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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utifrån en sociokulturell teori redogöra för på vilket sätt 

småbarn bjuds in till delaktighet under samlingen i förskolan. Frågeställningarna vi har haft 

som utgångspunkt är; På vilka sätt inbjuds barnen till delaktighet vid samlingen i förskolan? 

Vad är det som möjliggör respektive förhindrar delaktighet? Datainsamling skedde genom 

observationer och videoinspelning på en småbarnsavdelning på en förskola i Halmstad. 

Utifrån resultatet vi har erhållit, visar det sig att barnen till viss del själva skapar delaktighet 

genom att bjuda in varandra i aktiviteter och tillsammans skapa en gemenskap under 

samlingarna. Barnens delaktighet är dock främst beroende av pedagogernas förhållningssätt, 

då det är pedagogerna som besitter makten att styra verksamheten och välja huruvida barnens 

idéer och tankar får komma till uttryck eller ej. Aspekter som inverkar på pedagogernas 

förhållningssätt är tid och barngruppens storlek. Även språket visar sig ha betydelse för 

barnens delaktighet då det verbala språket både kan möjliggöra och hindra barnens 

delaktighet. 

 

Nyckelord: delaktighet, samling, förskola, förhållningssätt 
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Förord 

Vi har studerat på lärarprogrammet i snart tre år och under denna tid har barns delaktiget varit 

något som vi ständigt reflekterat kring. Det har varit ett övergripande dilemma då vi under 

våra verksamhetsförlagda utbildningar har reflekterat mycket kring hur man ska vara en god 

pedagog som ser till att alla barn blir delaktiga, trots de växande barngrupperna. Gemensamt 

har vi upplevelser av hur man som pedagog bör och vill agera för att skapa möjligheter för 

barns delaktighet, vi vet dock att det i praktiken inte alltid är så lätt. Det är intresset för detta 

som ligger till grund för denna studie.  

Att forska om småbarns delaktighet har varit både givande och intressant och vi har erhållit 

kunskap som både vi och andra pedagoger kan ha nytta av i det pedagogiska arbetet. Vi har 

utgått utifrån en sociokulturell teori som innebär att lärande sker i samspel mellan människor 

och detta har inte minst visat hos oss, eftersom vi har lärt oss av varandra under studiens gång. 

Vi båda har deltagit vid samtliga observationer och vi har efter varje observation transkriberat 

data tillsammans och sedan valt att skriva på skilda håll, all text har dock bearbetats och 

diskuterats av oss båda.  

Vi vill framförallt tacka de pedagoger som gav oss tillit och förtroende att observera och 

videofilma dem under de dagar då vi var ute för att samla in data. Att det kan kännas 

obehagligt och onaturligt att bli observerad och filmad är ett faktum vi är medvetna om men 

situationen hanterades bra mellan oss och de berörda pedagoger och detta är vi väldigt 

tacksamma över. Vi vill även tacka våra handledare som givit oss råd och tips under 

examensarbetets gång. Sist men inte minst vill vi tacka vår experthandledare Ann-Christine 

Wennergren som verkligen tagit sig tid att hjälpa oss och dela med sig av sin expertis inom 

området.  
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Inledning  

De första åren i en människas liv är centrala för det fortsatta lärandet och hur man förhåller 

sig till sin omvärld. Att ett barn under sina första levnadsår får upplevelsen och känslan av 

delaktighet spelar en viktig roll i främjandet av barns trygghet och självkänsla och är även en 

viktig byggsten för lärande och utveckling (Eriksson, 2009).  I Sverige går 84 % av alla barn 

under tre år i förskolan och många av dessa barn spenderar största delen av sin vakna tid på 

förskolan. Detta säger något om hur viktigt det är att arbeta med barns delaktighet i den 

pedagogiska verksamheten (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). 

Delaktighet handlar om att vara en del av en gemenskap, att bli sedd och lyssnad till och 

Eriksson (2009) menar att delaktighet är en förutsättning för att barn ska kunna ha inflytande 

och möjlighet att påverka sin miljö. Läroplanen för förskolan lyfter att barns delaktighet i 

förskolan bör vila på demokratiska principer. Den pedagogiska verksamheten ska byggas 

utifrån ett demokratiskt klimat där verksamheten anpassas efter alla barn och deras olika 

behov, erfarenheter och åsikter. Det är barnens intressen som ska ligga till grund för hur det 

pedagogiska arbetet utformas (Skolverket, 2010). 

Delaktighetens betydelse är något som vi har fått med oss under hela vår utbildning och som 

blivit tydligare ju längre fram vi kommit. Att barns delaktighet och intressen ska ligga till 

grund för och genomsyra det pedagogiska arbetet känns både viktigt och självklart. 

När vi nyligen var ute på vår sista verksamhetsförlagda utbildning hade vi i uppgift att planera 

verksamheten, både långsiktigt och kortsiktigt under fem veckor. Trots att vi båda hade barns 

inflytande och delaktighet i tanken då vi utformade våra planeringar blev det påtagligt hur 

svårt det kan vara att skapa en verksamhet som utgår från barnens egna intressen och 

därigenom främja delaktighet. Barngrupperna idag är stora och det finns därmed många olika 

viljor och behov att ta hänsyn till. Barnens intressen och åsikter skiljer sig åt och de uttrycker 

även sina intentioner på olika sätt. Detta innebär att pedagogerna i förskolan står inför en stor 

utmaning när det gäller att planerar upp verksamheten så att alla barns tankar och åsikter 

synliggörs (Johannesen & Sandvik, 2009; Åberg & Lenz Taguchi, 2009). Det är pedagogernas 

ansvar att skapa förutsättningar för barns delaktighet och se till att alla barn blir delaktiga i 

den pedagogiska verksamheten (Eriksson, 2009). Pedagogernas förhållningssätt och 

inställning är avgörande för barns möjligheter till delaktighet i förskolan och Sheridan med 

flera (2010)  menar att det därför är oerhört viktigt att pedagogerna ute i verksamheten är 

medvetna om den makt de besitter och ständigt reflekterar över sin attityd och sitt 
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förhållningssätt. Johannesen och Sandvik (2009) lyfter att det även är viktigt att pedagogerna 

reflekterar över valet av de rutiner som präglar förskolans verksamhet eftersom rutiner har en 

tendens att motverka barns delaktighet. Rutinerna i förskolan bygger ofta på starka traditioner 

och invanda mönster som sällan utformas efter barnens intressen. Vi vill liksom Johannesen 

och Sandvik (2009) betona vikten av att barn bjuds in till delaktighet även i fasta rutiner.  

En av alla rutiner i förskolans vardag är samlingen. Samlingen ser olika ut på olika förskolor, 

både när det gäller struktur och innehåll. Den har en stark tradition i förskolans verksamhet 

och rutiner som är vanligt förekommande på de allra flesta förskolor. På många förskolor 

genomförs samlingen en gång per dag med ett liknande innehåll och det kan vara en aktivitet 

som tar upp en hel del tid och fokus. Samlingen bör vara en pedagogisk aktivitet som inbjuder 

till lärande och delaktighet och vi vill i vårt arbete studera vilka möjligheter till delaktighet 

som skapas vid samlingen (Rubinstein Reich, 1996). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskaper kring hur barn bjuds in till delaktighet under 

samlingen på en småbarnsavdelning i förskolan. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv där 

lärande sker i samspel, undersöker vi huruvida barns delaktighet i samlingen skapas genom 

interaktion mellan barn och pedagoger och/eller mellan barn och barn samt vilka faktorer 

möjliggör respektive förhindrar barns delaktighet. Detta har mynnat ut i följande 

frågeställningar: 

 På vilka sätt inbjuds barnen till delaktighet vid samlingen i förskolan? 

 Vad är det som möjliggör respektive förhindrar delaktighet? 
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Teoretisk utgångspunkt 

Den sociokulturella teorin  

Inom den sociokulturella teorin utgör samspel och kommunikation grundläggande 

förutsättningar för barns lärande och utveckling (Säljö, 2000). Eftersom detta även utgör 

viktiga faktorer när det gäller barns inflytande och delaktighet anser vi att den sociokulturella 

teorin är en relevant teoretisk utgångspunkt i vår studie kring barns delaktighet i förskolan. Vi 

har även sett att man använder sig av den sociokulturella teorin i andra forskningar och 

avhandlingar gällande delaktighet (jmf Wennergren, 2007). 

Den sociokulturella teorin utgår från Vygotskijs teorier kring barns lärande och utveckling. 

Inom denna teori menar man att vi människor är biologiska varelser som föds med vissa 

förutsättningar och begräsningar. Vi föds med både mentala och fysiska resurser som är mer 

eller mindre förutbestämda av naturen och detta går inte bortse ifrån (Sheridan m.fl 2010; 

Säljö, 2000). Vi är även kulturella varelser, med detta menar Säljö (2000) att vi lever i en 

kulturell värld, där vi ständigt påverkas av den kultur vi befinner oss i. De förutsättningarna vi 

föds med påverkas och utvecklas i samspel med andra och vår omgivande miljö. Enligt den 

sociokulturella teorin är barns kunskap och utveckling därför situerad, det vill säga 

situationsberoende, barn påverkas av den rådande kulturen och lär sig hur de ska agera och 

vad som förväntas av dem i olika sociala sammanhang. Barns utveckling och kunskap måste 

därför alltid ses i relation till den kontext de befinner sig i (Säljö, 2000).  

Säljö (2000) menar att vi människor som art, biologiskt sett, inte har utvecklats särskilt 

mycket de senaste årtiotusendena. Däremot har vi utvecklat redskap, artefakter, som gör att 

vårt sätt att hantera omvärlden ser betydligt annorlunda ut idag jämfört med tidigare. I ett 

sociokulturellt perspektiv är detta en grundläggande tanke, att fysiska och intellektuella 

redskap medierar kunskap om verkligheten för oss (Sheridan m.fl., 2010; Säljö, 2000). De 

fysiska verktygen innefattas av fysiska ting som miniräknare, dator eller mobiltelefon. De 

intellektuella verktygen består av språk samt skrift och med hjälp av de fysiska eller 

intellektuella verktygen medieras kunskap till människan (Säljö, 2000). De artefakter som 

finns tillgängliga i den miljön barn befinner sig i skapar antingen möjligheter eller hinder till 

barnets lärande och utveckling. Utifrån den kontext pedagoger skapar för barnen kan de ge 

villkor för barns utveckling.  

Säljö (2000) utser språket som det viktigaste medierande verktyget. Han menar att det är 

genom det verbala språket som vi människor förmedlar kunskap mellan varandra och vår 
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omvärld och det är språket som gör samspelet möjligt. Säljö (2000) betonar att utifrån den 

sociokulturella teorin är kunskap inget som enbart lagras i våra hjärnor, kunskap blir det först 

då människan utför en handling utifrån den kännedom personen besitter. Kunskap är alltså 

inte något man kan läsa sig till utifrån exempelvis en bok utan det blir kunskap först när det 

omsätts i handling i det verkliga livet. 

Den proximala utvecklingszonen beskriver hur ett ömsesidigt lärande sker i interaktion. Det är 

skillnad på vad barn kan åstadkomma på egen hand och vad de kan åstadkomma med hjälp av 

andra, med stöttning av en vuxen eller någon annan merkompetent (Sheridan m.fl., 2010; 

Säljö, 2000). Med merkompetent menar Säljö (2000) en person som besitter större kunskap 

och erfarenhet och därför har möjlighet att lära och vägleda den mindre kompetente. Säljö 

(2000) menar vidare att man inte enbart ska se till de kompetenser som barnet redan visar upp 

utan även till den kompetens barnet har potential att uppnå i sampel med sin omgivning. Säljö 

(2000) framhåller även att lärande sker i interaktion mellan barn och barn eller mellan barn 

och vuxna, som tillsammans undersöker och skapar mening gemensamt. 
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Litteraturgenomgång 

Här presenteras tidigare forskning kring barns delaktighet i förskolan samt ett urval av 

litteratur inom området. Litteraturdelen inleds med en presentation kring samlingens tradition 

och innebörd i förskolans verksamhet. Detta följs av en diskussion kring vad barns delaktighet 

i förskolan innebär och vilken betydelse pedagogernas förhållningssätt har för detta. 

Samling 

Eftersom vi har valt att fokusera på hur de små barnen på förskolan bjuds in till delaktighet 

under samlingen, så är det angeläget att presentera vad en samling egentligen är. Rubinstein 

Reich (1996) definierar samling:  

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

i en cirkel, och har gemensamma aktiviteter under ledning av en eller flera 

vuxna. Det är ett regelbundet återkommande moment i förskoleverksamheten 

och hålles på en bestämd plats och på en bestämd tid (1996, s. 8). 

I samlingen är det vanligt att man sitter tillsammans i en ring, detta är inget slumpmässigt utan 

något som har en stark tradition i förskolan. Att samlas i en ring eller en cirkel anses vara det 

mest jämlika sättet att mötas i ett socialt sammanhang. Alla i ringen sitter lika nära centrum 

och det är lätt för de medverkande att se varandra, vilket inger en känsla av samhörighet. 

Samlingen har överlag en mycket stark tradition i förskolans verksamhet, den har sitt 

ursprung i den pedagogik som utvecklades av Friedrich Fröbel och har än idag liknande drag 

av det som kallas Fröbeltradition (Rubinstein Reich, 1996). 

Samling sker i många förskolor dagligen och har, enligt den studie Rubinstein Reich (1996) 

presenterar, ett likartat innehåll och upplägg varje dag. Innehållet består av samtal där 

pedagoger och barn pratar om vad de har varit med om, både saker som har hänt på förskolan 

och sådant som barnen har gjort hemma. Det är vanligt att man talar om dagens datum, 

årstider, väder och informerar om saker som kommer hända under dagen. Då man på 

förskolan arbetar med ett tema använder pedagogerna sig ofta av samlingen för att interagera 

kring det aktuella temat. Sång, musik, rörelsepass, gemensamma lekar och sagostunder är 

också vanliga inslag. 

Enligt Rubinstein Reich (1996) är samlingen det tillfälle i förskolans vardag som mest liknar 

skolans lektioner. Genom innehållet i samlingarna ska barnen lära sig att lyssna på varandra, 
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vänta på sin tur, hantera sociala regler, göra sig iakttagbar, kunna motta och hantera 

instruktioner samt att fungera i grupp. Författaren menar samtidigt att motiven för att 

genomföra samlingar växlar. Den kan både vara en rutinmässig aktivitet där pedagogerna 

använder samlingen för att överföra sina normer, idéer och värderingar. Den kan också 

användas som en lärsituation där samtal, berättande och nyfikenhet skapar möjligheter för ett 

inlärningstillfälle som stimulerar barnens fantasi, språkutveckling och skapande förmåga. 

Genom den interaktion som sker anses samlingen också vara ett sätt att stärka 

gruppgemenskapen där barnen ges möjlighet att känna igen sig och höra till, känna 

gemenskap men också bli individuellt uppmärksammad.  

Åberg och Lenz Taguchi (2009) beskriver i sin bok hur motiven för samlingen i den 

verksamhet där Åberg arbetat förändrats genom åren. Tidigare var den en rutinmässig 

aktivitet som var planerad och avsatt för pedagogerna att ta upp saker som de ansåg viktiga. 

Liten hänsyn togs till barnens tankar och intressen och samlingarna såg mer eller mindre 

likadana ut år efter år. Åberg och Lenz Taguchi (2009) beskriver hur de fastnat i ett mönster 

med mängder av förgivettagna rutiner som var svåra att bryta. I samband med ett 

förändringsarbete som skedde på förskolan började dock pedagogerna syna sitt arbete. De 

upptäckte då hur liten möjlighet barnen faktiskt hade att påverka innehållet i samlingarna. 

Genom att lyssna på barnen och istället börja följa deras intressen förvandlades samlingen till 

en givande lärsituation där barnen var engagerade och delaktiga.  

Både Rubinstein Reich (1996) och Åberg och Lenz Taguchi (2009) lyfter samlingen som ett 

ypperligt tillfälle för lärande hos barnen, vilket inte minst ter sig genom språket, det vill säga 

genom de samtal som sker under samlingen. Genom samlingen får barnen lära sig att tala i tur 

och ordning och att lyssna på varandra, men barnen kan även själva ta initiativ till samtal och 

på olika sätt tillkalla uppmärksamhet. Rubinstein Reich (1996) betonar dock att det även kan 

finnas risker i samtalen under samlingarna, framförallt när pedagoger har samlingen med en 

stor barngrupp, vilket enligt henne kan vara talhämmande för en del barn. I samlingens starka 

tradition är det också vanligt att pedagogerna innehar största delen av talutrymmet. För att 

barnen ska bli delaktiga i samlingen är det dock viktigt att pedagogerna inte glömmer att låta 

barnen komma till tals och dela med sig av sina åsikter och erfarenheter. Enligt författaren är 

dock ramfaktorer som tid, lokaler, gruppstorlek och åldersfördelning faktorer som har 

betydelse och som kan begränsa möjligheten för pedagogerna att hålla igång gruppen och 

samtidigt ta individuell hänsyn och låta alla barn komma till tals. Både Rubinstein Reich 

(1996) och Åberg och Lenz Taguchi (2009) betonar dock att samlingen, trots detta, bör 



 

11 
 

utformas så att alla som deltar ska ha en känsla av samhörighet. Oavsett kön, personlighet 

eller ålder ska samlingen riktas till alla barn och alla ska känna sig sedda, hörda och delaktiga. 

 

Delaktighet 

Eriksson (2009) menar att delaktighet i förskolan spelar stor roll när det gäller barns lärande 

och utveckling och hon betonar vikten av att barn får uppleva en känsla av delaktighet 

eftersom detta stärker barnens självbild och självförtroende. Hon menar att delaktighet är en 

förutsättning för att barn ska kunna ha inflytande och påverka sin vardag i förskolan och att 

barn blir delaktiga när de får möjlighet att uttrycka sin åsikt och när deras intressen och behov 

bemöts och synliggörs av pedagogerna på förskolan. Åberg och Lenz Taguchi (2009) har 

såsom åsikt att möjligheter för barns delaktighet skapas då pedagogerna är lyhörda för 

barnens intressen och behov och utgår ifrån dessa i utformandet av den pedagogiska 

verksamheten. På så vis ges barnen möjlighet att påverka sin miljö och verksamhetens 

innehåll.  

Eriksson (2009) presenterar i sin studie pedagogers syn på barns delaktighet i förskolan. 

Resultatet visar att pedagogerna i stort uttrycker tre olika definitioner av begreppet 

delaktighet: 

Känsla av tillhörighet- Pedagogerna menar att delaktighet är kopplat till en känsla av 

gemenskap och samhörighet med pedagogerna och de andra barnen i gruppen.   

Utförande av aktivitet- Pedagogerna anser även att delaktighet hänger samman med att barnet 

är aktivt och medverkar i lek och de planerade aktiviteter som sker på förskolan. 

Möjlighet till inflytande- I huvudsak relaterar dock pedagogerna begreppet delaktighet till 

bestämmande och medbestämmande. Den vanligaste uppfattningen pedagogerna gav uttryck 

för var nämligen att delaktighet har att göra med beslutsfattande, hur mycket barnen får vara 

med och bestämma och vilket inflytande de ges över innehållet i den pedagogiska 

verksamheten. Eriksson (2009)  menar dock att barns delaktighet inte enbart handlar om att de 

få vara med och bestämma och fatta beslut utan att begreppet delaktighet innehåller fler 

dimensioner än så. Hon betonar att möjlighet att delta i samspel, att får medverka och känna 

engagemang och gemenskap är minst lika viktiga aspekter av barns delaktighet i förskolan. 

Även Johannesen och Sandvik (2009) och Åberg och Lenz Taguchi (2009) betonar att barns 

delaktighet inte bör tolkas utifrån rätten att få sin vilja igenom. Delaktighet handlar heller inte 

om att man som pedagog frånsäger sig ansvaret och låta barnen bestämma allt. Barns 

delaktighet i förskolan bör istället vila på demokratiska principer, något som betonas i 
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läroplanens värdegrund (Skolverket, 2010). Demokrati handlar om att vara en del av en 

gemenskap där alla barn ges samma utrymme att framföra sina åsikter och få sina röster hörda 

och samtidigt lyssna på och respektera andras (Johannesen & Sandvik, 2009; Åberg & Lenz 

Taguchi, 2009).  

Vidare lyfter författarna att det samtidigt utgör en viss problematik att arbeta utifrån ett 

demokratiskt arbetssätt i förskolan. Att synliggöra och tillgodose alla barns behov i en 

barngrupp där det finns mängder av viljor och olika intressen är en svår uppgift.  Åberg och 

Lenz Taguchi (2009) menar att det inte handlar om att få alla barn att tycka och tänka likadant 

och understryker därför vikten av att man som pedagog ser och lyssnar till varje barn. Att 

skapa möjligheter för delaktighet handlar alltså inte om att se barngruppen endast som en 

helhet där alla har samma intressen utan att istället ta till vara på varje barns förmågor och ge 

alla barn möjlighet att uttrycka sin åsikt. Johannesen och Sandvik (2009) menar att det även 

här finns en viss problematik eftersom barn uttrycker sina intentioner på olika sätt. En del 

barn är utåtriktade och har lätt för att uttrycka sin vilja medan andra barn är mer 

tillbakadragna och tystlåtna. Johannesen och Sandvik (2009) framhåller därför vikten av 

pedagogernas förmåga att tolka barnens intentioner samt medvetenhet kring hur de själva 

anser att ett delaktigt barn är.  

Eriksson (2009) har sin studie undersökt hur pedagoger anser att barn visar sin delaktighet. 

Pedagogerna i studien menar att delaktiga barn deltar aktivt i den pedagogiska verksamheten. 

De tar gärna initiativ och är intresserade av samspel med andra barn och pedagoger. De anses 

även vara glada, nyfikna och framåt. Pedagogerna menar att delaktiga barn främst uttrycker 

sig verbalt men att de även, genom kroppsspråk, kan ta för sig och visa vad de vill. Icke 

delaktiga barn anses av pedagogerna i studien vara mer tysta och lugna. De vågar inte ta för 

sig på samma sätt, och bryr sig inte i samma utsträckning om vad som sker i förskolans 

aktiviteter (Eriksson, 2009). Att tolka hur småbarn uppfattar en situation kan uppfattas som 

problematiskt när de inte har den verbala kommunikationen. Qvarsell (2003) framhåller dock 

att barn ändå tydligt kan visa oss om hur de uppfattar andra, både barn och vuxna, eller ting i 

omvärlden. Icke delaktiga barn kan enligt pedagogerna också vara motsatsen, det vill säga 

barn som tar upp för mycket plats, springer omkring, skapar konflikter och stör de andra 

barnen (Eriksson, 2009). Även Johannesen och Sandvik (2009) har i sin studie fått fram ett 

liknande resultat, att deltagande i stor utsträckning är kopplat till aktiva och utåtriktade 

handlingar som är lätta att uppmärksamma. Denna syn på delaktighet medför en risk i att 

vissa barn lättare blir sedda än andra eftersom barn som är tysta och mer stillsamma lätt blir 
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förbisedda. Hon menar att dessa barn riskerar att hamna i utkanten av pedagogernas 

uppmärksamhet. Eftersom pedagogerna kan ha svårt att tolka deras avsikter är det också lätt 

att dessa barn tillskrivs tyckanden som de egentligen inte har. Eftersom alla barn ska ges 

samma rättigheter till delaktighet i förskolan anser Johannesen och Sandvik (2009) att detta är 

en viktig sak att uppmärksamma i förskolans värld.  

Det är pedagogerna som besitter makten att göra barn delaktiga. Det är de vuxnas ansvar att 

skapa förutsättningar för barns delaktighet och se till att alla barn inbjuds till delaktighet i den 

pedagogiska verksamheten. Hon menar att personalens kunskap och inställning är viktiga 

aspekter som inverkar på barns delaktighet i förskolan men lyfter samtidigt andra saker som 

också påverkar de möjligheter till delaktighet som skapas i förskolans värld. De 

omständigheter som hindrar tillfällen till delaktighet kan vara förskolans rutiner så som 

samlingar, måltider eller utevistelser (Eriksson, 2009). Dessa rutiner kan enligt Johannesen 

och Sandvik (2009) motverka barns delaktighet, då det handlar om fasta rutiner som har en 

stark tradition i förskolans vardag och som därmed är svåra för barnen att påverka. 

Pedagogernas tid och fokus ligger ofta på rutiner och andra plikter som ska genomföras, vilket 

resulterar i att de inte alltid är mottagliga för det barnen uttrycker. Många gånger handlar det 

om att barnens intressen inte passar in eller överensstämmer med pedagogernas egna tankar 

kring vad som ska göras och barnens tankar hamnar då i kläm. I sin studie har Johannesen och 

Sandvik (2009) uppmärksammat att pedagoger upplever svårigheter kring balansgången 

mellan just fasta rutiner och barns inflytande. Johannesen och Sandvik (2009) betonar därför 

att det är viktigt att pedagogerna reflekterar och utmanar de tankar som ligger bakom valet av 

rutinerna i verksamheten. 

Pedagogers förhållningssätt 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv där miljön och kontextens utformning spelar en 

betydande roll för barns utveckling blir pedagogernas inställning och förhållningssätt 

avgörande för vilka möjligheter till barns delaktighet som skapas i förskolans verksamhet. 

Sheridan med flera (2010) menar att barns möjlighet till delaktighet i förskolan är begränsat 

och beroende av pedagogernas eget förhållningssätt. Pedagogernas förhållningssätt kring 

regler och makt samt deras synsätt på barn och lärande har en avgörande betydelse för hur den 

pedagogiska verksamheten utformas och vilka möjligheter till delaktighet som barnen i 

förskolan erbjuds (Sheridan m.fl; 2010; Sommer, 2009).  

Arnér och Tellgren (2006) anser att barn sällan får göra sin röst hörd i de kontexterna där 

vuxna är med i och de menar att detta har att göra med de vuxnas syn på barn. Barn ses utifrån 
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ett vuxenperspektiv, det vill säga som objekt istället för subjekt. De vuxna antar sig veta vad 

barn är i behov av utan att fråga dem. Författarna menar att barn istället bör ses som 

medkonstruktörer som tillsammans med pedagogerna lägger underlaget för ett livslångt 

lärande. Ahlström (2000) benämner det liknande då hon diskuterar begreppen vuxencentrerat 

förhållningssätt och barncentrerat förhållningssätt. Hon menar att ett vuxencentrerat 

förhållningssätt innebär att den vuxne styr för att hålla kvar vid det som den vuxne intresserar 

sig för. Pedagogen tillrättavisar då felaktiga yttranden av barnen och inväntar korrekta svar. 

Ett barncentrerat förhållningssätt innebär däremot att den vuxne anpassar sig efter barnets 

språkförmåga och intressen och uppmuntrar och fångar upp barnens intentioner.  

Även Johansson (2003) framhåller att man kan se perspektiv på barn utifrån två synsätt, det 

ena där barnen beskådas som mer ofullständiga än vuxna, så kallade human becomings. Om 

man ser barnen som human becomings, ser man bara barnens brister och företeelser som ska 

åtgärdas. Det andra synsättet benämner Johansson (2003) för human beings, där barn ses som 

medmänniskor med förmåga till mening även fast de inte är i samma fysiska och språkliga 

förmåga som vuxna, barnen anses delaktiga i omvärlden med vuxna. 

Sommer (2009) jämför pedagogernas perspektiv och förhållningssätt med ett filter. Om filtret 

har en bestämd färg, så ser man barnet med just denna färg. Sommer (2009) lyfter vikten av 

att man som pedagog är medveten om vilken färg filtret har. Detta för att synliggöra och 

skapa medvetenhet kring sin egen barnsyn och hur vida denna omvandlas i det pedagogiska 

arbetet med barnen. Säljö (2000) menar att de flesta idag, i teorin, förespråkar ett 

sociokulturellt perspektiv och barns delaktighet men att många sitter fast i en praktik där man 

inte vet hur man ska använda sig av detta. Vissa föreställningar är djupt rotade i traditioner 

och den kultur vi lever i och dessa kan vara svåra att frigöra sig ifrån. Vi kanske därför arbetar 

i praktiken utifrån det synsätt vi haft tidigare, trots att det går emot det vi nu påstår oss tro på 

(Säljö, 2000). Likaså framhåller Arnér och Tellgren (2006) att vuxna ofta anser sig inta ett 

barnperspektiv men att det istället många gånger går i riktning mot att tolka barnet utifrån 

vuxnas synvinkel. Vuxna sätter barnen i fokus men utgångspunkten blir gärna de vuxnas 

perspektiv. Arnér och Tellgren (2006) säger samtidigt att barnperspektivet inte enbart kan 

förklaras utifrån ett sätt. De anser att man å ena sidan kan förklara det utifrån vuxnas 

perspektiv på barn men också å andra sidan om barns perspektiv på den egna tillvaron. Likaså 

innebär det barnets egna föreställningar om vad deras liv rör sig om, det vill säga att se det 

med barnens ögon. Dock anser Arnér och Tellgren (2006) att barn ofta förutsätter att det är de 

vuxna som bestämmer och ifrågasätter inte det. För att närma sig barnperspektivet betraktar 
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Arnér och Tellgren (2006) därför att man som pedagog bör tänka på hur viktiga samtalen 

mellan barn och vuxna är, för det är genom dem vi får insikt om hur barnen förstår världen 

och vi ges större möjlighet att ta del av deras erfarenheter. 

Sheridan med flera (2010) och Johansson (2003) gör här skillnad mellan barnperspektiv och 

barns perspektiv. De menar att barnperspektiv innebär att vuxna tolkar barnens intentioner 

medan barns perspektiv innebär att pedagogen försöker se tillvaron utifrån barnens ögon. Att 

utgå från barns perspektiv innebär att man som pedagog sätter sig in i det som visar sig för 

barnen och på ett djupare plan försöker förstå barnens intentioner och uttryck för mening. 

För att vuxna fullt ut skulle kunna förstå barns perspektiv skulle det krävas full tillgång till 

barnens inre tankar och medvetande, vilket inte är möjligt. Johansson (2003) betonar därför 

att vuxnas möjlighet att förstå och sätta sig in i barns perspektiv är begränsat, vi kan inte vara 

helt säkra på att vi tolkar barnens intentioner och uttryck korrekt. Johansson (2003) anser 

dock att det är viktigt att man som pedagog försöker närma sig barns perspektiv. Att närma 

sig barns perspektiv blir möjligt genom deras språk, både det verbala och kroppsliga men 

också genom att försöka tolka rörelser, tonfall och minspel i ett sammanhang. För att närma 

sig barns perspektiv krävs deltagande, hänsyn, närhet, sensitivitet och framförallt tid.  Vidare 

anser Johansson (2003) att man bör låta barns perspektiv komma till uttryck genom att möta 

barnen där man utbyter tankar med dem och försöker nå en överenskommelse tillsammans.  

För att skapa delaktighet framhåller Sheridan med flera (2010) att det krävs pedagoger som är 

lyhörda för barnens erfarenheter och sätt att agera. Halldén (2003) beskriver det liknande då 

hon menar att det handlar om att fånga barns röster och genom dem tolka det diskursa 

sammanhanget. Hon lyfter även att en viktig aspekt är vilken plats vi ger barnen i samhället. 

Sheridan med flera (2010) betonar att det är först när pedagogerna släpper kontrollen och är 

genuint intresserade av att förstå barnens perspektiv som det skapas möjligheter för barns 

delaktighet och inflytande. För att uppnå detta framhåller författarna vikten av pedagogisk 

medvetenhet med vilket de menar att pedagogerna bör vara medvetna kring sin egen syn på 

barns lärande och utveckling och hur dessa påverkar de val som görs i det pedagogiska 

arbetet.  

  



 

16 
 

Metod 

Här presenteras vårt val av metod och en kort beskrivning av vårt urval av informanter. Detta 

följs av en beskrivning kring hur vi har förhållit oss till etiska överväganden och sedan en 

presentation med motivering av vår datainsamlingsmetod och hur vi har gått till väga för att 

samla in och analysera vårt material.  

Metodval  

Vi valde att utgå ifrån en kvalitativ forskningsansats, detta eftersom kvalitativ forskning syftar 

till att studera ett förhållandevis litet urval personer där man uppmärksammar detaljer och 

skapar djupare förståelse av det som studeras (Björndahl, 2005; Lökken & Söbstad, 1995). 

Utifrån studiens syfte valde vi att använda oss av kvalitativ observation. Syfte med studien var 

att studera barns delaktighet i samlingen, vilket utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebar 

att studera barns och pedagogers interaktion i en naturlig och konkret miljö. Vi ansåg då att 

observation var mer lämpligt att använda oss av än intervjuer. Utifrån syftet försökte vi också 

att närma oss ett etnometodologiskt förhållningssätt vilket innebär att verkligheten 

konstrueras av mänskligt prat, samspel och agerande och där fokus ligger på att observera just 

människors interaktioner och socialt samspel (Nylén, 2005). 

Urval 

Vi har i studien valt att göra ett syftesurval, då vårt syfte var att undersöka små barns 

delaktighet i samlingen valde vi en småbarnsavdelning, som vi vet genomför en samling varje 

dag. Eftersom vi också ville genomföra observationerna utan att vi själva påverkade resultatet 

valde vi en förskola där en av oss sedan tidigare gjort sin verksamhetsförlagda utbildning. 

Eftersom både barnen och pedagogerna är väl bekanta med åtminstone en av oss ansåg vi att 

detta gav oss större möjlighet att smälta in i miljön under våra observationer. Valet av vilka 

samlingar som skulle observeras skedde i samråd med pedagogerna och anpassades utifrån de 

dagar och tider som var lämpliga. Barnen som deltog i observationerna var de barn som var 

närvarande och som vi hade fått målsmans tillåtelse att filma. 

 

Presentation av förskolan 

Observationsstudien genomfördes på en förskola i Halmstad kommun. Förskolan har tre 

avdelningar, en för 3-5 åringar och två småbarnsavdelningar. Vi valde att göra studien på en 

av småbarnsavdelningarna där barnen är i åldrarna 1-3 år. Avdelningen består av elva barn, 

sex pojkar och fem flickor samt tre pedagoger varav två förskollärare och en barnskötare. Vi 
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kommer texten att benämna samtliga som pedagoger. I denna text är alla namn på barn och 

personal fingerade. Vi har valt att benämna pedagogerna som Annelie, Ann- Christine och 

Annicka. 

Samlingens utformning 

Samtliga samlingar utfördes i samma rum, ett lekrum med tillgång till dörr så det gick att 

stänga om sig för att man skulle få lugn och ro. I rummet fanns det en soffa, en bokhylla, en 

leksaksspis och lite andra leksaker. Barnen fick ta en varsin cirkel ur bokhyllan som de sedan 

placerade på golvet för att sitta på dem. Annelie brukade vara den pedagog som höll i själva 

samlingen, ibland ensam, men Annicka och Ann-Christine var med vid något enstaka tillfälle. 

Samlingarna bestod av ungefär samma innehåll under hela vår observationstid där. Barnen 

samlades, fick sedan fiska upp sitt foto med hjälp utav ett magnetspö. Fotot satte de sedan på 

en flanotavla och sedan fick de äta frukt. Om de sedan ville fick de trolla tillsammans med 

pedagogerna, annars fick man gå på toaletten för att sedan gå utomhus.  

Etiska riktlinjer 

Att genomföra denna typ av studie kan ses som etiskt känsligt då den utlämnar inblandade 

pedagoger och barn. Vi har därför under vår studie förhållit oss till Vetenskapsrådets (2000) 

riktlinjer och de fyra krav som är centrala för hur forskningen bör genomföras för att skydda 

de personer som ingår i studien. Innan vi påbörjade studien informerade vi barnens föräldrar 

genom att dela ut brev med information kring studiens syfte. I informationsbrevet bifogade vi 

även en del som föräldrarna fick fylla i och godkänna huruvida deras barn fick delta i studien 

eller ej. Alla föräldrar utom en gav sitt godkännande och detta barn var heller inte med under 

våra observationer. Vi försäkrade dem även om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt 

att avbryta barnens medverkan i studien när de vill. I brevet angav vi även våra mailadresser 

så att föräldrarna hade möjlighet att kontakta oss med frågor och funderingar. När det gäller 

informationen till pedagogerna använde vi oss av, vad Nylén (2005), benämner som tratteknik 

och som ibland används vid intervjuer. Man väljer då att förklara en gradvis insnävning mot 

ämnet men delar inte med sig av det specifika syftet. Detta för att ge pedagogerna lagom med 

information för att de skulle kunna uttrycka sig spontant och inte styras till en specifik 

riktning på grund av den information vi gett dem. Allt detta skedde i samråd med 

pedagogerna som själva föredrog att inte ta del av all information kring arbetets innehåll. 

Innan vi genomförde studien informerade vi även rektorn för förskolan och fick dennes 

godkännande. 
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För att skydda de personer som deltar i studien är och förblir deras identitet anonym. Namn på 

förskolan och alla deltagare har fingerats och materialet har förvarats så att endast vi själva 

har haft tillgång till det. Det material vi samlade in under vår studie kommer endast att 

användas i forskningssyfte. Efter examinationen av vårt arbete kommer därför videofilmer 

och anteckningar att förstöras. 

Pilotstudie 

Innan vi påbörjade studien genomförde vi en provfilmning på avdelningen. Vi hade bestämt 

oss för att studera delaktighet men hade till en början lite olika tankar kring vilken situation vi 

skulle fokusera på. Vi ville därför genomföra en provfilmning för att se vilken som vi fann 

mest intressant. Vi började således med vad Björndahl (2005) och Lökken och Söbstad (1995) 

kallar en ostrukturerad observation där vi inte hade bestämt exakt vad vi skulle titta på innan. 

Det slutade med att vi filmade två olika situationer som vi var intresserade av och som vi 

sedan transkriberade och analyserade innan vi beslutade oss för att fokusera på samlingen. På 

så vis utvecklade vi även vår frågeställning och skapade ett större fokus kring vad inom 

begreppet delaktighet som vi skulle fortsätta att undersöka. Lökken och Söbstad (1995) menar 

att fokus är viktigt under en observation eftersom det kan vara svårt att observera flera saker 

på samma gång och man kan därför ha fördel av att välja ut och fokusera enbart på de delar 

man vill ha djupare kunskaper kring.  

Eftersom vi valde att använda oss av videoobservationer ville vi genom vår provfilmning även 

gå igenom tekniska detaljer kring hur själva observationen skulle gå till för att få fram bästa 

resultat. Efter pilotstudien konstaterade vi att vi inte behövde ändra något i det tekniska 

upplägget. Genom att provfilma försäkrade vi oss på så vis om att vår undersökning var 

genomförbar och stärkte på så vis tillförlitligheten. 

Genomförande 

Veckan efter vi genomfört vår provfilmning började vi med våra riktiga observationer där vi 

valde att fokusera på delaktighet i samlingen. Vår observation hade då intagit en mer 

strukturerad form eftersom vi visste mer detaljerat vad vi skulle titta närmare på, den har dock 

inte varit helt strukturerad då vår frågeställning och vårt fokus har utvecklats under 

observationernas gång. Vi observerade sammanlagt fem samlingar som alla skedde under 

förmiddagarna där varje samling varade i ca 20 minuter, vi filmade alltid hela samlingen. Vi 

såg till att vara på plats en stund innan samlingen började för att barnen skulle vänja sig vid 

vår närvaro samt för att rigga kameran och liknande. Samlingarna genomfördes alltid i ett 
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mindre rum på avdelningen och barnen och pedagogerna satt i en ring på golvet. Vi valde 

själva att vara närvarande i rummet men placerade oss en bit ifrån själva aktiviteten. Vi valde 

att placera kameran på ett stativ uppe på en hylla. Efter att vi hade placerat videokameran och 

började inspelningen rörde vi inte den fören samlingen var avslutad och kameravinkeln blev 

därigenom densamma under hela aktiviteten. Detta kunde ses som en nackdel eftersom ett par 

av barnen satt med ryggen mot kameran och kameran fångade därmed inte deras 

ansiktsuttryck. Eftersom vi själva var närvarande i rummet och medvetna om detta hade vi 

möjlighet att placera oss så att vi kunde se just dessa barn. Vi ansåg då att det inte var särskilt 

mycket information som skulle gå förlorad. Vi ansåg även att vi genom den fasta 

placeringarna av kameran avdramatiserade själva inspelningen för de inblandade. Liksom 

Björndahl (2005) menar vi att kameran på detta sätt inte blev lika påtaglig för deltagarna som 

den hade blivit om vi hade suttit med den i handen.  

Datainsamlingsmetod 

Eftersom vårt minne är begränsat anses videokameran vara ett lämpligt hjälpmedel för att 

registrera och lagra information som annars hade fallit bort (Björndahl, 2005). 

Videoobservationer ger möjlighet till detaljerad information kring vad som sker i en situation 

och den har en unik förmåga att fånga det samspel som sker mellan människor då den både 

registrerar verbal och icke verbal kommunikation. En fördel är att det som spelats in finns 

kvar att titta på om och om igen. Man har även möjlighet att stanna filmen, spola fram och 

tillbaka och på så vis studera de sekvenser man finner intressanta mycket nära (Ahlström 

2000; Björndahl, 2005). Särskilt är metoden av videoobservationen det bästa möjliga 

tillvägagångssättet för vår studie då några barn saknar verbal kommunikation (Patel & 

Davidson, 2003).  

Det finns givetvis även nackdelar med att använda sig av videoobservation. En av dem menar 

Björndahl (2005) är att videokameran kan bli ett störande moment för de deltagande i 

observationen eftersom iakttagelsen blir mer påtaglig och det då finns en risk att de känner sig 

obekväma i situationen. Både Björndahl (2005) och Lökken och Söbstad (1995) lyfter dock 

att kameran har en förmåga att snabbt förvandlas till en naturlig del av miljön och att små 

barn snabbt vänjer sig vid videokameran.  

Trots videokamerans förmåga att fånga detaljer menar Björndahl (2005) även att en 

videoinspelning aldrig utgör en direkt kopia av verkligheten och att en den endast 

representerar ett begränsat urval av en pedagogisk situation, det är alltid viss data som lyfts 
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fram medan annan hamnar i bakgrunden. Detta var något vi tog i beaktning innan vi 

påbörjade vår studie och vi valde, för att få en så bred datainsamling som möjligt, att själva 

vara närvarande i rummet när samlingarna genomfördes. Vi valde dock att vara vad Patel och 

Davidson (2003) kallar för icke deltagande observatörer, vilket innebär att vi inte var 

delaktiga i själva samlingen utan endast närvarande i rummet, detta för att minska risken att 

påverka händelseförloppen. Björndahl (2005) menar att man som forskare, i alla typer av 

observationer, med sin närvaro, riskerar att påverka deltagarna i observationen. Även Nylén 

(2005) betonar att naturliga observationer inte finns. Hon menar att observatören alltid 

påverkar, med eller utan videokamera och att det gäller att vara medveten om detta när man 

genomför sin studie. Vi valde trots detta att vara närvarande i rummet eftersom vi upplevde att 

videokameran fångar konkreta detaljer kring vad som sker i en situation men sällan den 

atmosfär som finns i rummet. Ahlström (2000) menar att det därför kan vara lämpligt att 

komplettera videoobservationerna med direktobservationer, då en närvarande observatör har 

möjlighet att uppmärksamma den visuella informationen men även känslan som finns i 

rummet. Genom att vi båda närvarade i rummet ansåg vi att vi fick en bred uppfattning av det 

som skedde i samlingarna. Att vara två stycken under en observation är något som både 

Björndahl (2005) samt Lökken och Söbstad (1995) lyfter som något positivt när det gäller 

forskning eftersom vi människor tolkar och ser saker på olika sätt. De menar att flera 

personers upplevelser ger en bredare och mer fullständig bild av verkligheten än vad en 

enskild person kan skaffa sig och på så vis stärks även tillförlitligheten i studien. 

Analysmetod 

För att analysera vårt material använde vi oss interaktionsanalys, vilket innebär att vi främst 

tittade på pedagogernas och barnens handlingar och interaktioner, hur dessa handlingar såg ut 

och till vem eller vad de riktades mot. Vi försökte sedan urskilja mönster i deras handlingar 

och den interaktion som skedde under samlingen för att tolka och analysera vilken innebörd 

detta fick för barnens delaktighet (Jordan och Hendersson, 1995).  

Eftersom det inte fanns möjlighet att analysera allt det material vi samlat in valde vi i vårt 

analysarbete att välja ut och fokusera på de delar vi ansåg mest relevanta för vår studie och 

förbise resten. Vi började således med att i första hand titta på den aktuella filmen efter varje 

observation och utifrån den gjorde vi en grovtranskribering. Efter att ha avslutat samtliga 

observationer valde vi att titta på alla filmer ytterligare ett par gånger, vilket sedan ledde till 

att vi kunde välja ut de situationer som var mest relevanta att titta närmare på. Vi utgick då 
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från vad vi ansåg var relevant i förhållande till vårt syfte och frågeställningar och de 

situationer vi valde ut fintranskriberade vi sedan. Anledningen till att vi valde att transkribera 

materialet var för att få en överblick över våra observationer och på så vis lättare kunna finna 

återkommande mönster (Björndahl, 2005). Utifrån våra transkriberingar letade vi och fann 

dessa mönster och på så sätt stärktes tillförlitligheten i vår studie (Björndahl, 2005). Efter att 

ha omprövat våra mönster ett antal gånger, genom att utifrån transkriberingen sortera och 

kategorisera situationer där vi såg ett återkommande mönster, kunde vi slutligen urskilja fyra 

stycken teman, som utifrån vår studie var representativa för på vilket sätt barnen bjuds in till 

delaktighet i samlingen. 
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Resultat och analys 

Resultatet visar tydligt att pedagogernas förhållningssätt har en avgörande betydelse för 

barnens delaktighet i samlingen. De fyra teman vi har valt fokuserar därför hur pedagogerna 

bjuder in barnen till delaktighet.  

Det första temat har vi valt att benämna, att ge utrymme för barns idéer, där vi utifrån 

analysen tolkar att barns möjlighet till delaktighet i samlingen är nära sammankopplat med att 

pedagoger tar tillvara på och lyfter barnens idéer.  

Det andra temat som har utvecklats är att vara tillåtande, där vi tolkar att pedagoger främjar 

delaktighet genom att vara tillåtande och låta barnen fatta egna beslut och själva välja 

huruvida de vill delta i aktiviteter eller inte. 

Tredje temat har vi valt att benämna, att lyssna till barn, då vi genom analysen tolkar den 

betydelse lyssnandet har visat sig ha för barns delaktighet.  

I det fjärde och sista temat, att ta tillvara på barns kompetens, tolkar vi slutligen att 

delaktighet främjas genom att pedagoger ser barns kunskaper som en tillgång i gruppen och 

att barnen fungerar som merkompetenta för varandra. 

Situationerna presenteras med beskrivande text som emellanåt är stärkta med citat. Exemplen 

följs av en analys som beskriver vår tolkning av situationen. 

Att ge utrymme för barnens idéer 

Pedagogerna är överlag lyhörda för barnens tankar och idéer. De låter barnen säga sin mening 

och spinner vidare på deras resonemang genom att lyfta det i gruppen. Samlingarna 

genomförs oftast med en mindre grupp barn och pedagogerna ger barnens tankar och intressen 

större utrymme då det är färre barn med i gruppen. Pedagogerna är måna om att 

uppmärksamma och låta alla barn komma till tals, även de barn som inte själva tar initiativ. 

Något som är genomgående vid samtliga samlingar är att pedagogerna använder barnens ord 

och inte tillrättavisar dem även om det är ett påhittat ord, vilket påvisar att de tycker att 

barnens ord är betydelsefulla och att de inte bryr sig om huruvida det är ”korrekta” eller inte.  

Vår tolkning är att pedagogerna månar om samspelet i gruppen under samlingen, de lägger en 

större vikt vid att samlingen ska utformas så att alla ska få vara med och influera den.   

 

Exempel 1 

Annelie och Annicka har samling tillsammans med nio barn och de ska börja trolla tillsammans med barnen. De 

använder sig av ett trollspö och ett sammetsskynke och med hjälp av dessa ska de sedan trolla bort olika föremål. 
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Engla har vid tidigare tillfällen under trolleriet kallat skynket för skinn och detta är något Annelie tar tillvara på, 

genom att bekräfta Englas ord för skynke och svara henne att hon tycker det är ett vackert skinn.  

 

Annelie: Ska vi trolla lite då? Då behöver jag, vad är det här för något Engla? Vad har vi här? 

Engla: Skinnet. 

Annicka tittar frågande på Annelie. 

Annelie till Annicka: Ja vi kallar det för skinn så du vet det. 

Annicka: Jaha. 

Annelie: Det är ett vackert skinn tycker jag. Då ska vi se. 

 

Då Engla redan vid första samlingen kallar skynket för skinn gör Annelie ett aktivt val att inte 

tillrättavisa henne. Istället för att påpeka att det heter skynke väljer Annelie att också börja 

använda ordet skinn. Den andra pedagogen Annicka har inte varit med vid trolleriet tidigare 

och förstår därför inte vad de menar och Annelie klargör då att de numera säger skinn. Genom 

att Annelie använder sitt språk och lyfter Englas ord skinnet, skänker Annelie känslan till 

Engla att vara kompetent. Annelie säger till Annicka att vi kallar det för skinn så du vet det, 

med fokus på vi menar hon inte att det enbart är Engla som benämner det för skinn utan det är 

något som de gör i hela gruppen, som att de ingår i en samhörighet.  

Exempel 2 

Annelie har samling med fyra barn, samlingen går mot sitt slut och det är snart dags att lämna samlingen för att 

gå ut. Gustavs ena innesko sitter löst och han tar av sig den. Annelie försöker sätta tillbaks skon på Gustavs fot. 

Gustav pekar mot mitten och menar att han vill trolla bort skon och Maja frågar om de inte kan göra det. Annelie 

frågar alla barn om de vill att de ska trolla bort skon, barnen ropar Ja!. Annelie möter barnens önskemål. 

 

Pedagogernas syfte med denna aktivitet var att barnen ska lära sig teckenspråket för just de 

utvalda föremålen men under denna händelse vill både Maja och Gustav att de ska få trolla 

bort Gustavs sko. Trots att detta inte ingick i Annelies planering och den utsatta tiden för 

samlingen håller på att ta slut, tar sig Annelie tid att lyfta barnens idé att trolla bort Gustavs 

sko. Både Annelie och barnen är medvetna om att det egentligen är dags att gå ut men barnen 

kommer med ett önskemål om att få trolla en sista gång. I situationen hade det varit lätt för 

Annelie att skylla på tidsbrist och strunta i barnens förslag men hon väljer istället att frångå 

sin planering och därigenom visa på att barnens förslag är viktiga att ta tillvara på. 

Exempel 3 
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Annelie har samling med fyra barn. Deras bilder ligger utspridda på en låda och barnen ska fiska upp sin bild 

med hjälp av ett magnetspö och sätta den på flanotavlan. Engla och Fredrik har just fiskat och satt upp sina bilder 

på flanotavlan. Fredrik valde att sätta sin precis intill Englas då hans intention verkar vara att alla barnens foton 

ska placeras jämte varandra. De andra barnen snappar upp Fredriks idé och placerar sina foton på en rad bredvid 

varandra. Annelie uppmärksammar barnens idé genom att lyfta det inför hela gruppen, i en bemärkelse av en 

positiv händelse.  

 

Fredrik: På Englas! 

Annelie: Ja, du hamnade bredvid Engla. 

Det blir Majas tur att fiska, hon fiskar upp sin bild och går fram till tavlan. 

Fredrik: På den, på Englas. 

Maja sätter sin bild bredvid Englas. 

Fredrik: Nu Gustav. 

Gustav tar fiskespöt och försöker fiska upp sin bild. 

Fredrik: Man måste fiska denna. 

Fredrik pekar på kanten av bilden där magneten fastnar. 

Annelie: Ja, där måste man ta. Kolla den fastnade! 

Fredrik: Ja, du fastnar! 

Gustav reser sig upp för att sätta sin bild på tavlan, han väljer självmant att sätta den tätt intill de 

andras. 

Fredrik: På Englas, ja! 

Annelie: Ja, nu blir ni på ett långt led, ser ni det? 

Alla barnen skrattar och ropar jaaa! 

 

Fredrik har vid ett flertal tillfällen varit noga med att barnens bilder ska sitta bredvid varandra 

på tavlan, han är också väldigt mån om att alla barnens bilder ska vara med och att ingen 

hamnar vid sidan om. Fredriks handlingar tyder på att han tänker på alla sina kompisar i 

gruppen och att han vill att alla barnen ska vara med. Eftersom Fredrik är en pojke som är 

framåt och ofta tar initiativ skulle man kunna tolka situationen som att han bestämmer men 

eftersom de andra barnen snabbt snappar upp hans idé och verkar nöjda över hans initiativ, 

tyder detta på att alla är med på det som sker. När bilderna sedan sitter tillsammans är 

samtliga barn nöjda och glada eftersom de skrattar. Annelie uppmärksammar Fredriks idé och 

ser den som en positiv tillgång i samlingen, genom att lyfta det i hela barngruppen. Barnens 

glädje tyder på att de uppskattar att bli inbjudna till delaktighet av andra barn i gruppen, de 

verkar nästan uppskatta detta mer än att bli inbjuden av en pedagog. Känslan av att få vara en 

del av gruppen, tillhörighet och gemenskap tolkar vi blir tydligare för barnen då interaktionen 

sker barnen emellan och då de bjuds in av varandra. Det tar lite extra tid då barnen väljer att 

placera sina bredvid varandras på en rad eftersom detta innebär lite justeringar. Annelie 
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verkar dock aldrig stressad, hon ser till att skapa tiden för barnen och låter dem spinna vidare 

på Fredriks idé.  

Att vara tillåtande 

Under våra observationer är det tydligt att pedagogernas tillåtande har en avgörande betydelse 

för barnens delaktighet i samlingen. Innehållet i samlingarna följer samma mönster varje 

gång. Pedagogerna har ett uttänkt upplägg för innehållet i samlingarna men det verkar vara 

aktiviteter som barnen mestadels uppskattar och i de fall då de uttrycker att de inte vill vara 

med tvingas de heller inte till att delta.  Pedagogerna verkar också, under större delen av tiden, 

måna om att barnen ska få fatta egna beslut, även då det innebär att den givna kontexten bryts. 

Pedagogernas agerande beror till stor utsträckning på barngruppens storlek. Vid de tillfällen 

då det är en mindre barngrupp med endast fyra till fem barn, är pedagogerna mer tillåtande 

och öppna för barnens förslag. Då det är fler barn med i samlingen riktar sig pedagogernas 

fokus mer på att försöka hålla ordning i barngruppen. Detta visar sig då Annelie vid ett flertal 

tillfällen av samlingarna har ställt en låda i mitten av den cirkeln hon sitter i tillsammans med 

barnen under samlingen. På lådan ligger fotografier på barnen med häftklammer i hörnen, 

som de sedan fiskar upp med hjälp av ett magnetfiskespö. Denna låda lockar även till fler 

aktiviteter för barnen, nämligen att den är rolig att banka på med händerna och det är något 

som händer under flera tillfällen. Annelies sätt att svara på denna aktivitet skiljer sig dock åt 

beroende på hur många barns som är med i samlingen.  

Exempel 4 

Annelie har samling med fem barn och de sitter i en cirkel på golvet. Fredrik börjar banka med händerna på 

lådan och de andra barnen gör snabbt samma sak. Annelie verkar positiv till detta genom att fråga barnen om hur 

det låter när de bankar, om de hör hur det skramlar och om de kan spela jättehögt. Barnen skrattar samtidigt som 

de bankar och Annelie avbryter inte deras aktivitet.  

 

Annelie: Låter det mycket? Som det låter. Hör ni som det skramlar? 

Barnen fortsätter att banka på lådan. 

Annelie: Kan ni spela jättehögt då? 

Barnen bankar och skrattar förtjust. 

Dagen efter, då Annelie har samling med nio barn börjar Patrik banka på lådan, vilket han 

dagen innan fick lov att göra. Fler barn snappar upp hans idé och snart bankar allihop på 

lådan. Annelies reaktion skiljer sig dock åt från dagen innan och hon visar snabbt att det inte 

är tillåtet att banka idag genom att säga till dem. Då det rör sig om en större barngrupp är hon 
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mer bestämd och visar både genom tonläge och kroppsspråk att det inte är tillåtet att banka, 

hennes fokus är mer riktat åt att hålla ordning i barngruppen. Eftersom hon är öppen och 

tillmötesgående när hon har samling med en mindre barngrupp beror det på att hon helt enkelt 

har mer tid för varje enskilt barn och det är lugnare stämning i gruppen. Hon verkar då mer 

tillåtande och tar sig tid till att låta barnen styra en del över samlingen. Det blir dock 

förvirrande för barnen då att det förr har varit tillåtet att banka på lådan, men helt plötsligt är 

det inte det. Händelsen sker i samma miljö och under samma aktivitet vilket gör det svårt för 

barnen att förstå Annelies regler.  

Exempel 5 

Annelie och Ann-Christine har samling med fem barn. Marcus, en äldre pojke från en annan avdelning i huset är 

på besök och är med i samlingen. Barnen äter frukt och Fredrik säger vatten men pedagogerna säger till honom 

att han får dricka lite senare. Marcus reser sig upp och lämnar rummet utan att säga någonting och pedagogerna 

utbyter frågande blickar med varandra, men låter honom gå iväg. Marcus kommer efter en stund tillbaka med en 

stor hink med vatten i. Pedagogerna ser förvånade ut men tittar nyfiket på honom och undrar vad han ska göra. 

Marcus går ut igen för att hämta glas, han hämtar till alla barnen och börjar sedan hälla upp vatten till dem 

allihop, från den stora hinken. Pedagogerna ser lite skeptiska ut men låter honom hälla och berömmer honom 

sedan och säger att han var duktig.  

 

Under hela situationen utbyter Annelie och Ann-Christine blickar med varandra eftersom det 

som inträffar är en ny företeelse för dem. De försöker genom varandras ögonuttryck utreda 

om de tycker att Marcus ska stoppas eller ej i sin handling. Ideligen är det vanligt att barnen 

inte får lämna rummet under samlingen, därav följer att Annelie och Ann-Christine ser 

skeptiska ut och verkar begrunda vilken regel de ska tillämpa under denna situation. De låter 

dock Marcus genomföra sin tanke och ser positivt överraskade ut. Genom att lyfta Marcus 

kreativa lösning gör de honom delaktig eftersom han får chansen att visa och utföra en egen 

idé utan att bli tillsagd. Av den orsaken att Marcus inte tillhör avdelningen och inte är insatt 

om den situerad kunskap den medför, så agerar han efter vad han tror förväntas av honom i ett 

socialt sammanhang, nämligen att möta barnens behov av att få dricka vatten. 

Exempel 6 

 
Det är Patriks tur att trolla och han blir intresserad av glittret och bubblorna i trollspöet och verkar glömma att 

han ska trolla. Annelie låter Patrik titta på bubblorna och efter en liten stund frågar hon honom igen om han vill 

trolla eller inte. Patrik bryr sig inte om Annelie utan fortsätter titta på trollspöet. Det hela drar ut på tiden och de 

andra barnen blir rastlösa. Annelie frågar Patrik om han vill vara med och trolla, Patrik nickar men kroppspråket 
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säger annat, så Annelie ger Patrik tillåtelse att gå ut ur rummet och leka med något annat, eller att stanna kvar för 

att trolla.  

Annelie: Okej, Patrik, innan vi fortsätter nu, vill du trolla? Vill du vara med eller vill du gå till Annika? 

Vill du sitta kvar? 

Patrik nickar. 

Annelie: Okej då kan du sätta dig på rumpan.  

Patrik vrider och vänder på sig och har svårt att sitta still och tittar på allt annat runtomkring. De andra 

barnen börjar också snurrar på sig och tittar åt olika håll. 

Annelie: Patrik om du inte vill vara med och trolla så får du jättegärna gå ut till Annika.  

Patrik: Mmmm. 

Patrik reser sig upp och går ut och de andra fortsätter att trolla. 

 

Även Engla väljer vid ett par tillfällen att inte vara med och trolla. Annelie frågar Engla om hon vill trolla men 

när Engla svarar att hon inte vill går Annelie vidare till nästa barn. Engla väljer dock, till skillnad från Patrik, att 

stanna kvar i samlingen och titta på när de andra barnen trollar. Vid ett av tillfällen ändrar sig Engla efter en liten 

stund.  

 

Det råder ett öppet klimat i samlingarna, alla barnen blir inbjudna till att delta men får sedan 

välja huruvida de vill vara med eller inte. När något av barnen inte vill vara med tillmötesgår 

Annelie deras önskan och går vidare till nästa barn utan att göra en stor sak av det. Engla som 

ibland inte vill trolla ändrar sig vid ett tillfälle, då hon efter att ha sett hur de andra barnen gör 

också vill vara med. 

Annelie ger även Patrik tillåtelse att lämna samlingen eftersom han inte verkar intresserad av 

det som sker och hellre går ut till det andra rummet. De andra barnen vill fortsätta trolla och 

Annelie påverkas av att de andra blir rastlösa. Det är svårt att avgöra huruvida hon låter 

honom gå ut för att han ska få välja själv eller för att hon inte vill att resten av gruppen ska 

tappa intresset.  

Att lyssna till barnen 

Eftersom det är en småbarnsavdelning har inte alla barnen ett utvecklat verbalt språk vilket 

ibland gör det svårt för pedagogerna att förstå vad barnen vill ha sagt. Något som blir 

avgörande för huruvida barnen blir delaktiga i samlingar eller inte, är i vilken grad 

pedagogerna lyssnar till och går in för att förstå vad det är barnen säger. Pedagogerna verkar 

överlag omsorgsfulla med att barnen ska bli förstådda och gör sitt bästa för att förstå vad 

barnen vill berätta, även då barnen endast gör detta genom något enstaka ord eller ett ljud.  

Pedagogerna är måna om att invänta barnens svar, även då barnen inte svarar direkt, de väntar 
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tills de får en reaktion som går att tolka åt antingen ena eller andra hållet. Pedagogerna lyckas 

inte alltid förstå vad barnen vill ha sagt och det händer att de missförstår barnens intentioner. I 

barngruppen finns även ett par barn som är tillbakadragna och ganska tysta under 

samlingarna, dessa barn hamnar ibland lite i bakgrunden av de barn som är mer verbala och 

tar mer utrymme.  

Exempel 7 

Annelie har samling med fyra barn och det har blivit dags att trolla. Annelie inleder alltid med att låta varje barn 

bestämma om de vill trolla. När det blir Leos tur att trolla frågar således Annelie honom om han vill trolla eller 

inte. Leo blir fascinerad av bubblorna och glittret som flyter omkring inne i trollspöet och svarar inte Annelie. 

Annelie låter honom titta på bubblorna och väntar en stund innan hon frågar honom igen. Leo fortsätter att titta 

på trollspöet och det dröjer innan han tillslut tittar upp och verkar redo att trolla. Annelie inväntar hans reaktion 

och frågar honom då ytterligare en gång om han vill trolla. Leo svarar och trollar sedan glatt bort en sked.  

 

Annelie: Leo, vill du trolla nu?  

Leo sitter tyst och tittar på glittret som rinner inuti trollspöet.  

Annelie: Ja, titta där är glitter. Vill du prova trolla med trollspöet?  

Leo svarar inte utan fortsätter titta på trollspöet.  

Annelie: Vill du trolla Leo?  

Leo nickar. 

Annelie: Ska vi hjälpa dig att säga hokus pokus?  

Leo: Mmm.  

Annelie: Då hjälper vi till allihop.  

Alla: Hokus pokus filiokus! Leo trollar bort en sked och barnen jublar.  

 

Leo är en pojke som inte har något verbalt språk men Annelie frågar honom, precis som de 

andra, vad han vill. Hon bestämmer inte över honom utan ger honom möjlighet att välja om 

han vill trolla eller inte, även fast hon vet att han kanske inte kommer att komma med ett 

tydligt svar. Det tar tid innan Leo ger respons på Annelies fråga men Annelie tar sig tid att 

invänta hans svar och låter inte hans brist på språk hindra hans möjlighet att välja.  

 

Exempel 8 

Annelie har samling med nio barn. Barnen har, med hjälp av ett magnetspö, fiskat upp foton på sig själva som de 

sedan har satt på en flanotavla. Saga pekar mot tavlan och ropar sitt smeknamn, hon försöker berätta för Annelie 

att hon ska titta på hennes foto men Annelie missförstår henne och tror att hon pekar på städerskan som 

dammsuger utanför. Saga fortsätter peka och det är oklart om Annelie inte ser detta eller om hon ignorerar det. 
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Annelie tar sig i denna situation inte lika mycket tid att förstå vad det är Saga vill ha sagt. 

Annelie känns under samlingen stressad och vad de icke-talande barnen försöker säga verkar 

hon inte riktigt ta sig tid att reflektera över. Utifrån den kontext och de yttre ramar som råder, 

då Annelie är ensam pedagog med en större barngrupp hamnar hennes fokus på att hålla 

ordning i barngruppen och få samlingen avklarad. Att ta sig tid till att förstå barnens 

intentioner och önskningar prioriteras bort och situationen upplevs som stressad. De barn som 

inte har det verbala språket hamnar därför i skymundan och får inte lika mycket utrymme som 

de barns som pratar och uttrycker sig verbalt. 

Exempel 9 

Annelie har haft samling med nio barn och Annelie ger klartecken för barnen att gå ut, en och en. Sist kvar är 

Tindra, Engla och Saga. Tindra sitter med en leksakshund i handen som hon tittar på. Det är en leksak som inte 

hör till förskolan, vilket Annelie uppmärksammar och blir nyfiken på. Annelie bjuder in Tindra till samtal genom 

att fråga om hunden.  

Annelie: Vad är det du har i handen? Vad är det för något? 

Tindra: En hund 

Annelie: Jaha, vilken fin hund. Har den något namn? 

Tindra: Milou. 

Engla: Nu är det min tur att gå. 

Annelie: Du får vänta lite, jag ska bara lyssna klart på Tindra. 

Annelie: Var har du fått Milou ifrån? 

Tindra: Av Johanna, på Mcdonalds. 

Annelie: Vad snällt av henne. 

Tindra är väldigt tyst under samtliga samlingar och tar inte så mycket plats. Tindra är 

tillbakadragen och de gånger hon bjuds in till samtal i större grupper blir hon blyg och vågar 

inte svara. Detta är något som Annelie verkar ha uppmärksammat. Då det bara är ett fåtal barn 

kvar i samlingen gör Annelie ett försök att åter bjuda in henne i en diskussion. När Engla vill 

gå därifrån ber Annelie henne att vänta och visar på så sätt att det är Tindras tur att vara i 

centrum och att de andra får vänta på henne. Tindra som annars är nästan helt tyst pratar med 

Annelie och verkar tycka det är behagligt att få prata med sin lärare under en lugnare 

situation. Genom denna handling kan vi förstå att Annelie kontinuerligt reflekterar över 

barnens delaktighet under samlingen, hon har uppmärksammat att Tindra inte vågar göra sig 

hörd i stora grupper och passar då på att lyfta hennes tankar under en pratstund, då med färre 

barn. 
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Att ta tillvara på barnens kompetens 

Barnen verkar under samtliga samlingar måna om att hjälpa varandra och att alla ska vara 

med. De tänker på varandra och är noga med vems tur det är och att alla ska få prova på 

samtliga aktiviteter. Vid de tillfällen då något barn inte har varit med vid aktiviteten tidigare 

vill de andra hjälpa till och visa hur man ska göra. Barnen fungerar därför som 

merkompetenta för varandra och detta är något pedagogerna tar tillvara på och låter barnen 

göra.  

Exempel 10 

Vid samtliga samlingar då barnen ska illustrera olika föremål med teckenspråk är Engla den som först kommer 

på hur man ska göra. När Annelie håller upp föremålen visar Engla direkt det rätta tecknet utan att säga 

någonting. Ett par av barnen är lite avvaktande men när de ser hur Engla gör härmar de efter henne. 

 

Annelie tar fram ett plastglas och visar barnen. 

Annelie: Vad är det här för någonting? 

Engla sitter jämte Annelie och visar glas på teckenspråk. När ett par av barnen ser hur hon gör så 

härmar de efter henne.  

Annelie ser inte Engla så hon flyttar sig framför Annelie och visar teckenspråket igen. Annelie 

uppmärksammar henne och visar alla barnen hur glas på teckenspråk görs. 

Annelie: Ser ni vad Engla gör? Det är tecknet glas.  

De andra barnen tittar på Engla och gör likadant. 

 

Engla är det barn som har mest kunskap kring teckenspråk och genom att hennes kunskaper 

lyfts blir Engla en merkompetent för resten av gruppen. Englas kunskap smittar av sig till de 

andra barnen, när hon visar tecknet blir de andra barnen mer säkra på hur de ska göra. Englas 

roll som merkompetent verkar också göra att Annelie inte behöver gå in och styra de andra 

barnen lika mycket. Istället för att titta och lyssna på Annelie, tittar de på och inspireras av 

Engla. Detta är både givande för de andra barnen då de lär sig av Engla men också för Engla 

själv eftersom hennes kunskaper lyfts och hon får visa vad hon kan. 

Exempel 11 

Under denna samling ska barnen återigen gestalta olika föremål med hjälp av teckenspråk. Maja är på besök från 

en annan förskola och har inte varit med vid denna situation tidigare. Eftersom Maja inte har varit med kan hon 

heller inte de olika tecknen för föremålen som trollas bort. Fredrik är medveten om att Maja inte har varit med 

förut och när han ser att hon inte riktigt vet hur hon ska göra försöker han visa och hjälpa henne att få det rätt. 
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Annelie: Ska vi leka en liten lek nu? Maja, den har du ju inte varit med på innan. Vi träna oss på 

tecken, ska vi visa Maja hur man gör? 

Barnen: Mmm 

Annelie: Vad är detta för något?  

Engla och Fredrik: Glas! Engla visar tecknet för glas. 

Annelie: Ja så gör man glas, titta. Gustav visar också. Man håller handen så här och glaset så, 

så blir det glas. 

Maja tittar på när Annelie visar men avvaktar med att göra tecknet. Fredrik sträcker sig bort mot 

Maja och visar med fingrarna. 

Fredrik: Glas. 

Annelie: Ska vi se vad jag fångar med fiskespöt nu då? 

Barnen: En gaffel!  

Engla och Fredrik börjar genast göra tecknet för gaffel. Maja försöker också men får inte riktigt 

till det. Fredrik tar hennes händer och visar. 

Fredrik till Maja: Nej, titta. Så, en gaffel! 

 

Eftersom Maja inte är insatt i den kontext som råder är hon osäker på hur hon ska göra de 

olika tecknen och hon verkar heller inte våga be om hjälp. Fredrik uppmärksammar detta och 

fungerar här som en merkompetent eftersom han delar med sig av sina egna kunskaper till 

Maja. När han visar Maja verkar det inte vara för att påpeka att hon gör fel utan mer en 

välvillig handling för att han vill hjälp till. Genom att Fredrik uppmärksammar Maja blir hon 

delaktig i en situation och en gemenskap som hon inte är van att delta i. Här ser vi prov på den 

proximala utvecklingszonen, att barnen lär i interaktion med varandra och en merkompetent. 

Genom att Fredrik delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring den rådande 

kontexten utvecklar Maja också helt nya kunskaper inom teckenspråk.  

Sammanfattande analys 

Analysen visar att pedagogerna skapar möjligheter till delaktighet för barnen genom att vara 

mottagliga för barnens idéer och låta dem influera samlingen i den omfattning som är möjlig. 

Delaktighet skapas då pedagogerna ger utrymme för barnens idéer och låter dem fatta egna 

beslut i det annars styrda innehållet. Pedagogerna är övergripande tillåtande till barnens 

spontana impulser men deras agerande skiljer sig åt beroende på hur många barn som deltar 

vid samlingen.  

Under samlingarna är barnen också en tillgång för varandra då det gäller att skapa delaktighet. 

Genom den interaktion som sker barnen emellan fungerar de som merkompetenta för 

varandra då de inspirerar varandra och delar med sig av sin kunskap. Att bli inbjuden till 

delaktighet uppskattas av barnen och skapar en känsla av samhörighet i gruppen.  
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Pedagogerna tar sig tid till att lyssna till barnen genom att försöka förstå vad barnen har för 

avsikter med sitt språk men det visar sig dock att språket ibland blir ett hinder, eftersom ett 

par av barnen ännu inte kommunicerar verbalt. Detta gör att pedagogerna missförstår och 

barnen kan inte göra sig förstådda.  
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Diskussion 
 

Här följer en diskussion som är uppdelad i tre delar där vi diskuterar studien utifrån dess syfte 

och frågeställningarna: 

 På vilka sätt inbjuds barnen till delaktighet vid samlingen i förskolan? 

 Vad är det som möjliggör respektive förhindrar delaktighet? 

Diskussionen avslutas med en sammanfattande diskussion samt pedagogiska implikationer 

där vi belyser hur studien kan användas i det pedagogiska arbetet. 

Betydelsen av pedagogernas förhållningssätt och samlingens utformande 

Utifrån analysen drar vi slutsatsen att barnens möjligheter till delaktighet i samlingen är 

beroende av pedagogernas förhållningssätt, hur pedagogerna agerar samt utformar och 

förhåller sig till samlingens innehåll. Under observationerna skapades delaktighet då 

pedagogerna tog sig tid att ta tillvara på barnens tankar och idéer, de intog då ett barncentrerat 

förhållningssätt där de försökte förstå barnens perspektiv. Detta skedde främst då samlingen 

genomfördes med en liten grupp barn. Då samlingen genomfördes med en större grupp 

tenderade pedagogernas förhållningssätt att bli mer vuxencentrerat, då deras fokus låg på att 

hålla ordning i barngruppen och genomföra aktiviteten på det sätt som var tänkt från början.  

För att verksamheten ska utformas på ett sätt som främjar barns delaktighet betonar Sheridan 

med flera (2010) vikten av pedagogisk medvetenhet. Denna pedagogiska medvetenhet kunde 

vi se hos pedagogerna då de vid ett par tillfällen valde att dela upp barnen i mindre grupper, 

det var dock inte alltid detta var möjligt på grund av, vad Johannesen och Sandvik (2009), 

benämner som yttre faktorer. Pedagogernas agerande och möjligheter att inta ett barncentrerat 

förhållningssätt begränsades av faktorer som tid och gruppstorlek. Om pedagogerna väljer att 

genomföra samlingar är det därför viktigt att de reflekterar över hur den på bästa sätt 

genomförs utifrån de organisatoriska aspekter som finns att ta hänsyn till.  

Under observationerna var det som mest nio barn med under samlingen, nio barn hade på 

många förskolor setts som en relativt liten bargrupp men det räckte ändå för att 

förutsättningarna i samlingarna skulle ändras. Vi reflekterar över vad som skulle hända i en 

samling där antalet barn kanske är det dubbla, vilket inte är ovanligt. Pedagogernas 

möjligheter att se, lyssna till och bjuda in barnen till delaktighet skulle då troligen minska 

ytterligare. Samlingen skulle då riskera att bli en av de aktiviteter som genomförs på grund 

utav att den alltid funnits, utan att någon reflekterar eller ifrågasätter varför och där barnen har 
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lite att säga till om (Johannesen och Sandvik, 2009). För att detta inte ska ske krävs det att 

pedagogerna reflekterar kring sin barnsyn och sitt förhållningssätt . Sommer (2009) liknar 

pedagogers förhållningssätt vid ett filter. Genom att granska detta filter skapas möjligheter för 

pedagogerna att synliggöra sin barnsyn och sedan reflektera över huruvida denna omvandlas i 

det pedagogiska arbetet och i genomförandet av samlingarna.  

Genom att pedagogerna är lyhörda för och tar tillvara på barnens intressen och använder sig 

av dessa i utformandet av den pedagogiska verksamheten skapas delaktighet eftersom barnen 

då ges möjlighet att påverka sin miljö och verksamhetens innehåll (Åberg och Lenz Taguchi 

2009). På den utvalda förskolan genomfördes samlingen varje dag, en gång om dagen, på 

samma tid, samma plats och med liknande innehåll. Det var pedagogerna som styrde 

innehållet i samlingarna, de hade en färdig planering för hur samlingen skulle gå till och detta 

var inget barnen kunde påverka innan samlingen startade. Då barnen under våra observationer 

varken kunde påverka om eller hur samlingen skulle gå till kan man fundera kring huruvida 

denna typ av rutinmässiga samling verkligen är en situation där barnen bjuds in till 

delaktighet. Utifrån Erikssons (2009) olika sätt att definiera begreppet delaktighet kan barnens 

delaktighet i samlingen särskilt ifrågasättas om man utgår från tanken att detta främst handlar 

om bestämmande och medbestämmande. Författaren menar dock att begreppet delaktighet 

handlar om mer än att få möjligheten att vara med och bestämma, det handlar även om att 

känna tillhörighet och vara en del av en gemenskap.  

Studiens resultat visar att samlingen, trots sin rutinmässiga struktur mycket väl kan vara ett 

tillfälle för att skapa delaktighet i barngruppen. Utifrån våra slutsatser kan vi se att barnen, 

trots det lilla inflytandet de hade över samlingens utformande, ändå verkade uppskatta 

samlingarna, både som rutin och innehåll och att delaktighet skapades då pedagogerna istället 

tog tillvara på barnens spontana tankar och idéer och gav dessa utrymme under samlingens 

gång. Utifrån denna slutsats är en förutsättning för att barnen ska bli delaktiga i en samling 

där pedagogerna har valt både innehåll och struktur, att pedagogerna väljer ett innehåll som 

fångar barnens intressen, något som pedagogerna i studien verkar ha lyckats med. En annan 

förutsättning är att det inom den valda strukturen ändå ges utrymme för spontanitet. För att 

barnen ska bli delaktiga krävs det att pedagogerna tar tillvara på deras tankar och idéer och 

inte är rädda för att vara flexibla inom de valda ramarna. Att ramarna för samlingen sedan ser 

likadana ut varje dag behöver inte vara något negativt. Barnen i studien verkade själva inte ha 

något emot att samma aktiviteter genomfördes varje dag, snarare tvärt om. Ju fler gånger de 

genomfördes desto mer bekväma blev barnen. Detta bekräftar det Rubinstein Reich (1996) 
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skriver om att upprepning och rutin inte alltid behöver ses som något negativt. Utifrån vår 

analys kan vi se att upprepning till viss del skapar trygghet för barnen. När samlingen är ett 

återkommande inslag i barnens vardag och då den innehåller liknande aktiviteter varje dag 

blir den en kontext som barnen är vana vid och känner sig trygga med och trygghet är även 

det en viktig del av att känna delaktighet, gemenskap och tillhörighet (Eriksson, 2009).  

Vidare är delaktighet en viktig del i barns lärande och utveckling, samlingen bör därför även 

ses som en lärandesituation (Rubinstein Reich 1996). Då samlingen är ett återkommande 

dagligt inslag upplever vi här ett dilemma, då upprepningen och samlingens rutinmässiga 

genomförande kan innebära att barnen har lärt sig hur de ska agera och vad som förväntas i 

den givna kontext som samlingen innebär. Eftersom barnen redan vet vad som ska ske och 

hur de förväntas agera, kan detta leda till att den kunskap barnen tillägnar sig enbart blir 

situerad till samlingens kontext (Säljö, 2000). Den rutinmässiga samlingen kan därför 

ifrågasättas som lärandesituation eftersom lärandet inte utmanas i lika stor utsträckning vid 

upprepande aktiviteter. Säljö (2000) menar att vissa föreställningar är djupt rotade i traditioner 

och kan vara svåra att frigöra sig från. Författaren menar vidare att pedagoger ibland arbetar 

utifrån ett gammalt synsätt, trots att det går emot det de nu tror på. Detta såg vi under våra 

observationer då pedagogerna uttryckte en vilja att skapa en lärandesituation som bjuder in 

barnen till delaktighet, det var dock inte alltid detta syntes i deras arbetssätt. För att samlingen 

ska vara ett tillfälle som främjar delaktighet och lärande betonar Johannesen och Sandvik 

(2009) vikten av att pedagogerna reflekterar kring och utmanar sina tankar kring samlingens 

utformande och genomförande.  

Språkets betydelse 

Genom språket förmedlas kunskap, interaktion och samspel och utifrån analysen drar vi 

slutsatsen att språket har en avgörande betydelse för barnens delaktighet i samlingen. Det är 

tydligt att språket, liksom Säljö (2000) betonar, fungerar som ett medierande verktyg som 

möjliggör samspel och delaktighet, då det är genom språket som pedagogerna bjuder in 

barnen till delaktighet. Resultatet visar dock att språket även är något som hindrar delaktighet 

då pedagogerna ibland hade svårt att förstå barnens intentioner. Qvarsell (2003) lyfter att det 

kan vara problematiskt för pedagogerna att förstå hur småbarn uppfattar en situation då de 

saknar det verbala språket, något som vi också kan utläsa av vårt resultat. Alla barnen som 

deltog i studien besatt inte ett utvecklat verbalt språk, vilket gjorde att pedagogerna ibland 

missförstod vad barnen ville ha sagt. För att främja barns delaktighet menar vi, liksom 

Ahlström (2000) att det är pedagogens ansvar att anpassa sig efter barnens språkliga förmåga 
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och fånga upp barnens bidrag till samtalet och visa barnet att det har gjort sig förstått. Under 

observationerna skapades delaktighet då pedagogerna tog sig tid att lyssna till barnen och 

försökte tolka och förstå barnens tonfall och kroppsliga språk, något som Johansson (2003) 

framhåller som avgörande för att möjliggöra för de minst barnens delaktighet. Utifrån vår 

studie drar vi slutsatsen att lyssnandet är direkt avgörande för att skapa möjligheter för barns 

delaktighet. Utgår man ifrån den proximala utvecklingszonen innebär det att ömsesidigt 

lärande och delaktighet sker i samspel och interaktion och detta samspel blir först möjligt då 

pedagogerna kan förstå och lyssna till barnen och på så vis skapa en gemenskap där alla röster 

väger lika mycket (Sheridan m. fl.,2010). Då pedagogerna verkligen lyssnar till barnen 

försöker de inte enbart besvara deras samtal, utan tar sig också tid att verkligen förstå vad de 

menar. På så sätt görs barnen delaktiga då deras tankar och idéer lyfts i verksamheten. (Åberg 

& Lenz Taguchi, 2009). Lyssnandet är också viktigt för att minska risken för att barnen 

tillskrivs tyckanden som de egentligen inte har (Johannesen & Sandvik 2009). 

Arnér och Tellgren (2006) betonar vikten av att pedagoger försöker närma sig barns 

perspektiv och förstår vikten av samtalen mellan barn och vuxna, även då barnen saknar ett 

verbalt språk. Detta blev utifrån resultatet möjligt då pedagogerna såg barnen som human 

becomings med vilket Johansson (2003) menar att barnen ses som medmänniskor med 

förmåga till mening fastän de inte är i samma språkliga förmåga som vuxna. Detta anser vi är 

en viktig del i att göra alla barn delaktiga i samlingen, alla barn bör få samma möjligheter till 

inflytande och att fatta egna beslut. Det är dock en svår uppgift i vissa fall då det är i princip 

omöjligt att förstå vad barnet försöker säga. Barnets mening med samtalet kanske heller inte 

alltid är att berätta något, utan bara att leka med rösten. Halldén (2003) menar då att man som 

pedagog bör fånga barns röster och tolka dem utifrån det diskursa sammanhanget.  

Rubinstein Reich (1996) framhåller att samlingen kan vara talhämmande för vissa barn vilket 

vi såg under observationerna då ett par barn som har ett utvecklat verbalt språk var tysta och 

tillbakadragna. Det är viktigt att pedagogerna uppmärksammar även dessa barn som annars 

riskerar att hamna i bakgrunden av de andra, mer verbala barnen (Johannesen och Sandvik, 

2009). Vi reflekterar samtidigt över att det är viktigt att pedagogerna tar hänsyn till detta, att 

de har en förmåga att läsa av barnens viljor och inte tvingar barnen in i ett samtal eftersom de 

då kanske känner sig obekväma. Detta var något pedagogerna i studien verkade medvetna om 

då de aldrig påtvingade samtal eller tvingade något av barnen att delta.  
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Barnens betydelse för varandra 

En viktig aspekt av begreppet delaktighet är enligt Eriksson (2009) att känna en känsla av 

tillhörighet. Utifrån analysen drar vi slutsatsen att denna känsla framförallt skapas då barnen 

bjuder in varandra till delaktighet. Liksom Rubinstein Reich (1996) framhåller, bidrog 

barnens handlingar till att stärka gruppgemenskapen och skapa samhörighet. Barnens 

interaktioner möjliggjorde därmed att delaktighet skapades. Utifrån vårt resultat framhåller vi 

också att barnens kompetenser bör uppmärksammas och ses som en tillgång som möjliggör 

för att skapa delaktighet i gruppen. När pedagoger lyfter barnens kompetenser, 

uppmärksammas de och ses därmed som en tillgång som möjliggör för att skapa delaktighet i 

gruppen. Det skapas dock ett dilemma om det alltid är samma barns kompetenser som lyfts, 

vilket ofta var fallet under observationerna. Då Engla var det barn som först visade 

teckenspråket var det hennes kunskaper som lyftes. Samtidigt som dessa kunskaper var en 

tillgång för de andra barnen kan detta också ses som ett hinder för de andra då Engla var 

snabb i sina handlingar. De andra barnen hade inte en chans att vara först med att visa ett 

tecken och deras kunskaper lyftes därmed inte på samma sätt. 

Johannesen och Sandvik (2009) lyfter problematiken i att barn ger uttryck åt sina avsikter på 

olika sätt. En del barn är mer utåtriktade och har lätt för att uttrycka sina åsikter och visa sina 

kunskaper, medan vissa är mer tillbakadragna och försiktiga. Utåtriktade handlingarna är 

lättare för pedagogerna att uppmärksamma och dessa barn uppfattas då som mer delaktiga 

(Eriksson, 2009). Likaså presenterar Eriksson (2009) i sin studie att pedagoger ofta definierar 

delaktiga barn som aktiva och framåt och dessa barn gynnas särskilt om man utgår från att 

delaktighet handlar om det författaren beskriver som utförande av aktivitet. Om endast dessa 

barn uppmärksammas kan det leda till att en del barn hamnar i bakgrunden och i skuggan av 

andra. För att hindra detta menar vi, liksom Johannesen och Sandvik (2009), att det är viktigt 

att pedagogerna är medvetna om barnens egenskaper och olikheter och lyfter dessa som en 

tillgång i gruppen. Genom att skapa ett innehåll som ger förutsättningar för att alla barn någon 

gång ges möjligheten att agera som merkompetent, främjas därmed alla barns känsla av 

tillhörighet och kompetens. Genom att barnen delar med sig av sina erfarenheter till varandra 

utvecklas även deras kunskaper i den proximala utvecklingszonen. Säljö (2000) menar att det 

är skillnad på vad barnen kan uppnå på egen hand och vad de kan åstadkomma i interaktion 

och samspel med varandra och en merkompetent. Om alla barnen får möjlighet att agera som 

merkompetent ökar också de kunskaper som barnen kan tillägna sig i den proximala 

utvecklingszonen. 
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Sammanfattande diskussion 

Utifrån vårt resultat är en tydlig slutsats att pedagogers förhållningssätt har en avgörande roll 

för barns delaktighet. Barnens delaktighet främjas även då de själva, genom sina interaktioner, 

bjuder in varandra till delaktighet och skapar en känsla av tillhörighet. Pedagogerna möjliggör 

delaktighet då de intar ett barncentrerat förhållningssätt och låter barnens erfarenheter influera 

samlingen. Huruvida detta sker beror dock i stor utsträckning på barngruppens storlek. Vid de 

tillfällen då många barn deltog vid samlingen minskades barnens möjligheter till delaktighet 

eftersom pedagogerna då inriktade sig på att hålla ordning på gruppen och utöva den aktivitet 

som var bestämd.  

Språket har stor betydelse för barnens delaktighet och språket kan både skapa möjligheter och 

hinder. Möjligheten till delaktighet hindras då det rör sig om barn som inte kommunicerar 

verbalt och pedagogerna missförstår vad barnen vill ha sagt och barnens intentioner lämnas 

därmed utan mening. För att skapa delaktighet är det därför viktigt att pedagogerna tar sig tid 

att lyssna till barnen och försöker tolka och förstå deras intentioner. Då samlingen är en 

rutinmässig aktivitet kan den ifrågasättas som ett tillfälle som verkligen främjar barns 

delaktighet och lärande. Utifrån analysen drar vi dock slutsatsen att samlingen mycket väl kan 

vara ett tillfälle för delaktighet. Det krävs då pedagogisk medvetenhet och att pedagogerna är 

flexibla inom samlingens kontext. Delaktighet skapas då pedagogerna släpper taget, inte 

ansvaret. 

Pedagogiska implikationer  

För att pedagogerna ska kunna skapa en verksamhet som främjar barns delaktighet krävs det 

att de är medvetna om sitt eget förhållningssätt och vilken betydelse detta har för barnens 

delaktiget. Det krävs också att de ständigt reflekterar över och utvärderar sitt arbete. När det 

gäller just samlingen kan vår studie bidra till att pedagogerna börjar fundera kring vilket syfte 

de har med samlingen, vad samlingen egentligen tillför verksamheten och om det är ett 

tillfälle som främjar barns delaktighet. Tankar som kan väckas är bland annat vad det är som 

möjliggör respektive hindrar barns delaktighet i samlingen och hur man kan arbeta för att 

förändra och skapa förutsättningar för alla barn. Detta kan i sin tur leda till att pedagogerna 

reflekterar över och utmanar sina föreställningar kring samlingens utformande och 

genomförande men också blir medvetna om hur de själva handlar och agerar under 

samlingens gång. Genom att observera samlingen kan pedagogerna även synliggöra andra 



 

39 
 

aspekter än delaktighet. Det kan även vara intressant att studera hur barnen förhåller sig och 

agerar i grupp, vilka som tar och ges utrymme, maktpositioner och genusfrågor. 

Att som pedagog synliggöra sitt arbete kan dock vara svårt men genom vår studie påvisar vi 

att man genom videoobservationer kan uppmärksamma sitt förhållningssätt. Genom att sedan 

titta på de inspelade sekvenserna, både enskilt och i grupp skapas möjligheter för pedagogerna 

att kritiskt granska sitt arbete och reflektera tillsammans i arbetslaget. Detta gör det möjligt 

för arbetslaget att skapa en gemensam grund och diskutera vilket arbetssätt och 

förhållningssätt man vill tillämpa utifrån läroplanens (Skolverket, 2010) mål och riktlinjer. 

För att kunna genomföra detta arbete behöver pedagogerna avsatt tid för reflektion och 

utvärderingsarbete. Att hitta denna tid kan vara en svår uppgift för pedagogerna och det är 

därför också en fråga för ledningen. För att skapa pedagogisk medvetenhet krävs det dock att 

pedagogerna har en vilja och en strävan efter att utveckla sig själv och sitt arbete. Detta är en 

förutsättning för att skapa en verksamhet som möjligheter för barns delaktighet där alla ingår i 

en gemenskap och där allas röster väger lika.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till föräldrar angående examensarbete 

Mitt namn är Amanda Svensson och jag läser till förskollärare på Högskolan här i Halmstad. 

Inriktningen jag läser heter ”språk, kommunikation, lek och lärande” och riktar sig mot 

förskola, förskoleklass och fritidshem. Jag har under fem veckor varit här och gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning. Efter att jag nu avslutat min VFU är det dags för mig att ägna 

mig åt mitt examensarbete som jag kommer skriva tillsammans med min klasskompis Lina 

Ericsson.  

I examensarbetet ingår det att göra en empirisk studie/undersökning ute i verksamheten och vi 

kommer att genomföra en del av vår studie här på avdelningen. Jag och Lina har tänkt 

undersöka vilka möjligheter barnen har till delaktighet i samlingen. Vi tänker dokumentera 

studien genom att observera och videofilma och för att kunna genomföra detta behöver vi 

målsmans tillstånd.  

I mitt avhandlingsarbete kommer jag att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

vilket i huvudsak uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden: 

• Informationskravet uppfylles genom den information jag ger i detta brev 

• Samtyckeskravet innebär att de barn som deltar i denna studie ges av sina föräldrars 

skriftliga samtycke 

• Konfidentialitetskravet innebär att jag som forskare kommer att behandla de uppgifter om 

ditt barn på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera ditt barn. 

• Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om ditt barn endast kommer 

användas för forskningsändamål. 

Filmerna är alltså inget någon annan kommer att ta del av utan fungerar enbart som 

hjälpmedel för mig och Lina under vårt arbete. Barnens namn kommer heller inte att 

publiceras utan de förblir helt anonyma.  

Det är endast de barn som har med sig skriftligt samtycke från målsman som kan delta i 

studien. Medverkan i studien är frivillig och om man valt att delta men sedan ångrar sig får 

kan man avbryta sitt deltagande. 

 

Har ni frågor eller vill du veta mer, kontakta gärna 
Amanda Svensson 

Mail: amasve09@student.hh.se. 

 

 

mailto:amasve09@student.hh.se


 

43 
 

Mitt barn heter:_________________________________________________ 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien och till att filmavsnitt där mitt barn medverkar 

används i forskningssyfte 

 

 

         Ja                 Nej 

 

Målsmans Namnteckning 

_____________________________________ 

 

 


