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 Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att titta på hur pedagoger ger barnen 

möjlighet till delaktighet och inflytande i samlingen på en förskola. Studien har 

inspirerats av en etnografisk ansats och fem videoobservationer har 

genomförts. Som mest deltog tio barn och sammanlagt närvarade tre 

pedagoger i vår studie. I denna studie används begreppet delaktighet i den 

meningen att barnen blir delaktiga i redan förbestämda aktiviteter. Begreppet 

inflytande innebär att barnen har möjlighet att vara med och påverka sin 

situation i samlingen. Resultatet synliggör att möjligheten till delaktighet och 

inflytande varierar, detta bland annat beroende på vilken pedagog som lett 

samlingen. Vid några observationstillfällen blev pedagogers makt tydlig och 

barnens möjlighet till delaktighet och inflytande försummades.  

 

Nyckelord: delaktighet, förskola, inflytande, samling, Shiers delaktighets-

modell. 
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 Inledning  
I många förskolor förekommer samling som en daglig aktivitet, samlingen i sig 

kan innehålla olika aktiviteter. Tidigare forskning visar på att samling används 

som ett redskap för att ge barnen en gruppkänsla och ett lärande (Eide, Os & 

Pramling, Samuelsson, 2012). I Rubenstein Reich (2005) studie förekommer 

delaktighet som begrepp oftare än begreppet inflytande.  I en studie av 

Ribaeus (2014) ser pedagogerna sig själva som det störta hindret när det gäller 

barns inflytande och delaktighet, något Ribaeus relaterar både till den formella 

och informella makt pedagogerna har över verksamheten. Allt detta även om 

läroplanen använder sig av benämningen inflytande i sitt styrdokument 

(Skolverket, 2010). I läroplanen för förskolan under rubriken inflytande står 

det att pedagogerna bör planera både miljö och aktiviteter efter barnens 

intressen och behov. Detta för att barnen ska lära sig att ta ansvar för egna 

handlingar, att respektera andra och att känna sig respekterad själv samt att 

handla efter demokratiska principer. Förskolan ska även sträva efter att varje 

barn får möjlighet att uttrycka sina åsikter och därmed också en chans att 

påverka sin situation i verksamheten, barnen ska även ges chansen att delta i 

olika former av samarbete och beslutsfattande (Skolverket 2010). Det är för oss 

intressant att se hur pedagogerna på en förskola ger barnen möjligheter till 

delaktighet och inflytande i samlingen. Enligt Eide et al. (2012) finns en brist 

gällande dessa möjligheter till delaktighet och inflytande i förskolans samling, 

då den beskrivs som en pedagogstyrd aktivitet. Även detta är något vi finner 

intressant och som vi kommer titta på, om pedagogerna begränsar barnen 

delaktighet och inflytande i samlingen.  

 

I studien kommer vi att utgå ifrån Shiers delaktighetsmodell i förhållande till 

vårt insamlade material från observationerna (Shier, 2001, bilaga 1). Det har 

blivit tydligt för oss att delaktighet och inflytande är begrepp som är viktiga att 

skilja på (Arner, 2009), och så kommer även vi att göra.  
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 Bakgrund 
 

Samling  

I detta kapitel kommer ni kunna läsa om samlingens utformning samt 

pedagoger/barnens roll där vi beskriver vad de förväntas göra i samlingen. 

Därefter beskrivs de möjligheter och hinder som kan uppstå i 

samlingssituationer när det gäller delaktighet och inflytande.  

 

Samlingens utformning  

Samling i förskolan är när en grupp barn och vuxna sitter samlade, ofta i ring 

och tillsammans har lärarledda aktiviteter, den är regelbundet återkommande 

och hålls oftast på en bestämd plats och en bestämd tid (Rubinstein Reich, 

2005). En bra och rolig samling kan innebära brister i barnens möjligheter till 

delaktighet och inflytande, att samlingen är fängslande och rolig för barnen 

kan innebära att den innehållit så mycket färdigplanerat material att barnens 

möjlighet till initiativ inte gått att genomföra. Alltså desto mer planerad en 

samling är, desto mindre chans har barnen till delaktighet och inflytande (Eide 

et al. 2012). Samlingen är en starkt inramad klassificerad aktivitet som innebär 

att barnen ges väldigt liten chans till inflytande (Emilson, 2007; Emilson & 

Folkesson, 2006). Den vanligaste formen av samling beskrivs som en cirkel, och 

om alla, även pedagogerna sitter på golvet innebär detta att alla är lika viktiga, 

alla ser varandra, detta är det mest jämställda sättet att ha en samling på (Eide 

et al. 2012; Rubinstein Reich, 2005). Samling kan även ske i andra 

konstellationer, bland annat en halvcirkel, som innebär att barnen sitter 

mittemot pedagogerna, vilket visar på en tydlig ledarposition, där barnen ska 

se pedagogerna men inte nödvändigtvis varandra. Ytterligare exempel är: 

pedagog på stol och barnen på golvet, som visar på stor makt från pedagogen, 

där barnen sitter i underläge (Eide et al. 2012).  

Pedagogers roll  
Pedagogen bestämmer både vad som ska göras i samlingen och hur länge den 

ska pågå (Emilson, 2007; Westlund, 2011). Samlingen beskrivs som något 

begränsande som barnen inte kan styra över samt att barnens agerande är i de 

vuxnes händer. I samlingen ställer pedagogen ofta frågor och fördelar ordet 

bland barnen. Samlingen ses som styrd, men även som en rutinsituation som 

har vissa inslag av demokratibildning (Ribaeus, 2014). En samling känneteck-

nas av både tradition och struktur, den ses som en formell situation som plan-

eras av pedagoger. Det kan även finnas en underton av pedagogens makt över 

samlingen, samlingens struktur och ordning ses som en bekräftelse och är 

därför viktig för pedagogerna (Eide et al. 2012). Det är inte ovanligt att en 

instrumentell interaktionsstil blir synlig i samlingen. Detta innebär att 
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pedagogen blir upptagen av att lära ut, vilket i sin tur innebär att det som 

barnen uttrycker blir omvandlat till ett lärandesyfte, att känslomässigt bekräfta 

barnen kan då glömmas bort (Rubinstein Reich, 2005). Barnens givna platser 

samt val av aktiviteter i samlingen bestäms av pedagogerna, att ingå i kollek-

tivet, gruppsamvarons sociala regler och krav samt att avbryta en redan 

pågående aktivitet är några moment som finns med i en samling i förskolan 

(Westlund, 2011).  

Barnens roll  
Barnen får delaktighet i samlingen genom att hjälpa till, räkna barnen samt 

säga vem som ska gå till maten, barnen får även visst utrymme för flexibilitet 

(Westlund, 2011). Barnen har ofta chansen att ta upp sådant som berör dem i 

samlingen, barnen får ofta ett uppdrag att lösa, samt har sina givna roller i 

samlingen (Ribaeus, 2014). Samlingen ger barn en gruppkänsla samt att den 

ofta innebär ett lärande (Eide et al. 2012). Att pedagogen ger barnen sina 

platser samt att för barnen sitta still eller att vänta på att samlingen ska börja är 

några av de moment som är en del av samlingen, och som barnen ska klara av. 

Kraven på dessa moment kan dock variera beroende på barnets ålder 

(Rubinstein Reich, 2005).  

 

Delaktighet  

Delaktighet innebär att få vara med i något som andra redan bestämt, att till 

exempel som barn få vara en del av den planerade samlingen (Arnér, 2009). 

Det är något kollektivt orienterat, för att kunna vara delaktig krävs flera 

personer (Emilson, 2008).  

Möjligheter till delaktighet 

För att barnen ska få chans att känna delaktighet krävs en bra och närvarande 

pedagog som är stödjande och lyhörd, det är pedagogernas roll att ge barnen 

delaktighet (Emilson & Folkesson, 2006; Eide et al. 2012). Begreppen 

delaktighet och barns perspektiv är beroende av varandra, om man kommer 

nära ett barns perspektiv blir det möjligt att uppleva en genuin delaktighet i 

sin egen pedagogiska verksamhet (Emilson & Folkesson, 2006). Delaktighet är 

starkt knutet till demokrati och innebär att barnen ska få möjligheten att skapa 

relationer och normer i verksamheten, men även för att påverka ramarna i den 

(Dolk, 2014). Ribaeus (2014) ser på delaktighet och inflytande på ett liknande 

sätt, hon poängterar de möjligheter barnen har för att aktivt vara med och 

påverka sina liv, i detta fall på förskolan. Traditioner, regler och pedagogers 

barnsyn är även faktorer som styr hur mycket delaktighet och inflytande 

barnen får (Arnér, 2009). Traditioner och regler är det som verksamheten styrs 

av, något nödvändigt som skapar rutiner för både barn och personal (a.a). 

Barnsynen handlar om hur de vuxna bemöter, uppfattar samt förhåller sig till 

barnen som individer. Hur barnen ses som aktörer med egna förmågor och hur 

pedagogen uppmärksammar detta (Johansson, 2005). För att barnen ska få 

chansen att vara delaktig i samlingen bör de få möjlighet att påverka 

situationen samt att uttrycka sina åsikter (Eide et al. 2012). Delaktighet och 
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inflytande kan inte bara handla om att bestämma, istället ska det även handla 

om en gemenskap mellan människor, med respekt och inkludering (Ribaeus, 

2014).  

Hinder till delaktighet  

Samlingen är ofta planerad i förväg av pedagoger och innehåller ofta inget 

inflytande samt väldigt lite delaktighet från barnen, då aktiviteterna redan är 

bestämd. Dessa planerade aktiviteter kallas starkt inramade aktiviteter och 

innebär en begränsning av barns chans till delaktighet (Emilson & Folkesson, 

2006). Tidigare forskning visar på hur samtal mellan pedagog och barn kan ses 

som ett språkspel, ett maktspel i både språk och aktivitet, där pedagogen 

dominerar över samtalet dem emellan, så även i samlingen. Makten uttrycker 

sig i hur mycket delaktighet pedagogerna ger barnen eller inte (Rubinstein 

Reich, 2005). Pedagogerna i Westlunds (2011) studie påpekar att barnen genom 

inflytande och delaktighet inte kan få göra vad som helst, alltså, att de inte kan 

få vara laglös. I Ribaeus (2014) studie ser pedagogerna sig själva som det störta 

hindret när det gäller barns inflytande och delaktighet, något hon relaterar till 

både den formella och informella makt pedagogerna har över verksamheten. 

Hon visar även på det motstånd barnen kan ge pedagogerna i samlingen, där 

de bland annat kan bryta mot regler (a.a).  

 

Inflytande 

Inflytande i förskolan innebär att barnen ska ges möjlighet att påverka sin 

vardag (Arnér, 2009). Det ses som något individorienterat, att som ensam 

person kunna vara med och bestämma/påverka något (Emilson, 2008).  

Möjligheter till inflytande  

De vuxna är avgörande för barnens chans till inflytande, det är pedagogernas 

uppgift att skapa dessa förutsättningar för barnen (Westlund, 2011). För att 

barnen ska få möjligheten till ett inflytande behöver pedagogerna planera 

aktiviteter, exempelvis samling, så att den utgår från barnens initiativ och 

idéer (Arnér, 2009). Inflytande ses som en möjlighet för barnen att göra sådant 

som de tycker är roligt, men även som möjligheten att delta i ett sammanhang 

med andra (Westlund, 2011). Pedagogers makt syns i varje liten detalj i 

förskolan, så även i samlingen, pedagogerna måste se att makten ligger i deras 

händer, att det är deras uppgift att ge barnen inflytande, barnen är inte fri från 

pedagogers påverkan (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Inflytande och 

delaktighet är viktiga delar i det demokratiuppdrag som förskolan har ansvar 

över (Ribaeus, 2014).  

Hinder till inflytande 
Pedagogerna utgör ett hinder genom sin makt, sina attityder och sina regler 

gentemot barnens chans till inflytande (Emilsons, 2007). Barn kan många 

gånger mötas av ett nej från pedagogerna när de försöker ta initiativ och blir 

på så vis också nekad till inflytande. Detta sker ofta på grund av pedagogers 
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oro över situationen (Arnér, 2009). Detta nekande är även något som Ribaeus 

(2014) nämner, hon visar på att barnen ibland får möjligheter att välja bland 

färdiga alternativ och på detta sätt inte medges kapabla att fatta egna beslut, 

vilket i sin tur leder till att barnen inte heller får något inflytande. Författaren 

beskriver vidare om en spänning som ligger mellan barnens inflytande och 

barnens behov till omsorg och beskydd från vuxna i sin närhet, hon beskriver 

att det finns en problematik i relationen mellan barn och pedagoger, då 

pedagoger oavsett alltid har makten (a.a). Westlund (2011) visar även hon på 

denna omsorg Ribaeus (2014) tar upp, men även på hur bristen på tid, 

arbetslagets olika åsikter och organisatoriska omständigheter kan innebära att 

barnen inte får inflytande. Det kan finnas en risk med inflytande vilket kan ge 

barnen för stort ansvar över sådant de inte klarar av (Ribaeus, 2014). Barnen 

får större chans till inflytande när avdelningen har full personalstyrka, men 

även när barngruppen inte är allt för stor (Westlund, 2011). Det kan krocka i 

pedagogers vilja i arbetet med att ge barnen större inflytande, eftersom de 

alltid förekommer på de vuxnas villkor. Det är de vuxna som väljer när, var 

och hur de ska låta barnen ha inflytande i förskolan och när det finns tid för 

barnen att ta initiativ (Emilson, 2007). De initiativ barnen tar är grunden till 

inflytande (Westlund, 2011). I barngruppen finns barn som är olika, barnen tar 

olika mycket plats, vissa barn har även mer makt än andra och om vissa barn 

får för mycket inflytande kan detta alltså innebära att andra barn glöms bort 

(Eide et al. 2012). I samlingen finns utrymme för barns egna protester, att inte 

helt följa kraven på samlingen. Protester visar sig på olika sätt, till exempel 

genom att ett barn lämnar samlingen och sätter sig utanför eller genom att inte 

delta i aktiviteten (Rubinstein Reich, 2005). Det är pedagogen som leder 

samlingen och som har inflytande över allt som sker i den (Eide et al. 2012).  

 
Shiers delaktighetsmodell 

Modellen presenterar 15 frågor som kan användas som verktyg för att planera 

delaktighet. Varje nivå har tre steg: öppning, möjligheter och skyldigheter. Vi 

har valt att bortse ifrån steget skyldigheter då vi inte kan få detta steg besvarat 

i vår studie. För att få detta steg besvarat skulle vi behövt information gällande 

planering och arbetssätt från pedagogerna, något vi inte valt att fokusera på, 

steget skyldigheter blir därför irrelevant. I modellen öppnas varje nivå upp när 

pedagogen är villig att arbeta mot nivån. Varje nivå möjliggörs genom att 

personal: arbetar på ett sätt som möjliggör en särskild grad av barns 

delaktighet och när arbetet byggs in i verksamheten. Modellen har frågor för 

varje nivå och genom att besvara frågorna blir det lätt att identifiera nästa steg 

för att höja delaktighetsnivån. I det verkliga livet är det dock troligt att 

professionella befinner sig på olika steg och olika nivåer, snarare än att de 

befinner sig på en enda plats i modellen (Shier, 2001). Ribaeus (2014) nämner 

denna modell i sin avhandling, (Eide et al. 2012) har utgått från modellen när 

de tittat på barns delaktighet i samlingen.  

 

I Shiers delaktighetsmodell (bilaga 1) har vi valt att, utifrån Arnér (2009), lägga 

till begreppet inflytande på nivå 4 och 5 (figur 1). Detta för att modellen på 
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nivå 4 och 5 innebär att barnen blir involverade i beslutsfattande processer, 

enligt Arnér innebär inflytande att barnen kan vara med och påverka 

situationen och delaktighet innebär att vara en del av något förutbestämt.  

 

 
 

FIGUR 1: Vår reviderade version av Shiers delaktighetsmodell (originalet 

återfinns i bilaga 1) läses nedifrån och upp 

 

Nivå 1: Barn blir lyssnade till.  
På denna nivå ska pedagoger lyssna till barnet med uppmärksamhet och 

omtanke när barnet själv tar initiativ till att uttrycka en synpunkt. Här inträffar 

bara lyssnandet om barnet själv tar initiativ, vilket skiljer sig från 

nästkommande nivå. När det gäller steget öppningar, innebär detta att 

pedagogen är beredd att lyssna. När det gäller steget möjligheter, att 

pedagogen arbetar utifrån ett sätt som gör ett lyssnande möjligt (Shier, 2001).  

Nivå 2: Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter.  
Barn kan ha åsikter utan att våga uttrycka dessa för pedagogerna, detta på 

grund av olika anledningar; blyghet, bristande tillit, färdigheter vad gäller 

kommunikation kan vara otillräckliga från både pedagoger och barn. Nivå 2 

skiljer sig från nivå 1 genom att pedagogerna här försöker locka fram och 

stödja barnen i att uttrycka sina åsikter. När det gäller steget öppningar 

behöver pedagogerna agera så att de hjälper barnen att uttrycka sina 
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synpunkter och åsikter. När det gäller steget möjligheter krävs att barnen ska 

kunna uttrycka sina åsikter (Shier, 2001).  

Nivå 3: Barns åsikter och synpunkter beaktas.  
Även om hänsyn tas gentemot barns åsikter vid beslutsfattande, innebär inte 

detta att varje beslut ska grundas på barnens önskemål eller att pedagogerna 

ska utföra allt barnen ber om. Barnens åsikter är en av många faktorer som ska 

vägas in i verksamhetens beslut. När det gäller steget öppningar på nivå tre 

menas att pedagogen är bredd att ta hänsyn till barnens åsikter. När det gäller 

steget möjligheter, att verksamheten gör det möjligt att ta hänsyn till barnens 

åsikter, detta utifrån barnets ålder och mognad. Pedagogerna är även beredd 

att stödja barn utan att uttrycka sina åsikter och synpunkter och använder sig 

av olika aktiviteter och metoder som stödjer barn att uttrycka dessa (Shier, 

2001).  

Nivå 4: Barn involveras i beslutsfattande processer. 
I den här nivån börjar övergången mellan rådfrågning till aktiv delaktighet i 

beslutsfattandet. På lägre nivåer är barnen inte delaktiga när besluten 

verkligen fattas, då fattas besluten av pedagogerna. På nivå 4 börjar detta att 

ändra sig och barnen blir involverade i själva beslutsfattandet. Det finns flera 

fördelar med barns delaktighet i beslutsfattande processer. Bland annat ökar 

detta barnets känsla av empati, tillhörighet, självtillit och ansvar. När det gäller 

steget öppningar menas att pedagogerna är beredd att låta barnen vara med i 

beslutsprocessen. När det gäller steget möjligheter menas att pedagogerna 

etablerat en procedur som gör det möjligt för barnen att vara med i 

beslutsprocessen (Shier, 2001).  

Nivå 5: Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande.  
Nivå fyra och fem är väldigt lika varandra, med en gradskillnad, på nivå fyra 

kan barnen utan makt bli aktivt involverade i en beslutsprocess. På nivå fem 

behöver pedagogerna visa att de kan dela sin makt med barnen, alltså lämna 

ifrån sig en del av makten. Pedagogerna kan dock inte ge barnen ansvar de 

inte klarar av eller som de inte vill ha. När det gäller steget öppningar är 

pedagogerna redo att dela makten över beslutsfattandet med barnen. När det 

gäller steget möjligheter ska det finnas ett arbetssätt som gör detta möjligt 

(Shier, 2001).  
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 Syfte och Metod 
Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera, beskriva och diskutera hur 

pedagoger ger barnen möjlighet till inflytande och delaktighet i samlingen, 

samt att se om det pedagogerna begränsar barnen detta på något vis.  

 

De frågeställningar som vi i studien söker svar på är:  

 

 Hur ges barnen utrymme för delaktighet i samlingen av pedagogerna?  

 Hur ges barnen utrymme för inflytande i samlingen av pedagogerna?  

  Kan barnens vilja till inflytande och delaktighet begränsas av pedagogerna?  

 

Metod  

I detta kapitel presenteras vårt metodval, urval samt bearbetning och analys. 

Även förklaring av Shiers modell som metodval kommer att beskrivas här 

nedan.  

Metodval 
Vårt syfte är att beskriva hur pedagoger ger barn möjligheter till delaktighet 

och inflytande i förskolans samling. För att synliggöra detta baseras studien på 

kvalitativa observationer. Metoden är inspirerad av en etnografisk ansats. En 

kvalitativ metod är bra om man som vi, vill gå in på djupet på ett område 

(Eliasson, 2013). Kvalitativ metod är ett samlingsord för studier som 

genomförs genom bland annat intervjuer och observationer (Ahrne & 

Svensson, 2013). I en etnografisk studie innebär det att forskaren vistas en 

längre eller kortare tid på ett forskningsfält där insamling av material sker, i 

nära kontakt med personerna på fältet, med syfte att få förståelse av de 

fenomen och de sammanhang som är intressant för ämnet (Johansson, 2013). 

Vi har observerat samlingen under en veckas tid, där vi valt att använda oss av 

öppna videoobservationer (Ahrne & Svensson 2013), detta för att kunna se så 

mycket som möjligt av samlingen samt för möjligheten att spola tillbaka och 

titta igen, då vi inte ville missa något viktigt. Vi som respondenter var del-

tagande observatörer (Eliasson, 2013 ). Vi har även valt att använda oss av 

öppna syftesfrågor, med hjälp av öppna syftesfrågor är vi öppen för det vi ser 

och förväntar oss inget givet svar (Ahrne & Svensson 2013).  

Urval  
Vi valde att genomföra videoobservationer på en förskolas samling under en 

vecka, sammanlagt fem samlingar. Detta för att kunna få ett brett empiri att 

studera. Vi valde även att genomföra observationerna med barn i åldrarna 4-6 

år, detta för att vi tror oss tydligare både se och höra deras vilja till inflytande 

och delaktighet under samlingen. I valet av förskola tog vi reda på vilka 
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förskolor som använder sig av samling som rutin. Godkännande av att 

genomföra videoobservationer var även något som stod till grund för val av 

förskola. Vi gavs tillträde till fältet från både förskolechef, pedagoger och 

föräldrar (Vetenskapsrådet, 2002). På förskolan vi studerat har föräldrarna 

sedan tidigare givit skriftligt medgivande att delta i studier samt 

videoobservationer, om dessa inte visas offentligt, vilket vi inte skulle göra. Vi 

informerade deltagarna att filmerna endast var avsedda för vår egen analys av 

materialet och att det möjligtvis skulle visas upp för en examinator. På 

avdelningen där observationerna är genomförd går tjugo barn, tre pedagoger 

arbetar heltid. I samlingarna vi observerat deltog samman-lagt tio barn i 

åldrarna 4-6 år.  

Bearbetning och analys av data  
För att kunna skapa samhällsvetenskapliga analyser bör man enligt Ahrne och 

Svensson (2013) sortera, reducera och argumentera det insamlade materialet. 

Att sortera innebär att utifrån den teori studien är förknippad till, få ordning 

på det insamlade materialet för att lättare kunna gå vidare i att senare reducera 

det. Att reducera innebär att sålla bort onödigt material, för att hitta det som är 

relevant för studiens syfte, att skapa koncentration och skärpa. Att 

argumentera innebär att vi som genomfört studien ska kunna argumentera för 

det resultat vi fått, i dialog med andra forskare. Detta är en metod vi använt 

oss av i analys av materialet. Vi har transkriberat allt material och sedan valt ut 

det väsentliga för vårt syfte med studien. Vi har i vår använt en modifierad 

variant av Shiers delaktighetsmodell (Shier, 2001). Vi har haft modellens olika 

nivåer och vad dessa innebär framför oss och sedan har vi tittat på varje 

samling flera gånger för att se när och hur pedagogerna uppnår nivån. Detta 

har vi alltså gjort med varje samling och varje nivå var för sig för att kunna få 

ett tydligt resultat och så sanningsenligt gentemot modellen som möjligt. När 

vi transkriberade materialet använde vi oss av penna och papper, där vi skrev 

ner både det som skedde och det som sades som var relevant för studiens 

syfte.  

Forskningsetiska principer 

Vi har i denna studie använt oss av de fyra forskningsprinciperna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Detta innebär att deltagarna frivilligt deltar i studien och vet 

vad studien handlar om. Vi har alltså delgivit förskolechefen, pedagogerna 

samt barnens föräldrar studiens syfte samt att allt insamlat material endast är 

tillgängligt för oss och vår uppsats, där vi dessutom inte nämner namn eller 

plats studien genomförts på, studien är anonym och alla namn fingeras. De 

insamlade uppgifterna används endast till studiens ändamål, det kommer inte 

att användas i andra ickevetenskapliga syften. Vi har även informerat om att 

allt material, när studien är klar, kommer att förstöras (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Metoddiskussion 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod, detta för att vi ville gå in på djupet 

inom vårt område (Eliasson, 2013; Ahrne & Svensson, 2013). Metodvalet 

passade vårt syfte då vi inte som i kvantitativ metod, ville jämföra något, utan 

genom videoobservationer synliggöra hur pedagoger ger barnen möjlighet till 

delaktighet och inflytande i samlingen. Ingen av oss hade tidigare genomfört 

videoobservationer och kunde därmed inte utnyttja tidigare erfarenheter inom 

detta område. Däremot tog vi del av metodböcker som behandlade detta för 

att på bästa sätt kunna samla in vår empiri. Vid tidigare tillfällen har vi endast 

använt oss av anteckningar under observationer, vi fann därför 

videoobservationerna som ett stort stöd under vår transkribering och i 

analysarbetet. Med hjälp av kameran kunde vi spola tillbaka, titta och lyssna 

flera gånger för att se och inte missa då pedagogerna möjliggjorde tillfällen för 

barnen till delaktighet och inflytande. Vi känner att detta var ett bra val av 

metod, att vi med hjälp av kameran kunde se flera gånger när och hur 

pedagogerna bjöd in barnen till delaktighet och inflytande, eller besvarade 

barnen samt tog tillvara på barnens initiativ till delaktighet och inflytande.  

 

Vi genomförde en studie med inspiration från en etnografisk ansats där vi 

observerade samlingen under en veckas tid, sammanlagt fem video-

observationer (Johansson, 2013). Vi är medvetna om att vi kunnat få större 

empiri att arbeta med om vi observerat under en längre period, dock var vår 

tid att genomföra denna studie begränsad. Barnen verkade trygga under 

observationerna med både oss och kameran, detta såg vi genom att barnen 

ägnade sig åt samlingen och det som pågick i den och visade inga tecken på 

distraktion av oss som observatörer. Däremot tror vi att pedagogerna 

påverkades av detta, då vi vid flertal tillfällen uppmärksammade att de tittade 

på oss och in i kameran. 

 

Eide et al. (2012) utgick från Shiers delaktighetsmodell i sin studie, även 

Ribaeus (2014) nämner modellen (Shier, 2001). Vi fann denna modell intressant 

och valde därför att även vi använda oss av den. Delaktighetsmodellen är från 

början en utveckling av Harts delaktighetsstege, modellen uppstod i syfte att 

fungera som ett verktyg i planeringen gällande delaktighet (a.a). För att den 

skulle passa vårt syfte, valde vi att redigera modellen genom att lägga till 

inflytande, samt särskilja begreppen delaktighet och inflytande, då delaktighet 

är att delta i något redan bestämt och inflytande innebär att få vara med och 

påverka något (Arnér, 2009). Därför fick inflytande en plats i delaktighets-

modellen på nivå fyra och fem. När vi redigerat modellen så var den för oss ett 

stort stöd i analysarbetet. Något vi däremot fick erfara var att modellen inte 

alltid räckte till. Vid flera tillfällen fick vi se hur pedagogerna hindrade barnen 

både delaktighet och inflytande, pedagogerna nådde alltså ibland inte ens upp 

till nivå ett. Vid dessa tillfällen såg vi utanför modellen och det som inte 

passade in i modellen valde vi att sätta som en egen rubrik i resultatet. Med 

hjälp av modellen kunde vi placera in hur pedagogerna gav barmen möjlig-

heter till delaktighet och inflytande på olika nivåer (Shier, 2001). Barnen 

verkade trygga under observationerna med både oss och kameran, detta såg vi 
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genom att barnen ägnade sig åt samlingen och det som pågick i den och visade 

inga tecken på distraktion av oss som observatörer. Däremot tror vi att 

pedagogerna påverkades av detta, då vi vid flertal tillfällen uppmärksammade 

att de tittade på oss och in i kameran. Vi tycker att Shiers delaktighetsmodell 

var bra att utgå ifrån, den gjorde det lätt att se vilken nivå pedagogerna 

uppnådde delaktighet och inflytande. Vi tycker att det är intressant att kunna 

mäta delaktighet och inflytande på olika nivåer. Däremot så anser vi att 

modellen inte räckte till, modellen är från början ett verktyg att utgå ifrån när 

till exempel pedagoger vill arbeta för att ge barnen mer delaktighet och 

inflytande. Enligt Shiers delaktighetsmodell måste minst nivå tre uppnås för 

att FN´s barnkonventions ska uppfyllas. Detta innebär alltså att pedagogerna 

vid ett flertal tillfällen inte uppnådde barnkonventionen, detta skulle vi kunna 

diskutera hur länge som helst, och det vore även intressant vidareforskning.  

 

 

 



  

 

12 

 

Resultat  
Det vi kunnat se i samlingen som innebar delaktighet och inflytande samt 

bristen på detta finns utskrivna i detta kapitel. Detta utan någon särskild 

ordning utifrån observationstillfällena. Resultatet av vår analys är uppdelat 

under sex rubriker, som är utvalda Shiers (2001) delaktighetsmodell. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av samlingen och dess utformning.  

 

Rubrikerna är:  

 Barn blir lyssnade till  

 Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter  

 Barns synpunkter och åsikter beaktas  

 Barn involveras i beslutsfattande processer  

 Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 

 Händelser från observationer som sker utanför modellen  

 

Det kursiverade i texten är utdrag från samtal ur videoobservationerna.  

Samlingen  

Samlingen sker i ett hörn i form av en cirkel i ett stort lekrum varje dag innan 

lunch, de varade som mest i tjugo minuter. Rubinstein Reich (2005) beskriver 

denna regelbundenhet samt de lärarledda aktiviteter som vi till viss del fick se 

på förskolan. Precis som Emilson (2007) och Westlund (2011) nämner så är det 

pedagogerna som bestämmer både vad som ska göras och hur länge samlingen 

ska verka. Varje dag innan samlingen börjar lägger den pedagog som ska leda 

samlingen ut samlingsprickarna på golvet. Att barnen ska klara av att sitta på 

sina platser är ett av de moment i samlingen som barnen anses klara av (a.a). 

Något som även sker varje dag är att barnen får räkna de barn som är där samt 

de som är borta. De använder sig även av barnens kort för att förtydliga de 

barn som räknas upp, på så sätt ges barnen chans till delaktighet (Rubinstein 

Reich, 2005). Vid samlingsringen finns ”köksskåp”, på överskåpen, i 

vuxenhöjd sitter samlingstillbehören fast i kardborre, såsom: barnens kort, 

veckans dagar, aktivitetskort, barnens val etc. På ett av underskåpen finns 

kardborreband utplacerad. I samlingarna deltar som mest tio barn och en 

vuxen. Det är sammanlagt tre olika pedagoger: Barbro, Erika och Sara. Barbro 

och Sara ledde två samlingar under veckan, Erika en. Under samlingarna valde 

både Erika och Barbro att till viss del stå upp framför barnen som satt i cirkel.  

 

Begreppsförklaring:  

 Barnens val = måndag, onsdag och fredag är det barnens val. Det innebär att 

ett barn får välja för dagen vad alla barn ska göra efter lunch.  

 Barnens kort = Alla barn har varsitt, på kortet finns foto och namn på barnet.  

 Aktivitetskort = Kort med bild på aktiviteter barnen kan välja bland. Varje 

kort har en aktivitet.  
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 Samlingsprickar = Orangea bordstabletter i skumgummi med barnens 

egenskrivna namn på.  

 

Barn blir lyssnade till 
På denna nivå ska pedagoger lyssna till barnet med uppmärksamhet och 

omtanke när barnet själv tar initiativ till att uttrycka en synpunkt. Här inträffar 

bara lyssnandet om barnet själv tar initiativ. Pedagogen är beredd att lyssna 

och arbetar utifrån ett sätt som gör ett lyssnande möjligt (Shier, 2001). Katrine 

var en flicka som under alla observationer verkade lite blyg, hon ville bland 

annat inte delta i en aktivitet med skumgummitärningen, vilket hon inte heller 

behövde för Barbro, detta är något vi anser hamnar under denna nivå, då 

pedagogen tog hänsyn till Katrines vilja.  

 

Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter 
Här försöker pedagogerna locka fram och stödja barnen i att uttrycka sina 

åsikter. Pedagogerna behöver agera så att de hjälper barnen att uttrycka sina 

synpunkter och åsikter (Shier, 2001). Vid ett tillfälle bestämmer Barbro att 

barnen ska beskriva vad de ser på barnens kort för varandra och gissa vem det 

är, de får instruktioner om att beskriva tre saker de ser på kortet och att de 

måste vänta med att gissa tills alla ledtrådar kommit. Sanna blir frågad om hon 

vill beskriva och säger först nej, tills Barbro frågar Sanna om de ska göra 

tillsammans, då Sanna nickar och går fram till Barbro som hjälper henne att 

beskriva för de andra barnen. Här fick Sanna enligt oss verkligen stöd i att 

uttrycka sig, samtidigt som hon även fick en chans till delaktighet, något som 

på ett vis inte varit möjligt om Sanna inte fått chansen till att delta, ibland 

måste pedagogen kanske ge barnen en chans, att med hjälp och stöd få 

möjligheten att våga delta.  

 

Barns åsikter och synpunkter beaktas 
Barnens åsikter är en av många faktorer som ska vägas in i verksamhetens 

beslut. Pedagogen ska vara bredd att ta hänsyn till barnens åsikter, detta 

utifrån barnets ålder och mognad. Pedagogerna är beredd att stödja barn utan 

att uttrycka sina egna åsikter och synpunkter. Pedagogerna använder sig av 

olika aktiviteter och metoder som stödjer barn att uttrycka åsikter och 

synpunkter (Shier, 2001). När Barbro skulle se vilka barn som ”är här idag”, 

använde hon sig av barnens kort. Hon höll för fotot och visade upp namnet, 

barnen fick då gissa vad det stod, Sanna valde att peka på barnet, vars namn 

stod på kortet istället för att svara, det accepterades av Barbro. När Maja 

tittade på barnens kort och påpekade att Viggo och Valdemar hade likadana 

bokstäver jämförde Barbro namnen och tog tillvara på Majas fundering. Vid ett 

annat samlingstillfälle lade Sara barnens kort upp och ner på golvet, barnen 

fick sedan, likt memory, leta sitt eget kort. Vem som fick leta avgjordes med 

ramsan ole dole doff. Ture hittade sitt kort först: 
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Ture – Vi ställer den här… vi kan sätta den här (sätter kortet på underskåpet).  

Sara – Vi kan sätta den här idag då, så kan jag flytta upp de sen när alla som är här har satt 

sin. Det är så tråkigt när ni inte kan sätta upp dom själva.  

 

Här tillvaratogs enligt oss Tures förslag och barnen fick mer delaktighet över 

samlingsrutinen. 

Barn involveras i beslutsfattande processer 

På den här nivån kan man säga att övergången mellan rådfrågning till 

aktiv delaktighet i beslutsfattandet börjar. På lägre nivåer är barnen inte 

delaktiga när besluten verkligen fattas, då fattas besluten av pedagog-

erna, därav omfattar denna nivå ett inflytande. Här blir barnen involve-

rade i själva beslutsfattandet. Pedagogerna är här beredd att låta barnen 

vara med i beslutsprocessen och har då även etablerat en procedur som 

gör det möjligt för barnen att vara med i denna (Shier, 2001). Under en 

av Barbros samlingar fick barnen uppdrag med hjälp av en stor skum-

gummitärning, de fick exempelvis hoppa på ett ben lika många gånger 

som tärningen visade. Felicia skulle snurra fyra gånger men frågade 

Barbro om hon fick rulla istället, vilket hon fick. Felicia fick även denna 

möjlighet till inflytande när hon frågade Sara under en annan samling 

om de kunde lyssna på en flanosaga efter lunch. 
 

Sara – Det kan vi kanske göra, men jag kan inte lova för det är inte jag som läser sagan. 

Men jag kan säga att ni vill höra den. 

 

Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 
Nivå fyra och fem är väldigt lika varandra, med en gradskillnad, på nivå fyra 

kan barn bli aktivt involverade i en beslutsprocess, men utan verklig makt över 

de beslut som tas. På nivå fem behöver pedagogerna visa att de kan dela sin 

makt med barnen, alltså lämna ifrån sig en del av makten. Pedagogerna kan 

dock inte ge barnen ansvar de inte klarar av eller som de inte vill ha (Shier, 

2001). Samlingen inleds med att Barbro valde vems tur det var att ha barnens 

val, som blev Hans. Han valde att alla skulle vara i legorummet efter lunch. 

Barbro räknar alla barnen i samlingen plus tre barn som inte är med och frågar 

Hans om de ska gå två gånger när de är så många (12 st): 

 
Hans – Storbarna går före…och småbarna går sist.  

Barbro – Vi är ju ändå nio stycken, går det bra det tror du? Ja, men vi provar väl! 

 

Barbro sätter sedan Hans foto bredvid de andra fotona, eftersom han blev vald 

till barnens val idag och blir tillrättavisad av Sune: 
 

Sune - Den brukar ju sitta på…där bakom (pekar på aktivitetskortet). 

Barbro – Aha, menar du att jag ska sätta Hans här? (pekar ovanför aktivitetskortet).  

Sune – Ja.  

Barbro – Ja, men tack! Det visste inte jag, vad bra, vart det rätt nu? (Sune nickar).  
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Erika är en vikarie som började samlingen med att berätta att hon aldrig haft 

samling på den här avdelningen förut och frågade därför barnen om hjälp med 

samlingen. Erika bad barnen räcka upp handen om de ville säga något, sedan 

delade hon ut uppgifter till tre av barnen som fick berätta för henne hur saker 

och ting går till på deras samlingar (sätta upp barnens kort, kolla vilken dag 

det är med mera). När barnens kort sitter på skåpet så ska det upp en siffra 

som visar det antal barn som är närvarande.  

 
Erika - Nu ska vi se om vi hittar siffran nio (letar i ett kuvert).  

Felicia – Lägg ut dom på golvet så ser vi bättre!  

Erika – Ja, det har du ju rätt i (lägger ut korten på golvet). 

 

Barnens val är en aktivitet som återkommer under veckan, när Sara ledde en 

samling valde hon att Felicia skulle ha barnens val den dagen, Felicia valde 

pyssel, då Sara frågade Felicia vilket pyssel hon ville ha: 
 

Sara – Vad vill du ha för pyssel då?  

Felicia – Färgade papper, strutar som man kan sätta på, också vill jag att vi ska ha 

bomull… och glitter.  

Sara – Då kanske du och jag kan gå till förrådet sen efter lunch och hämta de?  

 

Felicia nickade och samlingen var på väg att fortsätta av Sara, då Felicia kom 

på att hon även ville ha glasspinnar, Sara nickade till Felicia som svar och 

berättade sedan att ett barn skulle få leda samlingen idag. Med ramsan ole dole 

doff valdes Felicia ut även till detta. Felicia ledde samlingen på ett liknande 

sätt som Barbro gjort på torsdagen med att barnen fick beskriva personen på 

barnens kort, efteråt frågade Sara Felicia om det kändes bra, Felicia nickade 

men gick ändå fram och gjorde en liten ändring bland korten. Under hela 

samlingen som leddes av Felicia satt Sara med bland barnen utan att lägga sig i 

något Felicia gjorde. Här var Sara som en av barnen och ifrån tog sig makten 

som pedagog gentemot barnen och lät istället Felicia ha den makten.  

 

Pedagogerna nekar barnen delaktighet och inflytande 
Om nivå 5 i delaktighetsmodellen uppnåtts har man automatiskt uppnått de 

övriga nivåerna. Det går alltså inte att uppnå nivå tre utan att först uppnått 

nivå ett och två osv. I Shiers delaktighetsmodell är grunden till delaktighet och 

alltså nivå 1, att pedagogerna lyssnar till barnen (Shier, 2001). Det som sker i 

nedanstående exempel är händelser där detta inte blir synligt och passar därför 

inte in i den modell vi utgått från. Barnen blir till exempel inte lyssnade på 

med uppmärksamhet och omtanke när de själva tar initiativ till att uttrycka en 

synpunkt. Nedanstående händelser är enligt oss de mest intressanta utdragen 

från observationerna, då de visar på en brist hos pedagogerna gällande 

delaktighet och inflytande och innebär att barnen inte ens blir lyssnade till, och 

på så vis nekade delaktighet och inflytande. 
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Vid ett tillfälle, när Barbro tar fram skumgummitärningen för att genomföra en 

aktivitet med barnen ställer sig Titti frågande till hur det ska gå till utan något 

riktigt svar från Barbro.  

 
Barbro – Vi får slå med den här och sen så gör vi som jag säger, Titti ska du börja?  

Titti – Vad ska jag göra? 

Barbro – Ja det får du veta sen. 

 

Vid ett annat tillfälle nämner Barbro att de ska gå och äta lunch, då Tittis 

förslag nekas av Barbro:  
 

Titti – Kan vi göra färgen på strumporna? (med glad ton). 

Barbro – Nej… färgen på strumporna?... Nä, vi ska göra färgen på tröjorna… ska vi göra!  

 

Detta upprepades under en annan samling av Barbro senare under veckan. Då 

var det ett annat barn som ställde samma fråga som Titti, även hon blev nekad 

och barnen skickades iväg till matborden bordsvis istället. I en samling som 

leddes av Erika fick barnen avslutningsvis gå till matbordet när sin färg på 

strumporna ropades upp, däremot så verkade inte färgen räcka för pedagogen: 

 
Erika – Den som har gult på strumporna får gå.  

Maja – Jag har gult! (svarar glatt)  

Erika – Mycket gult ska det vara! (Maja får sitta kvar och tittar skamset ner i golvet).  
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 Diskussion 
Som vi tidigare nämnt måste nivåerna uppnås stegvis, det går alltså inte att 

uppnå nivå tre utan att först uppnått nivå ett och två. I resultatet under 

rubrikerna barn blir lyssnade till och barn får stöd i att uttrycka sina åsikter 

och synpunkter finns få exempel från observationstillfällena. Detta anser vi 

som positivt då det innebär att pedagogerna till största del uppnådde högre 

nivåer i samlingarna. När vi tittar på vårt resultat kan vi se att pedagogerna 

vid ett flertal tillfällen gav barnen utrymme till både delaktighet och 

inflytande. Detta är något som visar sig på flera olika sätt, och på olika nivåer 

utifrån delaktighetsmodellen. Vi kunde även se, under flera tillfällen att 

barnen inte fick utrymme för varken delaktighet eller inflytande. Några av 

barnen blev inte lyssnade på under samlingen, makten hos pedagogerna blev 

även den väldigt tydlig vid vissa tillfällen, allt detta kan ni läsa om här nedan.  

 

Resultatdiskussion 

Pedagogerna ger barnen utrymme till delaktighet  
Här nedan diskuteras på vilket sätt barnen fick utrymme till delaktighet under 

samlingen.  

 

När Sara besvarade frågan från Felicia, att få lyssna på flanosaga efter lunch, 

lät hon enligt oss barnet uttrycka sig samt att hon samtidigt beaktade frågan 

(Shier, 2001). Däremot vet inte vi om det utvecklades ytterligare och som skulle 

innebära ett inflytande för Felicia, eftersom det i så fall skedde efter samlingen. 

Traditioner, regler och barnsynen hos pedagoger är faktorer som påverkar 

barns delaktighet och inflytande (Arnér, 2009). I detta fall var det inte Sara som 

höll i läsningen efter lunch, vilket innebar att de traditioner och regler, det vill 

säga pedagogernas schemaman i verksamheten skulle kunnat vara avgörande 

för hur mycket delaktighet och inflytande barnen fick. Av vår erfarenhet är 

detta något som ofta sker, pedagoger kan både tycka olika och ha olika 

scheman som avgör vad barnen ska få göra eller inte, vilket även blir ett 

nekande till inflytande som i fallet ovan. Hade Sara haft hand om läsningen 

efter lunch så lät det som att hon skulle läst en flanosaga för barnen, vilket vi 

anser som bra av Sara. Vi kan inte spekulera vidare i vad som skedde, då vi 

endast såg det som sades under samlingen. Sanna ville först inte delta i en av 

Barbros aktiviteter, tills Barbro erbjöd sig hjälpa till. Här får vi en känsla av att 

Barbro ville göra Sanna delaktig i aktiviteten, då Sanna annars, utifrån 

observationerna, helst inte deltar i något. Även om Barbro först inte lyssnar till 

Sannas nej, kan vi se att hon lyssnade genom att hon såg det behov Sanna 

behövde för att kunna vara delaktig. Det krävs en närvarande, stödjande och 

lyhörd pedagog för att barnen ska ges chans till delaktighet (Emilson & 

Folkesson, 2006; Eide et al. 2012). I exemplet med Sanna anser vi att Barbro 

hjälper till att styrka Sanna, då hon kanske inte vågade att genomföra 
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aktiviteten ensam. Vem vet, kanske vågar hon nästa gång, utan hjälp av 

Barbro? När barngruppen på en av Barbros samlingar skulle se vilka som ”är 

här idag ” med hjälp av barnens kort, valde Sanna att inte prata, utan pekade 

istället. Vi anser att Barbro, genom att låta Sanna peka tog hänsyn och lyssnade 

till Sanna utifrån hennes kroppsspråk. Denna respekt som Barbro visar, 

innebar delaktighet och inflytande. Tystnaden från Sanna skulle däremot 

kunna ses som ett motstånd eller som att bryta mot regler enligt Ribaeus 

(2014). Däremot antar vi att pedagogen känner Sanna och respekterar henne 

samt att hon försöker hjälpa henne till delaktighet. Även Katrine var ett barn 

som inte heller gärna deltog i aktiviteter under observationerna. Då de skulle 

kasta skumgummitärningen valde Katrine till exempel att avstå och det 

godtogs av Barbro som lyssnade till Katrine och accepterade att hon inte ville. 

Att låta dessa tysta och blyga barn inte behöva delta kan vi se både som 

positivt som nämns ovan men även som negativt, då barn kan sätta detta i 

system, att fortsättningsvis välja att avstå från aktiviteter vilket kan innebära 

att dessa barn ges mindre deltagande och på så vis kommer långt ifrån ett 

inflytande. Det är dock ett svårt dilemma, att låta barnen inte delta för att på så 

vis lyssna på vad barnen själva vill, eller att försöka få barnen att delta för att 

så småningom få barnen att våga ta mer plats och på så vis även bli mer 

delaktiga i aktiviteterna.  

 

Pedagogerna ger barnen utrymme till inflytande 
Här nedan diskuteras på vilket sätt barnen fick utrymme till inflytande under 

samlingen.  

 

I delaktighetsmodellen står det: ”Är pedagogen beredd att låta barnen delta i 

sina beslutsfattande processer?” (Shier, 2001). Detta ser vi möjliggjordes av 

pedagogerna i nedanstående situationer. Vid ett tillfälle fick Felicia välja att 

rulla i stället för att som Barbro sagt, snurra, vilket godtogs av Barbro, detta 

innebar ett inflytande för Felicia. Möjligheten att påverka något förutbestämt 

innebär enligt Arnér (2009) ett inflytande. Pedagogen måste inse att det är den 

som har makten, att det är dennes uppgift att ge barnen inflytande (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). Tures förslag om att sätta barnens kort på underskåpen 

innebar ett inflytande genom att han av Sara möjliggjordes denna ändring i 

något tidigare bestämt (Arnér, 2009). I dessa exempel har pedagogerna med 

små medel givit barnen inflytande över situationen, här arbetar pedagogerna 

på ett sätt som tar tillvara barnens initiativ (Westlund, 2011). Barbro ger Hans 

ett inflytande då hon är villig att genomföra hans förslag, att barnen ska gå till 

legorummet i omgångar samt när hon tar till sig av Sunes tillrättavisande av 

aktivitetskortet. På Erikas samling kom Felicia med förslaget att lägga ut 

bilderna på golvet för att alla skulle se siffrorna bättre, Erika tog till vara på 

Felicias förslag och möjliggjorde enligt oss även hon ett inflytande. Här visar 

pedagogerna på hur enkelt det kan vara att ge barnen ett inflytande. Något vi 

såg under observationerna vid ett flertal tillfällen var att barnen tillrättavisades 

och tystades ner av pedagogerna, vilket också behövs ibland då barnen inte 

alltid kan få göra som de vill (Westlund, 2011). I dessa ovannämnda händelser 

kan vi se hur barnen tillåts tillrättavisa pedagogerna vid några tillfällen samt 
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hur pedagogerna lyssnar på barnen som på så vis får inflytande över 

situationerna. Även om barnen inte alltid kan få göra som de vill så finns det 

enligt oss alltid små möjligheter till att bjuda in barnen och ge dem inflytande. 

Det är ofta pedagogernas makt som styr. När pedagogerna lyssnar på barnen 

och endast då, kan möjligheter till delaktighet och inflytande uppstå (Shier, 

2001).  

 

På fredagssamlingen blev Felicia vald både till barnens val och till att leda 

samlingen, här ser vi att Sara tillåter Felicia ett inflytande. Det kan finnas en 

risk med inflytande då det kan ge barnen ett för stort ansvar gentemot vad de 

klarar av (Ribaeus, 2014). I detta fall kändes Felicia väldigt trygg i sin roll som 

”fröken”. Men något vi funderar över är hur det hade varit om ett annat barn 

fått samma uppgift av pedagogen? Det fanns barn i samlingen som var lite 

blyga och visade på mindre initiativ till deltagande. Var detta något som Sara 

hade i tanken när hon gjorde ramsan ole dole doff, att det skulle bli Felicia. 

Eller var den slumpmässigt vald så att något av de blyga barnen hade kunnat 

bli vald? Det hade varit intressant att se hur samlingen tagit form i annat fall. 

Enligt Ribaeus (2014) får barnen ofta välja bland färdiga alternativ, då de inte 

anses kapabla att välja fritt och på detta sätt nekas inflytande. När Felicia höll i 

samlingen fick hon ingen tillsägelse av Sara alls, utan fick välja fritt bland 

aktiviteter och på så sätt gavs hon stor möjlighet till inflytande. Här gavs de 

övriga barnen dock enligt oss inte ett inflytande, samtidigt som samlingen i sig 

är en gruppaktivitet där alla som deltar på något vis är delaktiga och då 

möjligheter till inflytande ändå kan finnas, beroende på ledarens, i detta fall 

Felicias inställning. Vi vet inte om detta är något som sker ofta, att barnen turas 

om att leda samlingen, men om detta är fallet, så är det precis som med 

barnens val, demokratiskt och innebär i slutändan att alla barn fått inflytande 

över samlingen vid minst ett tillfälle. Detta ser vi som en positiv händelse. Eide 

et al. (2012) nämner barns olikheter, hur olika barn får olika mycket inflytande, 

vilket i sin tur kan innebära att vissa barn glöms bort. Detta skulle kunna vara 

fallet om Felicias roll som ”fröken” var en engångsföreteelse. Barnens val, som 

sker tre dagar i veckan innebar att som ensamt barn få välja valfri aktivitet som 

alla barn skulle delta i (barnen turades om), (Emilson, 2008). Det är 

pedagogens roll att ge barnen förutsättningar till inflytande, detta inflytande 

kan innebära att barnen får göra det som de tycker är roligt samt att umgås 

med varandra (Westlund, 2011). Att förskolan använder sig av barnens val 

innebär att barnen får möjlighet till inflytande då pedagogerna har planerat 

detta (bilaga 3) så att barnens initiativ och idéer ska tillvaratas (Arnér, 2009). 

Inflytande är en viktig del i det demokratiuppdrag som förskolan har ansvar 

över (Ribaeus, 2014). Genom barnens val är pedagogerna bredd att dela 

inflytande och ansvar med barnen, samt att det finns en möjlighet att dela 

ansvar över beslut (Shier, 2001).  

 

Pedagogerna omöjliggör barnens delaktighet och inflytande  

Barbro stod stundvis upp under samlingarna, Erika stod upp under hela sin 

samling, vilket visar på pedagogers makt som sätter barnen i underläge (Eide 

et al. 2012). Vi kan inte veta om barnen ansåg sig vara i underläge gentemot 
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pedagogerna, och detta var inte heller vårt syfte att ta reda på, däremot så ville 

vi se hur pedagogerna möjliggör delaktighet och inflytande. I detta fall, kan vi 

se den makt pedagogerna besitter och i miljöns utformning även hur 

delaktighet nästintill blir omöjlig för barnen. Vi förstår och antar att 

pedagogerna stod upp för att nå till överskåpen där alla samlingstillbehören 

fanns, samtidigt som vi ställer oss frågande till denna planering av samlingens 

miljö. Om samlingstillbehören funnits på underskåpen hade pedagogerna 

kunnat sitta ner på barnens nivå, samtidigt som barnen blivit mer delaktig. 

Även höjden på samlingstillbehören visar på makt från pedagogerna då 

barnen själva inte når dessa.  

 

När Barbro vid två tillfällen nekade Tittis och Felicias förslag om ”färgen på 

strumporna” nekar hon även barnens chans till inflytande (Arnér, 2009). Det är 

de vuxna som väljer när, var och hur barnen får möjlighet till initiativ 

(Emilson, 2007). Barbro valde vid ena tillfället att istället nämna färgen på 

tröjorna, här blev pedagogens makt tydlig och Tittis initiativ försummades. Vi 

kan även se det maktspel i både språk och aktivitet, där pedagogen dominerar 

över aktiviteten (Rubinstein Reich, 2005). Vid andra tillfället valde Barbro att 

skicka iväg barnen bordsvis. Bristen på tid kan innebära att barnen inte får 

något inflytande (Ribaeus, 2014). Detta skulle kunna vara anledningen till att 

Barbro skickade iväg barnen bordsvis i stället för att ta till vara på Felicias 

förslag. Om tidsbristen var anledningen skulle hon å andra sidan, enligt oss 

kunnat välja färger som många barn hade, vilket troligtvis inte skulle påverka 

tidsmässigt och samtidigt innebära ett inflytande. I och med detta visade 

Barbro på den makt hon som pedagog har över barnen. Vi ställer oss frågande 

till denna begränsning av inflytande, här fanns chansen att på ett enkelt sätt ge 

barn möjlighet till inflytande. Lyssnandet är i delaktighetsmodellen grunden 

till att barnen ska få en chans till delaktighet och inflytande (Shier, 2001). I 

dessa situationer arbetade Barbro inte på ett sätt som innebar att barn blev 

lyssnade till. Denna makt pedagogerna besitter kunde vi även se på Erikas 

samling då Maja inte hade tillräckligt mycket gult på sina strumpor. Maja hade 

en aning gult på strumporna men det var inte tillräckligt enligt Erika, denna 

”regel”, om mängd färg var inget som nämndes innan aktiviteten startade. Här 

får vi en känsla av att Maja blir kränkt vilket också syntes i Majas reaktion när 

hon skamset tittar ner i golvet. Det här är den situation under alla 

observationer som vi ställer oss mest frågande till, varför räckte det lilla gula 

på Majas strumpor inte till? Pedagogens makt verkar viktigare än att bekräfta 

barnen. Det blir tydligt att pedagogen precis som Maja ser det gula då hon 

påpekar ”mycket gult ska det va!”. Här kan vi se hur pedagoger kan begränsa 

barns inflytande då det alltid sker på de vuxnas villkor (Emilson, 2007).  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) nämner att pedagogers makt syns i varje liten 

detalj i förskolan, även i samlingen. Det går enligt oss inte att undgå denna 

makt oavsett hur mycket inflytande barnen får, då det i slutändan alltid är 

pedagogerna som tillåter barnen ett inflytande. I en av Barbros aktiviteter, 

”skumgummitärningen”, ställer sig Titti frågande till instruktionerna. Hennes 

fundering blir inte besvarad av Barbro vilket enligt oss innebär en begränsning 
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av delaktigheten i aktiviteten. I starkt inramade aktiviteter begränsas barns 

delaktighet (Emilson & Folkesson, 2006). I detta fall var aktiviteten starkt 

inramad, alltså förutbestämd av pedagogen. Om Barbro däremot gett tydligare 

instruktioner till barnen har situationen istället kunnat ge barnen chans till 

delaktighet. Även om barnen får chans till delaktighet och inflytande är de inte 

fri från pedagogens påverkan (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Barnen kan alltså 

begränsas delaktighet enligt modellen (bilaga 1), vilket visar sig när ingen nivå 

alls uppnås vid ett flertal tillfällen. 

 

Sammanfattning  
Samlingen i sig är en grupporienterad aktivitet som innebär delaktighet för 

barnen. Dock kan pedagogens ledarskap påverka hur mycket eller lite 

delaktighet barnen ska få samt om det ska ges ett inflytande. Inflytande är 

individorienterat och något vi såg under observationerna på förskolan till viss 

del (Emilson, 2008). Till exempel vid ett tillfälle då Felicia fick leda samlingen. 

Där kan vi se hur en individ fick väldigt mycket inflytande i jämförelse med de 

övriga barnen i samlingen som däremot fick vara delaktig. Resultatet synliggör 

att möjligheten till delaktighet och inflytande varierar, detta bland annat 

beroende på vilken pedagog som lett samlingen och även beroende på vilka 

barn som tog initiativ till detta. Vi har även sett att pedagogers ”scheman”, 

vem som gör vad under dagen, kan påverka barnens önskemål och i sin tur 

barnens chans till inflytande. Till exempel i situationen då Felicia ville höra 

flanosaga efter lunch men inte kunde bli lovad detta, det var en pedagog som 

ledde samlingen och en annan som höll i aktiviteten efter lunch. Pedagogers 

makt blir synlig vid ett flertal tillfällen under observationerna och utgör även 

ett hinder till möjliggörande av delaktighet och inflytande för barnen. Vi 

kunde bland annat se makten hos pedagogerna när två av pedagogerna valde 

att stå upp under delar av samlingen och på så vis samtidigt satte barnen i 

underläge (Eide et al. 2012). När Erika uttryckte att Maja hade för lite gult på 

sina strumpor kunde vi se hur makten från pedagogen tog över barnets. Under 

en och samma samling kunde tillfällen till delaktighet, inflytande och brist på 

detta uppstå. Alla fem samlingar innehöll både delaktighet och inflytande, hur 

mycket av allt detta som fanns med på varje samling berodde på vilken 

pedagog som ledde samlingen.  

 

Förslag till vidare forskning  

Det skulle även vara intressant att följa upp pedagogernas planering av 

samlingen, detta för att se om och hur de planerar för att få barns delaktighet 

och inflytande i samlingen. Vi skulle även finna det intressant att forska vidare 

kring hur pedagoger uppfyller FN´s barnkonvention gällande delaktighet och 

inflytande. 

 

Tack!  

Vi vill passa på att tacka pedagogerna, barnen och föräldrarna på förskolan 

som gjort det möjligt för oss att genomföra observationerna till vår studie. Ett 
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stort tack även till vår handledare, Ulrika Bergstrand vid Mittuniversitetet i 

Härnösand, för vår handledning och det stöd hon gett oss under arbetets gång. 
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BILAGA 1: Shiers delaktighetsmodell  
(Shier 2001, s.111).  

 
 

 



  

 

 

BILAGA 2: Samlingsinformation 
 

Måndag 

Pedagog: Barbro 

Antal barn: 9 

Tid: 20:02 

 

Tisdag: 

Pedagog: Sara  

Antal barn: 7 

Tid: 17:22 

 

Onsdag: 

Pedagog: Erika 

Antal barn: 9 

Tid: 20:14 

 

Torsdag: 

Pedagog: Barbro 

Antal barn: 10 

Tid: 20:24 

 

Fredag: 

Pedagog: Sara 

Antal barn: 7 

Tid: 16:06 

 

 



  

 

 

BILAGA 3: Bild från förskolans 
samling 

 

 

 


