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Abstrakt  
I den här studien har vi studerat vilka möjligheter och begränsningar till inflytande och delaktighet en 

grupp pedagoger ger barnen under samlingar i förskolan. Studiens frågeställningar bidrog till att ta 

reda på vilka situationer i samlingen som kan ge barn möjlighet eller begränsa barns inflytande och 

delaktighet. Hur går det att förstå realisering av demokratiuppdraget? Datamaterialet till studien 

samlades in via observationer och pedagogers dagboksanteckningar. Dagboksanteckningarna bidrog 

till att förstå hur pedagoger kan tänka kring demokratiuppdraget i förskolan samt lättare kunna tolka 

och förstå det pedagogerna gjorde under observationerna. I resultatet kom det fram att barnen får 

många möjligheter, men under begränsade ramar. De gånger barnen hindras till att få inflytande och 

delaktighet beror det ofta på pedagogiskt planerat innehåll. Slutsatsen av denna studie är att 

pedagogerna har ofta ett planerat innehåll och barnen kan utifrån det få inflytande och delaktighet i 

samlingen. 

 

Nyckelord: begränsningar, delaktighet, demokrati, förskola, inflytande, makt, möjligheter, pedagoger,  
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Förord 

Detta examensarbete har blivit till genom att vi tillsammans har diskuterat vad som finns att forska 

vidare om och fått inspiration av människor i vår omgivning. Vi har hjälpts åt att skriva alla delar och 

varit delaktig i alla olika moment.  Observationerna fördelade vi mellan oss två. Att vi varit två 

författare som har skrivit tillsammans har den fördelen att vi har kunnat dela upp observationerna 

mellan oss och har kunnat utbyta tankar med varandra. Det har även varit bra att vara på tre olika 

förskolor för att se variationer i samlingar och hur pedagoger tänker kring samlingar samt inflytande 

och delaktighet. Ett annat alternativ hade varit att observera tillsammans för att på så sätt få syn på 

olika händelser under samma observation. Det avstånd som funnits mellan oss har inte varit ett 

problem då det har fungerat bra för oss att kommunicera med stöd av videosamtal och delade 

dokument. De pedagoger vi mött under arbetets gång har gett oss mer inspiration och nyfikenhet 

samt nya insikter som har varit till stöd och hjälp för oss under studiens process.  

Vi vill nu tacka vår handledare Anneli Hansson för hennes enastående jobb och stöttning. Du har 

genom ditt handledande bidragit till att vi har sett de brister som funnits i vårt arbete och gett oss stöd 

genom reflekterande kommentarer och frågor som har hjälpt oss framåt i vår uppsats. Vi vill även 

tacka alla pedagoger som deltagit i studien och ställt upp med tid och engagemang. Till cheferna vill 

vi rikta ett tack för att vi har fått tillgång att vistas i era verksamheter under våra 

observationstillfällen. Möjligheten att få vistas på dessa förskolor för att kunna observera och ta del av 

pedagogernas dagboksanteckningar har varit grundläggande för att kunna genomföra den här 

uppsatsen. Till sist vill vi rikta ett tack till våra närstående som har stöttat oss och funnits där när det 

behövts genom att uppmuntra oss till att fortsätta i de stunder som det har känts tungt.  
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Inledning  

Redan i början av Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) står det att förskolan vilar på 

en demokratisk grund. Denna placering skulle kunna belysa vikten av att arbeta med demokratin som 

grund i verksamheten. Dessutom har den nuvarande läroplanen en egen rubrik med Barns inflytande. 

Westlund (2011) påpekar att förskolans demokratiarbete tidigare år har beskrivits på andra sätt. Det är 

alltså inte något som uteslutande är centralt i dagens uppdrag. Demokratiuppdraget är något som 

länge har uttryckts, även om det tidigare till viss del har formulerats på andra sätt än hur det beskrivs 

i dagens styrdokument. Westlund (2011) skriver att år 1980 skulle förskolan både tillgodose 

samhällets och barnens behov. Samhällets behov var att barnen skulle växa upp och då erövra de 

demokratiska värdena. Ännu tidigare när barnstugeutredningen gällde var det mer att de äldre 

barnen fick vara med och besluta, så kallad självständighetsfostran. De var då inspirerade av 

utvecklingspsykologiska teorier. Numera är det inflytande i förskolans verksamhet oavsett ålder. 

Westlund (2017) skriver att barnens egna inflytande ges större utrymme nu än vad som getts tidigare i 

förskolan via styrdokument, förr lades mer tid på solidaritet mellan människor. Demokratin har 

förskjutits från gruppnivå till en mer individualiserad nivå.  

 

Demokrati är alltså en viktig del i förskolan. Även utanför institutionen, i det omgivande samhället, 

finns demokrati (Riddersporre & Persson, 2017) Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att demokrati är 

inget vi kan lära barnen utan demokrati är något vi lever i och det byggs tillsammans med samhället i 

en ständigt pågående process. De menar också att pedagoger måste tro på barns förmågor för att de 

ska få tillgång till inflytande och delaktighet.  

 

Delaktighet handlar om att få uppleva sig själv som delaktig och med det uppleva sig själv som 

kompetent (Bjervås, 2003). Författaren beskriver att en kan känna sig delaktig genom att få uttrycka 

sina egna tankar samt genom att känna att ens erfarenheter och kompetenser är värda att ta tillvara på 

och bli respekterad för. Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) har pedagoger ett ansvar att utforma 

verksamheten i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och ett 

demokratiskt förhållningssätt. Att konkretisera värdegrunden och göra den synlig  i verksamheten är 

en förutsättning för att det ska bli verklighet. Det krävs att pedagogerna ständigt reflekterar 

tillsammans runt det som händer i verksamheten beskriver Åberg & Lenz Taguchi. 

 

De normer och värden som pedagoger i förskolan omedvetet eller medvetet kommunicerar till barnen 

när de integreras kan antas säga något om förskolefostran. Normer och värden är något som 

konstrueras samt erfars tillsammans i interaktion i olika institutioner eller grupper (Emilson, 2008). De 

handlingar som görs kan påverka barns inflytande och delaktighet samt hur barn får vara med och ta 

beslut i verksamheten. De normer och värderingar som finns i verksamheten kan också bli möjligheter 

eller hinder till barns delaktighet och inflytande. Tidigare forskning (Emilson och Johansson, 2013) 

visar på att pedagogers attityder, vilken makt de anser sig ha och vilka regler som finns i 

verksamheten påverkar barnens möjligheter till inflytande. Om en förskola ska bli mer demokratisk 
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behöver fostran ske kontinuerligt i samspel och interaktion mellan pedagog och barn. Lpfö 98/16 

(Skolverket, 2016) påpekar att förskolan ska sträva mot att värna om demokrati och inflytande.  

 

I Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016, s. 12) står det att: “ Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 

● utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 

möjlighet att påverka sin situation, 

● utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans 

miljö och 

● utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer 

genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.” 

 

För att synliggöra komplexiteten med de ovanstående strävansmålen kan det vara angeläget att få 

inblick i hur några pedagoger beskriver och tänker om hur de arbetar med dessa mål samt hur de 

verkligen genomför det i verksamheten. Idag lever vi i ett demokratiskt samhälle och finner det 

viktigt att barnen redan i förskolan får lära sig att bli demokratiska medborgare genom att få ha 

inflytande och möjlighet till att vara delaktiga i verksamheten på förskolan. 

 

I denna studie vill vi närma oss demokratiuppdraget i förskolan genom att undersöka hur ett antal 

pedagoger realiserar demokratiuppdraget för att kunna ge en bredare bild av det komplexa i detta 

uppdrag. I och med detta ville vi observera samlingar för att se hur pedagogerna agerar i just den 

situationen. Vi använde oss också av pedagogers dagboksanteckningar för att få se pedagogernas 

reflektioner om inflytande och delaktighet samt demokratiuppdraget. Det är det ovanstående som har 

intresserat oss att forska vidare för att få en större förståelse inom området. Demokrati är det som det 

svenska samhället senare har som grund och det är viktigt att förstå sin plats i det hela.  

 

● Hur går det att förstå realisering av demokratiuppdraget i förskolan? 

 

I den kommande delen av uppsatsen kommer det vara fyra olika rubriker; Demokratiuppdraget i 

förskolan, Delaktighet och inflytande, Möjligheter, hinder och gränser för barns inflytande samt 

Vuxenmakt/Pedagogens makt. För att sedan gå in på syfte och frågeställningar. Uppsatsen fortsätter med 

ett metodavsnitt där vi kommer beskriva vårt val och genomförande av metod som består av 

observationer och dagboksanteckningar samt vårt urval av informanter till dessa metoder, 

analysmetod, etiskt ställningstagande och en metoddiskussion. Vi går sedan vidare till resultatet av 

undersökningen för att avsluta med en resultatdiskussion.  
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Bakgrund 

Bakgrunden inleds med att definiera de begrepp som vi kommer att använda oss utav. Vi kommer 

sedan att gå in på följande rubriker; Demokratiuppdraget i förskolan, Delaktighet och inflytande, 

Möjligheter, hinder och gränser för barns inflytande och Vuxenmakt/Pedagogens makt. Under rubrikerna 

redovisar vi tidigare relevant forskning inom området. 

 

Vi börjar med att beskriva några definitioner på begreppet delaktighet. De pedagoger som deltog i 

Sandberg och Erikssons (2010) studie definierade begreppet delaktighet på tre olika sätt; förmågan att 

påverka, en känsla av tillhörighet samt prestationsförmåga. Förmågan att påverka var den vanligaste 

definitionen på delaktighet. De pedagoger som använde den definitionen menar att delaktighet på ett 

eller annat sätt har att göra med inflytande och beslutsfattande. Definitionen En känsla av tillhörighet 

beskriver Sandberg och Eriksson handlar om att känna solidaritet, enhet och gemenskap. En individ 

kan delta på många olika sätt, men den sista definitionen, prestationsförmåga, innebär att individen 

aktivt deltar i aktiviteter.  

 

Inflytandeförhandla och Gemenskapsbygga är två begrepp som kan användas för att beskriva olika typer 

av delaktighet (Elvstrand, 2009). Författaren menar att begreppet Inflytandeförhandla har att göra med 

politisk delaktighet. Det innebär att få göra sin röst hörd och att få en möjlighet att vara delaktig. Att 

få göra sin röst hörd skriver hon kan medföra att träna på demokrati. Begreppet Gemenskapsbygga är 

den utvecklingsgång som beskriver hur social delaktighet görs. Att gemenskapsbygga kan innebära 

att förtroendeskapa, viktiggöra, gruppträna samt kompisagera. Författaren skriver att det är av stor 

vikt att skapa förtroendefulla relationer för att skapa delaktighet.  

Demokratiuppdraget i förskolan 

Demokratiuppdraget är en del av Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016). Det innebär att barnen på förskolan 

ska få möjlighet till att vara med och ta beslut samt att få vara delaktiga i olika former av samarbete. 

De ska genom olika former av inflytande och delaktighet få lära sig vad demokrati innebär 

(Skolverket). I dagens centrala och lokala styrdokument finns ett hållbart samtycke av att skola och 

förskola ska lyfta frågor som berör demokrati. Ribaeus (2014) framhåller att demokratiuppdraget 

anses vara av stor betydelse för både förskolan och sedan också skolan. Det finns många sätt att förstå 

inträdet i förskolan, Emilson (2008) beskriver att det är ett första steg in i utbildningssystemet. 

Författaren menar att när barnet börjar i förskolan blir barnet en del av samhällets offentliga 

socialisation. Genom att barnen går med in i förskolans verksamhet kan staten och därmed systemet 

förvänta sig att barnet möter en fostran som genomborras av samhällsenliga intentioner som är 

pedagogiska mål eller visioner i läroplanen (a.a.)  

         

Elvstrand (2009) har i sin studie fokus på att studera hur delaktighet görs i vardagens praktik samt att 

belysa hinder och möjligheter för delaktighet och synliggöra elevers erfarenheter. Hon utförde ett 

fältarbete under ett läsår 2002-2003 då hon följde 42 barn fördelat på två klasser. Hon återkom året 
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efter under 20 dagar. Fältarbetet bestod av observationer, intervjuer, informella samtal, teckningar och 

böcker som hon har låtit barnen skriva i. Elvstrand kom i den studien fram till att i 

demokratiforskning delas oftast demokratiuppdraget upp i formell och informell demokrati. Formell 

demokrati har enligt författaren fokus på arrangerat beslutsfattande. Ett arrangerat beslutsfattande i 

förskolan skulle kunna vara en samling där det tas upp frågor och barnen får vara med och ta beslut. 

Informell demokrati menar Elvstrand istället är beslutsfattande som sker i vardagen. Det skulle kunna 

ske vid exempelvis matbordet eller vid påklädning att barnen kommer med ett förslag på något som 

de vill göra. Vidare uttrycker hon att det kan vara svårt att skilja på informell och formell demokrati i 

vardagligt samspel och påpekar att det i hennes studie tydligt syns att formell och informell 

demokrati ofta sker parallellt. Hon menar att det som tas upp och diskuteras under det arrangerade 

beslutsfattandet även diskuteras i de vardagliga aktiviteterna.   

 

Att ge barnen möjlighet till inflytande är en del av ett demokratiarbete (Westlund, 2011). Barn ska få 

möjlighet till inflytande och att få vara aktivt deltagande i verksamheten. Ribaeus (2014) skriver att ha 

rätt till inflytande och delaktighet utgör en politisk aspekt av den moderna barndomen och förskolan 

där många barn i dagens samhälle spenderar en stor del av sin tid. Westlund (2011) skriver att en 

pedagog i hennes studie, som hade som övergripande syfte att genom en fallstudie undersöka och 

analysera pedagogers arbete med förskolebarns inflytande, ger barnen valalternativ i förhoppning om 

att det senare ska utvecklas till att barnen lär sig att ta fler egna initiativ så småningom. Förskolor bör 

framförallt konfigureras som en arena för att skapa människor, menar Lindahl (2005). Pedagoger som 

arbetar i förskolan som utbildas och fortbildas är enligt Lindahl den viktigaste faktorn för att främja 

barns framtida utveckling och lärande i förskolan. Det är eftersträvansvärt att pedagogerna i 

förskolans verksamhet utbildas till förskollärare som har kompetens i förskolans verksamhet för att 

bidra till framtidens medborgares utbildning för att främja demokratiska tendenser redan hos de 

yngre barnen (a.a.). Elvstrand (2009) skriver om demokrati som kan tränas genom att göra sin röst 

hörd i många avseenden i olika moment av delaktighet på förskolan både enskilt och i grupp. Hos 

pedagoger finns det enligt Elvstrand en strävan att barnen ska uppnå vissa färdigheter som behövs i 

ett demokratiskt samhälle. 

Delaktighet och inflytande 

Inflytande och delaktighet är termer som ofta används i samband med att man diskuterar om 

rättigheter (Ribaeus, 2014). Författaren betonar att dessa termer är betydande aspekter av 

demokratibegreppet. Det finns många olika sätt att ge barn inflytande och delaktighet (Westlund, 

2011). Författaren skriver att barnen kan få inflytande genom att välja aktiviteter själv. Pedagogerna 

kan finnas som stöd i barnens interaktion och samarbete med varandra samt uppmuntra barnen till att 

kommunicera med varandra (a.a). Andra sätt för barn att bli involverade och delaktiga kan handla om 

det Eriksson (2014) beskriver som att barnen kan vara aktiva och får välja lek själv och på ett sådant 

sätt bli delaktiga eller att barn kommunicerar via kroppsspråk eller verbalt inom olika situationer. 

Detta går att koppla till det Elvstrand (2009) beskriver om informell och formell demokrati. Exempel 

på hur barnen kan få välja själva, kan vara vart barnen vill sätta sig vid en samling eller om de vill 
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vara inne eller ute när de leker. Eriksson (2014) menar vidare att barnet visar sin delaktighet genom att 

aktivt delta i de aktiviteter som erbjuds i förskolan. När ett barn tar eget initiativ till att introducera 

och genomföra en lek ses det som att barnet är delaktig i sin vardag på förskolan. Ett annat 

kännetecken på delaktighet är att barnet visar intresse för lek och leker (a.a).  

 

Genom att verksamheten planeras utifrån barns behov och intressen får barnen både ett direkt och ett 

indirekt inflytande (Westlund, 2011). Författaren menar att barnen ska kunna få ett indirekt inflytande 

vad det gäller att pedagogerna är lyhörda och skapar sig uppfattningar om vad de ser att barnen är 

intresserade av. För att skapa möjligheter för barn att välja samt bestämma skriver Westlund att 

pedagogerna kan ge barnen valalternativ, fråga efter förslag från barnen, komma med erbjudanden 

och förslag till barnen eller uppmuntra initiativ som barnen kommer med. Barnen i Sheridan och 

Pramling Samuelssons studie (2001), vars ena syfte var att ta perspektiv till 5-åringars förståelse för 

beslutsfattande, har själva erfarenheter av beslutsfattande i sin egen lek och om sig själva i förskolans 

verksamhet. Författarna menar att barnen verkar mer sällan få vara med och påverka i den 

övergripande verksamheten. Elvstrand (2009) framhåller att ett bristande stöd från pedagogerna i en 

gruppaktivitet kan leda till att det blir en ojämlikhet bland barnen. När barnen ska tala kan Elvstrand 

ibland tydligt se vilka som tar mer plats och vilka som tar mindre plats. Detta behöver dock inte 

menas med att de som är tillbakadragen inte känner sig delaktiga eller har inflytande utan har bestämt 

sig för att ta en mer passiv roll i en viss situation (a.a). Sandberg och Erikssons (2010) forskning visar 

att de  inte är helt överens med det utan har istället sett att barnen i deras studie är delaktiga i de 

generella besluten i förskolans verksamhet. De menar att då barnen är med och påverkar beslut 

använder de sig av antingen verbal eller icke verbal kommunikation. Vilka valmöjligheter som barnen 

tilldelas menar Elvstrand (2009) kan bero på om pedagogen anser att barnet i fråga är mogen för ett 

sådant beslut. Om pedagogen finner att barnet behöver stöd från en vuxen i större utsträckning än 

något annat barn kan det här barnet få en mindre bredd på sina valmöjligheter.  

Möjligheter, hinder och gränser för barns inflytande 

Det finns både möjligheter och hinder för pedagoger att ge barn konkret inflytande i förskolan (Arnér, 

2006). För att en förskola ska bedömas som att den har hög kvalitet bör inflytande finnas i de flesta 

aktiviteterna i förskolans verksamhet därav behöver barnen få större möjlighet att utöva inflytande 

och att få känna att de är delaktiga för att förskolans kvalitet ska öka (Sheridan och Pramling 

Samuelsson, 2001). Vuxna har svårt att utgå från barnperspektiv och barnkultur (Arnér, 2006). Den 

barnsyn som pedagoger har påverkar också hur de bemöter barn i olika situationer, menar författaren. 

 

Att stärka barnens möjligheter till inflytande är en grundläggande aspekt för att barnen ska känna sig 

själva som delaktiga i det som sker i verksamheten (Westlund, 2010). Författaren menar att det 

dessvärre är lätt hänt att pedagoger missuppfattar att de inte har något att säga till om längre om de 

ger barnen all rätt att vara med och bestämma i verksamheten samt att pedagogerna tror att de 

därmed ger barnen all makt. Barn ska enligt Gustafsson (2011) ha lika mycket rätt att få säga vad de 

vill som alla andra människor. När det ska fattas beslut som gäller ett barn eller som påverkar ett 
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barns liv ska barnet ha rätt att först få säga sitt. Det är inte detsamma som att barnet får göra som det 

vill (Gustafsson, 2011). 

 

Pedagoger kan enligt Westlund (2011) ge barnen möjlighet till ansvar genom att erbjuda barnen 

möjlighet att hjälpa till med pedagogernas rutiner som exempelvis att hjälpa till att dela ut frukt, duka 

och vattna blommor. Dessutom kan pedagogerna ge barnen inflytande genom att skapa tillfällen för 

samtal tillsammans med barnen då de deltar i barnens aktiviteter eller befinner sig i barnens närhet. 

Pedagogerna kan exempelvis i dessa samtal prata med barnen om vad de har gjort hemma, eller på 

förskolan och vad barnen tycker och tänker om olika saker. Genom de här samtalen får pedagogerna 

en uppfattning om barnens åsikter vilket de kan ta med sig till vidare planering i verksamheten (a.a.). 

Hilmarsson (2003) skriver att man blir medveten om friheten att välja hur vi tolkar våra erfarenheter 

och att vi därmed kan styra våra liv genom att prata om oss själva. När någon pratar om sig själv blir 

den individen själv ansvarig för sina åsikter och det den vill förmedla eller uttrycka.  Individen kan bli 

ännu bättre på att lära känna sig själv, det sker alltså en inre process.  

 

En lekfull attityd och lekfulla initiativ sker ofta genom att pedagogerna tar första steget, men det 

händer även att barn gör det (Bae, 2012). Dessa initiativ uppstår enligt författaren i alla möjliga 

situationer och kontexter. Det händer att barn använder sig av exempelvis apelsinskal, redskap eller 

en liten fruktbit för att interagera samt kommunicera med en pedagog. Pedagoger som deltar i en 

lekfull ömsesidig interaktion tillsammans med barn hamnar i en mer jämlik interaktion tillsammans 

med barnen.  

 

Möjligheten för barn att få inflytande verkar ha ökat på många områden i förskolans verksamhet 

(Ribaeus, 2014). Dock uttrycker författaren att dessa möjligheter i första hand ger barnen en chans att 

få uttrycka sina åsikter och tillfälle att bli lyssnad på, men det är inte alltid som deras åsikter beaktas. 

Det kan leda till att barnen inte känner att de får ha inflytande och att de inte får möjlighet till att 

påverka. Inom förskolan kan det ofta vara den vuxnas syn på barns bästa som sätter stopp för barnens 

tankar och synpunkter (a.a.). Något som verkar vara en förutsättning för att barn ska ges möjlighet till 

att vara delaktiga är att pedagogerna är uppmärksamma, närvarande och lyhörda (Bae, 2012). Det 

gäller enligt Bae att pedagogerna är uppmärksamma på barnens uppmärksamhets-markörer och att 

de på ett bekräftande sätt uppmärksammar barnen på att de sett dem. Att pedagogerna ser vad 

barnen uppmärksammar skapar möjlighet till en antingen verbal eller icke-verbal kommunikation 

mellan barn och pedagog. Att pedagogerna är uppmärksamma leder till att barnen får ett mer aktivt 

deltagande (a.a.).  

 

Uppmärksamhets-markörer är något som Bae (2012) skriver att de 14 barn som deltog i hennes studie 

som var 3-6 år använder för att uppmärksamma pedagogerna att de vill involveras i en interaktion. 

Barnen använder sig av icke-verbal kommunikation genom exempelvis beröring, försöka få 

ögonkontakt med pedagogen, luta sig framåt eller peka på något. Barnen använder sig också av olika 
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saker när de försöker interagera med pedagoger till exempel leksaker, olika matbitar som exempelvis 

apelsinskal (vid måltider) eller liknande. Ofta används dessa saker tillsammans med verbal 

kommunikation. En del barn är mer artikulerande både verbalt och ickeverbalt i kommunikationen 

samtidigt som andra barn är tystare i deras initiativ menar Bae (2012). För att pedagogerna ska kunna 

upptäcka och agera utifrån uppmärksamhets-markörerna krävs det att de är lyhörda.  De måste se och 

höra det som barnen försöker att kommunicera med hjälp av både verbal och ickeverbal 

kommunikation. Genom att lyssna menar Hilmarsson (2003) att man skapar en positiv relation som 

är samarbetsinriktad och kännetecknas av öppenhet, förtroende, respekt och empati. Författaren anser 

att lyssnandet också kan leda till en icke-verbal kommunikation genom att de går förbi det som sägs i 

ord och att det bildas en förståelse med hjälp av ansiktsuttryck, tonfall eller kroppsspråk. Förtroende 

är enligt Elvstrand (2009) viktigt för både pedagoger och barn. Det är viktigt för barnen att det finns 

en vuxen som lyssnar och är lyhörd. Hon menar också att det är viktigt att barnet och pedagogen har 

ett bra förtroende och tillit för varandra. Hur barn samspelar och kommunicerar med andra barn och 

vuxna anser Eriksson (2014) påverkar barns delaktighet i vardagen, alltså att de vågar prata och 

diskutera med andra samt uttrycka sin egna åsikt. 

Vuxenmakt/Pedagogens makt 

Vuxna har ofta makt i styrda aktiviteter och det finns många tydliga regler om vad barnen får göra 

eller vad som ses lämpligt att göra. Tullgren (2004) beskriver till exempel en samling där barnen med 

jämna mellanrum ibland har förutbestämda platser. De förväntas sitta stilla tills samlingen är över. 

Pedagogerna i Tullgrens studie har också förväntningar på att barnen ska sitta tysta och lyssna på vad 

de säger och att de pratar i turordning. Det är pedagogerna i hennes studie som leder samlingen och 

håller ordningen samt korrigerar om barnen inte uppför sig enligt de förväntningar som finns.  

 

I en del tillfällen är gemenskapens regler bestämda av pedagogen vid andra tillfällen har barnen större 

möjlighet till att bestämma vem de vill vara med och hur de skapar en gemenskap tillsammans 

(Elvstrand, 2009). Författaren menar att pedagogerna har olika roller i verksamheten och det är något 

som barnen måste förhålla sig till. I Ribaeus (2014) studie visar det sig att förskollärarna är de som gör 

barnen delaktiga och är samtidigt de som har makten över hur barnen får möjlighet till delaktighet 

och inflytande. Dessutom skriver Eriksson (2014) att barns delaktighet är beroende av pedagogernas 

relationer till andra vuxna i förskolan. När barn tar initiativ kan det uppfattas som att det blir kaos 

eller oro, om inte hela personalgruppen är överens om detta. Därav säger pedagoger gärna nej för att 

slippa skapa en konflikt i arbetsgruppen.  

 

Emilson (2008) använde sig av Bernsteins begrepp inramning för att analysera olika former av 

kommunikation för att ta reda på vem det är som har kontroll över vad i kommunikationen. Det finns 

både svagare och starkare inramning vilket har att göra med i vilken omfattning kontroll finns. 

Emilson ger ett exempel om att det finns en stark kontroll då pedagogen är den som väljer vilka 

sånger som ska sjungas på samlingen. Medan det istället är svag kontroll då barnen får bestämma 

över hur lång tid som ska dediceras till en sång. Hon menar att begreppet inramning är av social 
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karaktär och har att göra med kommunikationen mellan pedagog och barn. Emilson kom i sitt resultat 

fram till att en stark inramning begränsade hur delaktiga barnen var och att svag inramning istället 

gav barnen en större möjlighet till av vara delaktiga. Bae (2009) uttrycker att institutioner och rutiner 

domineras av regler som är styrda och har skarpa skillnader. Utrymmen för lekar och acceptans av 

olika kommunikationssätt kommer vara tunna eller utebli (a.a.). Ifall barnen inte får känslomässig 

respons, pedagoger inte tar tillvara på barns initiativ eller använder en lekfull attityd gentemot barnen 

kan kommunikationssätten bli frånvarande eller utebli. 

 

Det är också vanligt att barn får möjlighet till inflytande genom att få välja mellan olika alternativ. 

Vilka möjligheter till inflytande barnen har beror till viss del på pedagogernas makt (Emilson, 2007). 

Att fatta egna beslut, ta initiativ, pedagogers attityder och regler är något som Emilson har hittat som 

teman i sin empiri. Att fatta egna beslut i samlingen kan innebära att barnen får välja en sång utifrån 

olika alternativ, exempelvis med hjälp av sångkort. De kan även få välja vart de vill sitta. Att ta 

initiativ innebär att barnen får uttrycka en åsikt, påpeka att det är deras tur och att de får ta initiativ 

till att välja lek eller välja något annat i samlingen. Pedagogers attityder kan variera i mer formell 

undervisnings karaktär vilket påverkar barnens möjlighet till inflytande och initiativtagande. I vissa 

fall så har pedagogen makt över kommunikationer samt vad och hur aspekten inom samlingen. Det 

finns även andra attityder som att pedagoger försöker komma nära barns perspektiv och verkligen 

lyssna och ta in det barnet vill framföra samt verkligen ge tiden till att barnet ska få uttrycka sig klart 

och ge en bra respons tillbaka. Olika regler som finns kan påverka barns möjligheter till inflytande i 

samlingen. Emilson tar upp att det inte var många verbala tillrättavisanden åt barnen så att barnet 

kunde få stöd samt mer fritt kunna uttrycka sig. Det finns även samlingar där lärararkontollen är 

styrd, där ett visst mål ska tänkas uppnås enligt pedagogen (Emilson, 2007). Sandberg och Eriksson 

(2010) skriver att det beror också på personal, personalstyrka, barnens ålder, informella strukturer och 

vilka attityder som pedagogerna har.  

 

Det är ofta pedagogerna som tar initiativ till en styrd aktivitet eller till ett verksamhetsinnehåll 

(Elvstrand, 2009). Den som håller i aktiviteten har ofta enligt Emilson (2007) styrda mål utifrån ett 

vuxenperspektiv istället för att utgå från barnets perspektiv. I dessa situationer är barnet föremål och 

pedagogen har en sorts formell undervisning. Pedagogen styr både vad och hur-aspekten, vilket 

medför att barnet blir en passiv mottagare. Genom att pedagogen har bestämt vad som ska göras och 

hur det ska göras blir barnet en passiv mottagare.  Det kan till exempel ske genom att pedagogen valt 

vad som ska ske som aktivitet. Aktiviteten kan vara att pedagogen har bestämt en sång och att de ska 

sjunga på ett visst sätt, exempelvis genom att sjunga efter pedagogen. Emilson (2007) markerar också 

motsatsen att pedagoger som håller i en aktivitet försöker att närma sig barnets perspektiv och deras 

erfarenheter samt för en dialog med barnen vilket medför att barnet blir en aktiv deltagare. I detta 

försöker pedagogen använda en mer känslomässig kommunikation med barnen. I regel var 

uppförandet och beteendet under samlingarna i Emilsons undersökning tydligt tillrättavisade för att 

behålla kontrollen. I andra fall var reglerna mer underförstådda för att komma åt barnets perspektiv 
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och använde en mer lekfull röst och att pedagogen svarade på de frågor barnen hade ställt. Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) framhåller att pedagoger har ett stort ansvar att se över den makt de har över 

barngruppen. Även om pedagoger kallar något för fritt skapande eller fri lek har pedagogerna ändå 

makten över det. Fritt skapande skulle till exempel kunna vara att rita en teckning, men det är 

pedagogen som valt vilket material som finns tillgängligt i den situationen. Även i fri lek är det 

pedagogerna som har valt vilket lekmaterial som finns att tillgå och dessutom kan pedagogerna 

tillrättavisa en del lekar som de kan uppfatta för stökiga eller högljudda.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka möjligheter och begränsningar till inflytande och 

delaktighet en grupp pedagoger ger barnen under samlingar i förskolan.  

 

● Vilka situationer i samlingen ger barn möjlighet till inflytande och delaktighet? 

● Vilka situationer i samlingen begränsar barns möjligheter till inflytande och delaktighet? 

● Hur skulle det gå att förstå dessa möjligheter och begränsningar? 
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Metod  
I detta kapitel presenteras varför vi inspirerats av etnografisk studie. Efter detta beskrivs val av 

metod, urval, hur studiens genomförande har gått till, vilken analysmodell vi använt oss av och de 

etiska ställningstaganden vi haft i åtanke under denna studie samt avslutningsvis en diskussion av 

metoden. 

Val av forskningsmetod 

Syftet med studien är att ta reda på vilka möjligheter och begränsningar till inflytande och delaktighet 

en grupp pedagoger ger barnen under samlingar i förskolan. För att ta reda på detta syfte har vi 

använt oss av kvalitativa metoder. Val av metod är icke deltagande observationer och 

dagboksanteckningar som de deltagande pedagogerna har fått skriva ner sina reflektioner i med hjälp 

av stödfrågor (bilaga 3). Genom observationerna såg vi hur pedagogerna gav barnen möjlighet samt 

hur de begränsade barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. Dagboksanteckningarna har 

hjälpt oss förstå hur de tänker kring detta. Denna studie har även inspirerats av etnografisk metod. En 

etnografisk studie innebär att man är bland dem man observerar under en längre tid (Roos, 2014). 

Roos påpekar att det finns en tidsbrist under ett studentprojekt, vilket man kan kompensera genom att 

förbereda studien noga och ha fokus på en komprimerad form eller selektivt återkommande form. 

Den komprimerade formen innebär att man använder många olika metoder utifrån olika perspektiv, 

men under en kort tid, för att studera en miljö. Detta gjorde vi med genom de två olika metoderna 

dagboksanteckningar och observationer. Genom dessa metoder ser vi hur olika pedagoger gör i 

samlingar för att ge barn möjlighet till inflytande och delaktighet samt hur pedagogerna tänker att de 

ger barnen dessa möjligheter. Det vi har sett genom de observationer vi genomfört har vi analyserat 

tillsammans med pedagogernas tankar och uppfattningar, som vi fått reda på genom 

dagboksanteckningarna, kring demokratiuppdraget samt hur de tänker att de ger barn möjlighet till 

inflytande och delaktighet. Den selektivt återkommande formen innebär att man studerar en särskild 

företeelse under ett flertal tillfällen. Vår studie är väldigt komprimerad eftersom vi inte har så mycket 

tid till förfogande och vi har även använt oss av selektivt återkommande form. Detta då vi enbart har 

observerat samlingar även fast inflytande och delaktighet kan finnas i flera olika situationer i 

förskolans verksamhet. En studie är etnografisk ifall dess syfte är att försöka förstå andra människor 

med hjälp av deras egna sätt att formulera sina erfarenheter, tankar och uppfattningar. Detta får vi 

genom att ta del av pedagogernas dagboksanteckningar som de fått stödfrågor till (bilaga 3). Den 

etnografiska studien görs bland de som deltar, under en tid i deras vardag (Roos). Vår studie som är 

inspirerad av etnografisk metod har skett genom att vi har studerat deltagarna under några samlingar 

under en kortare tid där vi även har tagit del av deltagarnas egna tankar och uppfattningar via 

dagboksanteckningar. 
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Observationer 

Det finns olika observationer, både öppen och dold samt deltagande eller passiv (Lalander, 2015). 

Observationer innebär det att ha förmågan att kunna se detaljer samt noggrannhet vilket är 

gemensamt för alla typer av observationer (Løkken och Søbstad, 1995). Lalander skriver att vi först 

behöver få tillträde till ett fält, alltså vistas i miljön och får acceptans att vi studerar deras vardag. Det 

är väldigt svårt att vara helt passiv. Eliasson (2013) skriver att det är av betydelse att dokumentera 

observationerna på något sätt. Vi dokumenterade våra observationer genom anteckningar med hjälp 

av papper och penna. Dessa anteckningar skrevs sedan utförligare på dator så fort som möjligt efter 

varje observationstillfälles slut.  

 

Icke-deltagande och semistrukturerade observationer är det vi har använt oss av. Det är dock svårt att 

vara helt icke deltagande då vi samtidigt ville svara på barnens och pedagogernas funderingar för att 

skapa en trygg miljö. Vi ville även förebygga den klyfta som Lalander (2015) menar kan ske mellan 

forskare och de som studeras så att alla känner sig trygg. Vi vill ha en öppen observation så att alla vet 

vad som sker och vi kan prata med barnen om de undrar något så att de känner en trygghet med oss 

forskare. En etnografisk forskare bygger upp relationer så att de kan följa människors vardag samt 

berättelser (a.a.). Bryman (2011) och Franzén (2014) beskriver icke deltagande observation som en 

situation där observatören är i miljön som den observerar, men deltar inte i aktiviteten som pågår i 

miljön. Vi har alltså inte använt oss av det som Bryman (2011) beskriver som ostrukturerad 

observation vilket innebär att vi inte använt någon form av observationsschema för att utföra 

anteckningarna i våra observationer. De semistrukturerade observationerna vi har utfört skedde 

genom att vi antecknade det vi såg utifrån de frågeställningar vi har i syftet. 

Dagboksanteckningar 

Dagboksanteckningarna har vi använt som ett komplement till observationerna för att få ett stöd till 

att förstå och lättare kunna tolka vad pedagogerna gör. Tanken med en dagbok är individuell 

reflektion (Nylund, Sandback, Wilhelmsson & Rönnerman, 2010). Nyberg och Ek (2012) beskriver 

dagboksanteckningar från en lågstadieklass där de ville öka pedagogers kunskaper om ett ämne samt 

utvärdera sin undervisning. Läraren fick i uppgift att skriva ner tankar både före och efter passet med 

eleverna samt vilket innehåll lektionen hade, sedan reflektera över vad som kan ändras nästa gång 

läraren har lektion. I vår studie användes dagboksanteckningar som pedagogerna fick skriva i före 

och efter samlingen för att få reflektera vad som är tänkt att de skulle göra och vad som skedde samt 

hur mycket inflytande barnen fick och hur pedagogen valde att genomföra samlingen. Pedagogerna 

kan också ha nytta av att skriva sina reflektioner då det kan innebära att de blir mer medvetna om sitt 

eget agerande.  

Urval 

I vårt urval av förskolor valde vi att ha förskolor som använde sig av samling som en pedagogisk 

metod. Vi ville även ha samma åldrar på de barn som deltog vid samlingarna för att kunna se hur 
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barn får inflytande och delaktighet vid samlingar i åldern 3-5 år. Tre förskolor deltog i vår 

undersökning i två olika kommuner för att det skulle kunna bidra till en ökad variation i sättet att 

genomföra samlingar på, vilket skulle kunna innebära fler mönster att analysera. Dalen (2015) menar 

att det är viktigt att få en uppfattning av hur olika personer uppfattar samma situation och med detta 

fånga upp en större mångfald samt uppfattningar. De sju pedagoger som valdes ut till 

observationerna var de pedagoger som ansvarade för samlingarna. Vi utförde sammanlagt 13 

observationer. Löfdahl (2014) menar att det är viktigt hur vi planerar och väljer urval för att ingen ska 

känna sig kränkt eller särskilt utsatt. Pedagogerna vi valde att ha med i vår studie har olika lång 

erfarenhet i yrket. Pedagogernas yrkeserfarenhet varierade från 1-30 år och de arbetade just nu med 

barngrupper där barnen var 3-5 år. Pedagogerna tillfrågades först av de chefer som vi fått godkänt av 

ifall de ville ställa upp i vår studie. Efter att vi fått klartecken från cheferna om vilka pedagoger som 

var villiga att delta tillfrågades en del av dem. Det blev tre pedagoger på en förskola, två pedagoger 

på en annan förskola på varsin avdelning och på  sista förskolan blev det ytterligare två.  

 

Alla förskolor som var med i studien valdes via ett bekvämlighetsurval. Detta urval gjordes med 

tanke på var förskolorna låg geografiskt. En av förskolorna som deltog i studien var en förskola där en 

av oss tidigare i utbildningen haft sin verksamhetsförlagda utbildning. Den blev vald för att få fler 

pedagoger som underlag till vårt resultat och att detta redan var godkänt från chefen att vistas på 

förskolorna i dennes område därför tillfrågades två pedagoger på den förskolan ifall de ville ställa 

upp. Enligt Franzén (2014) finns det både för- och nackdelar med att göra sin observation på sin gamla 

VFU-förskola. Franzén uttrycker att det är ett bekant ställe där både personal och barn känner igen 

den som kommer och observerar samt att det finns en god relation. Nackdelen är att nu är vi forskare 

och intar en annan roll och det kan vara jobbigt om barnen som är van att få uppmärksamhet kanske 

inte får det, eller att det blir mer känsligt att observera pedagoger om man kommit varandra närmare i 

relationen. Istället för att åka till en helt ny förskola och bygga upp en ny relation vilket kan innebära 

att det är lättare att inte tappa fokus.  

Genomförande 

Vi började med att höra av oss till några förskolechefer (bilaga 1) för att få deras godkännande att 

vistas på någon av deras förskolor för att genomföra vår studie. Nästa steg var att vi hörde av oss till 

de pedagoger som arbetade på de förskolor som vi fått godkänt att vistas på för att presentera vårt 

syfte och få deras samtycke om att delta. I kontakten med både förskolechefer och pedagoger 

presenterade vi de etiska förhållningssätt som vi har förhållit oss till under arbetets gång. Även 

vårdnadshavarna informerades om att vi skulle finnas på förskolan för att observera och vilket 

övergripande syfte vi hade med studien. Tre förskolor deltog i undersökningen där vi genomförde 

observationer och pedagogerna skrev dagboksanteckningar. 

Observationer 

Vi delade upp observationerna mellan oss och gjorde totalt 13 observationer. På en av förskolorna gick 

den av oss som observerade där dit en stund innan den första observationen skulle påbörjas. Det var 
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fem pedagoger på avdelningen inklusive en VFU-elev. Totalt var det 21 barn i gruppen då alla var 

där. Barnen på förskolan informerades om vad som skulle ske. På den andra förskolan kom 

observatören dit två gånger innan observationerna påbörjades. Första gången för att observatören 

skulle presentera sig och höra sig för om chefen varit i kontakt med personalen och att de skulle få 

mer information så snart vi fått godkänt från handledaren. På denna avdelning var det tre pedagoger 

och observatören vistades där under fem tillfällen och det var totalt runt 20 barn på avdelningen.  På 

den sista förskolan tog observatören kontakt med två pedagoger på var sin avdelning. De gavs 

information om undersökningen och att observatören skulle höra av sig inom två dagar om 

pedagogerna hade några frågor som de ville ställa. På dessa två samlingar hade pedagogerna valt att 

dela in barnen i mindre grupper för att barnen skulle få mer talutrymme och på så vis få mer 

delaktighet och inflytande.   

 

Längden på observationerna varierade i längd mellan 15-30 minuter och alla observationer var 

förlagda på förmiddagen. Vi deltog inte i samlingen under våra observationer utan satt en bit utanför 

och observerade med papper och penna. Franzén (2014) betonar att det kan vara viktigt att ha flera 

pennor tillgängliga ifall en skulle sluta fungera så att det går att fortsätta skriva. När barnen kom fram 

och frågade vad vi gjorde svarade vi glatt tillbaka och förklarade vad vi gjorde där, men deltog alltså 

inte aktivt i samlingen. Efter vi gjort observationerna skrev vi ner det vi känt och upplevt så fort vi 

kunde medan det var färskt i minnet. När vi började upptäcka ett samband upplevde vi att en 

mättnad uppstått och att vi inte behövde genomföra fler observationer. Alvehus (2013) beskriver att 

det går att nå en mättnad, alltså att man får samma typ av information eller händelser som 

uppkommer. 

Dagboksanteckningar 

Pedagogerna som höll i samlingarna fick skriva dagboksanteckningar. Dagboksanteckningarna togs in 

på plats efter att sista observationen var genomförd. Pedagogerna fick stödfrågor (bilaga 3) som stöd 

för sitt skrivande. Vi samlade in fem dagboksanteckningar vilket blev ungefär fem och en halv sida 

sammanlagt. Det var två av pedagogerna som observerades som inte lämnade in några anteckningar. 

Därav blev omfånget inte så stort som vi hade räknat med. Hur ger du barnen möjlighet till inflytande 

under samlingar? och Berätta hur du tänker efter samlingen. Vad var det som gick bra? Var det något gick 

mindre bra? Fick barnen en chans att ha inflytande och att vara delaktiga? var de frågor som fick mest 

utförliga svar av pedagogerna. På grund av aktiviteter som skedde efter samlingarna, exempelvis 

pedagogisk måltid eller skogsutflykt, kunde inte alltid pedagogerna reflektera och skriva direkt efter 

samlingen utan skrev senare under dagen. Det varierade ifall pedagogerna skrev före samlingen eller 

om de skrev en sammanfattning efter samlingen.  

Analysmetod 

Efter att vi genomfört alla observationer och fått in dagboksanteckningarna genomförde vi en 

kvalitativ innehållsanalys av det insamlade materialet. Ahrne och Svensson (2015) skriver att 
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kvalitativa metoder används som ett övergripande begrepp för metoder som till exempel intervjuer, 

observationer eller analys av text. Att sortera, reducera samt argumentera brukar användas i 

kvalitativt material menar Rennstam och Wästerfors (2015). Det är inte mängden data som är det 

viktigaste i en kvalitativ studie utan variationen och innebörden (Rennstam och Wästerfors (2015). 

Observationerna skrev vi ut på papper och granskade ett flertal gånger för att se helheten samt för att 

upptäcka olika mönster och teman. Detta gjordes med hjälp av olika färger på pennor för att sortera 

vid flertalet omgångar samt klippte och klistrade vilket är en analysmetod som Rennstam och 

Wästerfors (2015) förespråkar. Vi kollade även igenom dagboksanteckningarna för att lättare kunna 

förstå de mönster vi sett i observationerna. Genom att vi granskade våra anteckningar flera gånger 

bidrog det till att vi kunde se nya detaljer som vi inte såg vid första anblicken. Franzén (2014) 

beskriver att vi måste bearbeta råmaterialet för att förbättra det. Författaren betonar att resultatet inte 

ska bli en upprepning av varje observation, utan att det ska finnas gemensamma nämnare och det ska 

kunna kopplas till syftet. Det ska alltså bearbetas och fördjupas samt funderas över hur detta 

datamaterial ska presenteras. När vi var klar med sorteringen av vårt material började vi att reducera. 

Vilket innebar att vi valde ut sådant som kan visa en helhet över materialet som vi kommer att 

presentera i resultatet. Det sista är att kunna argumentera med det material som resultatet visar mot 

tidigare forskning i diskussionen. 

Etiskt ställningstagande 

För att få forska i Sverige måste vi uppfylla vissa krav som vi nedan kommer presentera och beskriva 

hur vi gått tillväga för att uppnå. De krav som kommer att beskrivas utgör tillsammans 

individskyddskravet som enligt Vetenskapsrådet (2017) ska uppfyllas för att de som deltar i 

undersökningen ska skyddas från skada och kränkning.  

 

Det första vi gjorde var att skriva missiv till förskolechef (bilaga 1) och missiv till personal på 

förskolorna (bilaga 2) samt information till föräldrar och vårdnadshavare (bilaga 4). Efter att vi fått 

godkänt av vår handledare började vi med att skicka ut missiv till förskolechefer som några dagar 

senare kontaktades via telefon. När cheferna gett oss sitt godkännande att vistas på deras förskolor för 

att utföra observationer och ta del av pedagogernas dagboksanteckningar var nästa steg att kontakta 

pedagogerna. Det skedde antingen via telefon eller via besök på förskolan där pedagogerna arbetar. I 

detta skede informerade vi pedagogerna om hur vår undersökning skulle gå till samt diskuterade hur 

många tillfällen som det fanns möjlighet till att vara där och observera. Vi informerade även vad 

dagboksanteckningarna innebar. Via missivet informerades de också om att de när de vill kan avbryta 

sitt deltagande utan anledning och att det inte skulle påverka dem. Enligt Vetenskapsrådet (2017) bör 

information som ges deltagarna vara både muntlig och skriftlig samt ske innan undersökningen 

börjar. På missivet till personalen fick pedagogerna skriva under att de gav samtycke till att delta i 

undersökningen. Även samtycke till att delta i en undersökning ska ske innan en undersökning 

påbörjas och helst skriftligt enligt Vetenskapsrådet.  Deltagarna i studien gavs konfidentialitet så långt 

det går eftersom att både vår handledare, seminarieledare och examinator har rätt till att få tillgång till 

personuppgifter ifall de skulle bli tveksamma på att undersökningen har gått rätt till. Konfidentialitet 
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innebär att man ska skydda deltagarna som deltar i studien genom att inte obehöriga ska kunna få 

tillgång till personuppgifter då man fått dessa i förtroende (Vetenskapsrådet, 2017). Den data som har 

samlats in kommer enbart att användas till denna uppsats och kommer sedan att förstöras efter att 

uppsatsen har blivit godkänd.  

 

På en av förskolorna som vi utförde vår undersökning på fick vi tillgång till två avdelningar, dock 

blev det enbart en observation på varje avdelning. På den förskolan valde pedagogerna att inte 

informera vårdnadshavarna även fast de gavs möjlighet till det via informationsbladet som de fick. De 

andra förskolorna satte upp informationen.  

Metoddiskussion 

Vi kommer här att diskutera hur valen av metod, urval och analysmetod påverkar studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet. Det finns tre delmål för att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet (Yin, 

2013). Det första delmålet är enligt författaren att den kvalitativa forskningen bedrivs på ett offentligt 

tillgängligt sätt. Delmålet går ut på att beskriva och dokumentera de kvalitativa forskningsmetoder 

som används i studien så att andra ska kunna förstå och bedöma dem. Avsikten med att beskriva och 

dokumentera så utförligt är att andra ska kunna testa arbetet och exempel som används i studien 

slutsatser. Det andra delmålet innebär enligt Yin att bedriva kvalitativ forskning på ett metodiskt sätt. 

Att vara metodisk går ut på att följa en ordnad samling forskningsprocedurer och förminska 

oförutsägbart och slarvigt arbete. Det gäller alltså att ha grundlighet i forskningsarbetet och att fler än 

en gång kontrollera tillvägagångssätt och data. I vår studie så blev det en miss med att 

vårdnadshavare inte blev tilldelad information om studien, vilket vi behandlade genom att enbart ha 

med dessa observationer i analysen och inte skriva ut de i resultatdelen. Det tredje och sista delmålet 

innebär enligt författaren att den kvalitativa forskningen ska ha stöd av en redovisad mängd belägg. 

Studiens slutsats bör alltid hänvisa till dess insamlade data menar Yin. Denna studie baserar sig på ett 

relativt litet urval. Studien baseras på mer än fyra timmars observation. Antalet pedagoger blev totalt 

sju stycken. Att använda observation som metod medför att vi kan ta reda på hur människor faktiskt 

gör i händelseförloppet, medan i intervju eller enkät kan personerna ljuga även om de inte är 

omedvetet eller ej (Stukát, 2011). I observationen kan vi se vad de verkligen gör och inte bara vad de 

säger att de gör enligt Stukát. Han menar också att man som forskare i en observation använder sig 

själv som mätinstrument genom att titta, lyssna och registrera sina intryck. Författaren uttrycker också 

att både icke-verbala och verbala beteenden kan studeras genom observationen. Stukát anser att 

resultatet av en undersökning är konkret och begripbart vilket gör det till en stadig grund för 

tolkningen och analysen.  

 

I de metoder vi valt finns det självklart brister som kan påverka trovärdigheten. Det som också kan 

påverka tillförlitligheten är den som genomför observationens fysiska och psykiska tillstånd just för 

stunden skriver Løkken & Søbstad (1995). Författarna skriver också att intrycket vid senaste 

observationen kan påverka hur man upplever de kommande observationerna, ifall det är positiva eller 
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negativa känslor. Løkken & Søbstad (1995) påpekar också att personliga faktorer som exempelvis 

erfarenhet och utbildning kan påverka. Deras sista kritik betonar de störningar och andra 

omständigheter som uppstår vid observationstillfället. Det vi också kan ställa oss frågande till är ifall 

vi har påverkat pedagogerna så att de tänkt mer på inflytande och delaktighet än vad de brukar i 

vanliga fall. Fler nackdelar kan vara att denna metod är tidskrävande och att metodiken är utförligt 

uttänkt menar Stukát (2011). En annan begränsning kan vara att det oftare är de yttre beteendena som 

studeras och att det inte är så lätt att komma åt de inre som känslor eller tankar exempelvis hur 

pedagoger tänker kring samling (a.a.). Därav använde vi oss av dagboksanteckningar för att få en 

bredare vidd hur pedagogerna tänker kring samlingar.  

 

Tre utvalda förskolor har bidragit till den insamlade datan genom att de pedagoger som har blivit 

tillfrågade har ställt upp att bli observerade under ett antal samlingar och kompletterat med 

dagboksanteckningar. Att vi använde oss av frågeställningarna som stöd för observationerna gjorde 

att vi i observationstillfället direkt såg den information som vi ville ha till vårt arbete. Om vi inte hade 

använt oss av det som stöd hade det varit svårare för oss att se det vi behövde se och det hade kunnat 

gjort att vårt resultat blivit mindre trovärdigt. Pedagogerna som deltog har olika lång arbetserfarenhet 

vilket kan ha inverkat på deras handlingar och deras tankar i dagboksanteckningarna.  

Dagboksanteckningarna kan också spela roll för att alla pedagoger inte haft tillgång till att gå ifrån och 

skriva direkt efter samlingen, vilket kan ha påverkat trovärdigheten. När vi använder oss av 

dagboksanteckningar innebär det att de som deltar måste prestera vid ett flertal tillfällen, vilket de 

inte hade behövt vid en del andra metoder som exempelvis intervjuer eller enkäter. Inför en 

undersökning som innehåller dagboksanteckningar är det av stor vikt att fundera på hur mycket tid vi 

är i behov av att informanterna ska lägga ner. Kvaliteten på den information som vi får ut av 

dagböckerna kan variera beroende på deltagarnas villighet att delta med information och hur mycket 

tid de känner sig pressade att lägga ner (Patel och Davidson, 2011). De pedagoger som deltog ansåg 

sig inte alltid ha möjlighet eller tid att lägga ner på dessa anteckningar. Detta framförallt efter 

samlingarna. Vi upplevde att pedagogerna skrev mer sammanfattande reflektioner under tiden som 

observationerna varade, vilket är förståligt. Tanken var att få ett bredare och mer reflekterande 

material från varje samling för att kunna förstå varje samling på ett tydligare sätt.  Att vi inte fått 

dagboksanteckningar av alla pedagoger gjorde att materialet blev tunnare än beräknat. 

 

Vi har inför undersökningen använt oss av metodlitteratur som behandlar observationer och 

dagboksanteckningar. Genom att sitta på sidan av samlingen kunde vi föra utförliga anteckningar 

under observationerna. Stukát (2011) betonar att det är viktigt att reflektera över den metod som 

används och inte bara ta den som känns mest rätt eller som man är van vid, utan att först ha bedömt 

lämpligheten till syftet. Eftersom författaren menar att det finns olika verktyg för olika ändamål bör 

forskaren utnyttja olika instrument som finns i forskningsvärlden. Hade vi istället utfört en 

deltagande observation och därmed deltagit i samlingen hade vi inte kunnat föra anteckningar. Det 

hade å ena sidan kunnat medföra att vi missat viktiga händelser eftersom det måste memoreras och 
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kommas ihåg till efter samlingens slut. Å andra sidan skulle vi fått en större inblick i hur det skulle 

vara att vara med på samlingen och hur barnen får möjlighet till inflytande och delaktighet.  

 

Det är svårt att säga hur mycket vårt missiv till pedagogerna (bilaga 2) och stödfrågorna (bilaga 3) till 

dagboksanteckningarna har påverkat resultatet. Det kan självklart ha påverkat vårt resultat, men vi 

kan inte säga i vilken utsträckning detta har skett. Vår tanke med att ge pedagogerna så mycket 

information som möjligt är för att vi ville att respondenterna skulle känna sig trygga i det som de valt 

att ställa upp i. Vilket vi kan se som en fördel då det förhoppningsvis inte finns några frågetecken 

kvar när vi gått därifrån då vi informerat om studien. Då vi använde oss av stödfrågor till 

pedagogernas dagboksanteckningar fick de där ändå reda på mycket information om studien utifrån 

frågorna och därför kände vi att det inte fanns någon mening med att inte skriva ut i missiven vad det 

var vi ville få ut av vår undersökning.  

 

Vårt val av att observera pedagoger som håller i samlingar för barngrupper i åldern 3-5 år gjorde vi 

för att avgränsa. Ifall barngrupperna även hade bestått av yngre barn hade åldersspannet varit större 

och detta hade kunnat påverka materialet då pedagoger kan ge yngre barn möjlighet till delaktighet 

och inflytande på andra sätt. Dock skulle det kunna ge fler vinklar på hur det går att ge barn 

delaktighet och inflytande, men i denna studie ville vi hålla oss inom en viss ram och därav hitta 

likheter och skillnader i vilka möjligheter som ges i denna specifika ålder. 

 

Valet av att använda oss av två olika metoder, observationer och dagboksanteckningar, gjorde vi för 

att lättare förstå det vi hade observerat. Flera val av metod kan belysa området på ett mer allsidigt 

sätt, genom att använda fler metoder kan det gå att tränga sig djupare in i problemet menar Stukát 

(2011). De insamlade dagboksanteckningarna blev ett fåtal sidor och vi upplever att det blir ett tunt 

material. Däremot är observationsmaterialet desto fylligare. Vi ser dock att dagboksanteckningarna 

blir ett bra komplement till observationerna. Om vi skulle använda oss av denna metod igen skulle vi 

ge mer information om vad pedagogerna kan få ut av det samt att det är ett viktigt material för oss att 

få tillgång till. Det skulle även behövts fler förskolor eller avdelningar för att få in fler tankar, eller låtit 

pedagogerna skriva under en längre tidsperiod. Anteckningarna var komplement till observationerna 

precis som vi hade tänkt, men pedagogerna hade kunnat vara mer utvecklade i sitt skrivande. De 

kanske skulle behövt mer peppning om varför de skulle skriva och vad pedagogerna skulle fått ut av 

det. Vilket kan vara värt att poängtera. Skulle vi göra om studien hade vi istället kunnat använda oss 

av intervjuer för att på så vis kunna ställa vidare frågor som kunnat få pedagogerna att tänka vidare 

och utveckla sina svar. Den möjligheten fanns inte vid dagboksanteckningarna.  

 

Vi anser att vi har ett tillräckligt mättat material. En svårighet med att nå ett mättat material menar 

Alvehus (2013) är att det kan vara för dåligt ställda frågor eller ett syfte som är för lätt att uppnå med 

exempelvis åtta observationer. Att vi använde oss av dagboksanteckningar som komplement till våra 

observationer har bidragit till att vi fått ett mättat resultat. Vi anser att vi har ett genomtänkt syfte och 
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utifrån observationerna samt dagboksanteckningarna fått ett mättat material som gett oss ett resultat 

som besvarar syftet. Alvehus (2013) betonar också att det ofta tenderar att i kvalitativa studier bli 

heterogena grupper. Dock ställer vi en kritisk fråga inom vilken eller vilka verksamheter Alvehus 

benämner i boken. I förskoleverksamheter har vi erfarenhet av att det i större utsträckning är kvinnlig 

än manliga personal. Därav har vi en relativt homogen grupp i vår studie. Hade vi haft möjlighet hade 

vi gärna haft en heterogen grupp som bestod av en större variation individer. Ett exempel på en 

variation hade varit fler manliga deltagare då vi nu inte hade någon. Det hade kunnat ge en större 

variation till hur samlingar går till och det skulle också kunnat vara en variation i dagboksskrivandet. 

Däremot finns det en variation i deltagarnas utbildning och yrkeserfarenhet. Det är stor variation över 

hur länge pedagogerna har arbetat och vilken utbildning dessa har. En av pedagogerna är utbildad 

barnskötare och har jobbat 30 år, de resterande sex pedagogerna är utbildade förskollärare med 1-30 

års erfarenhet. Denna variation i yrkeserfarenhet och utbildning kan ha bidragit  till en större variation 

i resultatet. Det går även att utläsa i det som Lindahl (2005) skriver om att det är av vikt att sträva efter 

att de som arbetar är utbildade förskollärare med kompetens i förskolans verksamhet.  

 

En problematik vi insåg under studiens gång var att inte alla vårdnadshavare informerades under 

observationerna. Vi kommer därför inte att använda situationer från dessa observationer för att 

exemplifiera mönster som vi sett i vårt datamaterial. Däremot kommer dessa observationer att finnas 

med i vårt analysarbete. Detta på grund av att vi vill att det ska gå etiskt rätt till.  Dessa observationer 

var på den förskola som det enbart var två observationer på fördelat på två avdelningar. Dock 

kommer pedagogernas dagboksanteckningar att användas. 
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Resultat 

I den här delen av uppsatsen presenterar vi vårt resultat efter vårt analysarbete av observationerna 

och dagboksanteckningarna som vårt material består av. Det sker alltid en tolkning i empiriska 

studier vilket kan ge olika förståelse av det framkomna. Resultatet bygger på det förskollärarna skrivit 

i sina dagboksanteckningar och observationerna som vi har gjort. Vi kommer här nedan att presentera 

resultatet genom två rubriker som lyder När uppstår delaktighet och inflytande och Hur pedagoger 

begränsar barns möjlighet till inflytande och delaktighet.  Dessa rubriker är kopplade till syftet och kommer 

redovisa de mönster och teman vi hittat. 

När uppstår delaktighet och inflytande 

Det första temat är Initiativtagande barn och lyhörda pedagoger som är en stor faktor som bidrar till att 

barn får inflytande och att vara delaktiga samt kan ta egna beslut inom demokrati. Det andra temat är 

Pedagogens planering och makt påverkar barns möjligheter, pedagogernas intentioner begränsar 

möjligheterna för barnen att påverka situationen. 

Initiativtagande barn och lyhörda pedagoger 

Ett av de mönster som analyserats fram är att pedagoger beskriver att de ger barn inflytande och 

delaktighet genom olika situationer. Detta är också något som vi sett att de har gjort under våra 

observationer. Pedagogerna beskriver hur de handlar i olika situationer som utförs för att barnen ska 

få delaktighet och inflytande. I utdrag ur dagboksanteckningarna inför samlingar beskriver  

pedagoger hur de ger barn möjlighet till inflytande och delaktighet “De ges inflytande när de får välja var 

de vill sitta. Även när de får välja frukt.” “Barnen bestämmer var de sitter (för det mesta). De bestämmer vilken 

frukt de vill ha.” Det visar sig i vårt resultat att flera pedagoger har som intention att ge barn möjlighet 

till inflytande och delaktighet genom att exempelvis får välja själva var de vill sitta och välja frukt 

utifrån olika alternativ. Vi har också sett genom våra observationer att barnen får möjlighet till 

delaktighet och inflytande genom att få välja en sång eller räkna kompisar. Under en samling som ett barn håller 

i frågar barnet sina kompisar vilken frukt de vill ha efter att de lekt färdigt en lek.  

 

Det finns situationer då alla barn kommer till tals i samlingen. Detta kan vara på grund av att 

pedagogerna lyssnar och tar tillvara på barns egna idéer. Vilket ger barn möjlighet till inflytande i 

vardagen på förskolan och i samlingar. I vårt material finns det tillfällen då barn får både delaktighet 

och inflytande där pedagoger verkligen försöker ta tillvara på det barn vill uttrycka. Vilket situationen 

nedan kan visa på. I nedanstående exempel har pedagogerna delat på sig och innan dessa barn går ut 

och samlingen avslutas så får några barn möjlighet att berätta om en drake de har skapat. Efter denna 

diskussion så avslutas samlingen och barnen och pedagogen går ut.  

 

Det är två barn och en pedagog som har hjälpts åt att bygga ihop en drake. Alla som är kvar på 

samlingen efter att en del barn har delats in i olika grupper är nyfiken på hur det ska gå för 
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draken ute när de snart ska gå ut. Det blåste mycket den dagen, men innan de gick ut såg 

pedagogen att det regnade ute. Barnen börjar diskutera om det går bra att ha täckbyxor på sig 

och att det är ett fritt val enligt pedagogen. Innan de går ut säger vissa barn, att om draken blir 

blöt så kan den bli torr i torkskåpet medan ett annat barn  säger att det är dimma ute och tänk 

om draken försvinner. Till sist fick ett barn en idé, ifall inte draken kunde flyga kunde den bli 

en kattleksak.  

 

Pedagogen sa att de skulle gå ut och testa om den klarar regn eller om den blir blöt så skulle de lägga 

in den i torkskåpet. Alla barn verkade vilja vara delaktiga i denna händelse. Pedagogen tog till vara på 

barnens initiativ och fortsatte spinna vidare på deras funderingar och i denna situation fick barnen 

möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet om vad de vill ska hända på förskolan.  

 

Att barn får uttrycka sig i olika meningar och under olika lång tid är också något vi sett som mönster 

på samlingar. Det är ofta pedagogen som väljer vem som får uttrycka sig och hur länge, men det 

händer att barnen tar eget initiativ till detta. Då det ofta är många barn som vill komma till tals och få 

delaktighet i samlingen tolkar vi att pedagogerna många gånger känner en tidspress över att alla barn 

ska få möjlighet till att uttrycka sig. I exemplet nedan observerades pedagoger som hade en liten 

barngrupp vilket bidrog till att barnen fick stor möjlighet till att ta egna initiativ till att vara delaktiga.   

 

På en samling visar pedagogerna kort på när barnen vid ett tidigare tillfälle lekt med De tre 

bockarna Bruse. Pedagogen föreslår att hon ska hämta bockarna, men då säger barnen att de 

gärna vill göra det istället och pedagogen ger barnen det uppdraget. När de sedan är tillbaka 

får barnen återberätta sagan som de har fått lyssna på vid tidigare tillfälle.  

 

I denna situation var pedagogen verkligen hänförd och ville veta mer och försökte inte ändra på deras 

berättelse utan satte sig in i vad de hade lust att beskriva även fast det inte var riktigt som i den 

“riktiga” sagan. Vilket i detta fall gav barnen inflytande över situationen, men under en viss ram. Att 

berätta sagor kan få barn att ta initiativ eller att bli delaktiga i berättelsen. Olika redskap kan användas 

som stöd för barnen att återberätta en saga eller berätta om händelser som skett. Barn kan visa initiativ 

i olika sammanhang som i exemplet ovan. Under samlingen med De tre bockarna Bruse händer det 

också att ett barn spontant går iväg en stund från rummet som samlingen är i. 

 

Ett barn väljer ett sångkort innan barnen skulle kolla på korten där barnen tidigare lek De tre 

bockarna Bruse som pedagogerna skrivit ut inför samlingen. Barnen och pedagogerna sjunger 

sången tillsammans. Barnet går sedan ut från rummet där samlingen sker. Pedagogerna hör 

barnet som har gått ut från rummet prata med sig själv om det som sker inifrån samlingen (det 

pedagogerna och barnen pratar om). Pedagogerna konstaterar att barnet är delaktighet under 

sin egna förutsättningar även fast barnet inte är i samma rum.  
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Pedagogerna är i den här situationen lyhörda då de hör att barnet fortfarande är delaktig i samlingen 

även fast barnet har gått från rummet. Det visar på att barnet tar initiativ till att vilja vara med i 

samlingen fast på barnets villkor. Pedagogerna accepterar detta och tar tillvara på den delaktighet 

barnet ändå vill få tillgång till. 

 

Att pedagogerna tar tillvara på de tillfällen då barnen vill uttrycka sig spontant är ett mönster som vi 

har sett. När barn uttrycker sig spontant tar de eget initiativ till att få vara delaktiga och ha inflytande 

i situationer som råder. I ett utdrag nedan kommer det visa på hur barn kan få hjälp att komma till tals 

till en början för att sedan ta eget initiativ och berätta om vad barnet har gjort och ta egna beslut vad 

barnet vill uttrycka sig om. Under en observation är det ett barn som ännu inte har kommit till 

samlingen. 

 

En av pedagogerna ropade efter barnet att de behövde hjälp av denne. När barnet ansluter sig 

till samlingen räcker den fram en teckning till pedagogen och säger att det är en present. 

Barnet får möjlighet att berätta om presenten innan de påbörjar samlingen. I detta avseende så 

tar pedagogen tillfället i akt och uppmuntrar barnet att säga vad det är pedagogen har fått och 

hur barnet har gjort denna.  

 

Utdraget ur observationen visar att pedagogen stärker barnet genom att visa sitt intresse över det som 

barnet har skapat och barnet får förtroende att berätta om sin egna skapelse. I det här exemplet kan vi 

se hur barn kan vara delaktig redan innan samlingen börjat eftersom pedagogen bjöd in denne att 

berätta vad den gjort. I och med det har barnet möjlighet att få förhandla om inflytande över vad och 

hur barnet vill lägga fram den verbala eller icke verbala kommunikationen till resten av gruppen. Det 

syns även hur pedagoger förhandlar om utrymme om hur länge barnet får chans till att uttrycka sig. I 

observationen går det att tolka barnet med teckningen förhandlar om att få ta plats i gruppen. Barn får 

förhandla om inflytande och utrymme med pedagoger och resten av barngruppen. Barn får göra sin 

röst hörd vilket är en del av demokratiuppdraget.  

 

Att barn ska vara delaktiga i samlingar och ha inflytande beskriver alla pedagoger är viktigt. Hur 

dessa pedagoger gör kan skilja sig åt, vilket vi sett i våra observationer. I några observationer har vi 

sett att vissa barn får ta hand om samlingen själv under en stund med stöd av pedagogen. De barn 

som håller i samlingen får välja hur den ska starta och vad som ska hända efter första delen är gjord. I 

en del samlingar får barn antingen läsa ut sitt eget namn eller räkna hur många barn det är.  

 

För att göra flera barn delaktiga i samlingen får varje barn gå fram och hämta sin lapp med sitt 

eget namn på. Barnen började med att få alla barns namn som var inplastade så de kan sättas 

upp på en tavla. De barn som höll i samlingen visade korten och de barn vars namn som stod 

på kortet räckte upp handen och gick fram, satte upp det på tavlan.  
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I denna situation får alla göra en handling vilket gör att de får uttrycka något, men inom en specifik 

fråga eller aktivitet. I några fall får barnen vara med och bestämma vilken lek de ska leka. I en samling 

som barnen fick hålla i frågade pedagogen efter att de delat ut namnen vad de ville göra, barnen valde 

då att dela ut frukt. Det går att se det på flera ställen i vårt material att det är en vanlig händelse att de 

delar ut frukt under samlingen. Barnen hade här en möjlighet att välja ett annat innehåll vilket de inte 

gjorde utan de valde något som brukar vara en rutin när en pedagog håller i samlingen. Det går att 

tolka så att dela ut frukt är en viktig rutin som är viktig att ha kvar, och inte ändra. Barnen kanske inte 

vågar ta annat innehåll utan att först rådfråga en pedagog om det är okej. Det kan bero på att barnen 

tycker att pedagogen har makten även om de håller i samlingen. Detta kan påverka barnens val att 

vilja utföra andra idéer. Vi såg även ett motsatt exempel där ett barn väljer att leka en lek istället för att 

dela ut frukt. Här visar pedagogen hänsyn till att det är barnet som får bestämma vad som ska ske och 

barnet får stor möjlighet till inflytande.  

Pedagogens makt och planering påverkar barnens möjligheter 

Ett mönster som vi sett i vårt material är att pedagogerna ofta har en tanke hur lång samlingen ska 

vara eller vad som ska ske i samlingen, även hur mycket barnen ska få vara delaktiga och hur barnen 

ska få ha inflytande i samlingen. Det finns exempel i vårt material via observationer på olika 

situationer där barn blir delaktiga i pedagogens planerade aktivitet. De tillfällen då barnen får vara 

delaktiga sker det under rådande förhållanden som regleras av pedagogen. Ett exempel på detta är 

under några samlingar då barnen får vara delaktiga genom att välja ett sångkort från en låda. Inom dessa har 

vi tolkat att det handlar om en lärandesituation av något slag som pedagogen tycker är viktigt att 

barnen får testa och lära sig mer om. I ovanstående utdrag är inramningen både stark och svag, 

eftersom den är styrd på det sätt att pedagogen valt vilka kort som finns, men att barnen får frihet att 

välja bland korten. I många fall handlar det om vardag eller om matematik. Alltså vilken dag det är 

eller hur vädret är. Att räkna är något som vi sett värderas högt av många pedagoger. I dessa fall tycks 

pedagogerna ge barn delaktighet genom att få räkna kompisar eller utföra en matematikuppgift 

tillsammans. Nedan kommer ett exempel från en observation på en matematikuppgift som en 

pedagog har kommit på, där pedagogen tagit hjälp av ett barn för att skapa materialet till aktiviteten.   

 

Ett barn får på en samling visa vad barnet tillsammans med en pedagog har skapat på morgonen. 

Pedagogen är noga med att barnet ska få försöka berätta själv vad de har gjort tillsammans, men när 

barnet inte vågar eller vill säga mer så tar pedagogen över och förklarar.  

 

Pedagogen berättar att hon och ett barn har hjälpts åt och ritat prickar nu på morgonen. 

Barnet vågar inte säga mer än att denne gjort prickar så pedagogen tar över och berättar vad 

korten med prickar skulle kunna användas till. Barnet och pedagogen hade tidigare på 

morgonen gjort sex gröna kort med prickar på och siffror på baksidan. Pedagogen lägger ut sex 

kort på golvet med olika prickar på. Sex barn får komma fram och ta ett kort och sätta sig mot 

väggen framför barnen, sen får resten hjälpas åt att sätta dessa i ordningsföljd. Detta görs i tre 

omgångar så att alla barn får ta en lapp. De barn som inte håller i ett kort får diskutera och 
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komma med förslag i vilken ordning barnen ska sätta sig så att ordningsföljden blir rätt från 

ett till sex. Det finns prickar på papperna så de kan räkna tillsammans. Alla barn får vara 

delaktiga och får inflytande över hur barnen och pedagogerna ska röra sig och sätta sig så det 

blir i rätt ordning. Pedagogen ser till att alla barn får komma fram och få ta en lapp. Det är 

många barn som diskuterar med kompisen bredvid och viskar. Det är en del barn som tar 

initiativ och säger till pedagogen att den inte har fått gjort och därmed ger sig själv en chans 

att vara delaktig i sammanhanget. Efter att samlingen var slut så fanns detta material 

tillgängligt i en påse i det rum som barnen var i, så att de kunde få göra denna lek själv med 

kompisarna eller öva själva att lägga ut på golvet.  

 

I det ovanstående exemplet har pedagogen lyckats få barnen mer intresserade av matematik och de 

stärker gemenskapen då det kan behövas kompisar till att klara denna aktivitet. Pedagogen har i 

denna aktivitet ett uttänkt mål, alltså en idé att barnen ska lära sig mer om matematik och räkna 

prickar. Barnens möjligheter till inflytande och delaktighet påverkas genom att de inte har mycket att 

säga till om eller ändra i aktivitetens utgångspunkt. Det var ett barn som vågade uttrycka sig att den 

inte fått göra aktiviteten, vilket visar på att barnet vill vara delaktig och fick också inflytande genom 

att säga till. Det är pedagogen som har makten över vad och hur detta ska gå till, men barnet som 

vågade uttrycka sig, tog tillfället i akt och tar plats inom aktivitetens ram som finns, att alla ska få ta 

en lapp och sätta sig vid väggen.  Detta kan ses som att barnet är rädd att pedagogen ska missa att låta 

barn få delta genom att välja ett kort. Det bidrog till att barnet själv tog initiativ till att få vara delaktig 

i aktiviteten. 

Hur pedagoger begränsar barns möjlighet till inflytande och delaktighet 

Det första temat är Tiden som möjlig faktor som begränsar vilket bidrar till att vissa saker ska hinnas med 

innan barnen ska göra andra saker, till exempel gå till skogen. Det andra temat är Barngruppens storlek, 

att de kan göra olika aktiviteter beroende på storleken på gruppen. Det sista temat är Ett medvetet 

ledarskap där pedagoger gör val av pedagogiska orsaker, att pedagogerna valt innehållet utifrån strävansmål 

och egna intentioner och idéer. 

Tiden som möjlig faktor som begränsar  

Samlingen är ofta tidsbegränsad eller så händer det att barngruppen blir för okoncentrerad. Under 

några samlingar som vi observerat vill barnen få inflytande eller få vara delaktiga och göra sin röst 

hörd, men blir avbruten av pedagogen för att de ska hinna med det som är planerat under samlingen 

eller vad barnen och pedagogerna ska göra efteråt. Nedan kommer några exempel på när det finns 

tidsbrist då pedagogerna har planerat vissa saker som de ska hinnas göra på samlingen och när det 

finns en tidsbrist då de har en planerad aktivitet som de ska hinna med efter samlingen.  

 

I en del situationer har vi sett att pedagogen inte har bekräftat det barnet uttrycker då vi tolkar att 

pedagogen inte har tyckt att det har varit relevant för samlingen och att det inte fanns tid till att 
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diskutera. Ett exempel på det är när några barn och pedagoger gör en ramsa med stödtecken och ett barn 

berättar att den har använt sig av ett annat tecken än de andra, samtidigt visar barnet tecknet med handen. 

Pedagogerna visar här ingen bekräftelse på att de hör vad barnet säger och tar alltså inte tillvara på 

barnets vilja till att bli mer delaktig i hur sången ska utformas. Situationen som beskrivs kan ses som 

att pedagogen antingen inte hörde eller inte tyckte att det var väsentligt att prata vidare om, eftersom 

de skulle hinnas med andra aktiviteter i samlingen. Istället kan pedagogen ha haft fokus på vad som 

skulle ske efter sången. När det är planerade aktiviteter upplever en del att det inte finns tid att 

genomföra det väsentliga som brukar komma fram i samlingar. En pedagog uttrycker i 

dagboksanteckningarna “Eftersom just denna dag var planerad att gå iväg hade vi lite ont om tid.” De 

brukar leka en lek som inte tiden räckte till för den samlingen så de gjorde en kompromiss och gjorde 

den leken innan lunchen istället. 

 

Det ovanstående visar på att det som är planerat inte ges utrymme att försenas utav pedagogerna, 

utan det ska försöka hållas inom en tidsram på ett ungefär. För att det ska hinnas med att göra innan 

barnen tappar fokus. I andra samlingar där det inte är något planerat kan det läggas ner mer tid på 

vad barnen har gjort under en helg och att alla kan komma till tals.  

Barngruppens storlek 

Att barngruppen kan vara en begränsning när det kommer till att genomföra vissa aktiviteter kan vi 

se i observationerna då pedagoger gärna delar grupperna eller när det är lite barn på en samling och 

barnen därav ges större utrymme till att ta initiativ eller leka lekar de själva kommer på. Det som 

exemplet nedan kommer visa på är att ifall barngruppen är mindre går det att genomföra fler 

aktiviteter än ifall det är en stor barngrupp vilket gör det till en begränsning.  

 

Det är sju barn som deltar i samlingen. Ett barn får hjälpa pedagogen att hålla i samlingen. 

Barnet fick välja vad som sker i samlingen och väljer bland annat att leka en lek, hunden och 

benet. 

 

När barngruppen är stor finns det inte alltid möjlighet till att kunna genomföra lekar eller att alla kan 

få uttrycka sig. En pedagog beskriver i sina dagboksanteckningar att “Jag försöker se till att de barn som 

vill får komma till tals”. Vilket går att koppla till att i denna samling är det mindre antal barn med. 

Detta med stora barngrupper minskar chansen till att kunna få uttrycka sig vid flera tillfällen.  

Ett medvetet ledarskap där pedagoger gör val av pedagogiska orsaker 

Det finns ofta en planering bakom vad som sker i samlingen och den planeringen innehåller inte alltid 

att barnen ska få möjlighet till delaktighet och inflytande. Pedagogerna kan ha planerat att barnen ska 

lära sig om något speciellt vilket exempelvis kan vara en matematikuppgift, musik eller 

naturkunskap. Nedan kommer ett exempel på en planerad aktivitet. 
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Pedagogen som håller i samlingen har med sig armband. Varje armband har ett armband som 

ser likadant ut. De armband som ser likadana ut bildar tillsammans ett par. Pedagogen delar i 

slumpmässig ordning ut armbanden till barnen. Pedagogen avslutar samlingen med att 

barnen skulle komma överens med armbandskompisen vad de skulle göra tillsammans efter 

samlingen. De fick välja ifall de ville vara inne eller ute.  

 

Barnen fick i den här situationen ingen möjlighet till att vara delaktiga till hur paren skulle se ut. 

Barnens möjlighet till inflytande och delaktighet begränsades också genom att de inte fick välja vem 

de ville leka med efter att samlingen var avslutad. Det vi tror pedagogerna vill skapa genom denna 

aktivitet är att gemenskapsbygga vilket innebär att stärka gruppen och att de gör något tillsammans 

samt viktiggör alla barnen.  

 

Ett starkt återkommande mönster är att pedagogerna har en stark position i samlingen. I många 

situationer har pedagogen redan innan en idé om hur samlingen bör gå till och en planering om vad 

samlingen ska innehålla. Det vi såg under observationerna var att barnen under en del samlingar blev 

omplacerade var de skulle sitta. Det kan bero på olika anledningar. En anledning till det kan vara så att 

var barnen vill sitta inte är det mest lämpliga sättet att på inflytande, eftersom det kan leda till att 

barnen blir okoncentrerade på det planerade. Därmed kan det bli en begränsning till inflytande och 

delaktighet på samlingen. 

 

De kommande exemplen visar på att olika situationer kan påverka vad barnen får göra som att välja 

vart de vill sitta, men det vi sett ibland via observationer är att pedagogerna placerar ut barnen om de 

ska göra en aktivitet. Det vi kunde se i dagboksanteckningarna var att pedagoger skrev “Barn 

bestämmer var de vill sitta (för det mesta).” “De ges inflytande när de får välja var de vill sitta.”. Vi såg i våra 

observationer att en del pedagoger gav barnen möjlighet att själva välja var de ville sitta ibland, men 

ibland förekom det regler som exempelvis att där du sitter får du sitta, alltså att inte vara obeslutsam 

eller ändra sig när barnen väl satt sig tillrätta. Vi kan här se att pedagoger i vissa fall var mer benägna 

att placera ut barnen bredvid varandra eller att barn fick flytta. Detta kan bero på att pedagogerna vet 

vilka barn som kan koncentrera sig bredvid varandra och inte, för att ge aktiviteterna största fokus. 

Vilket ger barnen begränsningar att få komma till tals och att fokuset ligger på aktiviteten i detta fall. 

Detta kan ses som att aktiviteterna är det viktiga och att barnen bör ha fullt fokus. 

 

Ett till mönster vi ser är att pedagogerna använder sig av hur och vad. Alltså vem som får tala och om 

vad samt hur länge. Ett utdrag som kan visa på detta var när två barn hade fått uttrycka sig när det tredje 

barnet ville säga något, så avbröt pedagogen. Det kan finnas många olika orsaker till varför inte alla barn 

kan få uttrycka sig under varje samling. En orsak kan vara att det inte finns tillräckligt med tid. Enligt 

vår tolkning tycker inte pedagogen att det finns utrymme eller tid i samlingen för det. Detta kan tolkas 

till att pedagogen vill hinna med det den har planerat och har inte möjlighet att ge fler barn inflytande 

i situationen. Pedagogen kunde då haft möjlighet till att förklara för barnen varför inte alla barn kan få 
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uttrycka sig varje samling, hur vi bemöter varandra och hur det går att skapa utrymme för en hel 

grupp av individer att ta plats. Detta för att lära sig att visa hänsyn och låta andra människor få 

uttrycka sig samt lära sig om empati.  



32 

 

 

Diskussion 
Vi kommer här i sista delen av uppsatsen diskutera vårt resultat mot tidigare forskning. I denna del 

finns det fem rubriker som är: Hur kan demokratiuppdraget och realisering av det förstås, Situationer som 

ger barn möjlighet till inflytande och delaktighet, Situationer som hindrar och begränsar barnens möjlighet till 

inflytande och delaktighet samt Slutsats och Framtida studier.  

 

Syftet med vår studie var att ta reda på vilka möjligheter och begränsningar till inflytande och 

delaktighet en grupp pedagoger ger barnen under samlingar i förskolan. Resultatet av våra studier 

hoppas vi ska göra fler människor uppmärksamma på hur pedagoger kan realisera det komplexa i 

demokratiuppdraget. Enligt Arnér (2006) kan pedagoger både ge möjlighet och hindra barn till att ha 

inflytande och delaktighet i förskolan. Hon menar också att pedagogernas barnsyn påverkar hur de 

bemöter barnen i olika situationer. Därmed påverkas barnens möjligheter till att få uttrycka sin åsikt 

och att få känna sig delaktiga i verksamheten.  

Hur kan demokratiuppdraget och realisering av det förstås 

I vårt resultat såg vi att pedagogerna ofta lyfter upp hur de vill göra barn delaktiga och ge dem 

inflytande i verksamheten. Pedagogerna beskriver genom bestämda intentioner att barn får 

delaktighet och inflytande genom att svara på frågor som exempelvis vilken dag det är eller genom en 

bestämd aktivitet. I andra fall så får barnen ta mer egna initiativ genom att få välja var de vill sitta eller 

att de får hålla i samlingen.  

 

Demokratiuppdraget går att tolka på många olika sätt och realisera. Det är både erfarenheter, 

personliga attityder samt hur olika pedagoger och verksamheter tolkar demokratiuppdraget som 

bidrar till hur detta komplexa uppdrag realiseras. Westlund (2011) beskriver att en del av ett 

demokratiarbete är att ge barn möjlighet till inflytande. Genom att ge barnen olika alternativ att välja 

på finns det en förhoppning om att det sedan ska utvecklas till att barnen tar egna initiativ till 

inflytande och delaktighet (a.a.). Vi har till exempel i vårt resultat sett att barngruppens storlek kan ha 

betydelse. I en liten barngrupp kan det vara lättare att genomföra en del aktiviter och att få möjlighet 

till inflytande och delaktighet. En stor barngrupp ger inte lika stor möjlighet till inflytande och 

delaktighet, men här får istället barnen träna på demokrati. När barngruppen är stor finns det fler att 

ta hänsyn till och det kan bli svårare att få uttrycka sig och att vara delaktig. Barnen får i en stor grupp 

lära sig att de inte kan få en chans att uttala sig i alla situationer utan att de måste ge hela gruppen en 

chans att få uttrycka sig. De får därmed också lära sig att ibland kan man uttrycka sig, men inte i alla 

lägen. Att barn får göra sin röst hörd är något vi har sett genom att pedagogerna i våra observationer 

lyssnar och bekräftar barnen vilket pedagogerna också skriver om i sina dagboksanteckningar. 

Elvstrand (2009) betonar att det finns färdigheter som bör uppnås i ett demokratiskt samhälle och en 

av dessa faktorer är att våga göra sin röst hörd, vilket barnen i vårt resultat får möjlighet att utveckla. 

Vi ser även i vårt resultat att pedagogerna tycker att detta är en viktig del i demokratiuppdraget.  
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Då samlingar sker i olika stora grupper är lyhördhet och samarbete viktiga faktorer att träna på för att 

kunna visa hänsyn till varandras åsikter, vilket behövs för att utvecklas mot ett demokratiskt 

samhälle. I vårt resultat har vi sett att de sjunger sånger tillsammans och har gemenskapsbyggande 

aktiviteter samt delas in i olika sorters grupper för att variera vilka de samarbetar med. I detta kan 

pedagoger vara en viktig stöttepelare med interaktionen mellan olika barn och vilja uppmuntra 

barnen att kommunicera beskriver Westlund (2011). En del aktiviteter vi har sett under våra 

observationer kan gå ut på att barnen ska lära sig att arbeta, diskutera och leka tillsammans med alla 

barn. Genom dessa aktiviteter kan barnen lära sig demokrati som exempelvis aktiviteten med 

armbanden visar. Då barnen övar på demokrati genom att samarbeta med varandra, fastän barnen 

inte trivs tillsammans med alla är det ändå viktigt att kunna samarbeta med varandra, även senare i 

livet. Samarbete kräver att man visar hänsyn för varandra och varandras åsikter vilket är en del av 

demokratiuppdraget. Senare i livet kommer barnen få lära sig mer inom demokrati när de kommer 

uppåt i skolåldern. Det är dock i förskolan som grunden läggs och därav tolkar vi att pedagoger ger 

barnen en möjlighet till inflytande och delaktighet på en nivå som passar dem. Detta för att barn ska 

kunna ta initiativ, få inflytande över hur en dag kan se ut samt få vara delaktiga och göra sin egna röst 

hörd i olika sammanhang. Det kan exempelvis handla om att barnen får hålla i en samling.  

 

Att vilja få sin röst hörd och få möjlighet till det kan också bero på tillit och förtroende mellan 

pedagog och barn. Elvstrand (2009) betonar att det finns pedagoger och vuxna som lyssnar och är 

lyhörda. Det kan vara viktigt för barn om de ska våga framföra något. I vårt resultat såg vi också barn 

som inte vågade ta plats och berätta, vilket kan ha att göra med tilliten till hela gruppen eller till 

pedagogen. Det kan också vara så att detta barn behöver mer stöttning av pedagoger när det kommer 

till att vilja ta initiativ eller kunna bli mer delaktig. I denna situation kan gruppstärkande vara en 

aspekt att bygga vidare på vilket Elvstrand (2009) benämner som gemenskapsbygga. I ovanstående 

kan det också vara viktigt att barnen får öva på att våga ta plats eller ta beslut för att senare i livet 

kunna ta ställning och tycka till om saker i det demokratiska samhälle som vi lever i.  

 

I vårt resultat kan vi se mer informell än formell demokrati. Elvstrand (2009) har i sin forskning 

beskrivit två olika demokratiska begrepp vilket är formell och informell demokrati. Dessa två begrepp 

menar författaren ofta sker parallellt. Det som är skillnad på formell och informell demokrati är att 

den formella demokratin är exempelvis då barn får vara med och ta beslut under till exempel en 

samling. De får vara med och ta beslut utifrån att pedagogerna ställer frågor. Den informella 

demokratin sker i vardagen genom att barnen exempelvis uttrycker sig spontant.  Det som är största 

skillnaden på det vi sett är att barnen kommer gärna med informella idéer. Eftersom Elvstrand (2009) 

var i skolvärlden så är det en viss skillnad mellan vårt och hennes resultat. Vi kan ändå se en likhet i 

informell demokrati genom att komma med förslag i vardagen. I vårt resultat såg vi hur pedagoger 

tog tillvara på barnens förslag om hur det skulle gå med en drake, de hade en fundering kring ifall 

den kunde flyga. Vilket pedagogen fångade upp och därmed gav barnen informell demokrati. I detta 

skede kan demokratiuppdraget förstås som att barnen får mer informell än formell demokrati. Även 
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den formella demokratin är något vi har sett, men inte i lika stor utsträckning som den informella 

demokratin. Barnen får under samlingarna svara på frågor vilket är av en mer formell form. Inom 

skolans värld får eleverna själva vara med och påverka vad de vill förändra i själva verksamheten. 

 

Det vi kan se i våra observationer är att realiseringen av demokratiuppdraget bygger på att barnen får 

inflytande genom att få bygga upp en gemenskap och komma med gemensamma beslut som att få 

kommunicera med varandra och att enbart välja ett svar att gissa med. Barnen får också utöva 

delaktighet av att få styra samlingen som är en del av verksamheten. Demokrati får barn lära sig 

genom att ta gemensamma beslut, men även acceptera andras åsikter. Ribaeus (2014) betonar att 

begreppen inflytande och delaktighet är vanligt förekommande i samband med att man resonerar 

kring rättigheter och demokratiuppdraget.  

Situationer som ger barn möjlighet till inflytande och delaktighet 

I resultatet visar det sig att vissa pedagoger skrivit att de ger barn inflytande under samlingar på olika 

sätt. Observationerna visade att barnen på olika sätt får komma till tals. Att skapa tillfällen där 

pedagoger kan bjuda in barn att samtala via att fråga vad de gör eller vad de gjort på morgonen eller 

vad de gjorde i helgen som var. Via dessa samtal kan pedagoger då tolka vad som intresserar barnen 

och vad de inspireras av enligt Westlund (2011). Vilket kan bidra till att pedagoger får en bättre 

förståelse om barnen och därmed kan skapa fler möjligheter inom de områden som barnen intresserar 

sig för och med hjälp av kommunikationen i samlingar kan pedagogerna forma verksamheten utifrån 

barnens intressen. Det vi sett i vårt resultat är att pedagoger gärna vill finnas där för att lyssna och 

bekräfta barnen i det de vill framföra. Genom att låta barn komma till tals så upplever flera av 

pedagogerna enligt vår studie att barnen uppnår delaktighet och inflytande i samlingar. I några av 

fallen låter pedagogerna barnen verkligen få komma till uttryck och spinna vidare på deras utsagor. 

Vilket leder till en stor möjlighet för barnen att kunna uppnå delaktighet och inflytande under en viss 

begränsad tid.  

 

I de mönster vi sett i resultatet får barn vara delaktiga i olika situationer inom en bestämd aktivitet 

eller genom att svara på vissa mer rutinerade frågor, exempelvis vilken veckodag det är eller hur 

många kompisar det är på förskolan. Vissa pedagoger låter barnen själva få hålla i samlingen vilket 

ger barn många möjligheter till att få använda sig av inflytande och kan göra fler barn delaktiga om de 

vill. En annan möjlighet är när barn får bestämma själv var de vill sitta eller om de vill vara med på 

samlingen. Barnen kan vara med och påverka sin vardag i förskolan, vilket kan bidra till att utvecklas 

mot en större förståelse inom vad demokrati kan innebära. Ribeaus (2014) betonar att barns inflytande 

har ökat den senaste tiden, dock mest att barnen får uttrycka sina känslor samt vad de vill uttrycka för 

åsikt. Det ges möjligheter, men inom en begränsad tidsram och innehåll. Detta kan leda till att barnen 

inte känner att de får ha inflytande och att de inte får möjlighet till att påverka. Genom att stärka barns 

möjlighetet till inflytande menar Westlund (2011) är en grundläggande aspekt för att barnen ska 

känna sig själva som delaktiga i det som sker i verksamheten. I resultatet visar det sig genom att få 
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berätta om olika händelser och med hjälp av pedagogen spinna vidare och våga ta mer plats att 

uttrycka sina åsikter. Det gäller att pedagogen är lyhörd på vad barnen vill framföra. Bae (2012) anser 

att pedagogers lyhördhet verkar vara en förutsättning för att barn ska ges möjlighet till att vara 

delaktiga. Gustavsson (2011) poängterar att barnet ska få uttrycka sin åsikt i det som rör den själv 

dock innebär det inte att barnet får göra som det vill.  

 

Hur pedagoger upplever vissa barn som vill ta tillvara på möjligheten att få uttrycka sig eller få sin 

röst hörd kan variera. Bae (2012) tar upp om uppmärksamhets- markörer vilket menas med att barnet 

försöker få pedagogen mer uppmärksam via antingen ögonkontakt, peka på något eller via verbal 

kommunikation. I en situation då ett barn använder sig av dessa uppmärksamhets-markörer är det 

viktigt att pedagogen tar tillvara på barnets intention. I resultatet fanns det barn som ville ha 

uppmärksamhet för att kunna göra sin röst hörd. De uppmärksamhets-markörer vi såg var ofta 

verbala, men det visade sig även på andra sätt via icke-verbala handlingar som att göra en rörelse. 

Den ovanstående texten kan kopplas till det Hilmarsson (2003) beskriver att de skapar en positiv 

relation som kännetecknas av förtroende, respekt, öppenhet samt empati. Hilmarsson fortsätter att 

poängtera att det kan bildas en större förståelse genom ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vi tolkar det 

som att pedagogen försöker förstå och närma sig barnets perspektiv. Det kan vara viktigt för vissa 

barn att pedagogerna vill se dessa markörer som hjälper barnen att kunna uttrycka sig och få sin 

delaktighet i samlingen. Istället för att vifta bort kan pedagogerna visa nyfikenheten till det barnen ser 

eller pekar på genom att vilja diskutera det vidare så barnen får mer inflytande i samlingarna.  

 

Att gemenskapsbygga är en viktig del både i läroplanen och även något som Elvstrand (2009) skriver 

om. I några av våra observationer övade barnen på att bygga gemenskap. Pedagogerna verkade tycka 

att det är viktigt att hålla gemenskapen i gruppen levande. Pedagogerna vill också att alla barn ska 

synas och därav har de namnlappar på både barn och pedagoger så att alla räknas in som ett vi-tänk. I 

vårt resultat kan vi se likheter i att det finns tendenser av det Elvstrand tar upp, exempel på det hon 

tar upp kan vara att få samarbeta med andra vilket kan stärka barns inflytandeförhandlande. När 

barnen använde armband för att diskutera med varandra och fick komma fram till ett gemensamt 

beslut om vad de skulle gissa på. Det innebär att barnen också tränar på att förhandla inflytande samt 

visa lyhördhet mot varandra, vilket kan stärka gemenskapen i gruppen. 

Situationer som hindrar och begränsar barnens möjlighet till inflytande och 

delaktighet 

Det finns olika orsaker som leder till hinder och begränsningar till barnens möjligheter till inflytande 

och delaktighet. Pedagogers planeringar och olika inramningar i verksamheten är exempel på sådant 

som kan hindra och begränsa barnens möjligheter till att kunna uttrycka sig, få göra sin röst hörd samt 

att få känna sig delaktiga. Ribaeus (2014) skriver att barnen ges inflytande genom att pedagoger 

lyssnar på barnen och ger de en chans att få uttrycka sina åsikter, men detta kan bli ett hinder om inte 

pedagogerna sedan tar detta i beaktning. Pedagogens syn på barns bästa kan hindra och begränsa 
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barnens inflytande och delaktighet även om de har givits möjlighet att framföra sina tankar och 

synpunkter (Ribaeus, 2014).  

 

I studiens resultat visar det sig att pedagoger har olika regler och att pedagogerna har starka 

inramningar som sätter gränser för vad som får göras och som är planerat att göras på en samling. 

Även Tullgren (2004) uttrycker att det i styrda situationer (i vår studie, samlingen) ofta är de vuxna 

som har makt och att det finns många tydliga regler. Hon tar också upp att pedagogerna har 

förväntningar att barnen ska sitta stilla och lyssna tills samlingen är slut (enligt pedagogen) och att det 

är pedagogen som leder samlingen och korrigerar de barn som inte gör som pedagogen anser vara 

rätt enligt samlingens inramningar. Det är något som vi också har sett i vårt resultat. Även om 

pedagogerna har låtit något eller några barn hålla i samlingen har ändå pedagogen varit där och lagt 

sig i och påpekat vad barnet ska göra eller säga för att det ska gå rätt till utifrån de inramningar som 

finns. Emilson (2007) påpekar att det kan vara svårt för barnen att få möjlighet till beslutsfattande i 

samlingen då inramningen är stark. I detta kan vi se att inramningen handlar mer om själva 

situationen. Detta kan bero utformningen av rummen och hur många barn som vistas samtidigt i 

lokalerna. Detta är något som pedagoger samt barn måste förhålla sig till och med det blir olika regler 

och gränser satta. Ett exempel på inramning från vårt resultat är när barnen får välja på olika sångkort 

som pedagogerna har valt ut innan och lagt i en låda. Det ser vi som en stark inramning eftersom det 

begränsar vilka sånger som finns att välja på. En till stark inramning var när pedagogerna valde vilka 

kort det finns att välja på i en låda, dock är inramningen svag då barnen själva får välja sång ur lådan 

samt hur länge de vill sjunga. Att inramningen är stark i vissa situationer kan begränsa barnens 

möjligheter till att påverka innehållet, men de är mer fria att få utbyta tankar eller välja fritt utifrån 

utbudet som ges av pedagogerna. En anledning till hur stor möjlighet till inflytande och delaktighet 

ett barn får kan bero på det Elvstrand (2009) beskriver om ifall pedagoger anser att barnet är moget att 

vara med och ta ett sådant beslut. Hon menar att barn kan få en mindre bredd av valmöjligheter om 

pedagogen anser att barnet behöver mycket vuxenstöd.  

 

Att begränsa barns inflytande och delaktighet i samlingar kan bero på olika anledningar som tidspress 

eller aktiviteter som ska hinnas med innan lunch. I vårt resultat har vi hittat att det är svårare för barn 

att kunna uttrycka sig i en stor barngrupp och en större barngrupp leder också till mindre tid per barn 

att få uttrycka sig. När det varit färre barn i grupperna syns det att alla barn som vill kan få inflytande 

och delaktighet på ett enklare sätt. Det positiva med en stor barngrupp är att alla barn presenteras för 

alla samt att alla har koll på vilka som är där och det skapas en gemenskap med alla i gruppen. 

Elvstrand (2009) menar att det ofta är pedagogen som bestämmer gemenskapens regler, men att det 

finns tillfällen då barnen kan få större inflytande i vem de vill vara med eller sitta bredvid på en 

samling. Det blir svårare för barnen då de måste visa större hänsyn, än i en liten grupp, och lära sig 

vänta på sin tur. Det kan vara svårare att öva upp turtagning i stor barngrupp för vissa barn då det till 

exempel kan innebära att man måste vänta en längre tid. Planeringar kan också bidra till att barn 

begränsas i sina möjligheter till inflytande och delaktighet, även om de kan ha inflytande över hur 
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aktiviteten eller innehållet kan användas eller hur det ska gå till. Pedagogen kan i detta läge bestämma 

om de ska ta tillvara på barns initiativ till förändring eller göra det som är planerat. Ibland kan 

pedagoger göra både barnens idéer och det redan planerade innehållet, men där handlar det ofta även 

om tid vilket också begränsar samt pedagogens makt som den har över aktiviteten. Ribaeus (2014) 

menar att det är vanligt att den vuxnas syn på vad som är barns bästa är något som kan begränsa i 

vilken utsträckning som pedagoger tar tillvara på barns idéer.  

 

I samlingar får barn ofta äta frukt. Pedagogerna skrev att barnen får delaktighet av att välja frukt, men 

vi har sett att alla barn inte alltid får välja frukt eftersom ibland finns det bara en sorts frukt kvar, 

vilket kan ses som en begränsning. Ett sätt att tänka kring detta är att ta med frukter och fråga vilka 

barn som vill ha vilken frukt. Utefter det försöka så gott det går att dela på frukterna så att de barn 

som vill ha exempelvis banan kan få en bit. Vissa barn kanske inte gillar andra frukter än just banan, 

medan vissa barn kan äta tre olika fruktbitar. Detta kan också påverka att det tar längre tid att göra 

iordning frukt till 20 barn än då den är färdigskuren, vilket pedagoger kan se som en fördel. I andra 

situationer kan barnen få ett större inflytande på vilken frukt de skulle kunnat önska ifall frukten 

skärs vid samlingssituationen. Det skulle varit intressant att höra hur barnen såg på denna situation, 

hur de uppfattar om de får chans att få den frukt de vill äta. Något som påverkar hur mycket det finns 

av varje frukt i förskolans verksamhet kan bero på leveranser, pengar och hur många antal av varje 

fruktsort verksamheten tar in. Detta blir också en begränsning som pedagoger inte alltid kan påverka. 

Genom att pedagogerna kan önska hur mycket frukt de skulle vilja ha samt hur många av varje sort, 

men det spelar in hur mycket pengar som är budgeterat till frukt, leveranser och vilken grossist som 

används. 

Slutsats 

Den slutsats vi kan dra är att pedagoger ofta har ett planerat innehåll för samlingen och att barnen 

utifrån detta kan få inflytande och delaktighet. Det gäller här att pedagogerna är flexibla samt att de 

har en vilja att se uppmärksamhets-markörer som kan vara svåra att uppfatta ibland. Både tid, 

barngruppens storlek samt planering kan i vissa fall bidra till begränsningar. I demokratiuppdraget 

går det inte att säga vad som är rätt och fel, utan det tolkas på olika sätt och ges olika utrymme i 

verksamheten. Det läggs olika mycket tid och engagemang från pedagogernas sida över hur mycket 

plats som demokratiuppdraget får möjlighet att ta i verksamheten samt under vilka förutsättningar 

som ges.   

Framtida studier 

Det som skulle vara intressant att forska vidare på är hur barn upplever samlingar och i vilka 

situationer de skulle tycka att de får uttrycka sig eller komma med förslag. Det går även att fråga om 

barnen skulle gjort något annat i samlingen eller ifall det saknas något som de tycker skulle vara 

viktigt att få ta upp eller göra. Ifall barnen upplever att pedagogerna frågar och försöker använda 

deras inspiration till samlingen.  
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Bilaga 1 

 

Missiv till förskolechef 

Hej! 
 

Vi är två kvinnor som studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet som ska skriva vår C-

uppsats. Vi kontaktar dig för att vi vill genomföra en del av vår studie vid en förskola som 

du ansvarar över. Vi kommer att kontakta dig via telefon inom de närmsta dagarna. Studien 

kommer att beröra barns inflytande och delaktighet i samlingar. I och med det skulle vi 

behöva ditt godkännande att få vara på den här förskolan för att observera och eventuellt få 

ta del av pedagogers berättelser om ämnet. Självklart kommer inte er förskola att nämnas vid 

namn i studien eller på något vis kränka eller kritisera er förskola. Vi kommer även att 

kontakta den personal som det angår och fråga om de vill delta i den här studien. Du får 

gärna kontakta oss istället om du föredrar det.  
 

Telefonnummer: XX 

 

E-postadress: XXX 

 

Med vänliga hälsningar, 

xxx xxx och xxx xxx 

 

Får vi ditt godkännande för att genomföra den här delen av studien vid en av dina förskolor?  

       JA 

 

    NEJ 

 

Underskrift 
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Bilaga 2 

Missiv till personal på förskola 
Hej! Vi är två kvinnor som studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet som ska skriva vår C-

uppsats. Vi kontaktar er för att vi vill genomföra en del av vår studie vid den förskola som ni arbetar 

på. Studien kommer att beröra inflytande och delaktighet i samlingar. Vi kommer att genomföra 

observationer under x stycken samlingar och vill gärna ta del av era reflektioner inför och efter 

samlingarna som ni skriver enskilt. Du som pedagog kommer också få skriva anteckningar inför och 

efter varje samling. Anteckningarna tar ca tio minuter. Självklart kommer inte era namn eller 

förskolans namn att nämnas i studien. Vi kommer inte heller att nedvärdera eller kritisera er som 

individer. Ni kan när ni vill avbryta ert deltagande i studien. I uppsatsen kommer vi inte att jämföra 

er på individuell nivå utan enbart få en bild av hur det kan gå till att arbeta med inflytande under 

samlingar. Med detta vill vi kunna bidra med ny kunskap inom området.  Om ni vill så kommer ni 

kunna få läsa resultatdelen innan vi publicerar det, eller läsa hela uppsatsen när den är klar. Det 

kommer att läggas ut i en databas via skolan. De enda personer som möjligtvis kommer få veta vilka 

ni är vår handledare, seminarieledaren och examinatorn, ifall det skulle finnas tvivel på att detta inte 

gjorts på ett forskningsetiskt riktigt sätt. De data vi fått in kommer förstöras när arbetet är godkänt. Vi 

har även varit i kontakt med er chef angående studien. Ifall ni har några frågor så kan du kontakta oss 

antingen via mail eller telefon.  Vi skulle behöva ert godkännande och underskrift att vilja vara med i 

studien. 

 

Telefonnummer: XX 

 

E-postadress: XXX 

 

Med vänliga hälsningar, 

xxx xxx och xxx xxx 

JA 

NEJ 

 

Underskrift 
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Bilaga 3 

Stödfrågor till dagboksanteckningarna 

Barns delaktighet och inflytande i samlingen 

 

Dessa dagboksanteckningar skriver du före och efter varje samling. Vi vill att du strävar mot att skriva 

så utförligt som möjligt, men vi tänker att du kan lägga max 10 minuter innan och max 10 minuter 

efter varje samling. Det finns inga svar som är rätt eller fel utan vi är ute efter att få se hur pedagoger 

på olika sätt kan tänka kring delaktighet och inflytande.  

 

● Hur ger du barnen möjlighet till inflytande under samlingar? 

● Berätta hur du tänker inför samlingen. 

● Vad vill du att barn ska få vara med och bestämma om? 

● Berätta hur du tänker efter samlingen. Vad var det som gick bra? Var det något gick mindre 

bra? Fick barnen en chans att ha inflytande och att vara delaktiga?  

● Om du hade kunnat göra om samlingen, hur skulle du då velat göra? 
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Bilaga 4 

Information till föräldrar och vårdnadshavare 

Hej alla vårdnadshavare och föräldrar.  

 

Vi är två kvinnor från Mittuniversitetet som ska skriva vår C-uppsats på förskollärarutbildningen. Vi 

kommer att vara på den här förskolan vecka x på förmiddagen för att observera samlingar. Det är 

delaktighet och inflytande vi kommer att ha som fokus under våra observationer. Vi kommer ha fokus 

på hur pedagoger gör under samlingar för att ge barn möjlighet till inflytande. Det kommer inte 

framgå namn på barnen, utan fiktiva namn på alla inblandade samt förskolorna vi är på. Ifall du eller 

ni har frågor kan ni kontakta oss via E-post eller ringa.  

 

Telefonnummer: XX 

 

E-postadress: XXX 

 

Med vänliga hälsningar,  

xxx xxx & xxx xxx  


