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Förord 

Att 3,5 års studier skulle utmynna i en uppsats som rör barns delaktighet är kanske inte så 

konstigt då vi båda känner att det är i barnens delaktighet grunden för hela pedagogiska 

verksamheten ligger. Att vi skulle skriva den tillsammans och att den nu fått detta innehåll, 

riktat mot de yngre barnens delaktighet i den styrda samlingen är spännande. Arbetet med 

uppsatsen har varit givande, utmanande och rolig. Vi vill gemensamt tacka vår handledare Sara 

Lenninger, som inte bara klarat av konststycket att få Maggan att läsa en kursbok, utan som 

även har kunnat hänga med oss i våra ibland oklara diskussioner. Vi har fått inputs som fått oss 

att behöva stanna upp, reflektera, diskutera under hela arbetets gång. Vi vill även tacka de 

förskolor som är med i denna studie och som låtit oss ta del av deras verksamhet och arbete. Vi 

är stolta över denna uppsats och kan se vårt eget lärande från dessa 3,5 år vid högskolan.   
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Inledning 

Med de erfarenheter som vi har ifrån våra arbetsplatser på olika förskolor kombinerat med att 

ha studerat till förskollärare gör att vi har fått en tydligare bild av diskussionerna om barnens 

delaktighet i förskolan. Barns delaktighet är ett ämne som är aktuellt inom förskolan. I 

Skolverket (2010) står det att förskolan ska sträva efter att barnen ska utveckla sin förmåga att 

påverka sin situation, ta ansvar för sina egna handlingar och handla efter demokratiska 

principer genom samarbete och beslutsfattande. Vi finner detta extra intressant då läroplanen 

gäller för alla barn som vistas i förskolan oavsett ålder, därför har vi valt att titta närmare på de 

yngre barnens delaktighet i den styrda samlingen. Med ”den styrda samlingen” menar vi den 

samling som sker dagligen på förskolan, där en pedagog har planerat och håller i samlingen, 

exempelvis morgonsamlingen eller lunchsamlingen. Vi avser därför inte alla de stunder där 

barn och pedagoger samlas spontant eller för att samordna en verksamhet just ”där och då”. 

Samlingen som begrepp beskrivs vidare under litteraturgenomgången.  

Bakgrund 

Det kompetenta barnet är ett centralt begrepp när man diskuterar barns delaktighet i förskolan. 

Synen att barnet är kompetent till skillnad mot synen att barnet är bräckligt är något som 

professorn i utvecklingspsykologi vid Århus universitet i Danmark Dion Sommer lyfter i sitt 

arbete inom barndomspsykologins område. Sommer (2005) menar att barnen har kompetenser 

inom områden såsom historiska, kulturella och samhällsbaserade ståndpunkter. Barnen har 

även en grundkompetens inom det sociala området, som leder till att barnen kan utveckla sina 

andra kompetenser, om barnet befinner sig i omvärld där förutsättningar till lärande och 

utveckling finns. Barnen är alla olika och kan därför utveckla sina kompetenser olika och vid 

olika tidpunkter och därför förekommer inga generella utvecklingsscheman och ingen 

kartläggning som täcker alla barns utveckling kan stämma. Dock medger Sommer att man kan 

se olika mönster i lärandet hos barn men att det är olika hos alla. Men dessa tendenser får inte 

ses som fakta och den enda sanningen (Sommer, 2005) 

I FNs konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) behandlas barns oinskränkta rätt till 

mänskliga rättigheter. Under artikel 12 uttrycker Barnkonventionen barns rätt till att fritt 

utrycka åsikter kring sådant som rör det enskilda barnet, med hänsyn till barnets ålder och 

mognad. För att förstå hur vi som vuxna kan göra barnen delaktiga med artikel 12 som grund, 

väljer vi att använda oss av Harts skrift för UNICEF Ladder of participations beskrivning av 

delaktighet. Roger Hart som är professor i miljöpsykologi och mänsklig utveckling vid City 

University of New York delar upp begreppet delaktighet i åtta delar, som beskriver olika nivåer 

av barnens delaktighet. I Harts stege hittar vi grunden för det som står i Skolverket (2010) att 
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förskolan skall stäva efter att varje barn har möjlighet att påverka sin situation och tar ansvar 

för sina egna handlingar. Förskolan strävar efter att barnen ska förstå och handla efter de 

demokratiska principer som handlar om samarbete och beslutsfattande, att vara delaktiga i den 

demokratiska värld som de lever i.  

Syfte  

Syftet med vår studie är att studera de yngre barnens delaktighet (1-3 år) i den styrda 

samlingen.  

Frågeställning 

Hur uttrycker de yngre barnen i ålder 1-3 år sin vilja till delaktighet i den styrda samlingen? 
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Litteraturgenomgång  

Tidigare forskning kring små barns delaktighet i den styrda samlingen är det område inom 

litteraturen som vi vill undersöka i denna studie. Vi har valt att fokusera på forskning kring 

begreppen små barns delaktighet, det kompetenta barnet och samlingen i förskolan, detta för att 

hitta material som är relevant för det som vi vill studera. 

Barns delaktighet  

Nina Johanessen och Ninni Sandvik (2012) beskriver livet på förskolan som en värld där 

barnets fokus, känslor och intentioner är en viktig del av sammanhanget av barnens delaktighet 

i sitt eget inhämtande av kunskap och lärande. Här synliggörs de vuxnas syn på barnen som 

kompetenta individer till att vara fullvärdiga individer i ett samhälle, kultur och nutid oavsett 

ålder. Möjligheten till att de små barnens delaktighet skapas av de vuxnas kunskaper om att 

kunna se och läsa barnens utryck och intressen så att dessa kan tillföras verksamheten. 

Tyngdpunkten av denna delaktighet ligger enligt författarna på att kunna få individerna att 

känna en grupptillhörighet. Barnens delaktighet synliggörs enligt Johanessen och Sandvik 

(2012) av ett ömsesidigt utbyte av idéer och att öppenhet och samspel mellan individer oavsett 

ålder är det som skapar delaktighet. Författarna beskriver att de ser i sin studie hur pedagogerna 

försöker att tolka barnen som objekt, där de värderas olika beroende på aktivitet hos barnet. Ett 

aktivt och verbalt barn ses som ett barn med stort inflytande och de mer tysta och lugna barnen 

får inte samma möjlighet till inflytande och delaktighet i gruppen. Johanessen och Sandvik 

(2012) synliggör i sin studie att hur mycket eller hur lite inflytande barnen har i sin vardag, 

styrs upp av pedagogernas barnsyn där förhållandet mellan rutiner och kontroll har en viktig 

roll i de yngre barnens delaktighet och inflytande. 

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2003) har i sin litteraturstudie tittat närmare 

på den aktuella forskningen kring barns inflytande och delaktighet ur ett etiskt och ett 

pedagogiskt perspektiv. Författarna synliggör begreppet barns delaktighet till den vuxnes 

förmåga att förhålla sig till barnen ur ett barns perspektiv. Detta kräver att barnen blir sedda 

utifrån de olika positioner som det tillåts ha i ett bestämt samhälle. Här behövs inte barnets röst 

bli hörd utan barnet blir betraktat som ett objekt. Skillnaden mellan begreppen ett barns 

perspektiv och barnperspektiv beskriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) som en 

viktig del av att göra barnen delaktiga och inkluderade i sin dagliga miljö på skolor och 

förskolor. Tillsammans skapar barnen och de vuxna en förståelse för att utveckla barnets tankar 

och idéer, där tyngdpunkten ligger i att barnets agerande tas på allvar. En förutsättning för att 

barn ska erfara och vara delaktiga ligger i den vuxnes förhållningssätt och deras syn på vad ett 

barn är. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) lyfter fram barnkonventionen som 
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grundstenen som svensk förskola står på i sin syn på barnet. Barnkonventionen lyfter fram att 

barn har olika rättigheter och att det krävs att barnen blir respekterade och lyssnade på som 

individer. En av rättigheterna är att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt i sammanhang som 

har betydelse för dem samt att de har rätten att vara delaktiga i sitt eget lärande. I läroplanen för 

den svenska förskolan står det att förskolan skall 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. (Skolverket, 2010, s.12) 

Detta ställer enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) krav på att barnen blir 

medkonstruktörer i sitt eget lärande och att det kräver att de är delaktiga i processen mot den 

kunskap som skapas. Författarna beskriver det som att meningsskapande och lärande förutsätter 

delaktighet och engagemang hos alla individer som möts i skolor och förskolor med läroplanen 

som en grund att stå på mot de mål som den har. 

Förståelsen för barns delaktighet finns enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) att 

hämta i pedagogens förmåga att läsa av och tolka barnens agerande. Detta betonas särskilt när 

man har med de yngre barnen att göra, eller barn med ett nedsatt verbalt språk. Pedagoger som 

jobbar utifrån ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt skapar möjligheter att i samspel med 

barnen få en högre kvalitet på sin verksamhet än de pedagoger som ser till rutiner och kontroll 

som styrmedel för barnens delaktighet. 

Gunilla Halldén (2003) skriver också om barnperspektiv och barns perspektiv där hon i sin 

studie har försökt att synliggöra de två begreppen utifrån ett ideologiskt sätt och ett 

metodologiskt sätt. Barnperspektivet skrivet i ett ord beskriver författaren som en studie gjord 

utifrån den värld som är skapad för barn. För att förstå denna värld behöver inte barnet själv 

vara medverkande. I betydelsen barn perspektiv ligget betoningen på att barnet själv är 

medkonstruktör av sin egen värld. Halldén (2003) betonar att det inte bara går att lyssna till 

barnets utsagor utan att man måste koppla ihop barnet med den samhälliga struktur och att se 

barnen som sociala aktörer i det samhälle som de vistas i. Halldéns (2003) beskrivning av 

barndomen är något som idag ses på ett vidare sätt än att man har en barndom till att barn idag 

har barndomar i pluralis, beroende på den samhälliga struktur som de möter. När vi nu studerar 

barnen utifrån de olika perspektiven betonar Halldén (2003) vikten av att se till de etiska 

frågorna, dels hur man ser till barnets rätt och ansvar och till hur man respekterar integritet och 

lyssnar in barnens vilja att medverka i studier. 
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Roger Harts stege för delaktighet 

Som vi tidigare har nämnt tar Barnkonventionens artikel 12 upp barns rätt att fritt utrycka 

åsikter kring sådant som rör det enskilda barnet, med hänsyn till barnets ålder och mognad. För 

att förstå hur vi som vuxna kan göra barnen delaktiga med artikel 12 som grund, väljer vi att 

använda oss av Harts skrift för UNICEF Ladder of participations beskrivning av delaktighet. 

Hart (1992) delar upp begreppet delaktighet i åtta delar, som beskriver olika nivåer av den 

delaktighet som barn möts av. De tre delar där Hart (1992) beskriver som delar där barnen har 

minst delaktighet kallar han för Icke-deltagande (non-participation).  

I denna nedre delen av stegen rangordnar han deltagandet från den allra lägsta nivån av 

deltagande till den relativt högre graden i: 

1. Manipulation (manipulation), Där barnen gör och säger som de blir tillsagda utan att 

ha en egen förståelse av anledningen, eller att barnen blir tillfrågade. De vuxna 

använder några av deras idéer utan att berätta för barnen i vilken utsträckning de har 

kunnat påverka besluten. 

2. Utsmyckning (decoration), Barnen deltar i en aktivitet genom att sjunga, dansa eller 

använda logotyper utan att förstå vad det handlar om. 

3. Symbolism (tokenism), Här ber man barnen att säga vad de tycker angående ett ämne, 

men de har lite eller inget val angående sättet att framföra dessa åsikter eller 

omfattningen av de idéer de kan uttrycka. 

I de fem övre nivåerna av stegen utvecklar Hart möjligheten till delaktighet för barn i 

stigande grad från: 

4. Tilldelad information (meddelad anvisning) (assigned but informed), Det är de 

vuxna som väljer projekt och barnen är volontärer till det, barn förstår projektet, vet 

vem som bestämde att de skulle vara med och varför. Vuxna respekterar barnens 

åsikter. 

5. Rådfrågas och informeras (consulted and informed), Där projektet är bestämt och 

organiserat av vuxna och barnen rådfrågas. Barnen har en stor förståelse av processen 

och deras åsikter tas på allvar. 

6. Vuxeninitierade beslut delas med barn (adult-initiated, sherd decision with 

children), Här är det de vuxna som har den första idén men barnen involveras i varje 

steg av planeringen och utvecklingen. Barnens åsikter är efterfrågade och de är 

involverade i beslutsfattandet. 
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7. Barn initierar och barn bestämmer riktningen (child-initiated and directed), Här är 

det barnen som har den ursprungliga idén och det är de som bestämmer projektets 

utvecklig. De vuxna är tillgängliga men tar inga beslut. 

8. Barninitierade beslut, delade med vuxna (child-initiated, sherd decisions with 

adults), Barnen har idéer, organiserar projektet och bjuder in de vuxna att vara med i 

beslutsfattandet. 

Hart (1992) menar att om barnen känner delaktighet som ägare till de tankar och idéer som 

ligger till grund för projektet, så skapas en automatisk grund för att projektet drivs vidare med 

barnens egen motivation. Detta stöds av det som Eva Melin (2013) tar upp i sin avhandling om 

barns sociala delaktighet i förskolans verksamhet, där hon tar upp Harts stege som ett verktyg 

vid beslut när organisationer vill låta barn vara delaktiga i sitt förändringsarbete. Här skapas 

möjligheterna för det vi vill undersöka. Det vi vill undersöka är de yngre barnens möjligheter 

till delaktighet och kommunikation med grund i Skolverket (2010). Grunden för barns 

delaktighet i förskolan är att stödja barnens egna tankar för att skapa en mångfald i lärandet 

oavsett ålder.  

Samling som begrepp 

I Meningsfull samling i förskolan (2010) beskriver författaren och förskolläraren Birgitta 

Olofsson problematiken med att definiera begreppet inflytande. Olofsson pekar på att 

svårigheten att förstå vad inflytande kan vara har inneburit att många kommuner inte uppnått 

sina mål för barns rätt till delaktighet trots extra satsningar. Olofsson pekar på att 

samlingsrutinerna inte uppdaterats med den nya läroplanen och menar att samlingen på 

förskolan är en outnyttjad möjlighet i dessa sammanhang.  

Lena Rubinstein Reich (1996) skriver att samling kan definieras på olika sätt, men att det ofta i 

detta sammanhang handlar om att mötas och detta görs oftast i en cirkel. De allra flesta 

förskolor har samlingar någon gång under dagen och detta blir ett sätt för alla barn att mötas, att 

bli en del av något större ett kollektiv. Författaren menar att just denna stund på dagen är den 

stund då förskolan är mest lik skolan. Barnen förväntas lyssna på andra, vänta på sin tur, tala 

inför andra samt både få instruktioner och information. Rubinstein Reich (1996) beskriver 

samlingen som en ritual, då den ofta är på samma plats, samma tid varje dag. Innehållet är 

också många gånger lika från dag till dag, som exempel ”kontroll av” barnens närvaro. 

Samlingen har också den funktionen att den knyter samman dagen och binder samman vad som 

hänt och vad som kommer att ske.  
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Det kompetenta barnet  

I den senmoderna barndomspsykologin synliggör Sommer (2005) förståelsen av att kunna se 

barnets utveckling i ett kulturellt/socialt sammanhang och ur en mänsklig faktor. Att detta inte 

är två delar av en sak utan är en helhet i att vara ett kompetent barn. Sommer (2005) menar att 

man måste se båda sidorna för att förstå en kontext mot en annan, allt är sammanbundet och 

beroende av varandra. 

Sommer (2005) skriver att barn är utrustade med en rad olika grundkompetenser, dessa 

utvecklas över tid och gör det möjligt för även det lilla barnet att från födseln ingå i äkta 

medmänsklig samvaro. Ordet kompetens betyder ”kunnande” och ”skicklighet” och inom 

psykologin används termen kompetens inom tre områden: 

1. Kompetenser som potentialer: Möjliga förmågor som ännu ej har utvecklats eller kommit 

fram. Där människor har möjliga förmågor inneboende i sig och där det lilla nyfödda barnet 

kan visa på förmågor som finns där från början.  

2. Kompetenser som utvecklande förmågor: Barnet har från början vissa basförmågor, som är 

medfödda. Medan andra förmågor utvecklas under tiden och många förmågor är inövade. 

Dessa förmågor är sådana som barnet kan använda sig av i just den specifika situationen och lär 

sig efter upprepning och utveckling i just den förmågan. Barnen har alltså många olika 

kompetenser än vad de visar hela tiden.  

3. Kompetenser som utföranden och prestationer: Kompetenserna är när barnet direkt utövar 

någon förmåga praktiskt, i yttre handling eller beteende.   

Sommer (2005) poängterar i sin bok att alla dessa tre betydelserna är relaterade till begreppet 

kompetens, men att de också är väldigt olika. Att säga att barn är kompetenta kan ha olika 

betydelser – beroende på vilken definition man använder sig av. Detta ställs även i relation till 

tidigare forskning och teorier om synen på barnets kompetenser. Sommer (2005) menar på att 

små barn sitter på en rad grundkompetenser från födseln, men den visar även på att barnen på 

sikt utvecklar sina förmågor, vilket betyder att barnen från början är inom vissa områden 

inkompetenta. ”Om kompetenserna var färdigutvecklade mycket tidigt i barndomen skulle det 

ju inte finnas något utrymme för lärande, påverkan och utveckling senare i livet.” (Sommer, 

2005, s.45). Dessa grundkompetenser är de allra första basala kompetenserna inom det sociala, 

emotionella och kognitiva. Här är grunden till lärandet och utvecklingen av olika kompetenser. 

Vissa kompetenser kommer under tiden att förstärkas, en del kanske försvinner eller förändras 

under utvecklingen. 
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Det kompetenta barnet som begrepp kan tolkas fel och istället ställa enorma krav på barnet 

menar Sommer (2005). När den vuxne ”erkänner” barnet som kompetent kan de även sudda 

bort sin auktoritet och istället jämställa sig med barnet och bli barnets kamrat. Den vuxna ska 

inte överge sin roll som ansvarig för barnens utveckling eller omsorgstryggheten. Barn och de 

vuxna kan i detta sammanhang inte räknas som likvärdiga, då kraven blir för stora för barnet 

och möjligheten till att utvecklas försämras och blir svårare för barnen.  

Utveckling av kompetenser hör samman med de möjligheter en kultur erbjuder barnet att 

tillägna sig och använda sina kompetenser då barnens kompetens är kontextbunden. Sommer 

(2005) menar att man kan utgå ifrån att förmågorna fungerar så att det är knutna till vissa 

sammanhang och kulturer. I yngre barns utveckling av kompetenser måste man se till den 

specifika typ av aktivitet det gäller, samt kunna definiera de kulturella, sociala och fysiska 

kontexter. De nya kompetenserna står alltid mot och blir påverkade av de kompetenser som 

barnet redan har. I och med att barnen utvecklas när de växer upp så ökar även deras förmåga 

att använda sina kompetenser i andra sammanhang. Sommer (2005) delar upp 

barndomspsykologin i nio teser som kännetecknar utvecklingen hos barnen: 

Tes 1: Utveckling konstrueras kontextuellt i tid och rum 

Tes 2: Barn ingår i ett komplext vardagsliv med många sociala arenor 

Tes 3: Barns handlingar, vilja, självständighet och självförtroende innebär inte nödvändigtvis 

samma sak i olika kulturer. 

Tes 4: Kultur, känslor, handlingar, uppfattningsförmåga och social förmåga hör samman. 

Tes 5: Barns utveckling är ett kulturtillägnande. 

Tes 6: Utveckling av kompetenser hör samman med de möjligheter en kultur erbjuder barnet att 

tillägna sig och använda sina kompetenser. 

Tes 7: Kompetenser är knutna till lokala kontexter. 

Tes 8: Kompetenser speglar sin funktion i kulturen. 

Tes 9: Professionell kunskap om barn är kontextuell 

Övergångarna gör det möjligt för barnen att vara kompetenta i sin egen vardag och det enskilda 

barnets utvecklingspotential kan göras lättare eller missgynnas genom ett försvårande av 

barnets samverkan i kulturella situationer, sociala miljöer och barnets egen förmåga till att 
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skapa nya sammanhang i deras vardag. Det är denna förmåga hos barnen som vi vill synliggöra 

genom denna studie och då framförallt de yngre barnens förmåga att visa delaktighet. 
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Metod  

Metodval 

Fokus i denna studie ligger på att undersöka de yngre barnen i åldrarna 1-3 års delaktighet i den 

styrda samlingen. Barn i de yngre åldrarna har ett begränsat verbalt språk. Det vi vill undersöka 

närmre är hur barnens delaktighet yttrar sig samt om det tas tillvara på under den styrda 

samlingen. Vi har valt att i observationstillfällena använda oss av videoobservationer. Detta för 

att kunna titta på hur pedagogerna och barnen interagerar med varandra under samlingen. Detta 

beskriver Mia Heikkilä och Fritjof Sahlström (2003) i sin artikel ”Om användning av 

videoinspelning i fältarbetet” hur man på en video kan se kroppsspråk och blickar tydligare än 

om man använder sig av andra metoder. De skriver hur tydligt barnens blickorientering är när 

de samspelar med både barn och pedagoger kan ses i det filmade materialet. Samt hur 

människor använder sig av det viktiga kroppsspråket när de talar med varandra kan (Heikkilä & 

Sahlström, 2003). Eftersom vi valt att titta närmare på de yngre barnen blev videoobservation 

ett självklart val för oss redan från start. Björndal (2002) skriver i boken Det värderande ögat 

att det är framförallt två fördelar med ljud- och filminspelningar, den första är att de 

konserverar observationer. Vi människor har inte möjlighet att minnas allt som vi tar in via 

synen eller hörseln under en observation, vi lägger omedvetet vikt vid något och missar därför 

något annat. Denna metod hjälper oss att få en helhet över situationen genom möjligheten att se 

den flera gånger om. Den andra fördelen är den stora rikedom av detaljer som finns inspelad. 

Detta gör att när man spelar upp inspelningen fler gånger så finns möjligheten att se/höra nya 

saker varje gång och därför få upp ögonen för olika situationer i samma inspelning. På det 

sättet har vi med allt av det som barnen och pedagogen säger och gör även små blickar och 

uttryck. Samt samspelet mellan det verbala språket och det icke-verbala språket. 

Urval 

Vi har tillfrågat fem förskolor om de ville medverka i vår undersökning. På de tillfrågade 

förskolorna visste vi att de hade avdelningar för barn i de yngre åldrarna och att de hade 

varierande typer av samlingar. Av dessa så var det fyra avdelningar på tre förskolor som 

tackade ja. De förskolor som tackade nej till att delta i vår undersökning gjorde det av olika 

anledningar. På ena förskolan hade den tillfrågade barngruppen just haft andra studenter och 

kände därför att verksamheten, barnen och pedagogerna behövde landa i sin verksamhet igen. 

På den andra förskolan pågick inskolningar och därför kände de att just samlingarna inte skulle 

vara som de brukar och skulle vara missvisande. Dessutom låg deras fokus på att välkomna de 

nya barnen och familjerna på avdelningen.  
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Genomförande 

I vår urvalsgrupp har vi efterfrågat två saker. Det första är att barnen ska ha åldern 1-3 år. Det 

andra är att gruppen har möjlighet att filma minst fem tillfällen. Med styrd samling menar vi 

exempelvis morgonsamlingen eller lunchsamlingen som en pedagog oftast planerat och styr. 

Samlingen är oftast som en rutin och är lika från dag till dag (Rubinstein, 1996). Pedagoger och 

barn kan samlas flera gånger per dag, men i denna studie är vi ute efter den pedagogstyrda 

samlingen. Anledningen till att vi efterfrågat minst fem samlingar från samma grupp är för att 

kunna urskilja en mer autentisk bild av samlingen och barnens delaktighet. 

Vi har valt att låta respektive avdelning filma sig själva utan vår inblandning. Detta för att vi 

vill ha en samlingssituation utan att påverka gruppen av vår medverkan. Det valet gjorde vi 

också pga. målet att låta samlingarna vara så autentiska som möjligt. Vi vill se samlingen som 

den är, i sin helhet utan medveten eller omedvetna tillägg från pedagogernas sida. Detta tar 

Denscombe (2012) upp som en del i den etnografiska forsknings teorin att miljön som ska 

studeras är så naturlig som möjligt för att kunna bibehålla en så sanningsenlig och naturlig 

situation utan störningar. Den insamlade datan kan vi sedan analysera i lugn och ro och följa 

upp med våra bearbetningsfrågor. Eftersom vi ville undersöka de yngre barnens delaktighet i de 

styrda samlingarna är det av största vikt att vi får med både det verbala språket och 

kroppsspråket hos individerna i den samlade gruppen och då är videoobservation ett möjligt 

sätt att få fram det man vill ha. 

Bearbetning 

Av de 108 minuters film som vi har fått in har vi valt bort de sekvenser som inte har varit 

relevant kopplade till våra forskningsfrågor. Det som är bortvalt är korta filmsnuttar där 

pedagogerna haft tekniska svårigheter. Vi har även valt att inte titta på filmsekvenser där 

pedagoger eller barn gör sig iordning för samling och exempelvis sätter sig i ring. I denna 

studie har vi valt att synliggöra sådant som vi funnit intressant och med koppling till vår 

undersökning. 

Då vår undersökning inte är jämförande har vi valt att inte skriva ut vilka sekvenser som 

kommer från de olika avdelningarna. Vi har valt att beteckna pedagogerna och barnen som hen, 

pedagogen eller barn, detta för att anonymisera dem så mycket som möjligt. Barnen benämns 

barn eller hen i texten då vi inte har något antagande om kön som är relevant för studien.  

Tillförlitlighet 

Studien är av kvalitativ art och genomförd semistrukturerad med förutbestämt situation där vi 

som forskare inte har deltagit vid själva uppsamlandet av materialet. Detta gör att barnen inte 
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har blivit störda av en eller två obekanta människor i deras vardagliga miljö. Detta möjliggör 

för andra forskare att få samma resultat av studien då det filmade materialet endast synliggör 

samspelet mellan barnen och pedagogerna och gruppen och inte mellan gruppen och oss som 

främmande individer. Denscombe (2012) tar upp formen av att vara deltagande observatör, där 

de som blir observerade vet om det. Vi har för pedagogerna berättat att vi vill studera 

samlingarna, men inte vad det är vi ska detaljstudera, detta beroende på att vi inte vill att 

pedagogen skall störas eller manipulera samlingen medvetet eller omedvetet. Utifrån den 

utgångspunkt som vi har valt att detaljstudera i deras samlingar, detta skapar en 

semistrukturerad miljö där vi är synliga via filmningen samtidigt som vi är dolda då vi inte har i 

detalj berättat vad vi kommer att studera, Denscombe (2012). Vi är väl medvetna om den etiska 

problematiken i detta. Det som skiljer samlingarna som är med i studien från verksamhetens 

andra samlingar är att det är en kamera som filmar alla medverkande och att pedagogerna vet 

att samlingen filmas och kan då bli påverkade av detta. 

Den valda metoden i sig har en del nackdelar som vi är medvetna om och som i sig påverkar 

vår studie. Det handlar om de tekniska val som görs under inspelningen, exempelvis hur och 

var de placerar filmkameran och val av kamera. Om kameran står still under inspelningen eller 

om den rör sig påverkar det filmade materialet. Detta tas upp i boken Det värderande ögat 

(2002) där författaren poängterar att det finns inget tekniskt hjälpmedel som kan få fram den 

absoluta sanna bilden av det komplexa som finns i de pedagogiska situationer vi försöker 

fånga.  

Den aktuella metoden kommer att påverka både pedagoger samt barn, därför observerar vi 

samma barngrupp flera gånger för att bilda oss en så sann bild som möjligt. Vi är medvetna om 

att vi genom dessa val att inte själva medverka vid filmningen kan missa sådant som händer 

utanför kamera linsens fokus. Men vi upplever vårt val vara den bästa metoden att kunna 

studera vår frågeställning på. Validiteten på denna studie kan anses som rimlig.  

Forskningsetiska aspekter 

Vi har valt att utgå ifrån Vetenskapsrådet (2013). Där beskrivs de fyra huvudkraven när man 

gör en undersökning och dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Informationskravet 

Detta handlar om att alla deltagare skall vara informerade om undersökningens syfte och 

moment och att deras deltagande är byggt på frivillig basis och att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande när som under själva studien, Vetenskapsrådet (2013). 
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Den information som vi har delat med berörda avdelningar (skriftligt och muntligt) är att vi 

skriver om barngruppen i den styrda samlingen och att fokus ligger i att iaktta barngruppen och 

inte den enskilda pedagogen eller barnet. Vi har bett avdelningarna att filma fem styrda 

samlingar med barn i åldersgrupperna 1-3 år utan att specificera kamera vinklar eller hur vi vill 

att de ska filma själva stunden. Anledningen till detta val är att vi vill ha en så autentisk 

samling som möjligt. För att få så genuina samlings filmer som möjligt, så har vi inte 

informerat om att det är barnens delaktighet som vi kommer att titta närmare på i filmerna.  

Samtyckeskravet 

Detta handlar om att deltagarna själva kan bestämma sin medverkan i studien. Då vi har valt att 

studera barn under 15 år så krävs det vårdnadshavarens samtycke. Alla som deltar har rätt att 

bestämma över sitt deltagande, de får själva bestämma hur mycket de vill delta och de har även 

möjlighet att hoppa av undersökningen. Både pedagoger och vårdnadshavare till de barn som 

har deltagit har fått skriva på ett samtyckesformulär om deltagande i studien efter att de 

informerats om vad deltagandet innebär och att de när som helst kan avsluta sitt deltagande. De 

barn som inte fick vårdnadshavarnas godkännande att delta i studien har inte deltagit vid 

observationstillfällena.  

Innan vi gjorde våra observationer fick alla medverkande fylla i ett samtyckesformulär se 

bilaga 1 om deltagande i videoobservationer, där vi skrev att vi vill iaktta barngruppen under 

den styrda samlingen och att filmerna enbart kommer att användas i forskningssyfte. Vi har 

haft samtal i anslutning till utdelandet av samtyckesformulär med avdelningarna som tackat ja 

till studien. I dessa samtal har vi lagt betoning på att vi eftersöker ”vanliga” samlingar, därför 

har vi också överlåtit hur och var kameran skall stå för att låta pedagogerna själva göra de som 

passar dem och barngruppen bäst. Under dessa samtal så betonade vi även vikten av att 

samlingen skulle vara frivillig för barnen – vill de inte delta under en eller flera samlingar så 

skulle de inte behöva det. De barnen får då möjlighet till sin verksamhet tillsammans med 

pedagog utanför kameralinsen.  

Konfidentialitetskravet 

I denna studie är alla deltagarna, barn som vuxna anonyma och benämns som hen, pedagog 

eller barn. Förskolan eller avdelningens namn nämn inte i studien och blir ej spårbar.  

Nyttjandekravet 

De uppgifter som vi har samlat in får endast användas till det som vi har beskrivit i 

undersökningens syfte och moment. Det insamlade materialet får endast användas i detta arbete 

samt förstörs när studien är gjord. 
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Denscombe (2012) beskriver det hela som att en forskare ska respektera deltagarnas rättigheter 

och värdighet och undvika att deltagarna lider någon skada genom att delta. 

 

Resultat och analys 

När vi studerat våra 108 minuters film på olika samlingar så såg vi snabbt att barnens 

delaktighet varierar mellan samlingarna. I vår analys av filmerna har vi använt oss av 

bearbetningsfrågor för att organisera den delaktighet vi fann uttryck för i det filmade materialet. 

Detta kopplade vi sedan till de olika stegen i Harts stege som vi använder som analysverktyg. 

Stegen indikerar barns möjligheter att vara delaktiga. Vi kopplade även vårt resultat och vår 

analys med Sommers (2005) teser, som visat sig genom uttryck hos barnen i de olika 

samlingarna.  

Bearbetningsfrågorna är: 

1. Finns det utrymme för barnen? 

2. Hur gör barnen sig delaktiga? 

3. Hur tar pedagogen mot barnens uttryck för delaktighet? 

Tar pedagogen tillvara på barnens delaktighet (genom att lyfta, tillföra nytt stoff, visa, 

prata, tar vidare?) 

När vi studerat filmerna är de dessa bearbetningsfrågor vi utgått ifrån, i den här ordningen. Vi 

har studerat filmerna ett flertal gånger och alla tre frågor har ett syfte, som hjälper oss i vår 

studie. Det första vi tittat efter är om det finns något utrymme eller möjlighet för barnen att 

vilja visa sin delaktighet. Deras utrymme är beroende av bland annat pedagogens ledarroll, 

planering och samlingskulturen på avdelningen. De andra frågorna handlar om hur barnen 

visar sin delaktighet och hur den sedan tas emot av pedagogen.    
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Barnens utrymme under samlingen 

Vi har valt att studera samlingar där pedagogen har ett planerat syfte, alltså den styrda 

samlingen. Det som filmerna synliggör är det faktum att även om innehållet och formen på 

själva samlingen egentligen redan är bestämd av någon annan än barnen, så ser vi i våra filmer 

allt ifrån en mycket låg eller ingen delaktighet till att barnen visar på delaktighet. Vi kan 

urskilja en skillnad mellan hur pedagogerna planerar sin samling och vad de kan betyda för 

barnens delaktighet. I de filmer som har en samling där en av pedagogerna styr utifrån en 

bestämd ordning och har en mall över hur samlingen ska bli, hamnar barnens delaktighet lågt 

ner på Harts stege. Dessa samlingar kan se olika ut, i detta fall ser vi det i sagoform eller när 

alla barn ska få en stund av uppmärksamhet som vi beskriver nedan. Pedagogen skärmar av sig 

från barnen och utför sin samling som hen planerat den. 

I filmen med namnlapparna ser vi en samling där barnen och pedagogen sitta i en ring, 

pedagogen har en påse med namnlappar i handen. Hen ger instruktioner till barnen att när de 

ser sitt namn på namnlappen ska de säga till och då får de lappen och kan lägga den framför 

sig i ringen. Barnen tittar på pedagogen, när hen tar upp en lapp ur påsen och sedan visar runt 

i ringen. Det vi kan se i filmen är att ett av barnen tidigt igenkänner lappen, troligen på grund 

av igenkänningsfaktorn på lappens storlek. Pedagogen bekräftar inte barnets olika försök att 

göra sig hörd och sedd. Lappen var inte det barnets namnlapp och därför så visar pedagogen 

lappen mer för den andra sidan av ringen, där ”rätt” barn sitter. Barnen i denna samling gör 

som de blir tillsagda, men vet inte varför de gör så. I filmen framgår det inte varför de tagit 

fram namnpåsen, om det är utifrån barnens intresse eller utifrån pedagogens intresse. Vi 

upplever inte att barnen får möjlighet att vara delaktiga i denna samling. Därför rankar vi den 

till det lägsta steget i Harts stege: Manipulation (manipulation). 

I filmen med sagan som samling sitter pedagogen på en stol vid en anslagstavla, barnen sitter 

på golvet nedanför och äter frukt. Pedagogen berättar en saga och sätter samtidigt upp bilder 

som tillhör på anslagstavlan. Medan hen berättar och sätter upp bilderna frågar hen frågor till 

barnen, som hen sedan själv svarar på innan barnen har hunnit fundera eller fått en möjlighet 

att svara. Barnen visar och uttrycker sin önskan om att vara delaktiga i sagan, bla genom att 

berätta att de har hört den förut och kan berätta den själva. Pedagogen tar inte till sig dessa 

uttryck, utan fortsätter enligt sin planering. Det kommer fler frågor som barnen inte har 

möjlighet att svara på under hela sagostunden. I slutet av sagan så ändrar pedagogen 

förutsättningarna för barnen, genom att byta ämne och fråga frågor om något annat som inte 

är kopplat till sagan. Vi upplever att barnen i denna samling inte fått möjlighet till den 

delaktighet som de visar intresse för. I slutet uttrycker även pedagogen sin frustration över att 
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barnen inte gör som hon har tänkt sig. Barnen är med i samlingen på så vis att de lyssnar och 

är intresserade av sagan, men får inte vara delaktiga på deras premisser utan det sker på 

pedagogens förutsättning. Därför rankar vi denna samling till tredje stegen nerifrån: 

Symbolism (tokenism).    

I de filmer där vi har sett att pedagogen har en tydlig ide med samlingen, men inte följer en 

nerskriven mall, är de samlingar där vi upplever att delaktigheten hos barnen är hög. I dessa 

samlingar kan pedagogen använda sig av rekvisita såsom sångpåsar, sagor osv. utan att ha en 

mall att gå efter. Där skapas det möjligheter för barnens delaktighet på den övre delen på 

stegen. Det är även i dessa filmer som vi ser märkbart glada och närvarande pedagoger. 

Samlingarna upplevs som de som har tydliga ramar och instruktioner, vilket tillåter och 

möjliggör för barnen att vara delaktiga. Här synliggörs barnens vana att möta olika sociala 

arenor, som Sommer (2005) beskriver i sin andra tes. I filmerna syns detta då vi kan följa 

samma barn i flera olika filmer och på så vis kan följa deras medverkan i olika samlingar. När 

det finns ramar och instruktioner som är utifrån barnens förmågor och där tanken är att varje 

individ ska få möjlighet att kunna delta efter hens egen förmåga. Samlingskulturen är formad så 

att barnen vet hur samlingen går till och vad de har för möjligheter i samlingen. Barnen vet om 

att de kan gå in och ur samlingen, vad som förväntas av dem, vad de har för möjlighet till 

delaktighet och att deras olika uttryck blir sedda av pedagogen. I vissa av filmerna, framförallt 

med två styrande pedagoger kan vi se detta i merparten av deras filmer.  

I tre filmer ser vi en pedagog som är glad, näravarnade och har samling för barnens skull. 

Pedagogen tycks ha en tydlig planering som hen följer, där barnen blir inbjudna att delta och 

vara delaktiga. Pedagogen ger instruktioner till barnen som gör att de vet vad som väntar, vad 

de kan göra i samlingen. Hen styr samlingen, men bestämmer inte över innehållet samt stöttar 

barnens förmåga att vara delaktiga i samlingen exempel genom att hämta in ett barn som gått 

ur samlingen. Barnet hämtas tillbaka utan att aktiviteten avbryts, pedagogen lägger inget fokus 

vid att barnet hade gått ur. Barnet får stöd i att delta. Vi tolkar detta som att pedagogen har ett 

barnperspektiv som grundar sig att utgå ifrån barnets bästa och deras intresse i planering och 

genomförandet av samlingen. Vi rankar dessa samlingarn till stegen 4 och 5, i Harts stege: 

Tilldelad information (meddelad anvisning) (assigned but informed) samt Rådfrågas och 

informeras (consulted and informed).    

I de samlingarna som når de högsta stegen i Harts stege har pedagogen en tydlig idé i huvudet 

som utgår ifrån barnens intresse och den pågående verksamheten. Detta visar sig tydligt i 

barnens sätt att agera med pedagogen i samlingen. Pedagogen startar upp samlingen och visar 

på att nu börjar samlingen, sedan är det barnen som styr den. Barnen gör det genom att ge 
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förslag på sånger att sjunga, lyfter olika frågor som ändrar riktning på samlingen, pedagogen 

finns hela tiden närvarande och fungerar som bollplank och tillför nytt och utmanande stoff. Vi 

ser att pedagogen har en kunskap om ett olinjärt lärande då hen låter barnen bestämma 

samlingen struktur, men finnas där som en trygghet och som bärare av samlingskulturen. Vi 

kopplar detta till Sommers (2005) tes 3 som synliggör barnens förmågor att ta med sig sina 

kompetenser och använda sig av de förförståelser som de bär med sig i andra 

situationer/kulturer. När vi studerade filmerna med denna pedagog som styrande upplevde vi 

pedagogen som viktigt för samlingen, hon bär den, men styr den inte. Hon står för strukturen, 

ramarna och begreppet samling, även om barnen är de som utformar samlingens innehåll. 

Pedagogen är även den som ser till att lyfta varje enskilt barn och ge dem utrymme och 

utmaningar efter hens förmåga. Vi rankar dessa samlingar till de två högsta stegen i Hart 

stege: Barn initierar och barn bestämmer riktningen (child-initiated and directed) samt 

Barninitierade beslut, delade med vuxna (child-initated, sherd decision with adults)   

De samlingar som vi har studerat startar alla på steget nummer 6: Vuxeninitierade beslut delas 

med barn (adult-initiated, sherd decision with children). Där det är pedagogen som startar och 

styr samlingen, om samlingen fortsätter på detta steg beror på om pedagogen involverar barnen 

i planering och utvecklingen av samlingen eller inte. Därför så kan samlingen som följer 

antingen ge barnen en låg eller hög möjlighet till delaktighet beroende på vilka steg som resten 

av samlingen följer. Alla samlingarna har förutsättningar för barns delaktighet, men det är 

pedagogerna som styr över deras möjlighet till den. Vi ser i alla våra filmer att oavsett hur vi 

svarar på frågan om barnen får utrymme eller inte så är teserna 6 och 8 de som alltid finns med 

hos barnen i deras agerande. Tes 6 beskriver hur utveckling av kompetenser hör samman med 

de möjligheter en kultur erbjuder barnet att tillägna sig och använda sina kompetenser i. Tes 8 

synliggör att kompetenser speglar sin funktion i kulturen som barnet är inom. Dessa två teser är 

de som oavsett barnens förmåga till delaktighet under den styrda samlingen synliggör hur även 

de barn som saknar ett verbalt språk gör sig hörda eller inte i den miljö som de vistas i och hur 

förhållningssättet hos den vuxna är det avgörande för hur mycket eller lite barnen får vara 

delaktiga. 
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Barnens olika uttryck för delaktighet 

I filmerna så ser vi att barnen är på olika steg i Harts stege. De visar sin delaktighet framförallt 

genom dessa uttryck: de söker sig nära pedagogen, de rör vi den styrande pedagogen, de pratar 

högt/skriker, de viftar med handen och söker kontakt. I vissa fall så kräver barnen att bli 

synliggjorda, detta genom att exempelvis sjunger en sång tills pedagogen också börjar sjunga 

den eller när ett barn kryper så nära pedagogen att hen är i ansiktet på pedagogen och då måste 

bli sedd. Det blir tydligt att barnen har olika strategier för att vara delaktiga och i många fall så 

blir det extra tydligt då samma barn använder sig av samma strategi i en annan samling. I de 

fall vi kan studera samma barn i flera olika samlingar kan vi se likheter i hur det barnet gör sig 

delaktig. I de två första exemplen beskrivs situationer där vi inte ser att barnen har någon 

möjlighet till delaktighet och därför inte kan uttrycka någon delaktighet.  

Vi kan se att barn i en del av filmerna inte alls får någon möjlighet till att göra sig delaktiga. 

De barnen sitter i pedagogers famn, inte den pedagog som styr, vi upplever genom att se 

minspelet hos barnet att detta inte är valt av barnen. Barnet har i detta fall inget val än att sitta 

kvar i famnen och ”delta” i samlingen. Pedagogens tanke och tycke om hur en samling bör 

vara är det som hen förmedlar till barnet i famnen, likt Sommer (2005) tes nummer 7. I några 

av fallen med barn i famnen så gör pedagogen försök till att göra barnen ”delaktiga” genom 

att göra rörelserna åt barnen med hens armar.  

I en av filmerna såg vi ingen delaktighet alls, men inte heller någon antydning av önskan om 

delaktighet från barnens sida. Samlingen var i ring form och de sjöng sånger från en sångpåse. 

Barnen satt tysta, när de inte sjöng, och väntande på sin tur att ta en sång. Det blev tydligt att 

samlingskulturen här är stark förankrad hos barnen. Barnen visade inte på någon vilja att 

förändra, uttrycka sig, synas för det finns inte i deras samlingskultur. Ett exempel på detta blir 

när sången ur sångpåsen till störst del visar på texten till sången, och bara har en liten bild 

som symboliserar sången. För vem är då sångkortet gjort för? Barnen i filmen ser nöjda ut och 

är med i samlingen, men deras möjlighet till utveckling är låg då strukturen är färdig och 

bestämt av pedagogerna. Sommer (2005) tes nummer 7, där barnen använder de förmågor de 

lärt sig att samlingen innebär, dvs har de inte upplevt en känsla av delaktighet, så kommer de 

inte att efterfråga den i samlingen.  

Där vi upplever att barnen får lov att vara delaktiga i det som händer runt omkring dem är när 

barnen interagerar med pedagogerna. Tydligast blir det när barn uttrycker sig verbalt, eller 

när barn söker kroppskontakt med pedagogen. Vi ser att i de fall när barnen blir avskärmade 

från samling, kan exempelvis bero på var barnen sitter i förhållande till den styrande 

pedagogen. De barnen söker ögonkontakt med pedagogen och i vissa av fallen så ändrar 
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barnen position för att nå sitt mål. Barnen visar tydligt med kroppsspråket vad de vill i 

samlingen, allt från att tydligt visa att de ej vill delta, till att ställa sig näsa mot näsa med den 

styrande pedagogen.  

Dessa fyra uttryck är återkommande i alla filmer och de som är allra starkast. Sedan görs detta 

på flera olika sätt, alla barn har sitt eget sätt att uttrycka sig, men de håller sig inom dessa 

ramar. I många fall så är dessa uttryck även blandade och det som vi har kunnat urskilja i 

filmerna är att samma barn använder sig ofta av samma uttryck för att göra sig delaktig. Barnen 

har i enlighet med Sommers (2005) tes 6, som beskriver hur utveckling av kompetenser hör 

samman med de möjligheter en kultur erbjuder barnet att tillägna sig och använda sina 

kompetenser i utvecklat sina kompetenser för den kultur som själva samlingsmomentet innehar 

och på så sätt använder de sig av sina förkunskaper. På så sätt tillåts de att använda sig av sina 

kompetenser som hör samman med de möjligheter en kultur erbjuder barnet att använda sig av 

det som de har lärt sig i den situationen. Detta är helt oberoende av om barnen tillåts var 

delaktiga på sina egna villkor eller inte alls. 

Pedagogens respons på barnens delaktighet samt återkoppling på barnens olika uttryck 

Det vi kan urskilja och se som mönster i samlingarna där delaktigheten bland barnen är låg är 

detta: Pedagogen har en tydlig förutbestämd plan av sin samling, ett schema att gå efter. Vi 

upplever att när pedagogens ”plan” av samling är tydlig så är det också på bekostnad av 

barnens delaktighet. I en av filmerna såg vi hur pedagogen ställde frågor till barnen, som de 

gärna svarade på, men när barnen svarade hade pedagogen själv redan svarat på frågan eller 

gått vidare till en annan fråga. Så barnen hann inte, trots att de alltså gavs möjligheten. Det blev 

också tydligt i en film där barnen skulle lista ut vems namn som stod på lappen som pedagogen 

höll upp. I detta fall bekräftades inte barnen i sina gissningar, utan bara just den gången som det 

var deras namn på lappen. Detta gjorde att alla andra barn under den stunden stod utanför 

aktiviteten och blev inte delaktiga, dessa exempel befinner sig bland de steg som är längst ner i 

Harts stege. 

I samlingarna där delaktigheten är på de högra trappstegen i Harts stege fångar pedagogen upp 

barnens olika utryck för delaktighet. Vi kan se flera olika exempel på detta, ett är när 

pedagogen är på väg in i samlingsringen och ett barn börjar prata med pedagogen innan hen satt 

sig. Pedagogen fångar genast upp och möter upp barnet i hens fråga. Ett annat exempel är när 

en pedagog sjunger sånger från en sångpåse, denna sång har flera verser och pedagogen 

uppmärksammar att ett av barnen gör rörelserna från en specifik vers vilken vers de än sjunger. 

Detta fångar pedagogen upp och frågar om det ska ta den där specifika versen än extra gång.  
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Det syns tydligt i filmerna när pedagogerna går ifrån sin ”plan” av samlingen för att möta 

barnens önskemål, förfrågningar och uttryck. Samlingen tar ofta en annan riktning eller de 

bryts mot ”regler” som är färdigbestämda. Exempelvis att man bara får ta ett kort ur sångpåsen, 

då ett barn visar tydligt vilken sång hen vill sjunga, men får inte upp rätt lapp. Hen får till slut 

ta upp tre stycken lappar för att få rätt sång. Det blir tydligt i filmerna att pedagogerna kan läsa 

av barnens uttryck och möta deras olika uttryck. Vi ser på de samlingar där pedagogen är 

närvarandra och läser av barnens alla språk är de med hög delaktighet. Där pedagogerna 

skärmar av sig med sin planering bjuds heller inte barnen in och delaktigheten blir låg. 
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Diskussion 

Det som är tydligt i filmerna är att det är pedagogernas barnsyn som skapar möjligheten för 

barnen att vara delaktiga och att Sommers (2005) teser är något som finns med oavsett en hög 

grad av delaktighet eller en låg. Halldén (2003) skriver om barnperspektiv och barns 

perspektiv, där hon menar att barnperspektiv skrivet i ett ord är en värld som är skapad för barn 

och för att förstå denna värld behöver inte barnet själv vara medverkande och delaktig. Alltså 

kan även samlingar vi rankat till de lägre nivåerna i Harts stege uppvisa hänsyn och kunskap 

om barnperspektiv. I betydelsen barn perspektiv ligget betoningen på att barnet själv är 

medkonstruktör av sin egen värld och här finns barnets delaktighet att finna i den över delen av 

Harts stege. Halldén (2003) betonar att det inte bara går att lyssna till barnets utsagor utan att 

man måste koppla ihop barnet med den samhälliga struktur och att se barnen som sociala 

aktörer i det samhälle som de vistas i. Detta är precis det som våra filmer visar att de pedagoger 

som har ett barnperspektiv också har samlingar med låg eller ingen alls delaktiget från barnen. 

När pedagoger som har ett barns perspektiv har samlingar, där barnen får vara 

medkonstruktörer över det som händer i samlingen med pedagogen som en samlande kraft att 

föra samlingen vidare. I filmerna synliggörs det som Johanessen och Sandvik (2009) tar upp att 

det är de vuxnas kunskaper om att kunna se och läsa barnens uttryck som skapar möjligheten 

till barnens delaktighet att föra verksamheten vidare med fokus på barnens intressen. Detta är 

ännu viktigare när man möter barn med som har ett begränsat verbalt språk. I denna kunskap 

skapas det som står i Skolverket (2010) att låta barnen utveckla sina förmågor att få delta i 

olika former av samarbete och beslutsfattande i enlighet med de demokratiska former som 

förskolan har som grund. 

Vi har upptäckt precis det som Johanessen och Sandviks (2009) synliggör i sin studie att hur 

mycket eller hur lite delaktighet som barnen har i sin vardag, styrs upp av pedagogernas 

barnsyn där förhållandet mellan rutiner och kontroll har en viktig roll i de yngre barnens 

delaktighet och inflytande. Något som också är tydligt i filmerna är förhållandet i hur 

pedagogerna värderar barnens delaktighet i hur aktiva barnen är. Vi har sett ett mönster i våra 

filmer att förmågan till barnens delaktighet även finns att hämta i var pedagogen sitter, hur man 

sitter och agerar mot barnen. Pedagogens egen samlingskultur d.v.s. hur en samling ska vara, 

exempel, sitta i ring, alla barn tysta och en pedagog som styr och alla ska sjunga och göra 

rörelserna gemensamt är också en del i mönstret. I flera filmer har pedagogen valt att sitta på en 

liten stol, bänk och på så vis hamnat lite över barnen, detta leder till att pedagogen skärmar av 

sig från barnen, genom att inte vara på samma nivå. I de fall när barnen sitter i ring har vi märkt 

att barnen som sitter närmast pedagogen då helt kopplas bort från samlingen. De ser nämligen 
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inte pedagogen, får ingen kontakt och hamnar då utanför samlingen och deras möjlighet till 

delaktighet blir låg. I de samlingarna där barnen inte sitter i ring, utan mer som en publik där 

spelar det ingen större roll om pedagogen sitter på en annan nöjdnivå än barnen. Alla barn har 

ändå fri sikt på den styrande pedagogen och pedagogen ser alla barn och har möjlighet att 

uppmärksamma barnens uttryck på delaktighet.  

Barnens delaktighet värderas olika beroende på aktivitet hos barnet, ett aktivt och verbalt barn 

ses som ett barn med stort inflytande. De mer tysta och lugna barnen får inte samma möjlighet 

till inflytande och att de då istället för att de inte ses som subjekt i samspel. I en del filmer ser 

vi pedagoger som vill hjälpa barnen att vara delaktiga, trots att barnen själva inte uttrycker den 

viljan (som vi kan urskilja). Detta görs då genom att ha ett enskilt barn i knät under hela 

samlingen, i vissa fall försöker barnet ta sig där ifrån, men hålls då fast av pedagogen. Vi ser 

även dessa pedagoger göra rörelser åt dessa barn, genom att röra på barnets armar. Denna typ 

av delaktighet är alltså inget som barnet själv väljer, utan något som pedagogen väljer åt barnet.  

Metoddiskussion 

I bearbetningen av de filmer vi fått in har visat på att vårt urval var tillräckligt och att 108 

minuters film gav oss möjligheterna att se barnens olika grader av delaktighet. Filmerna var 

varierade och visade på olika typer av styrda samlingar, samt olika strategier hos pedagogerna. 

Detta gjorde det möjligt för oss att studera och analysera och tillsammans med vårt 

analysverktyg ”Harts Stege” se barnens olika steg av delaktighet. Både när det gäller låg- och 

högdelaktighet. Filmerna bjöd som sagt på en variation, men det fanns ändå likheter 

samlingarna mellan som gjorde det möjligt för oss att urskilja likheter och olikheter och 

reflektera över den innebörden. Någon pilotfilmning har inte gjorts, då vi upplevde att det inte 

skulle spela någon roll, eftersom olika förskolor och olika pedagoger filmar samlingarna varje 

gång och därför kan ingen ”mall” göras. I vår studie hade vi en så kallad dold forskning, där vi 

inte sa till deltagarna exakt vad vi ville detaljsstudera. Detta metodval är vi nöjda med och tror 

att det annars hade påverkat hela studien. Dock kan vi känna att materialet vi analyserat fram 

kan anses som känsligt utifrån en etiksynpunkt, läs mer om detta i den etiska diskussionen. 

Hade studien varit mer omfattande hade det varit intressant att tillsammans med pedagogerna 

diskutera samlingarna i samband med att vi tillsammans studerade filmerna efter vår gjorda 

analys. Men eftersom vår intention från början var att studera barnens vilja till att uttrycka 

delaktighet var så var detta inte något som var intressant. Utan det var först när analysen var 

gjord som ett intresse från vår sida kom att tillsammans med pedagogerna reflektera över 

samlingarna. Då vi fann att pedagogens roll var framträdande i möjligheten för barnens vilja till 

delaktighet. 



 

27 

Vi upplever att denna studie har ett viktigt syfte och bidrar till en ökad förståelse och syn inom 

detta område: Barns delaktighet i förskolan. Ämnet kan ses som känsligt då känslan av att bli 

bedömd som pedagog kan finnas där. Trots detta så är det ett område som är i utveckling och 

där olika verktyg testas för att synliggöra delaktigheten. Vi har använt oss av ”Harts stege” 

samt kopplat samman detta med Sommer nio teser, som bygger på det kompetenta barnet 

(Sommar, 2005). I denna uppsats har vi uppskattat deltagarnas deltagande och engagemang och 

de har gjort det möjligt för oss att få vara dem som denna gång tolkar och studerar deras arbete. 

Detta för att nå vårt mål en studie om barns delaktighet.   

Etiskdiskussion 

Efter att vi tittat på våra filmer och analyserat dessa med hjälp av vårt analysverktyg: ”Harts 

stege” så har vi uppmärksammat att innehållet kan upplevas som känsligt för de förskolor som 

deltagit i vår studie. Under rubriken ”Nyttjandekravet” refererar vi till Denscombe (2009) som 

beskriver att forskare ska respektera deltagarna och undvika lidande. I och med att vi valde att 

inte berätta vad vi skulle studera i filmen, för att få den så autentisk som möjligt har vi 

äventyrat respekten hos deltagarna. Vår intention när vi började denna studie var att den skulle 

vara intressant för deltagarna att få ta del av när den var klar. Studien kan fortfarande vara 

intressant och givande för deltagarna att få ta del av, men bör kompletteras med samtal vid 

överlämning av studien, för att visa respekt och ödmjukhet inför deras arbete.  

 

Vi kan förstå den kritik som tas upp i Melins (2013) avhandling om ”Harts stege” som bygger 

på att delaktigheten efterstävar att bara nå mot de övre stegen. Här finns det motsättningar 

mellan de som använder sig av ”Harts stege”, i att just det är de tre understa stegen som 

synliggör bristen på delaktighet och att det är det som gör att man blir tydligare i sitt mål att få 

barnen att vara delaktiga. I Shirs (2001) Vägar till delaktighet har han tagit bort de tre understa 

stegen och ersatt de med ”icke delaktighet”. Shirs (2001) tabell bygger på frågor där 

användaren bockar av allt eftersom man ser att hen kan svara mot en ökad delaktighet och på så 

sätt får gå vidare uppåt i tabellen mot optimal delaktighet. Vi har i vår analys valt att använda 

oss av Hart stege som verktyg för vår analys och på så sätt synliggjort barnens delaktighet 

utifrån vårt sätt att tolka verktyget, Harts stege.  
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Slutsats 

Vi menar ju precis som Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver om att insikten för 

barns delaktighet finns att hämta i pedagogens skicklighet att läsa av och tolka barnens 

handlande, detta betonas särskilt när man har med de yngre barnen, eller barn med ett nedsatt 

verbalt språk att göra. Pedagoger som jobbar utifrån ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt 

skapar möjligheter att i samspel med barnen få en högre kvalitet på sin verksamhet än de 

pedagoger som ser till rutiner och kontroll som styrmedel för barnens delaktighet. Vi upplever 

att det är pedagogens barnsyn och förhållningssätt som ger eller inte ger barnen möjligheter till 

delaktighet, det här skulle vi vilja studera närmare med frågan: Hur påverkar den enskilde 

pedagogens kunskap inlärningen hos varje enskilt barn? I Skolverket (2010) står det att 

pedagogernas förhållningssätt påverkar barnen och att de vuxna i förskolan är viktiga 

förebilder.  
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Sammanfattning 

Vi har valt att kalla detta arbete för, De yngre barnens delaktighet i den styrda samlingen på 

förskolan med den engelska titeln, The younger children's participation in the controlled 

assembly of preschool. Studien har gått ut på att studera hur de yngre barnen uttrycker sin 

delaktighet i den styrda samlingen, detta har vi gjort genom att filma den styrda samlingen 

under fem tillfällen på tre olika avdelningar för barn mellan 1-3 år. I vår analys av filmerna 

organiserar vi den delaktighet vi finner uttryck för genom de olika stegen i Harts stege som vi 

använder som analysverktyg. Professor Roger Hart vid City University of New York delar upp 

begreppet delaktighet i åtta delar, som beskriver olika nivåer av den delaktigheten. I Harts stege 

hittar vi grunden för det som står i Skolverket (2010) att förskolan skall stäva efter att varje 

barn har möjlighet att påverka sin situation och tar ansvar för sina egna handlingar. Förskolan 

strävar efter att barnen ska förstå och handla efter de demokratiska principer som handlar om 

samarbete och beslutsfattande, att vara delaktiga i den demokratiska värld som de lever i. Detta 

möjliggörs i enlighet med det som Professor Dion Sommer vid Århus universitet i Danmark i 

synliggör i sina nio teser om barnens möjligheter och metoder att vara delaktiga i enlighet med 

barnkonventionens artikel12. Vi kopplar vårt resultat och vår analys med Sommers (2005) 

teser, som visar sig genom uttryck hos barnen i de olika samlingarna 

I filmerna ser vi att barnen uttrycker sin delaktighet framför allt genom att vara verbala, söka 

kroppskontakt, ögonkontakt och genom deras kroppsspråk. Vi upplever en variation av låg och 

hög delaktighet i samlingarna och i analysen kopplas detta till pedagogen. I vår analys och 

diskussion tar vi upp hur pedagogens förhållningssätt påverkar barnens möjlighet till 

delaktighet. Där vi ser att där pedagogen har en färdig mall eller en färdig samling planerad i 

huvudet är de som ofta skärmar av barnen och inte ger dem samma möjlighet till delaktighet 

och där pedagogen inte har planerat hela samlingen är där barnen lättare bjuds in och har större 

möjlighet till hög delaktighet.   
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Bilaga 1  

 

 

Till vårdnadshavare 

Vi, Stephania Hultqvist och Margaretha Linder-Rosén studerar till förskollärare och tar examen till 

sommaren. I vårt kommande examensarbete skriver vi om barngruppen i samlingen. För att kunna 

skriva om detta så skulle vi vilja observera er barngrupp genom att filma flera samlingar. Dessa filmer 

kommer inte läggas ut på internet, utan de kommer att analyseras och skrivas om i uppsatsen. Er 

förskola kommer inte att enskilt analyseras, utan vi har fler förskolor som deltar i denna studie. Det 

enskilda barnet kommer inte att beskrivas på något sätt som gör att man kan spåra vem det är. Vi vill 

iaktta barngruppen och kommer lägga vårt fokus där. Vi kommer att beakta de etiska riktlinjer som 

finns för att garantera det enskilda barnets samt barngruppens integritet. Vi har personligt ansvar för 

filmerna och dessa kommer att förstöras efter utbildningens slut. Vid frågor kan ni nå oss eller vår 

handläggare på våra mailadresser som är: 

Handledare: sara.lenninger@hkr.se 

Student: stephania_86@hotmail.com 

Student: madge.lr@gmail.com 

 

Med vänliga hälsingar  

Stephania Hultqvist & Margaretha Linder-Rosén 

 

 

Godkännande för medverkan 

Tillåter ni Ert barn finns med på filminspelning?    

Ja   Nej 
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