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Abstract 

The aim of this research is to better understand children´s participation in the 

circle-time. The data has been collected through five observation periods at a 

preschool with children between the age 3-5. The collected data has been ana-

lyzed with Shier (2009) pathways to participations. The pathway consists of 

five levels. The results in the research showed that the preschool teachers 

reached three levels of Shier´s pathways to participation. It also showed that 

the preschool teacher´s often made the children participants of the circle-time 

and used the children´s initiatives when it was possible.  
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Sammanfattning 

 

 

Denna studie syftar till att bidra med kunskap om barns delaktighet i samlings-

situationer. Studiens frågeställningar ämnar ge svar på hur barn görs delaktiga 

i samlingen samt hur förskollärarna tar tillvara på de initiativ som barnen tar 

under samlingen. Datainsamlingen skedde vid fem observationstillfällen på en 

avdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Genom att använda Shiers (2001) delak-

tighetsmodell analyserades sedan det empiriska materialet utifrån de fem ni-

våer som finns i modellen.  

Studiens resultat visar att barnen till stor del görs delaktiga i samlingen, samt 

att förskollärarna når de tre första nivåerna i Shiers (2001) modell. Vidare vi-

sade studien också att barnens initiativ togs tillvara på i den mån det var möj-

ligt.  

 

Nyckelord:  

Delaktighet, barn, förskollärare, initiativ   
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1 INLEDNING  

Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga 

grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt 

aktivt ska delta i samhällslivet. (Skolverket, 2016, s. 2.) 

Detta arbete handlar om demokrati och barns rättigheter, med fokus på barns 

delaktighet i samlingen. Demokrati och barns rättigheter i förskolan är ett stort 

och omdiskuterat ämne. Det är ett ämne som jag finner väldigt intressant, då 

det är så stort och finns många olika synsätt på demokrati och inflytande.  

I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) har barns inflytande en 

stor roll. Bland annat står det att i förskolan läggs grunden för barnens demo-

kratiska förståelse, samt att de intressen och behov som barnen ger uttryck för 

ska ligga till grund för hur miljön utformas och verksamheten planeras. Vidare 

framhäver läroplanen vikten av att låta barnen få ett reellt inflytande i verk-

samheten samt möjligheten att uttrycka sina egna tankar och åsikter. I den nya 

läroplanen för förskola, Lpfö18 (Skolverket, 2018) som träder i kraft den 1 juli 

2019, står det att verksamheten att barn har rätt till att vara delaktiga och ha 

inflytande, och att verksamheten ska utgå därefter.  

Barn har precis som vuxna olika rättigheter, dessa slås fast i Barnkonventionen 

(Unicef, 2009). Bland annat har barnen rätt till att uttrycka sina åsikter i situ-

ationer som rör dem, de har även rätt till att vara delaktiga i sitt lärande. Ef-

tersom Sverige har ratificerat Barnkonventionen är även det ett styrdokument 

som pedagogerna behöver arbeta efter. 

Eftersom jag är intresserad av hur barn görs delaktiga samt hur deras initiativ 

tas tillvara på, har jag valt att fokusera på hur detta sker i samlingen. Från mina 

egna erfarenheter är samlingen en vanlig förekommande aktivitet på förskolan, 

jag har sällan hört en förskola som inte använder sig av samling. Samlingarna 

brukar oftast, enligt min erfarenhet, användas som en lärandesituation, och jag 

är då intresserad av att se hur förskollärarna arbetar för att göra barnen delakt-

iga i det lärande som sker, samt hur förskollärarna tar tillvara på barnens ini-

tiativ i den aktivitet som sker.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om barns delaktig-

het i samlingssituationer.  

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar jag har utifrån mitt syfte är;  

• Hur görs barnen delaktiga i samlingen? 

• Hur tar förskollärarna tillvara på barns initiativ i samlingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barns delaktighet i samlingen.  Emelie Ström 

3 

 

2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta avsnitt beskrivs först begreppet delaktighet och dess betydelse i försko-

lan utifrån tidigare forskning. I den andra delen avhandlas tidigare forskning 

om barns delaktighet i samlingarna i form av vetenskapliga studier. 

2.1 Begreppsdefinition 

Nedan beskrivs begreppet delaktighet utifrån tidigare forskning och litteratur, 

samt hur begreppen inflytande och delaktighet relaterar till varandra. 

2.1.1  Delaktighet 

Delaktighet kan beskrivas som att ta del i en aktivitet alternativt att delta i be-

slutsfattande processer skriver Thomas (2007) i en forskningsartikel som hand-

lar om att definiera barns delaktighet.  

Förskollärarnas syn på delaktighet har Sandberg och Eriksson (2010) under-

sökt i en forskningsartikel. Där framkom det genom intervjuer att främst asso-

cierade förskollärarna begreppet delaktighet med inflytande och beslutsfat-

tande, men också genom känsla av tillhörighet samt genomförande av aktivi-

teter. Vidare ansåg förskollärarna i studien att delaktighet var väldigt viktigt 

för barnens självkänsla samt att kommunikation är en viktig faktor för delak-

tighet. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) behöver barnen känna 

att de är hörda och sedda, detta är en förutsättning för att de också ska känna 

sig delaktiga. För att verkligen kunna göra barnen delaktiga krävs det att förs-

kolläraren tar ett barns perspektiv för att kunna tolka och förstå barnet. Genom 

att förskolläraren tar barnets perspektiv så är möjligheterna större att barnet 

känner sig delaktig och förstådd. 

2.1.2 Delaktighet kontra inflytande  

Delaktighet och inflytande är två begrepp som ofta går hand i hand. Westlund 

(2010) skriver att barns känsla av delaktighet är väsentligt för att stärka möj-

ligheterna till inflytande. Vidare skriver hon att med inflytande kommer också 

ökat ansvar, vilket kan bli för mycket i relation till barnets utveckling. Därför 

är det viktigt att begränsa inflytandet, dock inte för mycket så att det uppstår 

skendemokrati, där barnen egentligen inte får något reellt inflytande. Arnér 

(2009) skriver att begreppen delaktighet och inflytande behöver åtskiljas, hon 

menar att begreppet delaktighet innebär att ta del av något som någon annan 
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har bestämt, medans inflytande innebär att barnen aktivt ska kunna påverka sin 

vardag.  

I denna studie avser begreppet delaktighet både att ta del av sådant som någon 

annan har bestämt, som Arnér (2009) definierar begreppet, men också hur de 

görs delaktiga i beslutsfattande processer tillsammans med förskolläraren.  

2.2 Tidigare forskning 

Här beskrivs tidigare forskning som avhandlar ämnet om barns delaktighet i 

samlingarna. Jag har även valt att ha med en studie som handlar mer generellt 

om delaktighet i förskolan, där även samlingarna kan kopplas till. 

2.2.1 Delaktighet i samlingen 

Forskning om delaktighet i samlingen har bland annat visat att den som leder 

en samling har ett stort ansvar, vilket Eide, Os och Pramling Samuelsson 

(2012) skriver i deras forskningsartikel som handlar om barns medverkan i 

samlingsstunder i förskolan. Vidare skriver de att förhållandet mellan vuxen 

och barn i samlingen kan beskrivas som asymmetriskt, då den vuxna har större 

makt och inflytande i samlingen än vad barnen har. I sin artikel undersöker de 

om barn har en möjlighet att delta i genomförandet av en samling som är an-

passad till deras förutsättningar. De undersöker även om det är möjligt för hela 

gruppen och det enskilda barnet att kunna påverka samlingen spontant.  

Eide et al. (2012) skriver att en fara med delaktighet i samlingen kan vara att 

enskilda barn får möjlighet till att vara delaktiga, medans andra barn glöms 

bort. Men som de också skriver, så innebär delaktighet inte nödvändigtvis att 

få vara med och bestämma, utan delaktighet kräver att de vuxna tar barnens 

perspektiv och har den i bakhuvudet när planeringar görs. 

Resultatet från denna forskningsartikel (Eide et al. 2012), visar att de att peda-

gogerna visar öppenhet och lyssnar till barnens reaktioner och tal när det passar 

in i pedagogens planering av samlingen. De uppmärksammade också att peda-

gogen satte tidsramar på hur länge en aktivitet fick pågå, och om barnen ville 

fortsätta satta pedagogen stopp för det eftersom tiden var slut. När barnen följer 

pedagogens planering blir det lättare att göra alla barn delaktiga och lyssna till 

deras initiativ, men om något barn inte deltog som planerat blev hen inte heller 

uppmärksammad. De skriver också att det finns lite plats för eget initiativ hos 

barnen, förutom om det ligger inom det planerade området och inte stör det 

pedagogen har planerat. Deras studie visar också att förskolläraren till viss del 

är bra på att låta barnen delta i diskussionerna som handlar om samlingen in-

nehåll, men när barnens svar inte går i linje med det som hen redan har bestämt, 
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ignoreras deras önskningar och förskolläraren fortsätter med samlingen på det 

vis som hen har planerat. Det visar på att hen försöker göra barnen delaktiga i 

samlingen genom att önska innehåll, men också att förskolläraren har en pla-

nering hon följer oavsett vad barnen vill. I samlingarna görs barnen delaktiga 

genom att få frågor av förskolläraren som rör dagens innehåll, och det är tydligt 

att förskolläraren tar till sig svaren och förhåller sig till dem, när det går i linje 

med de svar som hen vill ha. I resultatet framgår det att barnen verkar veta vad 

som förväntas av dem, de vet att de ska svara och delta i de ramar som förs-

kolläraren har satt upp. Det framstår som att förskollärarna egentligen inte är 

intresserade att höra barnens egna tankar, såvida det inte hör ihop med plane-

ringen.  

En annan forskning om barns delaktighet i samlingen, gjord av Emilson och 

Johansson (2013), har undersökt hur olika värderingar påverkar deltagandet i 

samlingen, främst om det är skillnad mellan hur de olika könen tillåts delta. I 

deras analys upptäckte de att barns deltagande i samlingen är baserad på dels 

hur villiga de är att delta samt hur förskolläraren möjliggör för barnen att aktivt 

delta. Förskollärarna som deltog i studien lät även barnen både individuellt och 

tillsammans vara med i beslutsfattande processer, och uppmuntrade barnen till 

att uttrycka sig och ta egna initiativ. Emilson och Johansson skriver även att 

kommunikation är ett villkor för att göra barnen delaktiga i samlingarna, likaså 

att förskollärarna involverar barnen i samlingen. Vidare skriver de också att 

samlingen är förskollärarens kreation, barnen är tillåtna att deltaga, men det är 

förskolläraren som sätter villkoren och bestämmer på vilket sätt barnen får vara 

delaktiga. Barnens initiativ i samlingen tas emot med stöd från förskolläraren, 

men initiativen som tas ska gå i linje med samlingens innehåll. De fann två 

dilemman under analysen, varav den ena var hur det fanns en spänning mellan 

grupp- och individuella behov, då samlingen är en gruppaktivitet och de barn 

som lyfts fram är ofta de som själva tar initiativ. Det andra dilemmat de hade 

var maktrelationen mellan förskollärare och barn, då barnen förväntas delta i 

samlingen på ett sätt som förskolläraren vill, vilket gör att Emilson och Johans-

son ifrågasätter om barns delaktighet i samlingen verkligen är nödvändig då 

det inte passar för alla barn.  

2.2.2 Delaktighet i förskolan 

Forskning om delaktighet i förskolan har gjorts av Ribaeus (2014), där påvisar 

resultaten att förskollärarna anser att barn bör få vara delaktiga i verksamheten. 

Avhandlingen handlar om hur förskollärarna arbetar med förskolans demokra-

tiuppdrag, samt hur barnen agerar med det som sker i förskolan. Vidare skriver 

hon att förskollärarens arbete till viss del handlar om att ta tillvara på barns 

initiativ, eftersom det är genom initiativtagande som de blir delaktiga. Hon 
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skriver även att det är förskollärarna som gör att barnen blir delaktiga, samt 

bestämmer på vilka sätt barnen ska få vara delaktiga. Barnen har större chans 

att få delaktiga i beslut som rör verksamheten när förskollärarna inte har en 

helt styrd planering som de går efter. I resultat av avhandlingen beskriver hon 

hur barnen får möjlighet av förskollärarna att ta egna initiativ, inte bara i sam-

lingen, och därmed påverka deras vardag i förskolan. Men hon beskriver också 

hur barnen utmanar förskolans regler genom att ta initiativ som strider mot vad 

förskolläraren har tänkt och bestämt sedan innan.  
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3 TEORI 

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv och utgångspunkter som an-

vänds i studien. Jag har använt mig av Shiers (2001) delaktighetsmodell för att 

analysera det insamlade material jag har fått.  

3.1 Delaktighetsmodellen 

Harry Shiers väg mot delaktighet (2001) utformades efter artikel 12 i barnkon-

ventionen, och kan användas för att se hur barn görs delaktiga. Det är ett sätt 

att se olika aspekter utifrån ett delaktighetsperspektiv, i denna studie blir det 

ett verktyg för att se hur förskollärarna arbetar med delaktighet i samlingen.. 

Shiers delaktighetsmodell är uppdelad i fem nivåer. Denna modell används i 

denna studie för att analyser hur förskollärarna gör barnen delaktiga i sam-

lingen utifrån de fem nivåer som finns.   

I varje nivå av delaktighet som Shier (2001) beskriver finns det tre steg av 

delaktighet; öppning, möjlighet och skyldighet. Öppningen innebär att förskol-

läraren är beredd att börja arbete efter den principen. Möjligheterna framkom-

mer när förskollärarna aktivt börjar arbeta i enlighet med en av nivåerna, sam-

tidigt som de också fortbildar sig inom just den nivån. Skyldigheterna kommer 

när det finns en planering för hur arbetet med ökad delaktighet ska genomföras 

i den dagliga verksamheten.  

Till varje nivå i Shiers (2010) delaktighetsmodell finns det även tre frågor, en 

för varje steg av delaktighet. Dessa frågor används för att fastställa vilken nivå 

man är på just nu, och därefter går det då att se hur man ska arbeta vidare för 

att ta sig vidare till nästa nivå. Dock kan det vara så att man kan vara på olika 

steg på olika nivåer, vilket inte är orealistiskt utan snarare ganska vanligt. Det 

är även vanligt att vara på olika steg och nivåer i olika sammanhang.  

3.1.1 Nivå 1. Barn blir lyssnade till 

Den första nivån i delaktighetsmodellen handlar om att barn blir lyssnade till 

när de tar initiativ till att uttrycka sig. Den vuxne lyssnar då uppmärksamt och 

med omtanke till det barnet säger. Det görs inga organiserade försök till att få 

barnet till att uttrycka sig, utan den vuxna har ofta inställningen att barn inte är 

intresserade av att uttrycka sig (Shier, 2001).  

De öppningar som finns på denna nivå är att den vuxna är beredd att lyssna till 

barnet. Möjligheterna som finns innebär att de arbetar på ett sådant sätt att de 

kan lyssna, genom att hjälpas åt så att en vuxen kan ta tid till att lyssna eller ge 
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möjlighet till personalen att få utbildning i att lyssna på barn. I det tredje steget, 

skyldighet, så blir det en policy i organisationen att lyssna noga på vad barnen 

har att säga (Shier, 2001). 

3.1.2 Nivå 2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter 

För att barn ska kunna uttrycka sina åsikter och synpunkter krävs det att de 

vuxna stöttar och motarbetar sådant som gör att barnen inte vågar, vill eller kan 

uttrycka sig. Skillnaden mellan nivå 1 och 2 är att här arbetar man aktiv med 

att göra barnen bekväma med att uttrycka sig (Shier, 2001). 

I det första steget, öppningar, är de vuxna redo att stötta och hjälpa barnen att 

uttrycka sina åsikter och synpunkter. Möjligheterna innebär att det finns till-

fällen för barnen att uttrycka sig, genom aktiviteter eller andra tillvägagångs-

sätt. De arbetssätt som användas för att hjälpa barnen ska vara utformade efter 

deras ålder. Skyldigheterna som de vuxna har är att inkludera olika arbetssätt 

som ger barnen möjlighet till att uttrycka sig, i deras policy (Shier, 2001). 

3.1.3 Nivå 3. Barns åsikter och synpunkter beaktas 

Genom att beakta barns synpunkter och åsikter innebär inte det att varje beslut 

ska tas efter barnens önskan. Däremot ska deras åsikter och synpunkter över-

vägas när de uttrycks, det är en faktor som behöver tas i beaktning när det sker 

beslutsfattande processer i verksamheten. Även fast deras åsikter och syn-

punkter räknas, kan det ibland vara andra faktorer som också behöver tas i 

beaktning vilket innebär att barnen kanske inte kan få det de ber om (Shier, 

2001). 

Öppningarna sker när den vuxna är redo att ta barnens åsikter och synpunkter 

i beaktning. Möjligheterna kommer när de vuxna har beslutsfattande processer 

där barnens åsikter tas i beaktning. Och skyldigheterna kommer först när verk-

samheten beslutar att ta med artikel 12 i barnkonventionen (UNICEF Sverige, 

2009) i deras policy, för att försäkra sig om att barnens åsikter väger lika 

mycket i beslutsfattande processer (Shier, 2001). 

3.1.4 Nivå 4. Barn involveras i beslutsfattande processer 

I nivå fyra blir barnen aktivt deltagande i beslutsfattande processer. Tillexem-

pel när det ska planeras aktiviteter, genom att vuxna och barn sätter sig ner och 

gemensamt planerade vad som ska göras, når de nivå fyra. Genom att låta barn 

vara delaktiga i beslutsfattanden, stärks deras självkänsla, de känner en tillhö-
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righet, ökar empati och ansvarskänsla samt grunden för demokratiskt och sam-

hällsdeltagande läggs. Därför kan det sägas att anledningarna till att involvera 

barn i beslutsfattande processer är väldigt starka (Shier, 2001).  

Öppningarna som sker är när de vuxna involverar barnen, vilket verkligen krä-

ver att de vuxna är redo för förändring. Möjligheterna sker när det finns tillvä-

gagångssätt som möjliggör barns involvering. Skyldigheterna nås genom att 

verksamheten gör det till en policy att barn ska vara involverade i beslutsfat-

tande processer och gör allt de kan för att överkomma hinder som uppstår 

(Shier, 2001). 

3.1.5 Nivå 5. Barn delar makt och ansvar över beslutsfattande 

För att nå nivå 5 i Shiers (2010) delaktighetsmodell, krävs det väldigt mycket 

av den vuxna. Här måste de vara redo att ge bort en bit av sin makt och se 

barnen som jämlikar. För att inte barnen ska bli pressade till att ta ansvar de 

inte vill ha, krävs det att den vuxna kan åldersanpassa makten som delas ut. 

Det är därför viktigt att se tillfällen där det är rimligt för barnen att dela makt 

och ansvar med den vuxna, och se till så att det sker i en stöttande miljö. Be-

sluten som fattas behöver även dokumenteras och utvärderas, så att en eventu-

ell policy kan granskas och ändras om det behövs. 

Öppningarna sker när de vuxna är redo att dela makt och ansvar över besluts-

fattande processer. Möjligheterna sker när det finns procedurer som ser till att 

det sker, och skyldigheterna sker när verksamheten har det som policy att låta 

barn och vuxna dela makt och ansvar i beslutsfattande processer, i alla fall i 

vissa beslutsfattanden processer (Shier, 2001). 
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4 METOD 

I detta kapitel presenteras studiens metod, urval, tillvägagångssätt sam genom-

förande. Även de etiska överväganden som är viktiga presenteras här.  

4.1 Metodval 

I denna studie har observationer av samlingar använts som metod.  

Observationer är enligt Christoffersen och Johannessen (2012) en bra metod 

att använda när man vill ha direkt tillgång till det som undersökes. Som de 

skriver vidare så är det bästa sättet att skaffa information att vara delaktig i 

miljön direkt. Eftersom även den kontext som undersöks är begränsad är ob-

servation ett bra val.  

Vidare använde jag mig av en icke-deltagande observation, då jag vill se vad 

som sker utan att själv vara med och påverka det som utspelas. Syftet med en 

icke-deltagande observation är som Franzén (2015) beskriver att påverka så 

lite som möjligt, då det som ska studeras är specificerat.  

Eftersom studien utgår ifrån hur pedagogernas handlingar låter barnen vara 

delaktiga i samlingen blir det svårt att ha en strukturerad observation, då det 

inte går att förutse vad som sker eller sägs. Därför använder jag mig av en 

ostrukturerad observation, med fältanteckningar. I en ostrukturerad observat-

ion noteras allt som är kopplat till det fenomen som undersöks skriver Franzén 

(2015), detta görs genom att skriva ner fältanteckningar som beskriver och 

återberättar det som händer. Christoffersson och Johannessen (2012) skriver 

att en ostrukturerad observation ger en djupare insikt i fenomenet som obser-

veras, eftersom observatören ofta har en öppnare inställning. 

4.1.1 Urval 

Eftersom jag vill se hur barnen görs delaktiga och hur deras initiativ tas tillvara 

på, valde jag att jag ville observera de större barnen på förskolan. Detta ef-

tersom de kan uttrycka sig verbalt och tar andra initiativ på ett annat sätt än 

vad de yngre barnen gör. Jag letade reda på en förskola som jag inte har någon 

anknytning till sedan tidigare, eftersom jag inte ville att tidigare relationer 

skulle påverka studiens resultat. Därför ansåg jag att det var bättre med en för-

skola där jag inte känner någon. 



Barns delaktighet i samlingen.  Emelie Ström 

11 

 

4.1.2 Tillvägagångssätt 

När jag hade beslutat mig för en förskola där jag ville observera, tog jag kon-

takt med förskolechefen. När förskolechefen hade tackat ja till deltagande och 

även fått godkännande av personalen på avdelningen tog jag sedan kontakt 

med personalen. Eftersom jag skulle sitta med under samlingarna bestämde vi 

att jag innan observationstillfällena skulle hälsa på så att barnen fick träffa mig. 

Vid detta tillfälle presenterade jag mig, och berättade för barnen att jag kom-

mer komma och titta på när de har samling, då jag går i skolan och ska skriva 

ett arbete, eller läxa som jag beskrev det som för dem. Samtidigt lämnade jag 

då ut informationsbrev och samtyckeskrav (se bilaga 1 och 2) som personalen 

sedan vidarebefordrade till vårdnadshavarna. Innan observationerna utfördes 

skickades även en anmälan in om behandling av personuppgifter i examensar-

bete in till Karlstad Universitet, i enlighet med GDPR.  

4.1.3 Genomförande 

När jag hade fått in de allra flesta samtyckesblanketter påbörjade jag observat-

ionerna. De två första dagarna var det 3 barn som inte hade lämnat in blanket-

terna, vilket gjorde att inget som de sa eller gjorde antecknades. Samlingarna 

hölls i det största rummet på avdelningen, vilket gjorde att jag kunde sitta en 

bit ifrån samlingarna och ändå ha en bra överblick över vad som skedde. Med 

mig hade jag pennor och anteckningsblock, där jag antecknade allt som skedde 

under samlingen i den mån jag hann med.  

Jag gjorde en observation om dagen under fem dagar. Avdelningen hade en 

samling om dagen, vilket var den som jag observerade. Samlingarnas längd 

varierade mellan 15–30 minuter och den sammanlagda tiden observation som 

jag gjorde var 110 minuter. Det material som jag samlade in blev 19 hand-

skrivna blad, varav det empiriska materialet blev tre sidor datorskrivna blad. 

Då jag hade svårt att plocka ut enbart de viktiga delarna till en början anteck-

nade jag i stort sett allt som skedde de första gångerna, vilket jag sedan plock-

ade bort när jag sammanställde det empiriska materialet.  

4.1.4 Analys 

Efter varje observationstillfälle renskrev jag anteckningarna samt markerade 

ut det som var relevant för min studie. Eftersom det är lätt att missa händelser 

just i stunden dök det ofta upp saker som jag missat att anteckna under obser-

vationen som jag kunde lägga till under renskrivningen. 

Den insamlande datan analyserade jag genom att använda mig av Shiers (2001) 

delaktighetsteori. Genom att leta efter situationer där barnen var delaktiga eller 
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deras initiativ togs tillvara på delade jag sedan in empirin i olika kategorier. 

Allt eftersom jag analyserade empirin hittade jag ändrade jag om i kategori-

erna, då vissa av situationerna som fanns kunde passa in i flera kategorier. När 

kategoriseringen var klar, gjorde jag en grundlig analys av varje situation, för 

att skapa en förståelse av vad det var som skedde, och hur jag kunde koppla 

den till Shiers (2001) modell.   

4.2 Etiska övervägande 

Här beskrivs de etiska övervägande som är relevanta i denna studie samt hur 

jag har förhållit mig till dem under arbetets gång.  

4.2.1 Informationskrav  

Löfdahl (2013) skriver att det viktigaste inom forskningsetik är att deltagarna 

informeras om vad studien handlar om. I informationskravet ska det framgå 

vad studien handlar om, hur resultatet presenteras samt att deltagarnas identitet 

är skyddad. Det ska även i informationskravet finnas med hur anteckningar 

förvaras, samt att all insamlade data förstörs när studien är avslutad.   

Den information som har samlats in under denna studie har förvarats på en låst 

dator, som enbart jag har tillgång till. I mitt informationsbrev, se bilaga, har 

jag också informerat om att alla insamlad data kommer förstöras när studien är 

avslutad.  

Som Löfdahl (2013) vidare skriver så finns det problematik med att informera 

barn, så att de förstår att de deltar i ett forskningsprojekt och att de har rätt att 

inte delta om de inte vill, utan att det blir konsekvenser för dem. Detta blir 

särskilt aktuellt för denna studie, då det är både barn och förskollärare som 

observeras. När jag åkte till förskolan för att hälsa på innan datainsamlingen 

påbörjades var det väldigt många barn som var nyfikna på vem jag var och vad 

jag gjorde där. Tillsammans med avdelningens förskollärare berättade jag då 

att jag skulle komma och titta på när de har samling, och skriva vad de säger 

och gör när de har samlingen. Både jag och förskolläraren var väldigt tydliga 

med att berätta för barnen att de fick säga till om de inte ville vara med. När 

jag sedan kom ut för att utföra första observationen började förskolläraren med 

att återigen berätta för barnen varför jag var där och att de inte behövde vara 

med om de inte ville. Under tiden jag var där och genomförde observationerna 

fick jag aldrig känslan av att något barn eller vuxen tyckte det var obekvämt 

eller inte ville delta, utan de var väldigt nyfikna efteråt vad jag hade skrivit.  



Barns delaktighet i samlingen.  Emelie Ström 

13 

 

4.2.2 Samtyckeskrav 

Som Vetenskapsrådet (2017) skriver så krävs informerat samtycke när det gäl-

ler forsknings som innefattar känsliga personuppgifter, samt att alla samtyck-

eskrav är godkända och inlämnade när studien påbörjas (Vetenskapsrådet, 

2017). Löfdahl (2013) skriver att det är viktigt att varje deltagare ger sitt sam-

tycke till att delta samt ges information om att de när som helst har möjlighet 

till att avbryta deltagandet.  

Jag delade ut samtyckesblanketter till förskollärarna när jag gjorde besök på 

avdelningen, som de sedan lämnade vidare till vårdnadshavarna. Då alla sam-

tyckeskrav inte hade lämnats in när jag skulle påbörja min studie var det vissa 

barn som till en början inte observerades. Dessa barn lämnades utanför obser-

vationerna till dess att samtyckeskrav blev återlämnade, vilket dröjde två da-

gar, sedan hade jag samtycke från alla barn. Sammanlagt var det 15 barn som 

deltog, dock var det inte någon dag som alla var där samtidigt.  

4.2.3 Konfidentalitetskrav 

Löfdahl (2013) skriver att det är viktigt att studiens deltagare garanteras kon-

fidentialitet, så att de inte går att känna igen. Det är viktigt att det inte går att 

känna igen vem som har sagt vad. Händelser och platser ska också vara konfi-

dentiella, så att den insamlade datan inte går att spåra. Den insamlade datan 

ska inte heller vara baserad på personligt tyckande, eller förmedla negativa 

åsikter om förskolans verksamhet eller personer. Vetenskapsrådet (2017) skri-

ver att konfidentialitet är ett skydd mot att obehöriga ska få tillgång till upp-

gifterna, och är en allmän förbindelse att inte sprida uppgifter som har tillhan-

dahållits i förtroende.  

I observationsanteckningarna som gjorde användes aldrig namn, dels för att 

jag inte kunde alla namn, men också för att garantera konfidentialitet. Istället 

för att anteckna namn i anteckningarna, skrev jag en bokstav. Den första per-

sonen som talade fick tillexempel bokstav A, och sedan fortsatte det i ord-

ningen de satt, då de hade bestämda platser i samlingen. Eftersom de inte var 

så många första dagen var det lätt att hålla reda på vilken bokstav som tillhörde 

vem, och resterande dagar fylldes det på.  

4.2.4 Nyttjandekrav 

Nyttjandekravet innebär att den data som samlats in för studien enbart får an-

vändas för det ändamålet skriver Löfdahl (2013). Information som framkom-

mit får inte delas ut till någon annan person, även om de ber om det. Anteck-

ningar som förts under observationen ska efter undersökningens slut förstöras 
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för att ingen obehörig ska få tag på det. Vetenskapsrådet (2002) skriver att 

uppgifter om enskilda personer som är insamlade i forskningsändamål, inte får 

lämnas ut till eller användas för kommersiellt bruk eller syften som inte är ve-

tenskapliga.  

All data som samlades in under observationerna har jag förvarat dels i min 

dator, som enbart jag har tillgång till, och de handskrivna texterna har jag för-

varat i ett låst skåp. Jag har inte talat med någon om den insamlade datan, och 

de som har frågat om min studie har bara fått en kort beskrivning av ämnet. 

När studien är genomförd och godkänd kommer allt insamlat material förstö-

ras. 

4.2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig den insamlade data är skriver 

Christofferssen och Johannessen (2012). Det går att testa datans reliabilitet på 

olika sätt, bland annat genom att genomföra samma undersökning av samma 

grupp vid flera tillfällen, alternativt låta flera forskare undersöka samma sak, 

vid samma resultat tyder det på en hög reliabilitet. Ekengren och Hinnfors 

(2006) skriver att för att säkerställa att den data som samlats in är tillförlitligt 

har observationer skett vid ett flertal tillfällen, detta för att säkerställa att resul-

tatet inte drabbas av slumpmässiga fel. 

Den data som har samlats in är inte verkligheten, utan en representerar den 

skriver Christoffersen och Johannessen (2012). Alltså är validitet ett sätt att 

avgöra hur den insamlade data representerar de fenomen som uppstår, hur 

verklighetstrogna de är.  

Denna studie har vad jag skulle säga en bra reliabilitet, då samma grupp har 

undersökts flera gånger, vilket gör att risken för slumpmässiga fel är låg. Och 

eftersom jag har antecknat precis det som sker, utan att lägga in egna värde-

ringar så har studien även en bra validitet.  
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt analyseras resultaten av de observationer som har gjort. Genom 

att presentera resultatet och analys med hjälp av olika underrubriker delas ob-

servationerna in i olika teman gjorde satte efter de forskningsfrågor som finns 

presenterade i avsnitt 1. Alla namn som förekommer i avsnittet är fiktiva och 

förskollärarnas namn är skrivna med versaler. Samlingarna skedde i ett av rum-

men på avdelningen där det fanns en rund matta, som barnen satt runt. Det var 

två förskollärare på avdelningen, och de var som höll i samlingarna, som på-

gick mellan 15–30 minuter. Utifrån samtal med förskollärarna framgick det att 

de hade planerad samling en gång om dagen.  

5.1 Barns delaktighet i samlingen 

I detta avsnitt analyseras det empiriska material som har samlats in utifrån hur 

barn görs delaktiga i samlingen. 

5.1.1 Delaktighet i samtal 

Samtal är en viktig del för att barnen ska göras delaktiga, och under observat-

ionerna var det främst genom samtal mellan förskollärare och barn som delak-

tigheten syntes. Samtalen som skedde var i de flesta fall mellan förskolläraren 

och barn, där de gemensamt kommunicerade utifrån frågor eller uttalanden.  

Det empiriska materialet visade att det ofta var samma barn som talade, samt 

att vissa barn sällan eller aldrig deltog i samtalen som skedde. Samtalens början 

var ofta att förskolläraren ställde en fråga, kopplat till det hen pratade om. Hen 

bjöd in alla barn i samtalen genom att ställa frågan till olika barn varje gång, 

men allt som oftast var det samma barn som tog över samtalen sett ifrån det 

empiriska materialet.  

Förskolläraren lät ofta barnen flika in i samlingen med tankar som dykt upp, 

och när innehållet var relevant för samlingen övergick det till en diskussion 

med resterande barngrupp. Ett exempel på ett samtal där detta hände var under 

en av samlingarna som observerades: 

Pelle: Jag tror att det är en nisse som bor där inne! 

GUNNEL: Ja, det kanske är en liten tomtenisse som har flyttat 

in till oss! Vad tror ni andra?  

    

  (Fältanteckning, samling, 181203) 
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Pelle utbrister vad han tror, och förskolläraren spinner vidare på detta och för-

söker göra resterande barngrupp delaktiga i samtalet.  

Utifrån dessa situationer är går det att förstå att förskollärarna i denna situation 

når nivå 2 i Shiers (2001) delaktighetsmodell. Förskollärarna visar tydligt att 

de är uppmärksamma och lyssnar till de barn som talar, vilket visas genom att 

förskolläraren ställer en motfråga till barnen och uppmanar dem till att uttrycka 

sig. Genom att de uppmuntrar barnen till uttryck, nås även nivå 1 i Shiers mo-

dell, då de tydligt visar att de vill lyssna till barnens tankar. Förskolläraren 

arbetar aktivt med att göra barnen delaktiga i samlingen, och bjuder in dem till 

diskussion. Det går att se att förskolläraren både arbetar med öppningar och 

möjligheter i både nivå 1 och 2, då hon ger barnen möjligheter till att uttrycka 

sig samtidigt som hon är villig att lyssna till vad barnen har att säga. 

 

5.1.2 Delaktighet genom beslutsfattande processer 

Ett annat som barnen görs delaktiga på är att få vara delaktig i beslutsfattande 

processer. Under observationstillfällena fanns det vid flera tillfällen då det 

möjliggjordes för beslutfattande processer. I vissa fall var det situationer där 

barnen själva önskade att bestämma något, tillexempel vilka sånger de skulle 

sjunga idag, eller vad de skulle göra efter samlingen. I vissa fall lät förskollä-

rarna barnen aktivt delta i dessa beslut, tillexempel genom en omröstning för 

om de ska vara inne eller ute efter samlingen, och ibland tog förskolläraren 

beslutet på egen hand. Väldigt ofta under samlingarna som skedde där besluts-

fattande processer ägde rum nåddes även nivå 3 i Shiers (2001) delaktighets-

modell, då barnens åsikter och synpunkter togs under beaktning. Förskollä-

rarna arbetade på ett sådant sätt att de möjliggjorde för barnen att vara delaktiga 

i beslutfattande, genom att aktivt ställa frågor där det fanns möjlighet att på-

verka resultatet. 

Ett exempel på när förskolläraren aktivt lät barnen vara delaktig i en besluts-

fattande process var när de skulle ha samling, och förskolläraren frågade bar-

nen vad de ville göra under samlingen: 

 

LISA: Ska vi leka färgtåget eller ska vi ha ramslådan idag? 

Stina: Färgtåget! 

Pelle: Ja, färgtåget! 

LISA: Vi röstar, det som får flest röster gör vi.  
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  (Fältanteckning, samling, 181204) 

Här arbetar förskollärarna med att göra barnen delaktiga i beslutsfattande 

processer, där de når nivå 3 i Shiers (2001) modell av delaktighet. Då förs-

kolläraren har planerat en demokratisk omröstning av aktivitet visar förskol-

läraren att hon är redo att ta barns åsikter i beaktning. Förskolläraren hade här 

också kunnat nå nivå 4 i modellen, men eftersom förvalda alternativ i besluts-

fattande processer inte anses vara involvering i dess processer uppnås inte 

denna nivå. Genom att förskolläraren låter barnen välja mellan aktiviteter vi-

sar det tydligt att hon är villig att lyssna till barnen, men de görs inte delakt-

iga i det verkliga beslutsfattandet, utan det har förskolläraren gjort tidigare 

utan dem.  Det är dock tydligt att förskolläraren uppnår både öppningar och 

möjligheter i nivå 3, då hon tar barnens åsikter i beaktning och låter barnen 

vara delaktiga i viss mån i den beslutsfattande processen.  

 

5.2 Hur tar förskollärarna tillvara på barnens initiativ i 

samlingen?  

I detta avsnitt redogörs den andra forskningsfrågan; Hur tar förskollärarna till-

vara på barnens initiativ i samlingen?  

5.2.1 Initiativ till beslutsfattande processer 

Ett sätt som förskollärarna tog tillvara på barnens initiativ var genom att låta 

dem delta. Detta skedde både genom att uttrycka sig med tal, men också genom 

att genom handlingar ta initiativ till att vara delaktiga. Barnen tog initiativ till 

både beslutsfattande processer, som när de till exempel uttryckte en önskan om 

att gå ut efter samlingen, och förskolläraren uppmärksammade då deras ini-

tiativ genom att låta barnen rösta in inne- eller utomhuslek. Ofta blev deras 

initiativ uppmärksammat av förskolläraren som bekräftade det de sagt eller 

gjort, men vid vissa tillfällen då initiativen låg utanför samlingens ramar avbröt 

förskolläraren initiativet och fortsatta med planeringen. Ett exempel på när bar-

nen tog eget initiativ till samlingen var: 

Berta: Jag vill sjunga Tipp tapp också!   

LISA: Den kan vi ha som ett litet extra nummer kanske, är det 

fler som vill ha den? 

Flera barn räcker upp handen.  

LISA: Okej, då tar vi med den också.   

  (Fältanteckning, samling, 181205)  
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Här kan man se att förskolläraren når de fyra första nivåerna av Shiers (2001) 

delaktighetsmodell. Förskollärarna låter barnen uttrycka sig, och ger barnen 

stöd i att uttrycka sig genom att bekräfta det de säger och gör. De låter även 

barnen vara delaktiga i beslutsfattande processer, som är nivå 4 i delaktig-

hetsmodellen. De lyssnar in barnens åsikter och tankar, tar dessa i beaktning 

och därefter, när det är möjligt, låter de barnen vara delaktiga i beslut som rör 

deras initiativ.  

Ett exempel på när ett barn tog initiativ till något som låg utanför förskollära-

rens planering var:  

 Patrik: Ska vi ut och leka sen? 

GUNNEL: Nej, det regnar så mycket idag, vi stannar inne.  

Patrik: Men då kan vi ju hoppa i vattenpölarna! 

GUNNEL: Då blir ni alldeles blöta, det vill vi inte.  

  (Fältanteckning, samling, 181203) 

I denna situation visar förskolläraren ett arbetssätt motsvarande nivå 1 och 2 i 

Shiers (2001) delaktighetsmodell. Hon väljer att lyssna till barnet, hör vad 

barnet har att säga och låter barnet uttrycka sina åsikter. I enlighet med nivå 3 

beaktar förskolläraren vad barnet uttrycker, men väljer att inte ta tillvara på 

barnets initiativ. Shier (2001) skriver i nivå 3 att barn ska få uttrycka sina 

åsikter och synpunkter, men det är inte alltid de går att tillgodose det barnet 

ber om då det finns fler faktorer som spelar in, vilket blir synligt i denna situ-

ation. Förskolläraren väljer att inte tillgodose barnets önskan, då det inte är 

möjligt i denna stund, men visar ändå på att hon är villig att ta barnets åsikt i 

beaktning. Det är tydligt att förskolläraren uppnår både öppningar och möj-

ligheter i denna situation, då hon aktivt lyssnar till vad barnen har att säga, 

och tar dess åsikter i beaktning.  

5.2.2 Initiativ i samlingen 

Under observationstillfällena dokumenteras flera tillfällen där barnen tar ini-

tiativ, som ligger utanför ramarna förskolläraren har planerat för tillfället. I 

vissa fall, där tillfälle ges, tar förskolläraren tillvara på det initiativ som barnet 

tagit. I detta exempel från när barnen åt frukt under en samling är ett exempel 

på hur förskolläraren tog tillvara på ett barns initiativ: 

Anna: Hämta soptunna? (Håller upp bananskalet) 

 LISA: Ja det kan du göra Anna, så kan ni slänga bananskalet. 

   (Fältanteckning, observation, 181204) 
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Förskolläraren tar tillvara på barnets initiativ till att hämta soptunnan. Förskol-

läraren i detta fall arbetar på ett sätt som motsvarar nivå 2 i Shiers (2001) mo-

dell, då hon även bekräftar barnets syfte med att hämta soptunnan och sätter 

ord på det barnet visar. Nivå 2 handlar om att låta barnen uttrycka sig, och att 

förskolläraren låter dem göra det samt bekräftar deras uttryckssätt, vilket förs-

kolläraren gör.  

Ett exempel på när barnets initiativ inte togs tillvara på är vid ett senare obser-

vationstillfälle, där de skulle ha sångsamling: 

 Kalle: Kan vi inte ta qr-sångerna på ipaden istället? 

 LISA: Nej, idag tar vi sångpåsen.  

 Kalle: Vi kan ta qr en annan dag istället. 

 LISA: Ja, det kan vi göra.  

  (Fältanteckning, observation, 181203) 

Förskollärarna tar tillvara på barnens initiativ, de lyssnar och beaktar det som 

barnen säger, och fattar därefter ett beslut, vilket gör att de når nivå 3 i Shiers 

(2001) delaktighetsmodell. Men de når även nivå 1 och 2, då de lyssnar på var 

barnen har att säga, och stödjer deras vilja till att uttrycka sig genom att be-

kräfta att de hör vad barnen säger. Som Shier (2001) skriver om nivå 3, så ska 

barnens åsikter och tankar beaktas av förskolläraren, så finns det andra faktorer 

som också ska tas i beaktning, vilket gör att det inte alltid är möjligt för barnen 

att få sin vilja igenom. Både möjligheter och öppningar blir synliga i denna 

situation, då de i sitt arbetssätt ger barnen möjlighet till att uttrycka sig, samt 

att de tar barnens åsikter i beaktning.    
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6 DISKUSSION 

Detta kapitel har först en del där studiens metod diskuteras, samt hur den kan 

ha påverkat studiens utgång. Den andra delen är resultatdiskussion, där det 

analyserade materialet diskuteras utifrån tidigare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie var syftet att bidra med kunskaper om hur barn görs delaktiga i 

samlingen samt hur deras initiativ tas tillvara på under samlingen. För att göra 

detta valde jag att använda mig av observationer som metod, mer specifikt 

ostrukturerade observationer. Att jag valde ostrukturerade observationer var 

för att få så mycket insamlad data som möjligt, och för att lättare kunna se 

mönster i samlingarna. Till en början när jag genomförde observationerna för-

sökte jag få med precis allt som hände, vilket jag upptäckte var omöjligt med 

papper och penna. I och med att jag under observationerna enbart antecknade, 

är det möjligt att jag har missat sådan som kan ha varit väsentligt för studien, 

och som hade kunnat påverka resultatet.  

Den insamlade datans validitet är hög, skulle en studie som denna genomföras 

igenom skulle resultatet bli likvärdig denna studie. 

Den teoretiska utgångspunkten i studien är Henry Shier (2001) delaktighets-

modell. Eftersom det är en modell som används för att se hur förskollärarna 

arbetar för att göra barnen delaktiga har det varit en bra teori att analysera ifrån. 

Dock ansåg jag att det var svårt att analysera resultatet i den andra forsknings-

frågan med hjälp av denna teori, vilket gör att jag tror att det hade varit till min 

fördel att använda mig av ytterligare en teori. Något som jag upplevde proble-

matiskt var att analysera vilket steg i nivåerna förskollärarna var, eftersom det 

är svårt för mig att veta om de aktivt jobbade med att göra barnen delaktiga. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om barns delaktighet i sam-

lingssituationer. I resultatkapitlet har den insamlade datan redogjorts samt ana-

lyserats med hjälp av Shiers (2001) delaktighetsmodell. I detta avsnitt kommer 

resultatet diskuteras med tidigare forskning utifrån de forskningsfrågor som 

studien har.  
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6.2.1 Hur görs barnen delaktiga i samlingen? 

Resultatet av det empiriska materialet visar att det sker mycket kommunikation 

mellan förskolläraren och barnen. Nivå 1 i Shiers (2001) delaktighetsmodell 

som handlar om att lyssna på barn är tydligt uppnådd utav förskollärarna, även 

att de aktivt arbetar på ett sätt som möjliggör det för barnen att bli lyssnade på. 

Detta gör de genom att ställa frågor, samt uppmuntra barnen till att tala. Som 

Emilson och Johansson (2013) skriver så är kommunikation mellan förskollä-

rare och barn en förutsättning för delaktighet. De medverkande förskollärarna 

i studien låter barnen via kommunikation vara delaktiga, då de låter barnen 

komma till tals, samt beaktar det de säger. De låter också barnen vara delaktiga 

i vissa beslutsfattande processer genom kommunikation med barnen, som är 

nivå 3 på Shiers delaktighetsmodell. Eide et al. (2012) skriver att förskollärare 

ofta är bra på att låta barn delta i samtalen under samlingen, så länge detta sker 

inom de ramar som förskolläraren har satt, samt att de tar barnens uttryck i 

beaktning så länge det är relevant för samlingen. Detta är något som inte går 

att se i denna studie, då resultatet visar att förskollärarna lyssnar till barnen och 

beaktar deras åsikter och synpunkter. Därmed görs barnen delaktiga i samtalen 

som sker under samlingen, även i de fall där de inte är relevant för samlingen.  

Emilson och Johansson (2013) skriver att samlingen är förskollärarens kreat-

ion, barnen får vara med och bestämma vad som ska ske om förskolläraren 

aktivt väljer att göra dem delaktiga. I resultatet av den här studien fanns det en 

situation där barnen ges möjlighet till att välja mellan två samlingsaktiviteter, 

som förskolläraren förmodligen på förhand hade bestämt. Här kan det som 

Westlund (2010) skriver ifrågasättas om barnen verkligen ges möjlighet till att 

delta i en beslutsfattande process, eller om det är skendemokrati där barnen 

egentligen inte har något reellt inflytande. Shier (2001) tar upp på nivå fyra i 

delaktighetsmodellen att en öppning sker när förskolläraren är villig att låta 

barnen delta i beslutsfattande processer, vilket är förskolläraren är väldigt nära 

i denna situation, fast hon på förhand bestämmer vilka alternativ beslutet rör 

sig mellan. Detta gör att förskollärarna är och snuddar på nivå fyra i delaktig-

hetsmodellen, men inte riktigt når dit då de inte låter barnen vara delaktiga i 

det steg där besluten verkligen tas. Här kan det då diskuteras, är det skende-

mokrati som sker, eller är det försök till att göra barnen delaktiga i de besluts-

fattande processer som sker. Ribaeus (2014) skriver att förskollärarna gör bar-

nen delaktiga, men det är också tydligt att de blir delaktiga på de vis som för-

skolläraren bestämmer, det är de som har makten att avgöra om och när barnen 

ska få vara delaktiga. Maktrelationen är något som även Emilson och Johans-

son (2011) beskriver som problematiskt, då förskolläraren har makten att be-

sluta när barnen får vara delaktiga eller inte. I det empiriska materialet från 
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denna studie framgår det dock att förskollärarna aktivt försöker få barnen del-

aktiga, både genom samtal med varandra och i beslutsfattande processer.  

 

6.2.2 Hur tar förskollärarna tillvara på barns initiativ i samlingen? 

Resultatet visar att förskollärarna tog tillvara på barns initiativ genom att låta 

dem vara delaktiga i det som sker i samlingen, men även i beslutsfattande pro-

cesser. 

Utifrån det empiriska materialet finns det tydliga indikationer på att de besluts-

fattande processer som skedde kom på initiativ av både barn och förskollärare. 

Många utav de initiativ som togs av barnen blev på ett eller annat sätt tillvara-

tagna av förskollärarna, i den mån det gick.  

Eide et al. (2012) skriver att det finns lite plats för barnen att ta initiativ i sam-

lingen, så länge det inte är innanför de planerade ramar som förskolläraren har 

satt. I det empiriska materialet var detta dock inte något som gick att urskilja, 

då förskollärarna var måna om att ta tillvara på barnens initiativ, och även om 

det var något som inte gick att utföra just vid det tillfället, påpekade de möjlig-

heterna för att göra det en annan dag istället. Som tillexempel när ett barn tog 

initiativ till att ändra sångsamlingen. Förskolläraren i det fallet beaktade dock 

det som barnet uttryckte, och istället för att säga ett blankt nej acceptera barnets 

förslag om att göra detta en annan dag. Förskollärarens handling gjorde att hen 

nådde nivå 3 i Shiers modell, då hen beaktade barnets önskan, även fast förs-

kolläraren utslag blev ett annat än önskat.  

Emilsson och Johansson (2013) skriver att ett dilemma i samlingssituationerna 

är att det ofta är samma barn som tar initiativ. Detta var också något som fram-

trädde ur det empiriska materialet, det var ofta samma barn som tog initiativ 

till handlingar och tal, och ett antal barn som sällan eller aldrig tog initiativ. De 

barn som sällan tog initiativ var dock medverkande i de beslutsfattande pro-

cesserna, genom att lägga sin röst på det alternativ som de ville ha. Detta gör 

att förskollärarna når nivå 3 i Shiers delaktighetsmodell, eftersom förskollä-

rarna aktivt arbetar på ett sätt som möjliggör för barnen att vara delaktiga i 

beslutsfattande processer. Även Ribaeus (2014) resultat i avhandlingen visar 

att barnen får möjlighet av förskollärarna att ta initiativ i samlingen, vilket 

också går att se i denna studie. 
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6.3 Slutsats och fortsatt forskning 

I denna del presenteras studiens slutsats samt hur det kan vara möjligt att gå 

vidare med denna studie.  

6.3.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om barns delaktighet i sam-

lingsstunder. Det som har framkommit i resultatet är att förskollärarna till stor 

del låter barnen vara delaktiga i det som sker, och till viss del i beslutsfattande 

processer. Det som även framkom var att det ofta var lättare för barnen att få 

sina initiativ tillgodosedda i de fall där det sammanföll med förskollärares pla-

nering. Förskollärarna nådde tre av nivåerna i Shiers (2001) delaktighetsmo-

dell, vilket är väldigt bra då det visar på att de aktivt arbetar med att göra barnen 

delaktiga.  

6.3.2 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning inom ämnet delaktighet i samlingen är att under-

söka om det finns villkor för att vara delaktig. Jag märkte under mina obser-

vationer att vissa barn var mer delaktiga än andra, och upplevde också att bar-

nen som hade svårigheter med att uttrycka sig verbalt sällan gjordes aktivt del-

aktiga av förskollärarna.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Samtyckesblankett 
Samtycke till att delta i studien: Examensarbete förskollärarprogrammet 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan 
avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 
  

Jag tillåter mitt barn att delta i observationen  □ 

Jag tillåter inte mitt barn att deltar i observationen □ 

Barnets namn:  

  
…………………………………………                      …………………………………………… 
Underskrift vårdnadshavare                       Underskrift vårdnadshavare 
  
…………………………………………                      …………………………………………… 
Namnförtydligande                                        Namnförtydligande 
  
…………………………………………                      ……………………………………… 
Ort och datum                                                 Ort och datum       
  
Kontaktuppgifter 
Student 
Emelie Ström 
emelstro104@kau.se  
  
Handledare 
Lovisa Skånfors 
Lovisa.skanfors@kau.se 
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Bilaga 2 

Informationsbrev  

Information om studien: Examensarbete förskollärarprogrammet 

Mitt namn är Emelie Ström, jag läser sjätte terminen på förskollärarprogram-

met på Karlstad Universitet. Jag håller just nu på att skriva mitt examensar-

bete och kommer befinna mig på ditt/dina barns avdelning under vecka 49–

50 för att genomföra observationer till min studie. Syftet med denna studie är 

att undersöka barns delaktighet i samlingarna som sker på förskolan. Jag 

kommer vara med under samlingarna och observera det som sker, och an-

vända mig av fältanteckningar för att notera det som sker.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Samtycke kan återkallas när som helst 

under studiens gång. Allt material som samlas in förvaras på sådant sätt att 

inga obehöriga har tillgång till dem. Eftersom jag kommer observera vardag-

liga situationer där ditt/dina barn deltar, behöver jag ditt tillstånd för att in-

kludera ditt/dina barn i studien. 

 Uppgifterna på vilken stad studien genomförts i kommer vara konfidentiellt, 

dvs inte nämnas någonstans i studien. Även namn på förskolan och de barn 

som deltar kommer vara konfidentiellt. Uppgifterna som samlas in kommer 

bevaras så länge uppsatsarbetet pågår samt till dess att Karlstad Universitet 

har registrerat betyget, sedan kommer de att förstöras. 

Uppgifterna som samlas in kommer bevaras så länge uppsatsarbetet pågår 

samt till dess att Karlstad Universitet har registrerat betyget, för att sedan för-

störas. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventu-

ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-

vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 

klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 

Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Kontaktuppgifter 

Student 

Emelie Ström 

emelstro104@kau.se  

 Handledare 

Lovisa Skånfors 

Lovisa.skanfors@kau.se 
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