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Denna aktionsforsknings syfte var att kartlägga förutsättningarna för att utveckla 

barns demokratiska deltagande och inflytande i skolans och förskolans samlingar. 

Forskningen genomfördes med kvalitativa metoder genom observationer och 

intervjuer. Barnen i forskningen var dem vi mött på våra VFU-platser 

(verksamhetsförlagd utbildning) under praktiken. Resultatet visade att barn anser att 

de har inflytande och möjlighet till påverkan i förskolans och skolans samlingar men 

att det ofta är läraren eller andra barn som pratar mest. Slutsatser vi kom fram till är 

att barn tycker att de har inflytande och möjlighet att påverka men genom 

observationer såg vi att det inte alltid stämde med verkligheten eftersom aktiviteterna 

redan var planerade och lärarna oftast tog störst talutrymme. Det är läraren som i 

slutändan ska se till att barnen blir medbestämmande vilket även läroplanerna, Lpfö 

98 och Lgr 11, lyfter men lärarna verkar inte finna tiden som behövs för att barnen 

ska få mer inflytande då det finns mål som ska uppnås. 
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Inledning 
Vi vill kartlägga barns rätt till inflytande i förskolans och skolans samlingar och om 
det sker utifrån ett demokratiskt perspektiv. Dagens Sverige är ett demokratiskt 
samhälle där medborgarna har rättigheter och skyldigheter. För barn betyder 
skyldigheten nio års skolplikt bland annat och rättigheterna består i att alla har rätt 
till en utbildning. Alla skolans styrdokument förespråkar barns rätt till inflytande och 
medbestämmande i förskolan och skolan, de ska ha rätt att uttrycka sina tankar och 
åsikter fritt i kommunikation med andra. Läraren ska arbeta utifrån barns rätt att 
komma till tals och bli sedda. Barn har många olika intressen, önskningar och 
erfarenheter som ska försöka tillgodoses. Genom delaktighet och inflytande kan 
barnens självkänsla stärkas och dynamiken i gruppen bli bättre. Barnen är de 
blivande vuxna samhällsmedborgarna och de behöver praktisk erfarenhet av hur ett 
demokratiskt samhälle fungerar vilket de kan få genom att vara medbestämmande i 
förskola och skola. Styrdokumenten föreskriver ett demokratiskt arbetssätt där 
barnen har möjlighet att påverka, men hur ser det ut i verkligheten?  

1. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga förutsättningarna för ett vidare 
aktionsforskningsarbete om att utveckla barns demokratiska deltagande och 
inflytande i skolans och förskolans samlingar.  

Forskningsfrågor:  

 På vilket vis har barn i respektive grupp demokratiskt inflytande och 
delaktighet i förskolans/skolans samling? 

 Hur kommer barnen till tals i samlingen?  

 Hur anser barnen att de kan och vill påverka sina samlingar? 

2. Litteraturgenomgång 

2.1. Teoretiska utgångspunkter 

2.1.1. Deweys tankar om demokrati i skolan 

Demokrati är, enligt Dewey, förutom ett statsskick även ett sätt att leva där 
människor samspelar i interaktion. Han fokuserar sina teorier på skolan och visar att 
skolan har en viktig uppgift i att arbeta för ett fortsatt fungerande demokratiskt 
samhälle. Han menar att för att barn ska kunna bli demokratiska medborgare måste 
de ha kunskaper som möjliggör agerandet, kunskaper som de kan få genom 
kommunikation och erfarenhet av demokrati. Dewey anser att barn genom att 
praktiskt träna och använda sig av demokrati i skolan får en bra grund för en fortsatt 
förståelse för det demokratiska samhället. För Dewey handlar pedagogiken om att 
överföra kulturen genom utbildning och fostran av nästa generation. På så sätt 
överförs samhällets normer och värderingar till barn som gör det möjligt för dem att 
föra samhället vidare (Hartman, Roth och Rönnström, 2003). 

Demokratins politiska former grundar sig i tanken om att ingen människa eller grupp 
av människor är tillräckligt smart eller bra för att kunna styra över andra människor 
utan deras samtycke. Enligt Dewey innebär det att alla som under sin livstid ingår i 
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en social institution påverkas av den och ska kunna vara med att skapa och leda den. 
Demokrati grundar sig i tron att människan har många möjligheter, att människan är 
intelligent och att den samlade och kooperativa erfarenheten har betydelse. 
Människan är inte fullkomlig men kan om chansen ges utvecklas och få den insikt och 
klokhet som är nödvändig för att leda den mänskliga gemenskapen. 
 
Dewey menar att för att förbereda barn för det framtida livet måste de få möjligheten 
att bestämma över sig själva. Utbildning i skolan måste utgå från en psykologisk 
insikt i barnens kunskaper, intressen och vanor. De ska kunna tolkas och översättas 
till vad de kan användas och nyttjas till i det framtida samhället. Dewey anser att 
skolan mer borde vara en förenkling av det riktiga samhället och vara en fortsättning 
på barnens hemliv. Föräldrarna har lagt grunden för barnens värden och skolans 
uppgift är att fördjupa och utöka de värdena genom att läraren som medlem i 
barngruppen hjälper till att välja vad som ska påverka barnen.  

Dewey tar som exempel upp det idealiska hemmet där barnen lär sig i interaktion 
med familjen, där föräldrarna vet vad som är bäst för barnen och ger dem det de 
behöver. I familjen diskuteras, idéer tas upp och frågor ställs vilket utvecklar barnen. 
Erfarenheter sätts ord på och missförstånd rättas till. Barnen deltar även i hemmets 
hushållsgöromål och lär sig på så sätt ordning och reda, goda vanor och att respektera 
andras rättigheter och idéer och att sätta allas gemensamma intressen före sina egna. 
Dewey menar att genom att göra det ideala hemmet större och låta barnen vidga sina 
sociala kontakter, träffa fler barn och vuxna skulle vi ha den ideala skolan. Han 
förespråkar även att ta tillvara barnens aktiviteter. Genom ett målinriktat och 
organiserat arbetssätt kan barnens aktiviteter leda till viktiga resultat istället för att 
bara förbise dem. Dewey har hört vuxna undra hur disciplin, kultur och 
kunskapsförmedling kan åstadkommas om allt utgår från barnens ogenomtänkta, 
virriga och slumpmässiga idéer, impulser och intressen. Rätt organisation av material 
och utrustning hävdar Dewey skulle leda fram till de resultat som önskas. 

Dewey menar att det inte är alla olika skolämnen utan det sociala livet, barnens 
sociala aktiviteter som är grunden till barnens utveckling. Språket menar han, är ett 
sätt att få fram logik men det är främst ett socialt instrument som är till för att 
kommunicera. Genom språket får människan ta del av andras idéer och känslor och 
inte bara information. 

2.1.2. Vygotskijs tankar om samspel  

Vygotskij (1999) menar att de aktiviteter som försiggår i barnets huvud har påverkats 
av en aktivitet med andra. Enligt honom sker barnens utveckling och lärande i 
interaktion med andra, barn och vuxna.  

Strandberg (2006) är psykolog och har en lång erfarenhet av bland annat 
skolpsykologi. Han menar att grunden för förutsättningarna för barnens lärande och 
utveckling är att de är delaktiga och aktiva tillsammans med andra. Strandberg har 
deltagit i ett utvecklingsprojekt om barnens inflytande i skolan och han imponerades 
av hur barnen var fulla av idéer om hur de kunde bli mer delaktiga. Strandberg 
belyser att enligt Vygotskij är alla former av mänskligt samspel en social kompetens 
vilken är grunden till människans utveckling. Barnet förses med och möter ett språk i 
interaktion med andra och det är i samspel genom kommunikation som lägger en 
grund för individens tankar. Det är samspelet mellan de inre tankarna och de yttre 
aktiviteterna, interaktionen med andra, som är grunden till allt lärande enligt 
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Vygotskij. Strandberg menar att läraren skapar en början till barnets lärande genom 
att skapa samspel mellan barn och barn och barn och vuxna. 

2.2. Normativa utgångspunkter 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lgr 11) och Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) framskriver att det är 
en demokratisk grund som skolan och förskolan utgår ifrån och att undervisningen i 
skolan och verksamheten i förskolan ska ske genom demokratiska arbetsformer. De 
ska arbeta för att barnen får goda förutsättningar för att bli aktiva 
samhällsmedborgare. Vidare lyfter läroplanerna lärarens uppdrag att 
uppmärksamma barn på vilka rättigheter och skyldigheter ett demokratiskt samhälle 
ställer, men även att förbereda barnen på detta genom delaktighet och 
ansvarsförståelse. 

En av skolans främsta uppgifter är att fostra demokratiska medborgare föreskriver 
SOU (1996:22). Att ha inflytande i skolan är en mänsklig rättighet och allt lärande 
förutsätter delaktighet i skolan. Genom barnens delaktighet och inflytande kan deras 
sociala sympati, medkänsla, empati och tolerans utvecklas och det bidrar även till att 
barnen blir respekterade, hörda och sedda. Läroplanerna och kursplanerna ger 
skolorna stort utrymme att bestämma om hur undervisningen läggs upp för att ge 
barnen inflytande över undervisningens innehåll, arbetsformer och arbetssätt. 

2.2.1. Lpfö 98 (reviderad 2010) 

Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010) ska barnens tid på 
förskolan vara varierande där både omvårdnad och omsorg ska vävas in med vila och 
andra aktiviteter som till exempel samling. 
 
Lärare ska sträva efter att barnen får en förståelse för de demokratiska principer som 
samhället är uppbyggt på genom att få vara med om samarbete och beslutsfattande 
på olika sätt. Verksamheten i förskolan ska bedrivas på ett sätt som låter barnens 
intresse och ansvarskänsla växa fram för att på sikt som aktiva medborgare delta i 
samhället. Lpfö98 (reviderad 2010) framskriver att flickor och pojkar ska ha samma 
förutsättningar för att kunna få inflytande och vara delaktiga i den dagliga 
verksamheten. Barnen ska få stöd i att utveckla sin förmåga att sätta ord på sina 
tankar och åsikter och på det sättet få en möjlighet att påverka sin situation. 
Förskolan ska vara en social miljö som ska inspirera barnen att ta initiativ och 
utveckla deras sociala kompetens och de ska få möjligheter till utveckling i sin 
potential att iaktta och reflektera. 

2.2.2. Lgr 11 

Lgr 11 framskriver att det är en demokratisk grund som skolan utgår ifrån och att 
undervisningen i skolan ska ske genom demokratiska arbetsformer. Skolan ska 
arbeta för att ge barnen goda förutsättningar för att bli aktiva samhällsmedborgare. 
Barnen ska med utgångspunkt i de demokratiska principerna vara delaktiga, ta 
ansvar och kunna påverka och det är barnens ålder och mognad som ska utgöra 
grunden för barnens inflytande. Vidare framhåller Lgr 11 att det är lärarna som ska se 
till att barnen får inflytande på undervisningens innehåll samt vilka varierande 
arbetsätt som används. Att barnens tro på sin egen förmåga att språkligt uttrycka sig 
ska stärkas genom varierande kommunikation såsom läsa, skriva och samtala. 
Lärarna ska även uppmärksamma barn på vilka rättigheter och skyldigheter som ett 
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demokratiskt samhälle ställer och förbereda barnen på detta genom delaktighet och 
ansvarsförståelse. 

2.3. Praktiska tillämpningar och till dem relaterad 

forskning 

2.3.1. Den historiska bakgrunden till förskolans 

samlingar 

Dagens samlingar i förskolan har många likheter med Friedrich Fröbels (1782-1852) 
praxis i den fröbelska kindergarten där barn och vuxna satt i en cirkel och 
diskuterade till exempel naturen med dess årstider och geometriska former men även 
sång- och rörelselekar för att barnen skulle utvecklas både kroppsligt och själsligt. 
Cirkeln i sig är den del som enligt Fröbel bidrar till gemenskap. Fröbel var själv starkt 
troende, han menade att vi genom interaktion med världen runtomkring oss 
utvecklade det gudomliga inom oss och detta präglar hans syn på att den yttre 
naturen och människans inre är nära sammankopplat med varandra (Rubinstein 
Reich, 1996).  

Traditionellt sett finns samling både i skolan och förskolan. Skolans 
morgonsamlingar var tidigare ofta förknippade med religionen genom morgonbön 
och psalmsång, men med den ökade religionsfriheten på 1970-talet försvann det 
religiösa inslaget mer och mer. Behovet av samlingar kvarstod för att tanken var att 
delge information men även att det skulle ge barnen i skolan en samhörighetskänsla  
(Rubinstein Reich, 1996). 

2.3.2. Samlingens struktur 

Samling i förskolan är ofta en regelbundet återkommande aktivitet som hålls på en 
bestämd plats, en bestämd tid. Barn och lärare samlas ofta i en cirkel där läraren 
leder en förutbestämd aktivitet (Rubinstein Reich, 1996). Samlingen kan innehålla 
många olika saker, som upprop, sång, ramsalek, samtal och dagar och månader 
utifrån almanackan beskriver Rubinstein Reich (1996).  
 
Samlingen formas även utifrån en hel del regler där den första är att samlingen bryter 
all annan aktivitet. Barnen ska närvara och sitta ner på ett bestämt sätt på golvet eller 
på en stol. Att sitta stilla och vara tysta samt att lära sig att svara i tur och ordning är 
en del av samlingen men barnen får även lära sig att rättviseprincipen inte alltid kan 
följas. Vidare skriver författaren att det är viktigt att följa instruktioner och regler och 
lyssna på varandra men även att barnen vet att det är tillåtet att ta initiativ till samtal. 
Samlingen avslutas ofta med att barnen får gå enligt ett visst system som till exempel, 
namn, färg på kläder eller att gå som ett djur. För vissa barn är det viktigt i vilken 
ordning de får gå, där högst status är att bli utkallad först (Rubinstein Reich, 1996). 

2.3.3. Likheter och olikheter 

Rubinstein Reich (1996) menar att samlingen är den aktiviteten i förskolan som mest 
liknar skolans lektioner. Barnen får lära sig vad som kommer att krävas av dem då de 
börjar i skolan: att lyssna på andra, vänta på sin tur, synlighetsgöra sig själva och 
mottaga instruktioner och information i grupp. 
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Enligt Rubinstein Reich (1996) har lärarna både kvalitativ och kvantitativ dominans i 
samtalen. Lärarens makt visar sig både i talutrymmet och tolkningsföreträdet som i 
rätten att presentera nya ämnen och möjligheten att avbryta samtalspartnerns tur.  
Läraren ställer ofta ledande frågor där barnen förväntas svara med få ord som läraren 
sedan ska värdera. Situationen liknar en klassrumsinteraktion men till skillnad från 
skolan har barnen större frihet att ta ordet även om läraren ibland förbigår deras 
frågor och synpunkter. För att få ordet i förskolan måste barnen vara ganska 
tålmodiga. 
 
Enligt Dysthe (1996) är ett dialogiskt klassrum ett måste för att kunna skapa 
förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Skolans vardag utformas utifrån dialog 
och kommunikation där diskussioner mellan lärare och barn är viktiga. 
 
Rubinstein Reich (1996) förklarar att samlingen tränar barnens sociala samspel men 
det finns även krav på självbehärskning och krav på lydnad. Barnen ska även 
acceptera att det är den som leder samlingen som bestämmer. 

2.3.4. Samlingen som gruppstärkande aktivitet 

Enligt Olofsson (2010) är samlingen något positivt som styrker både barns själv- och 
grupptillhörighetskänsla. Genom att vara med i samlingen får barnen möjlighet till 
olika ämneskunskaper men får också vara med och bestämma om normer och vilka 
gemensamma regler som ska följas. 
 
Rydfjord Tholin och Thorsby Jansen (2011) anser att skapandet av förutsättningar för 
samtal präglat av demokratifrämjande praxis, är en komplex uppgift som kräver ett 
nyanserat kunnande. En av förskollärarens viktigaste uppgifter är att samla barnen 
kring gemensamma teman och frågor och tillvarata barns rätt till inflytande och 
medverkan i gemenskapen. Ytterligare behöver läraren växla mellan att ge barnen ny 
kunskap och inspiration men även släppa kontrollen och lära sig att improvisera 
genom de olika bidrag som kommer från barnen. Författarna menar att lärarna måste 
bjuda på något intressant parallellt med att de även verkligen lyssnar på alla barn 
trots att stämmorna är många och ofta svårare att förstå i en komplex situation. 
Förskolans sociala uppdrag förutsätter både ett kunskapsbaserat och ett 
demokratibaserat förhållningssätt. För att ha något att samtala om krävs kunskap om 
en gemensam värld som kan delas och utforskas och därför framhäver författarna 
betydelsen av att läraren vill och kan utveckla kunskap tillsammans med barn inom 
det demokratiska samhället. Även Johansson (2003) menar att för att ge barnen 
möjlighet till inflytande och förståelse för demokrati involverar lärarna barnen i 
verksamheten genom att ta tillvara barnens egna förslag om till exempel dagens 
aktiviteter. När lärarna låter barnen vara delaktiga i planeringen av verksamheten 
utvecklar de sin självständighet. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) resonerar kring delaktighetens 
pedagogiska innebörd och menar att barn inte blir delaktiga enbart genom att läraren 
lyssnar och intervjuar dem för att få reda på vad de har att säga. Vidare anser 
författarna att det viktigaste i att göra små barn delaktiga inte är att lyssna till dem 
och låta dem bestämma utan att ha förtroende för att barn klarar av saker med rätt 
stöd och handledning från vuxna. Även Dysthe (1996) förklarar att barn inte blir 
delaktiga bara genom att lyssna utan de måste också aktivera sig genom att skriva och 
samtala så att dialogen blir levande. 
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Reggio Emilia-pedagogiken ser förskolan som ”skapare och bärare av grundläggande 
kulturella och symboliska värden, som en del av ett större och vidare 
demokratiprojekt” (Dahlberg & Åsén, 2005. s.194). Etiken som präglar Reggio 
Emilias verksamhet bygger på delaktighet, vänskap, tillit, ansvar och omsorg som 
genomsyras i hela organisationen; mellan barn och mellan barn och lärare samt 
mellan förskola och föräldrar. 
 
Gustafsson och Luukkonen (2006) har gjort en studie om hur samspelet mellan 
lärare och barn ser ut ur lärarperspektiv i förskolan och skolan. Genom observationer 
har författarna fått en bild av hur samtalsflödet mellan lärare och barn såg ut och hur 
samtalsflödena fördelade sig. I förskolan hade lärarna tagit beslutet att bara ha 
kortare samlingar och målet var att alla barn skulle komma till tals. De hade ”veckans 
barn” som fick lite extra uppmärksamhet och fick utföra små uppgifter tillsammans 
med läraren, som till exempel att räkna hur många barn som var på avdelningen just 
den dagen. 
 

2.3.5. Språkutveckling i samlingen 

Johansson (2003) menar att samlingens avsikt för lärarna ofta är att stärka barnens 
språkutveckling. Vikten läggs vid att alla barn är deltagande och får komma till tals 
och lärarna har olika strategier för att göra lärandet lustfyllt och spännande. Barnen 
får höra sagor med tillhörande boksamtal och de involveras i samtal om 
vardagssituationer. 
 

2.3.6. Betydelsen av barnens deltagande i samlingen 

Om barnen ska ha en möjlighet att förstå begreppen demokrati och delaktighet måste 
vi bjuda in barnen och lita på att de kan ta ansvar. Barnen ska erbjudas många 
tillfällen att uttrycka sina tankar och åsikter men även att kunna lyssna på andras 
synpunkter. Enligt styrdokument ska verksamheten planeras utifrån de 
grundläggande demokratiska värderingarna. Reflektion bör ske över flera frågor som 
till exempel, ”Hur kan man lyssna på 20 barn och låta alla bestämma lika mycket? 
Vad bestämmer vuxna och vad bestämmer barnen?  Handlar delaktighet om vem som 
ska bestämma? Är delaktighet detsamma som att alla får som de vill?” (Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005). 
 
Delaktighet betyder inte bara att få vara med och bestämma och vara den som alltid 
får uttrycka sig sist utan det handlar mer om att barn får känna sig kunniga och att de 
har något värdefullt att förmedla (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 
Däremot resonerar Arnér (2009) kring delaktighet som något som barn får delta i 
som är förutbestämt av någon annan. Inflytande däremot, menar han, är när barn får 
komma till tals och bli bekräftade genom att läraren tar tillvara deras åsikter och 
erfarenheter i planeringen av verksamheten. 
 
Lenz Taguchi (2005, s.16) ställer sig frågorna ”Hur kommer det sig att våra samlingar 
ser ut som de gör? Vilket syfte har vi egentligen med våra samlingar? För vem har vi 
samling?”. Tidigare hade hon och hennes kollegor samlingar som var väl planerade 
efter konstens alla regler. De var tänkta som stunder då barnen skulle lära sig det som 
lärarna ansåg vara viktig kunskap. Om samlingarna ska vara meningsfulla för barnen 
måste innehållet vara intressant för barnen. Egentligen är det ganska självklart att 
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om ett ämne är totalt ointressant, hur kan man då diskutera och ha synpunkter vid 
ett sådant tillfälle? Likadant är det för barnen, om de inte är intresserade har de 
heller inte mycket att säga och fråga om, men om samlingarna däremot bygger på 
barnens intressen och erfarenheter dyker många frågor och tankar upp. 

2.3.7. Betydelsen av barnens inflytande i samlingen 

Lenz Taguchi (2005) berättar om erfarenheterna av sina egna samlingar där en del 
barn satt mot sin vilja och lärarna fick ägna stor del av samlingen till att be barnen 
vara tysta och sitta stilla. Vändningen kom när lärarna frågade barnen vad som är en 
spännande samling och det visade sig att barnen hade många intressanta förslag. Ett 
barn ville till exempel själv hålla i en sångsamling. Lärarnas roll ändrades till att vara  
medarbetare med barnen och stödja dem i planeringen och ge dem bästa 
förutsättningar för en lyckad samling. ”Kanske skulle man kunna likna det som hände 
vid att vi lärare lämnade rollen som skådespelare i samlingen för att istället fungera 
mer som regissörer och barnens roll förändrades från att vara åskådare till att nu bli 
huvudpersoner” (Lenz Taguchi, 2005, s. 37). Barnen fick för första gången ta ansvar 
och vara delaktiga i valet av innehåll i samlingarna. Barnens idé om att ha mindre 
grupper på samlingarna gav barnen bättre möjligheter att lyssna, diskutera och ställa 
frågor. Med barnens hjälp insåg lärarna att samlingarna kunde se ut på många olika 
sätt och det viktigaste var inte att alla barn måste vara med på alla samlingar. 
 
Ur ett pedagogiskt perspektiv menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) att 
läraren bör ha förmågan att kunna ta tillvara det som intresserar barnen, deras 
erfarenheter och förståelse som kan användas i både verksamhetens planering och 
forskning kring barnens delaktighet. 
 
Emilsons (2008) studie om relationen mellan barnens delaktighet och 
lärarkontrollen i samlingen visade att det inflytande barnen hade var begränsat och 
utgick ofta ifrån förutbestämda alternativ. Läraren påverkade ofta barnens 
möjligheter till att göra sina röster hörda och i val av aktiviteter. Olofsson (2010)  
menar att valalternativen som ofta är begränsade inte är att ge barnen äkta 
valmöjlighet. Däremot anser hon att valet att vara med eller att inte vara med i en 
samling är äkta. För att barnen ska vilja vara med i en samling ska den utgå ifrån 
barnens intressen och erfarenheter vilket en lyhörd och engagerad lärare kan planera 
utifrån. Olofsson anser att samlingar, förutom där viktig information delges, ska vara 
frivilliga. 
 
Sheridan (2001) har gjort en studie om förhållandet mellan inflytande och barnens 
delaktighet beroende på vilken kvalitetsnivå förskolorna ligger på. I studien 
framkommer genom intervjuer med barn att i förskolor med högre kvalitet upplevde 
barnen att de har ett större inflytande och att lärarna var mer medvetna om barnens 
intressen. Det barnen tyckte att de hade mest inflytande över var den fria leken och 
de egna sakerna. 
 
Inom Reggio Emilia-pedagogiken används samlingen som en utgångspunkt för att 
starta upp och ge inspiration till val av ett tema som ska arbetas med på förskolan. 
Det är som ett möte där alla får komma med sina åsikter och idéer, tankar och frågor 
som sedan med största respekt tas tillvara i planering av aktiviteter (Rubinstein 
Reich, 1996). 
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2.4. Litteratursammanfattning 

 
Demokratiska värderingar ska genomsyra hela förskolan och skolans verksamhet där 
barns sociala utveckling sker i interaktion med andra. Litteraturen visar på att 
delaktigheten och inflytande i skolans och förskolans samlingar anses betydelsefulla 
vilket även styrdokumenten framhäver. Barnen kommunicerar dagligen genom att 
uttrycka sina tankar och åsikter och litteraturen framhäver vikten av att alla barn ska 
få komma till tals och bli sedda vilket stärker självkänslan. En lyhörd, uppmärksam 
lärare som tar tillvara barnens intressen, önskningar och erfarenheter är en 
förutsättning för att ge barnen inflytande i planeringen av verksamhetens samlingar. 
Genom att få tillhöra en grupp där för barnen gemensamt intressanta ämnen 
diskuteras kan grupptillhörigheten stärkas. 
 

3. Metod  

3.1. Närmandesätt   

Vi har valt att använda oss av kvalitativ ansats (intervju och observation) då vi hade 
tillgång till två väldigt olika grupper att forska i. Metoden ger möjlighet till en 
holistisk syn på sammanhang och sociala utvecklingen när några få enheter 
undersöks jämfört med exempelvis enkäter (kvantitativ ansats) där ett större antal 
människor studeras och där man genom resultatet kan dra slutsatser om ett fenomen 
på ett mer generellt sätt. En kvalitativ ansats är mer flexibel och möjliggör 
förändringar i upplägget ju mer information och förståelse man får för det studerade. 
Styrkan i intervjuer och observationer ligger bland annat i att forskaren genom 
studierna kan få en större förståelse för problemställningen. Medforskaren har i en 
kvalitativ ansats större möjligheter att ge sin syn och förståelse om fenomenet som 
undersöks vilket gör att datan blir mer trovärdig. Detta sätt ger genom flexibiliteten 
potential att göra relevanta tolkningar av insamlingsdatan men nackdelen är att det 
från de olika undersökningsenheterna fås in lite olika data och resultatet då inte blir 
entydigt (Bjørndal, 2005).   

3.2. Aktionsforskning 

I vår studie ville vi ta reda på om barn får vara delaktiga i samlingar. Genom att 
använda aktionsforskning som forskningsstrategi där deltagarna är aktiva ville vi 
söka svar på frågan om inflytande, delaktighet och demokrati för barn i samlingar i 
skola och förskola och hur det kan utvecklas.  

Ambitionen var att göra en aktionsforskning men redan då vi började vårt 
utvecklingsarbete insåg vi att utvecklingsaspekten tidsmässigt inte var tillräckligt 
stark. För att göra en aktionsforskning om barns inflytande och delaktighet i 
samlingar behöver forskningen göras under en längre tid, exempelvis en hel termin. 
Vi valde att istället göra en förberedelsefas inför aktionsforskning genom att 
kartlägga hur situationen ser ut nu gällande barns delaktighet och inflytande i 
samlingar och hur den kan utvecklas. Vi anser också att forskarna, om arbetet utförs 
parvis, borde observera varandra för att se om någon utveckling sker under arbetets 
gång då vi observerar olika saker på olika sätt och på det sättet få ut mer av arbetet. 
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3.3. Aktionsforskning som design 

Aktionsforskning innebär enligt Denscombe (2009) en forskningsstrategi som utgår 
från ett medvetet utvecklingsbehov i den egna verksamheten. Inte bara för att förstå 
de vardagliga problem utan även för att aktivt ta sig an och förändra. 
Aktionsforskning används i första hand vid praktiska, småskaliga forskningsprojekt i 
syfte att förbättra och engagera inom olika verksamheter. Aktionsforskningen som 
har sitt ursprung från samhällsvetare från USA och Europa i slutet på 1940–talet 
ansåg att för att lösa de sociala problem som fanns behövde de kopplas närmare de 
samhällsteorier som utarbetats. Aktionsforskning är speciellt inriktat på 
förändringsfrågor i den dagliga verksamheten till exempel inom skola och förskola 
där personal, barn och forskaren är aktiva deltagare i forskningsprocessen. 
(Denscombe, 2009). Lindgren (2009) refererar till Ahlberg som skriver att när 
aktionsforskning används som metod kan förståelse och samhörighet mellan teori 
och praktik utvecklas. Genom aktionsforskning kan barn i skola och förskola få 
möjlighet till delaktighet och lärande.  
 
Vid tidpunkten för uppstarten av denna forskning hade vi VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning) inplanerad. Vi genomförde vår undersökning på en skola, med 21 barn i 
årskurs två, och förskola, med 19 barn i åldrarna 2-4, där vi gjorde vår praktik. På 
förskolan var personalen och barngruppen känd sen tidigare och det skulle bli lättare 
att kunna vara med som forskare och observatör då barnen kände igen forskaren. I 
skolan var barngruppen ny men handledaren var känd sen tidigare vilket gjorde det 
lätt för forskaren att komma in i verksamheten på ett anpassligt sätt. 
 
Aktionsforskning är en systematisk studie enligt Denscombe (2009) som kan 
möjliggöra en förbättring i praktiken genom en stegvis fortskridande 
forskningsprocess, en spiralisk process. Processen innebär att identifiering av ett 
problem sker vilken undersöks systematiskt och noggrant. Resultatet från 
forskningen ska kunna användas för att upprätta en handlingsplan som ska utmynna 
i en start för förändring. Den spiraliska processen ska upprepas för att vidare kritiskt 
granska verksamheten och kunna finna andra bättre lösningar. 
 
Aktionsforskningens cykliska process tydliggörs av Denscombe (2009, s. 173) på 
följande sätt: 
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Fördelar med aktionsforskning är enligt Denscombe (2009) att den på ett positivt 
sätt ska förbättra verksamheten och vara problemlösare till de praktiska problem som 
kan finnas. Deltagarna är tillsammans med forskaren aktiva i förbättringsprocessen 
och gagnar dem då den bidrar till självutveckling. 
 
Nackdelar kan vara att deltagarnas inblandning sätter gränser för ramar och skala i 
forskningen och resultatet är kopplat till den undersökta verksamheten och kan inte 
generaliseras. Aktionsforskning kan bidra till ökad arbetsbelastning för de 
inblandade innan några synliga förbättringar kan ses. Forskaren kan vara partisk i 
sitt genomförande av aktionsforskningen för att ett egenintresse i resultatet kan 
finnas med i bilden (Denscombe, 2009). 
 

3.4. Datainsamlingsmetoder 

Observationerna skedde i barngrupperna under första veckan för att få en inblick i 
dels hur klimatet i grupperna var och samspelet mellan alla deltagare. Intervjuerna i 
förskolan skedde med ett barn i taget i ett rum utan andra barn. I skolan gjordes 
intervjuerna enskilt med ett barn i ett grupprum lite avskilt från de andra barnen för 
att undvika störningsmoment. Vid ett tillfälle skedde även en gruppdiskussion om 
hur barnen upplevde den planerade aktiviteten (spiralen). Intervjufrågorna togs fram 
utifrån forskningens syfte. 

3.4.1. Intervju 

Doverborg och Pramling Samuelsson(2007) skriver att när intervju inleds är det 
viktigt att välja en lugn plats där barnet kan koncentrera sig och intervjuaren kan få 
sitta tillsammans med respondenten och ha ögonkontakt. Barn ska inte ges för snäva 
frågor utan utrymme att tänka kring intervjufrågorna. Intervjuaren  ska precisera 
frågorna för att få den inriktning som är intressant utifrån syftet och göra det lättare 
för barn att uttrycka hur de tänker och tycker kring intervjufrågorna. Vidare skriver 
Doverborg och Pramling Samuelsson genom att ställa samma frågor till 
respondenterna men genom olika frågeställningar kan intervjusvaren få en större 
förståelse hur barn uppfattar olika situationer. När frågor ställs i intervjusyfte är det 
viktigt att sedan lyssna på vad barn verkligen svarar för att kunna ställa följdfrågor 
som utvecklar och hjälper barn vidare i sitt tänkande.  
 
Intervju är ett av de viktigaste och vanligaste redskapen inom utbildningsvetenskap 
skriver Stukát (2005). Bjørndal (2005) ser att intervjun jämfört med en observation 
som bara ser det yttre har fördelen i att den ger möjligheter att upptäcka delar som 
annars kanske inte uppdagas. Intervjuaren kan också få förståelse för respondentens 
perspektiv. 
 
Fördelar med intervju som metod kan vara att det är en metod som passar alla som 
har lätt för att prata och lyssna. Genom intervju är det lättare att upptäcka eventuella 
oklarheter och bristande förmåga att ge svar på en fråga. Man har större möjlighet att 
få svar på många frågor och de intervjuade ställer ofta hellre upp på att svara på 
frågor genom intervju än genom enkät. Intervjumetoden ger bra möjligheter att ta 
vara på detaljer och nyanser i svaren. Metoden möjliggör flexibilitet och en starkare 
förståelse och relation mellan personerna emellan. 
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Nackdelar med intervjuer kan vara att man inte når många personer och om en större 
grupp intervjuas kan metoden vara tidskrävande. Intervjuaren kan med sina frågor 
påverka hur respondenten svarar (Bjørndal, 2005). 

3.4.2. Observation 

För att få större tillförlitlighet i vår forskning använde vi oss av både intervju och 
observation. Observation ger forskaren ett mycket konkret sätt att samla in data, det 
ger en oförmedlad bild av vad som faktiskt händer då forskaren är med i 
verksamheten. Observationsforskning är uppdelad i systematisk och deltagande 
observation varav vi använt oss av den senare. Den används för att gå in i situationer 
för att förstå den studerade gruppens kultur och processer.  
 
Kännetecken för metoden är att det är direktobservation och att data samlas in ute på 
fältet. Observationen sker i naturliga miljöer och situationer som hade ägt rum även 
om observationen genomförts eller inte. Observationsprocessen är inte enkel då 
möjligheten finns att den påverkas av forskarens personliga faktorer. 
 
 Fördelarna med deltagande observation är att det krävs väldigt lite utrustning och att 
det fångar verkligheten. Observationer genomförs i en naturlig miljö där forskare inte 
är med i själva aktiviteten. Deltagande observation ger på ett bra sätt deltagarnas 
uppfattningar som de själva upplever dem. Nackdelar kan vara att forskare inte har 
många valmöjligheter gällande vilka miljöer forskaren kan delta i eller vilka roller 
forskaren kan ikläda sig. Nackdelen kan även vara att denna metod är tidskrävande 
gällande personligt engagemang och personliga resurser. Det kan även vara psykiskt, 
fysiskt, rättsligt och socialt riskabelt. Tillförlitligheten kan bli ifrågasatt då 
observationer är väldigt personligt påverkbara (Denscombe, 2009). Stukát (2005) 
nämner även att observationer kan upplevas som begränsade då det i första hand är 
yttre beteenden och inte känslor och tankar som observeras. 

3.5. Analysmetod 

Vi har inledningsvis enskilt sammanställt den data vi fått genom observationer och 
intervjuer med barn. Sammanställningen av observationer och intervjuer har gjorts 
utifrån de anteckningar som gjorts under tillfällena. Därefter gjorde vi jämförelser 
mellan skola och förskola gällande barns möjlighet till demokrati, delaktighet och 
inflytande i verksamheternas samlingar. Allt i en situation går inte att analysera utan 
en förenklad bild ges av verksamheten. Vi valde ut faktorer utifrån våra observationer 
och intervjuer som var relevanta utifrån forskningens syfte (Bjørndal, 2005).  
 
I början av vår analysprocess läste vi igenom de sammanställda svaren på 
intervjufrågorna och observationerna för att jämföra dessa med olika teorier och 
påståenden författare och forskare kommit fram till i den litteratur vi studerat. Vi 
försökte finna likheter och olikheter i litteraturdelen och resultatdelen. Vi försökte se 
mönster, sammanhang och gemensamma drag och skillnader helt enligt Denscombes 
(2009) tillvägagångssätt.  

3.6. Etiska aspekter 

Under intervjuerna och observationerna har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2002) gällande informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som tagits fram för humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. 
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I förskolan informerades föräldrarna genom ett informationsbrev om att forskaren 
skulle komma till förskolan för praktik där två uppgifter skulle genomföras. 
Föräldrarna eller vårdnadshavare fick ta beslut om deras barn fick medverka i 
intervjuer och observationer. I skolan informerades föräldrarna eller vårdnadshavare 
tillsammans med veckobrevet om att forskning skulle ske i klassen under fyra veckor 
och om de samtyckte till att deras barn fick intervjuas och observeras. 
 
Informationskravet har uppfyllts genom att ett brev skickats till föräldrarna där vi 
informerat om forskningens syfte, hur forskningen går till och vad innehållet ska 
användas till. Även barnen har informerats om syftet innan intervjuerna.  
 
Samtyckeskravet har vi tagit hänsyn till genom att föräldrarna fått ta ställning till om 
barnet får delta då deltagarna är under 15 år. Barnen har innan intervjun upplysts om 
att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta intervjun närsomhelst. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att den intervjuade garanteras konfidentialitet 
genom att skolans/förskolans namn inte nämns och att den medverkande nämns som 
pojke respektive flicka. Föräldrarna har informerats om att inga namn på 
medverkande nämns i arbetet. 
 
Datan från insamlingen har endast använts som material till vår forskning och 
uppfyller på detta sätt nyttjandekravet. 

4. Genomförande  

I arbetet har vi valt att benämna barn i förskolan och skolan som barn och pedagoger 
och lärare som lärare. Forskaren benämns som jag och betyder i förskolans del Tanja 
och i skolans del Anna. Våra spiraler har genomförts i syfte att kartlägga behovet av 
ett utvecklingsarbete. 

4.1. Inledning förskolan 

Barnen i förskolegruppen, på en förskola i Mellansverige, var mellan två och fyra år 
(några hade inte fyllt tre år ännu, några skulle fylla fem år i början av nästa år.). På 
avdelningen finns 19 barn inskrivna men antalet barn varierade från dag till dag. I 
förskolan genomfördes utvecklingsarbetet och observationerna i samling under 
praktikperioden som varade i fyra veckor. Uppgifterna på praktiken handlade om 
hållbar utveckling och forskaren hade valt att under några samlingar prata om sopor 
och hur de bör hanteras. Samlingarna i den dagliga verksamheten var planerade att 
hållas tre gånger i veckan men ibland togs samlingen bort då lärarna inte ville avbryta 
barnen i deras aktiviteter men när samlingen hölls var den obligatorisk. Samlingarna 
hölls oftast i helgrupp men delades en gång i veckan upp i tre mindre grupper. Under 
samlingarna var barnen vana vid att prata rakt ut då de ville säga någonting. Tre barn  
utmärkte sig under samlingarna vid olika tillfällen. 

4.2. Första spiralen 

4.2.1.  Mål 

För att ge alla barn möjligheten att komma till tals och för att ge barnen träning i att 
respektera och lyssna på när någon annan pratar tog jag upp det vid första tillfälle. 
Jag pratade med barnen om hur det var att sitta på samlingar där alla pratade 
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samtidigt och inte lyssnade på sina vänner och undrade hur de trodde att man gör i 
skolan för att få ordet. Flera barn sa att de visste att man måste räcka upp handen om 
man vill säga något.  

4.2.2. Genomförande 

Under de första observationstillfällena observerades hur barnen hade möjlighet att 
påverka samlingens innehåll, hur de fick komma till tals och hur de tog hänsyn och 
lyssnade till varandra och lärarna. Det visade sig att barnen pratade i mun på 
varandra och många gånger lyssnade de inte på varandra. Den som var mest högljudd 
kom oftast till tals. Lärarna var de som ledde samlingen och tog det största 
talutrymmet. Dock gavs barnen tillfälle att prata och lärarna försökte lyssna och ställa 
följdfrågor eller gav en kommentar på det sagda. Samlingarna, både i helgrupp och 
mindre grupper var planerade av lärarna och barnen kunde inte påverka 
samlingarna.  

Under själva utvecklingsarbetet var observatören den som ledde samlingarna. Första 
tillfället hade avdelningen fått ett brev från Mollukkerna, som bor i trädstammen på 
gården utanför förskoleavdelningen. Med brevet som utgångspunkt pratade vi om 
sopor i allmänhet och vilka sopor naturen kan ta hand om. Barnen pratade hur som 
helst, om sopor och annat som de hade i tankarna. Ingen tog på något speciellt sätt 
ordet utan den som hade något att säga sa det rakt ut och vissa barn responderade på 
det uttalade, andra gav uttryck för annat. Efter samlingen delades gruppen in i tre 
smågrupper och jag följde med en av grupperna på jakt efter sopor utomhus i 
närområdet. 

Jag föreslog att vi kunde prova med att räcka upp handen om de ville komma till tals 
och det tyckte barnen lät bra. På samlingen pratade vi lite närmare om olika sorters 
sopor och vad soporna kunde användas till efter att de återvunnits. Många barn tog 
till sig av förfarandet, andra inte. Jag som ledare och observatör försökte hålla på att 
den som räckte upp handen fick tala. Barnen pratade om många andra saker än sopor 
och en frågade om vi inte kunde sjunga istället. 

4.3. Barnens respons 

En pojke svarade på frågan om hur man får ordet i förskolans samling med att räcka 
upp handen och visa konkret och samtidigt säga att man räcker upp handen. Pojken 
är väldigt aktiv, högljudd och tar mycket av talutrymmet även vanligtvis under 
samlingarna. Nu tyckte jag att han var duktig på att visa hur man gör i skolan. Under 
resten av samlingen räckte han växelvis upp handen och med att säga rakt ut. Även 
andra barn räckte upp handen men vissa talade bara rakt ut. 

4.4. Andra spiralen 

4.4.1. Mål 

Rättvisa är viktigt för de flesta barn och för att få barnen in i tänket om rättvisa och 
tur och ordning ville jag visa för barnen hur det kan gå till. Jag planerade för att ha en 
sångsamling för barnen tredje gången vi hade samling då en av barnen önskat det vid 
andra samlingen.  
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4.4.2. Genomförande 

Jag berättade för barnen att vi skulle ha en sångsamling som en i gruppen hade 
önskat sig och att de i tur och ordning skulle få välja en sång som vi skulle sjunga och 
då skulle alla ha fått vara med och välja en sång. Barnen fick i den ordning de satt 
välja en sång som skulle sjungas av hela gruppen, vissa visste direkt vilken låt de ville 
sjunga, andra funderade länge och några ville inte välja någon sång alls. Flera barn 
valde sånger som redan tidigare valts av någon annan som ”Här kommer Pippi 
Långstrump” och ”Björnen sover”.  

För att prova på ”i-tur-och-ordning”-principen en gång till, en annan dag fick barnen 
besök av dinosauren Boris som simmat genom Östersjön och upptäckt att vattnet var 
väldigt skräpigt. Barnen fick i tur och ordning säga hej och hålla i Boris. Vissa barn 
kunde vänta på sin tur, vissa ville hålla i honom på en gång. Efter hälsningsrundan 
pratade vi lite om sopor och speciellt pantburkar- och flaskor. 

4.4.3. Barnens respons 

För vissa barn är rättvisa och tur och ordning väldigt viktigt. Då vi kommit överens 
om att välja sång i den ordning vi satt började vi. Vissa barn ville välja på en gång 
men barnen påminde varandra om att vi faktiskt kommit överens om att välja i den 
ordning vi satt och en flicka höll stenhård kontroll på att det verkligen genomfördes 
på det bestämda sättet. Flickan brukar även annars vara väldigt noga med att alla ska 
få säga och göra exakt lika mycket. En pojke som är väldigt tystlåten följde noga med i 
ringen och väntade på sin tur. När han väl skulle få välja sång räckte han upp handen 
och sa något ohörbart. Jag bad honom upprepa vilken sång han ville att vi skulle 
sjunga men då sa han att han inte ville välja någon sång. 

Jag fick hålla en väl planerad samling själv med en av smågrupperna. Barnen skulle 
få plantera en sak som vi hittat ute eller i förskolans sopkorg i en burk med jord för 
att visa barnen på ett konkret sätt vad naturen kan ta hand om. I den lilla gruppen 
fanns mer utrymme att prata med vart och ett av barnen och många av de barnen 
som annars i samlingen inte sa så mycket fick mer mod att prata. Jag provade på 
både ”räcka-upp-handen”-principen som ”i-tur-och-ordning”. De andra 
smågrupperna fick också plantera när tillfälle fanns med en mer interaktiv planering. 

4.5. Barnens tankar om inflytande genom intervjuer 

Nio av barnen intervjuades enskilt i ett lugnt rum där andra barn inte fanns för 
tillfället, olika dagar och olika tider, när tillfälle fanns. Frågorna handlade om hur 
barnen upplever samlingarna på förskolan, om de har inflytande, vad de tycker bäst 
om och vem som pratar mest. Alla barnen tyckte om samlingar och en tyckte speciellt 
mycket om att få räcka upp handen. De flesta tyckte att lärarna lyssnar när de vill 
säga någonting men en svarade att de inte alltid gör det och en annan svarade: ”Inte 
så mycket.” Samma sak svarade barnen när jag undrade om deras kamrater lyssnade, 
vissa sa ja andra tyckte att det inte alltid var så. 

Alla tyckte att de får vara med och bestämma vad som ska göras på samlingen. Som 
följdfråga ställde jag frågan: ”Vad tycker du om att göra på samlingen?” och fick till 
svar många alternativ. Gympa, lek och diskussion, när läraren läser böcker högt, när 
de får dansa och sjunga. Måste du räcka upp handen frågade jag. ”Ja!” svarade en, en 
annan sa att han bara säger: ”Fröken, fröken!” och en flicka bara väntar på att hon 
ska få säga något. Barnen upplevde det som att de får prata i samlingen och att de 
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oftast vill säga något. Uppfattningen om vem som pratar mest varierade. Några tyckte 
att det alltid är andra som får prata, någon nämner namnen på tre barn, en flicka 
tyckte att det är hon som pratar mest och några tycker att lärarna kommer till tals 
mest. En pojke säger att det alltid bara är en lärare som får prata. 

4.6. Inledning skola 

I skolan genomfördes utvecklingsarbetet och observationerna i en klass två med 21 
barn. Inledningsvis observerades klassen under en vecka för att få en uppfattning om 
hur klassen fungerar som grupp och enskilda barns situation. Alla barn skulle delta i 
samlingen och klassläraren arbetade utifrån principen att barnen ska räcka upp 
handen i samlingar när de vill komma till tals eller ha hjälp. I klassen fanns många 
”jag- barn” som alla ville ha hjälp eller komma till tals omgående. Vidare fanns tre 
barn med speciella behov som skulle inkluderas i arbetet i klassen utifrån varje 
enskild persons förmåga och förutsättning. 
 

4.7. Första spiralen 

4.7.1. Mål 

Under utvecklingsarbetets första spiral ville jag ge barnen möjlighet att få pröva ett 
nytt sätt att få komma till tals på.  

4.7.2. Genomförande 

Under första samlingen förklarade jag för barnen att vi tillsammans skulle göra ett 
test om hur de skulle göra när de vill komma till tals eller behöver hjälp. Försöket vi 
skulle göra är att barnen bara ropade rakt ut när de vill ha hjälp eller komma till tals. 
Barnen började arbeta och när ett barn behövde hjälp räckte han upp handen, jag 
gick fram och hjälpte till samtidigt som jag påminde om att han bara behövde ropa på 
mig så skulle jag komma. Här hörde ett annat barn mitt samtal och ropade genast på 
mig utan att behöva hjälp, han ville bara prova hur det var att inte behöva räcka upp 
handen. Det var starten för barnen, flertalet började nu samtidigt att ropa på mig den 
ene högre än den andre det blev verkligen livat i klassen. Jag fokuserade på att hjälpa 
barnen ett i taget. När något barn ville komma till tals var det svårt att göra sig hörd, 
arbetsron var borta och flertalet barn samtalade om vad som skedde snarare än 
arbetade med sina uppgifter. 

4.7.3. Barnens respons 

Intervju med fyra barn om hur de upplevde klassrumssituationen. F för flickor och P 
för pojkar. 

Intervjuare: - Hur tycker ni att försöket med att inte räcka upp handen gick? 
F1 – Alla pratade samtidigt 
F2: - Alla pratade samtidigt sedan började de skrika 
F1: - Ja de nästan skrek 
P1: - Jag skrek för jag behövde hjälp 
P2: - Det gjorde jag med, kul 
Intervjuare: - Hur kändes det? 
F1: - Det blev jobbigt 
P1: - Jag fick nästan ingen hjälp…. 
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P2: - Det fick jag 
F2: - Inte bra jag fick ont i huvudet och kunde liksom inte jobba 
F1: - Inte jag heller 
P2: - Tyckte det var kul 
P1: - Jobbigt 
F2: - Jobbigt 

4.7.4. Egna reflektioner 

Under min observation framkom det att barnen räckte upp handen när de behövde 
hjälp eller ville komma till tals. Samtidigt som de räckte upp handen ropade de ofta 
på läraren och fick de inte hjälp gick de till läraren där hon stod och hjälpte något 
annat barn och det bildades som en svans efter läraren. Detta medförde att 
arbetsklimatet i klassen kändes rörigt och tröttsamt. 
 
Under försöket att inte räcka upp handen upplevde jag att många barn tog för sig 
genom att försöka ropa högst medan några barn blev mer försiktiga och tysta än 
vanligtvis. Ett barn med funktionsnedsättning blev väldigt frustrerad och räckte upp 
handen eftersom det är så han ska göra men sedan övergick även han till att ropa på 
mig. Jag observerade att han blev väldigt uppspelt och uppfattade situationen mer 
som en lek än som att få hjälp. Vidare såg jag en flicka i klassen som är väldigt 
dominant i sitt sätt uppfattade situationen direkt med att om hon skrek mitt namn 
först och högst skulle hon få hjälp först, här upplevde jag situationen svår med 
hennes höga rop. Jag observerade att en flicka som är tyst i vanliga fall men jobbar 
bra och ofta förstår vad hon ska göra själv blev ännu tystare av klassrumssituationen 
och bara satt och iakttog de andra barnen utan att jobba själv. 

4.8. Andra spiralen 

4.8.1. Mål 

 Barnen har framhållit att de inte får hjälp i den ordning de räcker upp handen och att 
arbetsklimatet i klassen är för högljutt. I utvecklingsarbetets andra spiral ska barnen 
få möjlighet till att pröva turordning genom ett konkret perspektiv och genom detta 
hoppas jag ljudnivån blir acceptabel. 

4.8.2. Genomförande 

Efter ett par dagar med handuppräckning som barnen var vana vid när barnen 
behövde hjälp eller ville komma till tals introducerade jag den andra spiralen i 
utvecklingsarbetet. Här förberedde jag genom att använda magneter som jag 
försedde med varje barns namn. Alla magneter satte jag på tavlan och visade barnen 
hur de skulle göra för att få hjälp eller när de ville säga något under lektionen. När 
barnen behövde hjälp gick den fram till tavlan och tog den magnet som det stod deras 
namn på och placerade den i en spalt på tavlan som jag ritat. Sedan skulle  jag gå och 
hjälpa det barn som hade sin magnet först i spalten och jag sköt upp de magneter 
som var under och nästas tur kom fram. Inledningsvis gick fler barn fram till tavlan 
och satte upp sina magneter. Jag började med det namn som satt överst och det 
barnet fick hjälp, här kom genast ett barn och ställde sig bakom mig och jag fick 
påminna om att använda magneterna. Ett barn med funktionshinder tog bort alla 
andras magneter vid ett tillfälle och satte sin egen överst. Här fick jag förklara hur det 
fungerade och att även han fick vänta på sin tur och han kunde se sin tur genom att 
magneten flyttades uppåt. 



21 
 

4.8.3. Barnens respons 

När lektionen var slut hade jag och barnen en diskussion tillsammans över hur de 
upplevt försöket med att använda magneter när de behövde ha hjälp. I diskussionen 
framkom att barnen tyckte det var kul att prova något nytt. Barnen talade om 
rättvisan att ingen fick hjälp före fast den andre hade räckt upp handen tidigare. 
Barnen sa att det blev lugnare när inte alla pratade. Några barn tyckte det var jobbigt 
att gå fram till tavlan, andra tyckte det var skönt att röra sig. Ett barn uttryckte att 
han nu fick säga det han ville när hans magnet var först. 

4.8.4. Egna reflektioner 

Detta fungerade mycket väl alla barn förstod principen efter lite påminnelse över att 
de ska sitta på sina platser och inte komma dit jag står och hjälper någon. Det blev en 
bra arbetsro där ingen ropade efter hjälp eller tyckte att någon annan fick hjälp före. 
Rättvisa med turordning är viktigt för barnen. 

4.9. Barns tankar om inflytande genom intervjuer 

Under utvecklingsarbetets gång har intervjuer skett med 12 barn vilka genomfördes i 
ett anslutande rum i en enskild miljö. Intervjufrågorna handlade om hur barn i 
skolan uppfattar sin situation på samlingar, har de inflytande, får de komma till tals 
och vem som talar mest. Alla respondenter samtyckte i frågan om läraren lyssnar på 
dem i samlingen, två barn berättade att läraren lyssnar bättre när de räcker upp 
handen. När frågan ställdes om barnen lyssnar på varandra var svaren blandade men 
merparten av respondenterna svarade att de ibland blev lyssnade på. Det framgick 
även att fler barn upplevde att andra barn pratade med varandra i stället för att 
lyssna på den som hade ordet. 
 
Alla respondenterna ansåg att de fick vara med och bestämma om vad de ska göra i 
samlingarna. Dock framgick det att ett barn tyckte att det bara var läraren som 
bestämde. Alla barn svarade ja på frågan om de måste räcka upp handen för att få 
komma till tals.  
 
På frågan om barnen alltid får komma till tals var svaren varierande, en del av barnen 
menade att det berodde på om det fanns tid andra svarade att de fick när de räckte 
upp handen och två barn menade att de alltid fick komma till tals. När frågan ställdes 
om barnen ville säga något på samlingarna svarade merparten att de svarade om de 
kunde svaret på lärarens frågor. De flesta barnen ansåg att det var två barn som 
pratade mest, om de inte pratade så skrek de. Vidare svarade respondenterna att det 
var läraren som pratade mest. 
 

5. Analys och diskussion 

5.1. På vilket vis har barn i respektive grupp demokratiskt 

inflytande och delaktighet i förskolan och skolans 

samling? 

 
 Styrdokumenten föreskriver att hela skolväsendet ska grunda sig på ett demokratiskt 
förhållningsätt och påvisar att inflytande i förskolan och skolan är en mänsklig 
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rättighet.  Under samlingen på förskolan och skolan upplevde vi att barnen inte hade 
möjlighet att påverka speciellt mycket. Lärarna hade aldrig någon diskussion med 
barnen varken före eller i början av samlingen utan aktiviteterna var förutbestämda 
och planerade av lärarna. Med hänvisning till litteraturen av Emilsson (2008) 
framgår det att barnens inflytande är begränsat och ofta utgår från förutbestämda 
alternativ. Rubinstein Reich (1996) menar att samlingar alltid är regelbundet 
återkommande med både tid och plats bestämda av lärare. 
 
 Inledningsvis i utvecklingsarbetets första spiral, under första samlingen på 
förskolan, fick barnen möjlighet att vara medbestämmande i förslaget om att räcka 
upp handen för att få komma till tals. I en demokratisk anda fick barnen bestämma 
om det var ett bra tillvägagångssätt att använda sig av. Precis som Dewey (2004) 
menar, behöver barnen få praktiska erfarenheter av att fatta demokratiska beslut för 
att få förståelse för hur demokrati fungerar i samhället. Även Lenz Taguchi (2005) 
anser att barn ska bjudas in och ges ansvar i verksamhetens planering. Barnen är 
vana att tala när de vill, en del av barnen har en bild av hur man gör i skolan och har 
tagit efter sättet att få uppmärksamhet och uttrycka sig genom handuppräckning. I 
skolan fick barnen presenterat för sig att de skulle få prova ett nytt arbetsätt där de 
bara skulle ropa rakt ut när de behövde hjälp, i vanliga fall brukade de räcka upp 
handen. I intervjuerna framkom att barnen ansåg att arbetssättet inte var bra då det 
blev mycket skrik och att alla inte fick den hjälp de behövde.  Tanken om Dysthes 
(1996) demokratiska klassrum skapas utifrån dialog och kommunikation mellan 
lärare och barn. När barn skriker rakt ut blir det ingen dialog i klassrummet och kaos 
uppstår där endast de som kan skrika högst får komma till tals och får hjälp. 
 
Andra samlingen på förskolan var en sångsamling som ett barn tagit initiativ till. 
Forskaren hade bestämt att barnen skulle få välja en valfri sång i den ordning de satt i 
ringen för att det skulle bli rättvist vilket är av stor vikt för många barn. Genom  att 
vara delaktiga i samlingar kan barn vara med och bestämma om normer och 
gemensamma regler som ska följas (Olofsson 2010) men de får även lära sig att 
rättviseprincipen inte alltid kan följas (Rubinstein Reich 1996). Även i skolan anser 
barnen att rättvisa med turordning är viktig vilket skedde när barnen fick använda sig 
av magneter att sätta upp på tavlan och de fick hjälp i den ordning de satte upp 
magneterna.  
 
Vi anser att barnen inte får det inflytande de har rätt till enligt styrdokumenten då 
lärarna har mål som ska uppnås. Lärarna verkar inte finna den tid som behövs för att 
ta tillvara barnen tankar, önskemål och förväntningar för att skapa den demokratiska 
skola och förskola som är det optimala.  
 
För att en mer demokratisk förskola och skola ska kunna uppnås behöver barn få ta 
ett större utrymme i planering och inflytande över de dagliga verksamheterna. Vi Vår 
studie visar att barn behöver ha en tydlig struktur genom att det finns väl planerade 
aktiviteter men att det även i det förutbestämda finns valmöjligheter. Läraryrket är 
komplext och läraren ska inte vara obekväm med att interaktivt planera lektioner för 
att ge barnen det inflytande de har rätt till. Läraren ska vara en bra förebild och 
förmedla och visa på att demokrati är positivt och gruppstärkande. 
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5.2. Hur kommer barnen till tals i samlingen?  

 
 Lpfö 98 (reviderad 2010) framhåller vikten av att barn ska få möjlighet att påverka 
sin situation genom att få stöd i att utveckla sin förmåga att sätta ord på sina tankar 
och åsikter. Barn i skolan ska genom olika sätt såsom att läsa, skriva och samtala 
stärka sin förmåga till att uttrycka sig språkligt (Lgr 11). Enligt Dewey (2004) är 
språket främst ett socialt instrument genom vilket man kan ta del av andras idéer och 
känslor. I förskolans samling observerade vi att de flesta barn pratade samtidigt och 
respekten för varandra saknades. Lärarna tog det största talutrymmet i samlingen 
men barnen fick tillfälle att prata och lärarna försökte lyssna och ställa följdfrågor 
samtidigt som de försökte leda samlingen. Vår studie bekräftar Rubinstein Reichs 
(1996) iakttagelser om att det är lärarna som tar det största talutrymmet. I förskolan 
har barnen större möjlighet att ta ordet än barn i skolan vilket även framkommer i 
vår studie där läraren arbetade utifrån att alla barn skulle räcka upp handen när de 
ville komma till tals. Barnen valde att gå till läraren för att få hjälp men en del räckte 
upp handen samtidigt som de ropade läraren.  
 
Under första spiralen på förskolan där barnen skulle räcka upp handen för att få tala 
var forskaren noga med att följa den regel gruppen kommit överens om. Barnen är 
många gånger vana med att få prata rakt ut och lärarna tillåter det och därför var det 
svårt för vissa barn att följa regeln. I mindre grupper fick fler barn möjlighet att 
komma till tals upplevde forskaren. Barnen verkade känna sig mer säkra på att 
uttrycka sig då de bara var ett fåtal barn med i gruppen och fler av barnen pratade. 
Barn som sällan pratar och talar med tyst röst kan känna sig så osäkra att då det är 
deras tur att tala väljer de att ändå inte säga något. Även barn som inte har svenska 
som först språk kan hämmas av osäkerheten i att kunna uttrycka sig på svenska. 
Forskning från Gustafsson och Luukkonen (2006) visar vikten av att använda ett 
anpassat språk när det finns många barn med annat modersmål än svenska. Under 
skolans första spiral fick barnen ropa rakt ut men detta upplevdes av barnen mest 
som störande. Ett barn nämner att den tyckte det var roligt att få göra på ett nytt sätt. 
 
 I intervjuerna framgick det att barnen tyckte lite olika om ifall lärare och kamrater 
lyssnade då de ville säga någonting. Räcka upp handen, skrika rakt ut eller bara vänta 
på sin tur att få säga någonting var barnens svar på hur de kunde få uppmärksamhet. 
Utifrån Vygotskijs (Strandberg, 1999) syn är allt mänskligt samspel något som 
utvecklar människan. I Gustafsson och Luukkonens (2006) studie framkom det att 
det oftast är läraren som pratade mest menade barnen, men även att en del andra 
barn tar större talutrymme. Vi ser att barn dock får komma till tals i 
samlingssituationer. Att lärare har makten att fördela ordet samt att ta det största 
talutrymmet framgår också. Barnen har möjlighet att ta initiativ men många gånger 
förbises det av läraren som ignorerar försöken. 
 
Genom att lärare använder sig av gruppindelning vid samlingar och på så sätt få 
mindre grupper kan fler barn komma till tals och känna sig säkra nog att säga något. 
Lärare behöver utveckla sin förmåga att i större utsträckning på allvar lyssna till vad 
barn har att säga. 
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5.3  Hur anser barnen att de kan och vill påverka 

sina samlingar? 

 
Styrdokumenten lyfter vikten av att läraren uppmärksammar barnen på vad ett 
demokratiskt samhälle går ut på och förbereder barnen på det genom delaktighet i 
samlingarna. Barnen åsikter och kommentarer om möjligheten att vilja och kunna 
påverka samlingarna framkommer främst i intervjuerna. Resultaten visade att 
barnen ansåg att de fick vara med och bestämma vad de ska göra på samlingarna 
dock ansåg ett barn i skolan att det bara var läraren som bestämde om innehållet i 
samlingen.  
 
Enligt Olofsson (2010) ska alla samlingar förutom där viktig information delges vara 
frivilliga men utifrån våra observationer kan vi dra slutsatsen att samlingarna som 
sker är obligatoriska.  I förskolans samlingar skulle barnen helst vilja gympa, leka och 
diskutera, de skulle oftare vilja dansa och sjunga. Pramling Samuelsson 0ch Sheridan 
(2003) anser att det är viktigt för läraren att kunna ta tillvara barnens intressen men 
detta har inte framkommit i våra observationer där samlingarna oftast redan är 
planerade utifrån vad lärarna anser vara viktig kunskap. Strandberg (2006) menar 
att läraren ska skapa samspel mellan alla deltagare för att det ska utmynna i vidare 
lärande. 
 
 I våra intervjuer framkommer det att barnen upplevde det som att de får prata i 
samlingen och många vill ofta komma tilltals. I skolan svarade merparten av barnen 
att de bara ville svara på lärarens frågor i samlingen om de kunde svaren. Vissa barn 
anser att de kan påverka samlingarna genom att uppföra sig på ett avvikande sätt för 
att få lärarens uppmärksamhet. I skolans uppdrag ingår att fostra barnen till 
demokratiska medborgare där respekt och hänsyn för varandra ska framhållas (SOU 
1996:22). När barnen fick prova på att bara ropa på läraren vid behov av hjälp 
provade ett barn detta trots att hon inte behövde hjälp och kunde på så sätt påverka 
klassrumssituation. Ett barn med funktionshinder kom på att han kan påverka sin 
situation i klassrummet genom att ta bort de andra barnens magneter och sätta upp 
sin egen först för att få hjälp snabbast. Forskaren i dessa fall fick förklara för barnen 
vilka regler som gällde och att de måste visa respekt och hänsyn för sina kamrater.  
 
Barnen i vår forskning ansåg sig få vara med och påverka samlingarna. De ansåg att 
de hade möjlighet att vara aktiva i samtalsflödena. Dock framkom det i våra 
observationer att barnen inte hade något större inflytande i samlingarnas innehåll 
när lärarna oftast hade ett förutbestämt tema. Vi såg även att lärarna tog det största 
talutrymmet.  
 
Då styrdokumenten förespråkar att barnen ska ha större inflytande på samlingarna 
måste lärarna utgå från barnen intressen och inte det som lärarna anser vara viktigt 
och intressant. Barnen ska ges möjligheten att uttrycka sina tankar och åsikter då de 
ofta har många och bra intressanta förslag om aktiviteter. Inom Reggio Emilia är 
samlingarna ofta ordnade som möten där allas åsikter tas tillvara när ett nytt tema 
ska introduceras och det tror vi är ett bra sätt att arbeta utifrån. 
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6. Slutsatser 

Slutsatser vi kom fram till är att barn tycker att de har inflytande och möjlighet att 
påverka men genom observationer såg vi att det inte alltid stämde med verkligheten 
eftersom aktiviteterna redan var planerade och lärarna oftast tog störst talutrymme. 
Då vi nu går ut som lärare vill vi verkligen arbeta med att ge barnen det inflytande de 
har rätt till enligt styrdokumenten och visa dem genom praktisk erfarenhet att 
demokrati är något positivt. 
 
Det vi tar med oss är, att när vi som forskare kliver in i verksamheten för att utföra 
kartläggning eller forskning, måste vi ta extra hänsyn till barn med speciella behov 
som behöver rutiner och som lätt blir påverkade av nya arbetssätt. För de barnen kan 
det nya uppfattas som läskigt, gör barnen oroliga och de får ingen arbetsro.  
 
Aktionsforskning är ett intressant sätt att kunna påverka verksamheten i skola och 
förskola. När vi nu ska ut och arbeta i verkligheten är utvecklingsarbete ett ypperligt 
verktyg att förändra de delar i verksamheten som inte är optimala till något positivt 
och hållbart. Det positiva är även att alla, barn och lärare deltar i arbetet och 
utvecklingen. Vi anser att aktionsforskning kräver ganska lång tid för att kunna se 
förändring och att kollegor bör observera varandra då vi observerar olika saker på 
olika sätt och på det sättet få ut mer av arbetet.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till barnen 

 

1. Tycker du att läraren lyssnar på dig när du vill säga något på samlingen? 

2. Tycker du att dina kamrater lyssnar på dig? 

3. Får du vara med och bestämma vad ni ska göra på samlingen? 

4. Måste du räcka upp handen om du vill säga någonting? 

5. Får du alltid säga något på samlingen? 

6. Vill du säga något på samlingen? 

7. Vem pratar mest på samlingar 

 

 

 

 


