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Vi har utfört en studie som bygger på aktionsforskning. Syftet och målet med denna 

studie har varit att utveckla barns delaktighet och inflytande i planeringen av sitt 

lärande. Aktionsforskningen är byggd på en kvalitativ forskningsstrategi och har 

pågått under fyra veckor i en förskola samt i en årskurs sex. Forskningen började med 

observationer för att möjliggöra en kartläggning av nuläget för att därefter påbörja 

utvecklingsarbetet.  Barnen har varit delaktiga i hela processen från planering till 

genomförande samt utvärdering. Under processens gång har barnen erbjudits 

möjlighet att arbeta i helgrupp, mindre grupper samt enskilt för att tillgodose 

barnens olika behov och förutsättningar för lärande. Hela processens utveckling har 

dokumenterats med hjälp av loggböcker och dubbellogg. Utvecklingsarbetet visade på 

att barn kan och vill vara delaktiga i sitt lärande oavsett ålder. Det som krävs är ett 

stort engagemang av pedagogerna och en villighet att släppa på sin makt och bjuda in 

barnen till delaktighet och inflytande. 
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Förord 
Vi vill tacka samtliga pedagoger och barn som varit delaktiga i detta 

utvecklingsarbete. Utan er hade detta inte varit möjligt.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Kamran Namdar för hans stöd och 

engagemang under detta arbete.  

 

Slutligen vill vi även tacka varandra för ett otroligt gott och utvecklande samarbete. 
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1. Inledning 
Vi har valt att skriva om barns delaktighet i sitt lärande. Allt eftersom vi genomgått 
vår utbildning har vi fått en ökad insikt i vikten av barns delaktighet i sitt lärande för 
en ökad meningsfullhet och förståelse. Delaktighet är en rättighet som barn har; att få 
möjlighet att påverka sin vardag, sitt lärande från planering till genomförande och 
utvärdering. Detta är något som våra styrdokument framhåller. I samband med 
insikten kring vikten av delaktighet har vi även, under utbildningens gång, blivit 
medvetna om att delaktighet definieras på olika sätt av olika forskare samt olika 
pedagoger ute i verksamheten.  Detta är något som bidrog till valet av ämnet för 
examensarbetet; vår nyfikenhet kring hur detta fungerar i verksamheten idag och hur 
detta är möjligt att utveckla.  
 
Vi har valt att använda oss av FN konventionens definition av barn i detta arbete; 
”varje människa under 18 år” (artikel 1) (Barnkonventionen, 1994). Detta för att 
undvika användingen av olika benämningar beroende på barnens ålder, barn för 
barn i förskola och elever för barn i skolan.  
 
I litteratursökningen fann vi att flera studier handlade om barnens delaktighet i form 
deltagande via olika typer av råd, till exempel via klassråd, elevråd, eller matråd med 
flera (Elvstrand, 2009). Flera studier handlade även om hur man gör människor med 
olika former av särskilda behov eller funktionshinder mer delaktiga och inkluderade 
(Gustavsson, 2004). Detta är inte den form av delaktighet som detta examensarbete 
kommer att behandla. I detta arbete lyfts alla barns rätt till delaktighet i sitt lärande 
och hur detta kan utvecklas. 

1.1 Målet för utvecklingsarbetet  
Målet med vårt arbete är att utveckla barns och elevers delaktighet och inflytande i 
planeringen av sitt lärande. 

2. Teoretisk bakgrund  

2.1 Delaktighet 
Som nämnt i inledningen, tolkas begreppet delaktighet olika av olika forskare och 
har, i olika sammanhang, olika innebörder. Eriksson (2009) ger en tolkning till 
begreppet och menar på att det handlar om att som vuxen intressera sig för det barn 
ger uttryck för, att verkligen se och höra barnens uppfattningar kring saker och ting. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) ger en liknande tolkning och lyfter vikten 
av att bemöta barnen på ett respektfullt sätt. Inte förrän dess kan man tala om att 
barn har inflytande och är delaktiga menar de.   
 
Författarna menar på att delaktighet i förskolan och skolan måste ses utifrån två 
aspekter; en demokratisk samt en lärandeaspekt. Den demokratiska aspekten 
handlar om att delaktighet är en demokratisk rättighet som barn har. 
Lärandeaspekten handlar om att delaktighet måste ses som en pedagogisk 
utgångspunkt; barnens förutsättningar till att tillägna sig ny kunskap är beroende av 
huruvida lärarna förmår att utgå från barnens perspektiv av sin omvärld (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2003; Aspán, 2009).  
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Elvstrand (2009) lyfter två huvudsakliga innebörder i sin studie. Den ena, menar 
hon, används i situationer som handlar om allas lika rätt att vara delaktiga i en 
aktivitet som oftast förekommer i specialpedagogiska sammanhang eller i relation till 
utsatta grupper. Denna förståelse benämner hon som social delaktighet. Den andra, 
menar hon, används främst i barndomssociologiska studier med hänvisning till FN:s 
barnkonvention, vilket hon benämner som politisk delaktighet – barns möjlighet till 
inflytande. Den politiska delaktigheten i skolan handlar om att ge barnen möjlighet 
att träna demokrati. Demokratin delar hon i sin tur upp i två aspekter; en formell 
samt en informell demokrati. Den formella demokratin handlar om barnens 
möjlighet att delta i beslutsfattande inom olika former av råd (klassråd, elevråd med 
mer) medan den informella demokratin handlar om att delta i beslutsfattande i 
vardagen. Det är den sistnämnda definitionen som denna studie utgår från. 

2.2 FN:s konvention om barnens rättigheter 
FN:s generalförsamling godkände FN:s konvention om barnens rättigheter, även 
kallad barnkonventionen, 1998. Barnkonventionen innehåller beslut kring mänskliga 
rättigheter för barn. Konventionen blev en internationell lag 1990, vilket även var 
året då Sverige ratificerade, anslöt sig till, konventionen (Unicef, 2011b). Sverige är 
ett av 190 länder som anslutit sig till barnkonventionen, vilket innebär att de har 
”gått in i ett” rättsligt bindande avtal som går ut på att göra sitt bästa för att barns 
rättigheter ska respekteras. Barnkonventionen gäller inte som svensk lag, men 
Sveriges lagar har istället formats så att de stämmer överens med konventionens 
bestämmelser (Unicef, 2011b).  
 
I konventionen presenteras flertalet (54) artiklar kring barns rättigheter varav ett par 
kan relateras till delaktighet och inflytande (Unicef, 2011a). En artikel, artikel 12, 
lyfter rättigheten att som barn ”säga sin mening och få den respekterad”. Detta ska, 
enligt samma artikel, ”beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad”. 
Ytterligare en rättighet är att, vid alla beslut som rör barn, ska deras bästa vara av 
högsta prioritet (artikel 3).   
 
Barnkonventionen slår med andra ord fast att delaktighet är en rättighet som alla 
barn har, men Elvstrand (2009), poängterar vikten av att se det som en rättighet och 
inte en skyldighet. Detta menar hon innebär att inte alla barn, i skolsammanhang, 
alltid har ett intresse eller en önskan att delta och att detta bör respekteras. Dock 
framhåller hon även att barn som informeras om denna rättighet och får öva 
delaktighet oftast även efterfrågar det. Inflytande och delaktighet måste med andra 
ord äga rum fortlöpande i barnens vardag och bör ske i sammanhang som barnen kan 
och vill vara delaktiga i (Elvstrand, 2009). 

2.3 Styrdokument  

2.3.1 Läroplan för förskola (Lpfö98) 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98, understryks det att förskoleläraren har som 
ansvar att göra barnen delaktiga i verksamhetens arbetssätt och få en insikt i 
verksamheten. En av förutsättningarna för att öka barns sociala förmåga är att de får 
vara delaktiga i verksamheten och se hur deras handlingar påverkar. Deras egna 
tankar och idéer om verksamheten och miljön de vistas i ska uppmärksammas och 
lägga grunden för hur planeringen av förskolan utformas. 
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Det framgår vidare i Lpfö98 att barnens behov och intressen bör ligga som grund för 
hur verksamheten formas. Verksamheten ska vara öppen för barnens egna lekar, 
tankar, fantasier och idéer i lärande och lek, både utomhus som inomhus.   
 
Förskolans arbetslag ska lägga grunden för barnens ansvar och delaktighet i det 
demokratiska samhället. Barnen ska få en inblick i vad de har för rättigheter och 
skyldigheter när de är en del av samhället. 
 
Barnens delaktighet och inflytande ska utvärderas och följas upp. Deras idéer, frågor 
och utforskande ska tas tillvara genom dokumentation och utvärdering. De ska 
därefter följas upp och utvecklas framåt enligt Lpfö98.  

2.3.2 Läroplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem (Lgr11) 

I Lgr11 framgår det att i skolans värdegrund och uppdrag ingår att undervisning ska 
ske i demokratiska arbetsformer och ska utveckla elevernas förmåga att ta ett eget 
ansvar. Detta genom att eleverna får möjlighet att delta i såväl planering som 
utvärdering av undervisningen. Ett av skolans mål är att varje elev tar personligt 
ansvar för sina studier och att detta ökar successivt med ålder och mognad.  
 
Pedagogens uppdrag i detta blir att se till att barnen får utöva detta inflytande och 
genom detta förbereda barnen för rollen som ansvarsfulla demokratiska medborgare 
med rättigheter samt skyldigheter som medföljer denna roll.  

2.4 John Deweys pedagogiska filosofi 
Som det framgår i ovanstående stycken ur våra styrdokument ska undervisningen i 
våra förskolor och skolor utgå från barnens egna intressen och behov. Detta är något 
som John Deweys pedagogiska filosofi har haft en stor inverkan på (Sundgren, 2005). 
Det är bland annat tack vare Deweys pragmatiska filosofi kring människan och 
utbildning som våra skolor utvecklades till humanistiska institutioner. Detta då 
Deweys filosofi ledde till en förändring i synen på människan, menar Sundgren 
(2005), och därmed även skolans uppgift. Dewey såg människan som en social 
varelse, redan från födseln, och menade på att utveckling sker genom samspel med 
och anpassning till den miljö man befinner sig (Sundgren, 2005). Utveckling sker 
främst då man utgår från människans egna behov och intressen.   
 
Med en sådan människosyn blir skolans uppgift att tillgodose dessa behov och 
intressen främst genom en icke-traditionell och anpassad undervisning. Dewey 
kritiserade det traditionella klassrumsutformandet med läroboksstudier och 
lyssnande (monologi) då han menade att möjlighet till samarbete, samverkan och den 
sociala träningen uteblir (Sundgren, 2005). Dewey lyfte istället vikten av att anpassa 
aktiviteterna efter barnens intresse och behov, tillåta en undervisning öppen för 
dialog och lärande via eget agerande, learning by doing, för att utveckla barnens 
socialisering (Dewey, 1999). Dewey menade att man som pedagog måste ha kunskap 
om och intresse för hur barnens omvärld ser ut för att undvika att den pedagogiska 
situationen blir instrumentell och hämmande istället för meningsfull, utvecklande 
och livslångt (Sundgren, 2005).  
 
Learning by doing var ett av Dewey skapat ledord inom hans pedagogik, vilket 
grundade sig i vikten av att barnet ska kunna använda sig av sin kunskap för att 
kunskapen ska ha ett värde (Sundgren, 2005).  
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Det är viktigt att den pedagogiska situationen är, för barnen, meningsfull menar 
Sundgren (2005) och med detta följer att barnen är insatta i syftet av det som ska 
göras, att de engageras i planeringen, i genomförandet samt utvärderingen av det. 
Vidare menar han att Dewey såg reflektionen kring aktivitetens gång som oerhört 
viktig. Detta för att kunna utveckla, förnya samt ändra på den pedagogiska 
situationen och aktiviteterna utifrån de behov som fanns (Sundgren, 2005). Skolans 
uppgift, menade Dewey, blir att bidra till varje individs utveckling, sociala som 
demokratiska, och fostra dem till goda medlemmar av samhället (Sundgren, 2005). 

2.5 Roger Harts delaktighetsstege 
Graden av delaktighet kan skilja sig inom olika aktiviteter och olika moment i 
förskolan och skolan. Flera modeller har utformats av olika forskare för att kunna 
mäta hur stor delaktigheten i beslutsfattande är hos barn. En modell som flertalet 
studier baserats på är Roger A. Harts delaktighetsstege. Hart, professor i 
miljöpsykologi, utformade denna modell utifrån den övertygelsen att delaktighet 
många gånger kan vara något skenbart (Elvstrand, 2009). Delaktighetsstegen består 
av åtta steg delade i två block där de tre första stegen ingår i ett block och resterande 
fem stegen ingår i ett annat.  
 
En forskare som använt sig av Harts delaktighetsstege i sina studier är Helene 
Elvstrand (2009). I sin forskningspresentation har hon översatt Harts 
delaktighetsstege till svenska (se bilaga 1) samt beskrivit stegens innebörd närmare. 
Detta har även gjorts av Susan Fountain (1997).  
 
De tre första stegen i modellen visar på situationer då delaktighet är en manipulation 
av något slag; det ges sken av att barnet är delaktigt när det i själva verket inte är det 
(Elvstrand, 2009).  
 

 Steg 1, Manipulation - handlar om att barn används för att framföra åsikter 
som är viktiga för de vuxna, men som barnen inte riktigt förstår betydelsen av 
beskriver Fountain (1997). Till exempel att barnen deltar i en demonstration 
och blir ombedda att bära på plakat vars innebörd barnen egentligen inte 
förstår (Elvstrand, 2009).  

 Steg 2, Dekoration - barnen används för att stödja de vuxnas åsikter och väcka 
känsloreaktioner hos andra (Fountain, 1997) till exempel vid marknadsföring 
av olika produkter (Elvstrand, 2009).  

 Steg 3, Symbolvärde - menar Elvstrand (2009) handlar om tillfällen då 
intentionen varit att barnen ska vara delaktiga, men det egentligen inte har 
varit fallet. Till exempel då barn ombeds att tala på en konferens utan att de 
blir insatta i frågeställningen eller själva får skapa sig en åsikt om något 
(Fountain, 1997).  

 
De resterande fem stegen, nästa block, beskriver olika grader av barns faktiska 
delaktighet. Fountain (1997) menar att stegen i detta block kan vara lämpliga för 
barn i olika åldrar i en strävan mot ökad delaktighet.  
 
 Steg 4, Anvisade men informerade - de vuxna bestämmer uppgifterna, men 

barnen blir informerade kring målen med uppgifterna och varför dessa ska 
genomföras (Fountain, 1997), vilket Elvstrand (2009) menar är en 
grundläggande förutsättning för delaktighet.  
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 Steg 5, Rådfrågade och informerade - barnen rådfrågas vid utformandet av 
uppgifter/aktiviteter, deras åsikter och önskemål tas hänsyn till men besluten 
fattas av de vuxna (Fountain, 1997).  

 Steg 6, Initierade av vuxna, delade beslut med barn - initiativet kommer från 
de vuxna. Här ökar dock barnens delaktighet från att enbart vara konsultativ 
till att bli integrerad då besluten fattas tillsammans med barnen, menar 
Fountain (1997).  

 Steg 7, Intitierade beslut och styrda av barn - hela processen sköts av 
barn.  Intitiativet, utformandet samt genomförandet sker av barnen själva 
(Fountain,1997).  

 Steg 8, Intitierade av barn, gemensamma beslut med vuxna - barnen tar 
intitiativet till olika uppgifter/aktiviteter och de vuxna engageras i 
beslutsfattandet (Elvstrand, 2009). Fountain (1997) beskriver de vuxnas roll i 
detta steg som; handledare och vägledare.  
 

Elvstrand (2009) lyfter två sätt att betrakta steg 4 i Harts delaktighetsstege som är 
beroende av tolkningen av delaktighet som begrepp. Att informera barnen kan dels 
ses som en början av det andra blocket, en början på delaktighet, men kan även ses 
som en del av det första blocket, vilket leder till att delaktigheten i detta steg inte ses 
som reell. 

2.6 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Graden av delaktighet och inkludering är beroende av vilken barnsyn de vuxna bär på 
menar Elvstrand (2009). Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) lyfter även de 
hur de vuxnas förhållningssätt gentemot barn påverkar barns delaktighet. De menar 
på att reell delaktighet kräver en barnsyn där barnen ses som kompetenta individer 
med ett eget sätt att erfara och förstå världen. Vidare menar de att vuxna måste se 
och höra samt respektera barnens värld; deras intressen, önskemål och intentioner 
och agera utifrån dessa för att en reell delaktighet och inflytande ska ske. Detta 
framgår även i Elvstrands (2009) forskningsresultat; barns syn och tolkning, barns 
perspektiv, på saker och ting måste inkluderas och tas hänsyn till för att barn ska 
erfara ett reellt deltagande. Barns perspektiv och delaktighet är ömsesidigt beroende 
av varandra och vuxna måste kunna fånga barns perspektiv för att kunna göra barn 
delaktiga, lyfter Pramling Samuelsson och Sheridan (2003). Som vuxen måste man 
anstränga sig för att lyssna på barnen, fånga deras förståelse och bygga deras lärande 
utifrån deras perspektiv och behov för att lärandet inte ska vara ytligt (Aspán, 2009). 
Att, som vuxen, enbart agera utifrån sitt barnperspektiv är inte tillräckligt för att 
barnen aktivt ska kunna påverka sitt lärande. För att barn ska kunna ha inflytande 
och kunna påverka förutsätter att barnen tillåts att vara delaktiga, vilket Anette 
Eriksson (2007) menar på är de vuxnas ansvar. De vuxna har makten att ge barnen 
de förutsättningar som behövs.   
 
Att hålla isär begreppen barnperspektiv och barns perspektiv är inte alltid det 
lättaste. Gunilla Halldén (2003) försöker bringa klarhet kring begreppen genom att 
beskriva barnperspektiv, skrivet som ett ord, som ett försök att ta tillvara på barns 
villkor och agera utifrån barns bästa utan att barnen för den delen själva har uttryckt 
något. Barns perspektiv, sett som två ord, handlar i sin tur om att barnen själva 
lämnat nödvändig information som leder till att den vuxna kan förhålla sig till saker 
och ting utifrån barnens egna perspektiv. Vidare lyfter dock Halldén (2003) att det är 
viktigt att förstå att det inte går att skapa sig en bild av barns situation enbart utifrån 
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deras egna uttalanden utan att dessa ska fungera som en utgångspunkt som i sin tur 
kopplas till de förhållanden som råder i samhället och barnets omvärld. 

2.7 Varför delaktighet? 
Delaktighet måste ses som ett värde i sig och som en pedagogisk egenskap. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2003) skriver om ett kritiskt dilemma som kan uppstå i 
skärningspunkten mellan läroplanernas riktlinjer och barnens rätt till inverkan vilket 
leder till att delaktigheten inte blir reell. I en sådan situation blir delaktighet enbart 
ett värde och inte en del av pedagogiken. Delaktighet och inflytande är 
förutsättningar för ett gott lärande och meningskapande, menar Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2003) och lyfter vikten av att delaktighet som värde och 
delaktighet som pedagogik ses som oskiljbara delar av en helhet. Detsamma gäller 
undervisningens innehåll samt pedagogiken; förhållningsättet till barnen. Även dessa 
bör ses som en oskiljbar helhet poängterar Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2003).   
 
Colnerud (2007) framhåller i sina studier att allt fler aktiviteter inriktade på att 
utveckla sociala egenskaper och delaktighet schemaläggs. Detta menar hon är ett 
tecken på att man särskiljer akademiskt innehåll och sociala erfarenheter, man 
särskiljer demokratifrågor från resten av skolvardagens innehåll. Elvstrand (2009) 
lyfter samma fenomen och menar på att demokrati och kunskap framställs som 
varandras motparter och att ett val tas mellan att skolan ska arbeta med det ena eller 
det andra. Elvstrand (2009) menar dock att dessa delar måste ses som en helhet då 
dessa ständigt existerar i förskolans och skolans samtliga arenor; på formella råd, 
som klassråd och elevråd men även under samlingarna, lektionerna, på rasten, i 
matsalen och så vidare.  
 
För att barnen ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet krävs att pedgogen är 
villig att ge ifrån sig sitt inflytande (Elvstrand, 2009). Det handlar dock inte om att 
överlämna allt ansvar till barnen, utan skapa rätt miljö och atmosfär för att barnen 
ska vilja och vara intresserade av att vara delaktiga (Aspán, 2009). Det är även viktigt 
att inkludera alla barn som vill i denna process, menar Elvstrand (2009) och lyfter 
forskningsresultat som visar att bland annat barn med bristande självkänsla eller 
språksvårigheter inte tar för sig på samma sätt som barn som inte har några 
svårigheter i att göra sin röst hörd. På så sätt, menar hon, blir några barns perspektiv 
nästan alltid dominerande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) lyfter vikten 
av att i diskussionen kring barns delaktighet ha i åtanke att barn inte representerar 
en enhetlig grupp. Barnens röster är många och även deras tidigare erfarenheter. För 
att tolka och förstå dessa måste man som pedagog vara medveten om hur deras 
kunskapsbildande går till, men även ta sig tid att verkligen lyssna på det de säger 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Detta är även något som Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) lyfter vikten av och menar att man som pedagog måste öva och stärka 
sin hörstyrka för att kunna inta ett demokratiskt förhållningssätt i verksamheten. 
Förutom att lyssna är det viktigt, speciellt i fallet med riktigt små barn, att tolka deras 
agerande menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003). Elvstrand (2009) 
poängterar vikten av att barnen upplever situationen som rättvis för att de ska 
uppleva delaktigheten som autentisk. Eriksson (2009) lyfter vikten av att pedagogen, 
genom att visa intresse för varje barn, skapar sig en bild av mångfalden av barns 
förståelse och upplevelse av sin omvärld och använder det i de pedagogiska 
situationerna för att barnen ska uppleva ett reellt deltagande. 
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På grund av barnens olikheter och olika behov uppstår en svårighet i att upprätthålla 
denna rättvisa på såväl individ- som gruppnivå (Elvstrand, 2009). Det finns dock 
olika möjligheter att kringgå sådana svårigheter. Elvstrand (2009) lyfter några; 
barnen blundar vid röstning för att inte påverkas av andra, erbjuda barnen möjlighet 
att diskutera i smågrupper och tillsammans komma fram med olika förslag, att 
barnen skriver enskilda brev till eller har enskilda samtal med pedagogen. I 
gemensamma samtal har pedagogen en mycket viktig roll i att bjuda in eleverna att 
våga och vilja vara med i diskussionerna (Elvstrand, 2009). Deltagande och 
inflytande är som nämnts tidigare en rättighet och inte en skyldighet, men Elvstrand 
(2009) är inte ensam om att lyfta pedgogens roll i dessa situationer. Wetso (2011) 
lyfter, även hon, vikten av att barn som inte deltar erbjuds pedagogiskt stöd för att 
ledas in i aktuella aktiviteter. Detta menar hon kan ske bland annat genom att, på ett 
lekfullt sätt, få barnen att känna att ett ökat deltagande är meningsfullt för dem.  
 
Lärarna måste skapa de förutsättningar som behövs för att samtliga barn ska vilja 
delta menar Aspán (2009). Hon menar på att barnen måste vara väl insatta i de 
aktuella situationerna/aktiviteterna och måste ges möjlighet att reflektera kring 
dessa. Vidare menar hon att målet med deras deltagande måste vara tydligt för dem. 
Utan dessa förutsättningar går det inte att förvänta sig ett engagemang från barnen. 
Aspán (2009) samt Elvstrand (2009) poängterar även vikten av att delaktighet ska 
vara något kontinuerligt i barnens vardag och inte något som enbart existerar då och 
då.  

3. Metod  

3.1 Forskningsstrategi  

I valet av strategi för vår forskning ansåg vi att den kvalitativa ansatsen var mer 
passande gentemot den kvantitativa ansatsen. Den kvantitativa ansatsen innebär, 
enligt Stukat (2005), att man som forskare samlar in mycket fakta som analyseras i 
syfte att hitta ett generaliserbart mönster, vilket inte är fallet i vår forskning. Vår 
forskning bygger på ett utvecklingsarbete som sker på en förskola/skola ute i 
verksamheten. Denna verklighetsförankring lyfter Denscombes (2009) som en av de 
kvalitativa analysens fördelar. I en kvalitativ insats, menar Stukát, är helheten 
viktigare än summan av delarna. Med andra ord att tolkningen och förståelsen av 
helheten är viktigare än generaliserbarheten. I och med denna personliga tolkning 
ligger dock en kritik mot kvalitativa studier då forskarens egna förförståelse och 
åsikter påverkar resultatet (Stukát, 2005). Dock är vår avsikt med detta arbete inte 
att hitta generaliserbart resultat; till vilken utsträckning barnen är delaktiga i 
planeringen, utan snarare att få en djupare förståelse kring hur de kan bli delaktiga 
och hur detta kan utvecklas. Valet av en kvalitativ ansats ledde till att vi fick möjlighet 
att nära och tillsammans med barnen arbeta för en utveckling samt få en direkt 
feedback från dem i och med utvärderingarna som gjordes i samband med varje 
aktivitet. 

3.2 Forskningsdesign  
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa forskningsdesignen: aktionsforskning. 
Aktionsforskning är en process, en cyklisk process, som bygger på en strävan till 
ständig utveckling - en drivkraft att lösa problem i “verkligheten”. Detta gör att en 
aktionsforskning är praktisk och erbjuder en tillämpad forskning menar Denscombes 
(2009). Vidare lyfter han att en aktionsforskning måste genomföras ”som en del av 
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praktiken” och inte enbart ett extra moment till den, forskningen och handlingen är 
med andra ord integrerade. Problemen hanteras och ett försök att hitta en lösning 
sker under tiden som forskningen pågår och inte efter det att ett forskningsresultat 
tagits fram (Denscombes, 2009). Detta anser vi passar utmärkt till vårt 
utvecklingsarbete.  
 
Denscombes (2009) lyfter aktionsforskningens fyra karakteristiska drag.  

 
 Praktisk inriktning: man identifierar och arbetar med ett problem/en fråga i 

“verkligheten” 

 Förändring: man bemöter hindren i ett försök till en ökad, fördjupad förståelse 
för det aktuella problemet.  

 Cyklisk process: aktionsforskningens delar är länkade, sammanhängande. 
Identifieringen och utvärderingen av första steget i förändringsarbetet leder 
till vidare forskning och en planering av en ny handlingsplan och 
genomförandet av detta för att återigen utvärdera och så vidare.  

 Deltagande: alla inblandade i forskningen är aktiva deltagare och ej enbart 
föremål för forskningen.  

3.3 Datainsamlingsmetoder  

Utvecklingsarbetet skulle pågå i fyra veckor. Vi började med att, under drygt en 
vecka, observera barnen i sin ”naturliga verksamhet”. Detta för att kartlägga 
situationen som den såg ut och kunna starta utvecklingsarbetet utifrån denna 
kartläggning. För att undvika risken att utgå enbart från vad människor säger att de 
gör, då de av olika anledningar mer eller mindre medvetet kan ljuga för en, menar 
Stukát (2005) att observation är bland det bästa tillvägagångssättet för att skapa sig 
en bild av vad de faktiskt gör. Vidare menar Stukát (2005) att observation som metod 
är ett stabilt underlag för tolkning och fortsatt arbete då undersökningen blir konkret 
och lättbegriplig. 
 
I samband med våra observationer skrev vi även loggbok och använde oss främst av 
metoden dubbellogg (Björk & Johansson, 1999)Detta fortskred även under hela 
utvecklingsarbetets gång för att, vi som deltagande observatörer, lättare ska kunna 
analysera och utvärdera vårt arbete då det fungerade som ett hjälpmedel till att 
minnas och på så sätt inte tappa värdefull information under hela processen. 

3.4 Urval  

Forskningen har gjorts på två olika platser; en förskola och en skola i mellansverige. 
Förskolegruppen bestod av 16 barn mellan 2-3  år och skolklassen bestod av en sexa 
med 21 elever. Dessa val gjordes bland annat utifrån det faktum att vår utbildning 
sträcker sig från förskolan upp till skolans tidigare åldrar och att vi därför ville 
inkludera båda ”stadierna” i forskningen, men även utifrån den tillgänglighet som 
rådde. Kontakterna med just denna förskola och skola fanns etablerade sedan början 
av vår utbildning. 
 

3.4.1 Förskolan 

Förskolegruppen består av fem flickor och elva pojkar. Sex av barnen har annan 
etnicitet. Denna grupp är en sammansvetsad, majoriteten har gått tillsammans sedan 
förskolans första dag. Fyra barn är tillkomna till gruppen i efterhand. Ibland kan det 
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uppstå missförstånd i och med att det svenska språket inte är fullt utvecklat hos de 
sex barn med annan etnicitet. Det finns även barn med svensk härkomst som ej har 
ett fullt utvecklat språk.  
 
Förskolan är nybyggd, den stod färdig under sensommaren/hösten 2012 och gruppen 
håller precis på att landa i den nya miljön. Innan denna förskola var uppbyggd och 
färdig, höll denna grupp till i en barack en bit ifrån resterande förskolegrupper. 
 
Pedagoggruppen hade vid forskningens början nyligen ändrats och ändrades ännu en 
gång under forskningsperioden. 

3.4.2 Skolan 

Skolan där forskningen gjordes är en stor F-9 skola med ca 900 barn. Skolklassen 
bestod av 21 barn varav 11 är flickor och 10 pojkar. Samtliga barn, förutom en, har en 
annan etnicitet. Dock är alla barn med annan etnicitet, förutom en, födda och 
uppvuxna i Sverige. Det barnet som inte är fött i Sverige invandrade hit tillsammans 
med sin familj för ca fem år sedan. Detta barn är det enda i klassen som inte har det 
svenska språket fullt utvecklat, de resterande barn pratar flytande svenska. Flera barn 
har särskilda behov som måste tillgodoses, men endast fyra av dessa har genomgått 
en utredning och har fått en diagnos.  
 
Samtliga i klassen har tillgång till en egen dator och klassrummet är försett med en 
projektor som kan användas som redskap i undervisningen. 
 
Även denna klass är väl sammansvetsad då de flesta i klassen gått igenom hela 
mellanstadiet tillsammans och haft samma pedagog som arbetat hårt med att skapa 
och bibehålla en gruppkänsla i klassen.  
 
På skolan har det under det senaste året pågått en omfattande ombyggnation vilket 
resulterat i att många klasser får vistas i tillfälliga baracker. Detta begränsar bland 
annat utrymmet inomhus, men även på skolgården. 

3.5 Forskningsetiska principer  
De etiska principerna för forskningsarbeten som framhålls av Vetenskapsrådet (2011) 
har tagits hänsyn till. Bland annat har informationskravet beaktats genom att vi 
bland annat skickat ut ett brev till samtliga barns vårdnadshavare innehållandes 
syftet kring utvecklingsarbetet, beskrivning av metod (aktionsforskning) samt hur 
resultaten kommer att användas och presenteras. De informerades även om att 
deltagandet är frivilligt och att vi behövde deras samtycke för att fortskrida vårt 
arbete. Även barnen blev informerade om samma sak. Därmed var även 
samtyckeskravet tillgodosett. Tackade dem nej till att delta blev barnet uteslutet från 
vår observation men inte aktiviteten. Våra kontaktuppgifter lämnades ut till 
vårdnadshavare för att erbjuda dem möjligheter att kontakta oss med frågor, 
funderingar eller kommentarer. I studien är alla deltagare anonyma 
(konfidentialitetskrav) och detta blev de insatta i redan innan utvecklingsarbetet satt 
igång. Några vårdnadshavare har uttryckt ett intresse av att ta del av arbetet i sitt 
slutformat, vilket de självklart kommer att få möjlighet till (konfidentialitetskrav). All 
information vi fått ut av detta utvecklingsarbete har endast använts och kommer 
endast att användas för forskningsendamål (nyttjandekrav). 



 

14 
 

4. Processbeskrivning  
Vi påbörjade vår 4 veckorsperiod med att ägna drygt en vecka för observation.  Dessa 
observationer kombinerades med loggskrivning som användes för att kunna göra en 
kartläggning av nuläget i respektive grupp. Utifrån dessa observationer och 
kartläggningen planerades utvecklingsarbetet. Vi genomförde tre aktiviteter vardera. 
Varje aktivitet tilldelades en hel vecka för planering, genomförande samt utvärdering 
och reflektion. Samtliga steg har gjorts tillsammans med barnen på olika sätt. Dock 
har en vidare reflektion där en analys av resultatet jämförts med tidigare forskning av 
oss skribenter. Genom hela processens gång har vi haft i åtanke Harts 
delaktighetsstege och strävat mot reellt deltagande och ej enbart ett skenbart sådant. 

4.1 Huvudsyfte  
Huvudsyftet är att utveckla barnens/elevernas delaktighet och inflytande i 
planeringen av sitt lärande. 

4.2 Processbeskrivningens upplägg 
Nedan följer först en beskrivning av observationen och genomförandet av de olika 
momenten i förskolan. Därefter följer en liknande presentation kring processen på 
skolan. Presentationerna skrivs i jag-form där ”jag” representerar oss skribenter; 
Emma Holmerin i förskolan och Fima George i skolan. De andra pedagogerna som 
nämns i presentationerna är gruppens/klassens ordinarie pedagoger.  
 
Aktionsforskning bygger på cykliska processer och varje cykel benämns som 
”genomförande 1, 2 och 3” i presentationen nedan.  

4.3 Förskola 

För att genomföra dessa aktiviteter ansåg jag att en grundlig observation av hur 
nuläget såg ut krävdes. Denna observation av verksamheten genomfördes under en 
vecka för att ge ett bra underlag att utgå och planera mina aktiviteter från. Under 
denna vecka hann jag observera samspelet mellan pedagoger/barn, barn/barn och 
pedagog/pedagog, jag hann observera samspelet i verksamheten som helhet och 
aktiviteternas utformning och genomförande.   
 
Eftersom dessa barn är små fick observationen och diskussionen med pedagogerna 
ligga som underlag för hur jag skulle utveckla mina aktiviteter för mer delaktighet i 
denna grupp. 

4.3.1 Observation – utgångsläge 

I aktiviteterna försöker pedagogerna göra barnen delaktiga genom att de får välja 
sånger ibland. Barnen får även vara med och räkna ner inför sångerna. Detta har 
varit tydligt och synliggjorts under hela tiden och med de erfarenheter jag har med 
denna förskolegrupp tidigare. Detta är ett tillfälle där barnen delvis får vara delaktiga. 
Pedagoggruppen vill göra barnen mer delaktiga men är splittrad i denna fråga och 
tankarna om hur det ska fungera med denna barngrupp lyfts. De uttrycker även en 
oro kring att erbjuda för stor möjlighet till inflytande i rädsla för att det kan uppstå 
okontrollerbara situationer. 
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4.3.2 Genomförande 1  

4.3.2.1 Planering 

Förberedelse och planering gjordes genom observation och diskussioner i 
pedagoggrupp. Diskussionerna utgick ifrån observationerna och pedagogernas 
tankar. Vart ligger gruppen? Vilka barn finns i gruppen? Vilka behov finns det? Vad 
kan jag påverka? Hur kan jag göra det? 

 
Förskolegruppen är barn i 2-3 års ålder. Språkets betydelse är tydligt märkbar i 
denna grupp. Vissa barn har språket,  vissa inte alls och en del av dem har det 
begränsat. Detta påverkar gruppens gruppdynamik. 
 
Diskussionerna med pedagogerna bestod av mycket tankar kring språket, hur kan 
man undkomma konflikter och skapa bättre sammanhållning i gruppen allt för att få 
mer kvalitet i verksamheten för alla. Måluppfyllelsen lyftes, hur påverkar det om 
barnen blir mer delaktiga i verksamheten.  

 
Planeringen och förberedelserna inför detta genomförande pågick i en vecka. 

4.3.2.2 Aktivitet 

Under denna samling var det 10 stycken barn närvarande och tre pedagoger. 
Innan samlingen började diskuterade vi tillsammans vad barnen ville göra under 
samlingen. Många förslag kom upp till ytan, till exempel sång, rörelse och saga. 
När barnens iver hade lagt sig berättade jag att de har rätt till att vara med och 
bestämma hur de vill att dagen på förskolan ska vara och vad för aktiviteter som ska 
genomföras, detta i samspel med pedagogerna. Jag förklarade sedan att det jag hade 
börjat med, att fråga vad de ville göra under samlingen var en del av detta. Jag ville 
att de skulle vara delaktiga och att de skulle utforma denna samling. 
 
Jag fick som sagt många olika förslag från barnen men det var en omöjlighet att 
hinna allt under denna samling då den var tidsbegränsad på grund av lunchen. 
Efter en genomgång av vad alla ville göra igen kom vi fram till att de flesta ville sjunga 
olika sånger. 
 
Jag frågade om det var någon som hade något förslag på vad vi skulle börja med för 
sång. Flera av barnen talade rakt ut och gav förslag på olika sånger. En pojke satt tyst 
och tittade på mig. Jag frågade om han hade något förslag på sång som vi kunde börja 
med. Han lös upp som en sol och nämnde ” snabba spindeln”! Han fick räkna ner och 
vi började sjunga. Hela samlingen flöt på och vi sjöng olika sånger tillsammans. 

4.3.2.3 Utvärdering 

Det var svårt att avrunda denna samlingen då barnen bara ville sjunga mer och mer. 
Men när klockan var slagen för lunch fick jag lov att avbryta och fråga vad de tyckte 
om samlingen. Flera av barnen sa BRA! Jag frågade vidare om de hade fått vart med 
och bestämma. Några barn sa ja. Dessa barn var de som har börjat sin språkliga 
vandring mer än de andra. Jag gick vidare och frågade om de tyckte det var roligt att 
få vara med och bestämma och  ett rungande ja kom tillbaka. Alla barnen utom ett 
var med i jaropet och det var den pojken som inte sa ett ljud under samlingen 
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Jag tycker att det gick bra för att vara första gången de gjorde på detta sätt. Det blev 
lite “rörigt” och jag kände att planeringen hade kunnat förfinas ännu mer, då hade jag 
kunnat vara mer förberedd. 
 
Barnen är vana sen innan att få vara med att välja sånger men inte i den 
utsträckningen det vart denna gång. När de är i denna ålder är det ändå viktigt att 
vara med och leda dem och ibland fatta avgörande beslut för att kunna fortsätta 
framåt. 
 
Funderingarna kom upp kring pojken som har språket men inte ville delta. Jag vet 
sedan innan att denna pojke är väldigt verbalt begåvad för sin ålder. Men han iakttog 
oss bara under hela samlingen. Detta var inget jag gjorde en stor sak av men det är 
något som ändå fått fart på mina tankar kring det. Jag vet att i vanliga fall brukar 
denna pojke alltid vara delaktig i samlingarna. Jag tror det var på grund av osäkerhet, 
detta var nytt för han. 
 
Till nästa tillfälle vill jag försöka testa någon av de andra aktiviteterna som uttrycktes 
av några barn det här tillfället. Jag hoppas att de dyker upp som förslag till nästa 
gång. Det kan vara intressant om stämningen i samlingen blir en annan om det är 
andra aktivitet som genomförs.  

 
Till nästa gång måste jag vara tydligare att allas idéer är bra och att vi kan genomföra 
dem en annan gång. Till nästkommande tillfälle ska det finnas mer tid att röra sig 
med under aktiviteten, för att hinna med och även undvika stress. 

4.3.3 Genomförande 2  

4.3.3.1 Planering 

Inför denna aktivitet hade jag funderat och analyserat både själv och med 
pedagogerna som var med vid det förra tillfället. Vi såg många bra saker men även 
saker som behövdes finputsas för att ge ett bredare resultat. 
 
En vidare planering av aktiviteten och en plan a, b och c var på sin plats. Det jag 
gjorde var att vara ännu mer påläst kring samlingsmaterialet som fanns tillgängligt 
och som de har arbetat med förut. Jag ville vara öppen för alla förslag som barnen 
kom med och inte känna mig begränsad. 

 
Jag skulle ha ännu mer tid att genomföra denna aktivitet för att vi skulle hinna med 
det vi ville och inte känna oss stressade som det kändes förra gången. 

4.3.3.2 Aktiivtet 

Denna samling var det 13 barn närvarande och två pedagoger delaktiga. 
Innan denna aktivitet startade började jag med att berätta att de även idag skulle få 
vara med att bestämma hur denna samling skulle genomföras och hur den skulle se 
ut.   

 
Barnen började genast ropa vad de ville göra. Jag förklarade att vi måste lyssna på 
varandra och låta alla tala till punkt för att risken fanns att vi skulle missa ett roligt, 
intressant förslag och även viktig information annars. 
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En flicka räckte upp handen. Hon fick ordet och förklara att hemma hos henne måste 
handen upp om personen vill ha ordet. Detta tyckte vi var en bra ide och vi bestämde 
tillsammans att om man vill säga något i samlingen så räcker vi upp handen. 
 
Jag återupptog samlingen och upprepade det jag sa innan om att de tillsammans kan 
vara med och påverka vad de ville göra med samlingen denna gång. Många händer 
åkte upp i luften och viftade ivrigt. Mina förhoppningar om andra aktiviteter lyftes 
fram även denna gång då vi betade av varje barns idé om samlingens utformning.  
En stark ide som dök upp var “ flanosaga”, denna ide lyftes fram av fyra barn. Jag 
frågade de andra vad de tyckte om den iden. Barnen var positiva till förslaget, två 
barn protesterade och vill sjunga. Jag frågade hur vi skulle kunna göra så att alla 
kände sig nöjda. Kunde vi göra båda eller behövde vi välja. Jag förklarade även att vi 
hade tiden till förfogande för att genomföra båda aktiviteterna, fast denna gång hade 
vi inte möjlighet att sjunga lika många sånger om vi skulle genomföra båda 
aktiviteterna. Alla barn utom en pojke tyckte att det var en bra ide. Jag förklarade hur 
vi kunde gå tillväga en extra gång för att tydliggöra för alla ännu en gång och inte 
missa att något barn skulle missförstå. Då går pojken som var negativ till förslaget 
första gången med på att det är ett bra förslag. 

 
Vi satte igång med aktiviteten “flanosaga”. Jag hade tagit fram sagorna som fanns på 
förskolan och barnen fick titta på dem. Jag läste upp vilka sagor som vi kunde välja 
på och barnen fick en liten stund att ta in dem. Jag frågade vilken saga vi skulle läsa. 
Två flickor nämnde en och samma saga “Petter och hans fyra getter”. Ingen av de 
andra barnen hade något att invända mot det utan verkar vara helt med på noterna. 
Jag läste sagan och efter sagans slut återberättade vi den genom att prata kring 
bilderna som vi tog ner från tavlan. Efter att vi har plockat ner sagan viftade genast 
en hand upp i luften, handen tillhör en pojke som vill sjunga bä bä vita lamm. Jag 
följde självklart hans val och han fick räkna ner. Vi hann därefter sjunga fyra sånger 
önskade av fyra olika barn till innan det var dags för lunch. 

4.3.3.3 Utvärdering 

Efter aktiviteternas slut frågar jag dem vad vi hade gjort. Flera händer åkte upp i 
luften. Jag lät var och en berätta hur deras syn på aktiviteterna vi genomfört såg ut. 
Jag frågade om de ansåg att det var roligt och även denna gång var svaret tydligt 
ja.  Jag frågade om det vill göra detta flera gånger. Många händer viftade i luften och 
ett tydligt, JA! från många håll uppenbarade sig. 
 
Denna gång tycker jag att det gick bättre än förra gången. Vi hade gott om tid för att 
genomföra aktiviteten. Alla barnen kunde inte sitta stilla men det får räknas in då de 
inte är många år gamla. Jag som pedagog måste anpassa aktiviteten och vara flexibel. 
Ett organiserat kaos måste vara tillåtet. 
 
Det kan vara svårt ibland att få till tiden, då kan det bli ett stressmoment. 
Att vara extra tydlig ger resultat, det är något jag ska ha med mig till nästa tillfälle. 
Jag var mer ”påläst” på samlingsmaterialet denna gång, vilket var bra och gav mig ett 
större utrymme att spela på, det gav mig även en säkrare inställning. 
 
Utvärderingen från barnen ger alltid klara besked det är bra men är det så att det är 
några barn som ”leder” gruppen och några som bara följer efter och tycker som dem? 
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4.3.4 Genomförande 3  

4.3.4.1 Planering 

Genomgång av de tidigare planeringarna och utvärderingarna genomfördes med 
pedagogerna i gruppen, för att få en överblick över hela processen fram till nu. 
Aktivitet tre måste även denna gång ha gott om tid ansåg jag för att kunna 
genomföras utan stress. Hur kan jag få barnen ännu mer delaktiga än de redan är i 
aktiviteten? 

4.3.4.2 Aktivitet  

Under denna aktivitet är 9 barn och två pedagoger närvarande. 
 
Redan innan vi hade satt oss kom två barn fram till mig och gav ett förslag på vad de 
ville göra under samlingen. Jag frågade om de ville berätta för gruppen vad de hade 
för idéer när vi hade satt oss ner. Det vill det ena barnet men det andra barnet ville att 
jag skulle framföra det till gruppen. Vi alla satte oss ner på samlingsmattan.  Alla 
barn utom en pojke ville sätta sig, jag lät det vara och satte igång med samlingen och 
räknade in alla barnen. Jag tog fram bilder på alla barn för att se vilka som var på 
förskolan, vilka som var sjuka och vilka som var lediga. Efter jag hade gjort detta 
kommer pojken som inte ville vara närvarande vid samlingsmattan från början och 
satte sig i mitt knä. 
 
Samlingen fortlöpte och jag berättade  att två barn redan har gett förslag på vad vi 
kunde göra på samlingen. Jag frågar barn ett vad det var för ide som den hade. 
Barnet ville sjunga ”blinka lilla stjärna”. Sen berättar jag att ett annat förslag 
hade  kommit upp och det var att jag skulle läsa en ”flanosaga” .  
Jag lämnade över till barnen. Hade de några andra idéer på vad vi kunde göra. Många 
idéer på sånger och rörelsesånger kom upp. Jag ställde frågan om det var möjligt att 
hinna med alla förslag, eller hur skulle vi gå tillväga för att tillgodose alls idéer. 
Två händer åkte upp i luften. Det ena förslaget var, “allt idag!” Och det andra 
förslaget var “imorgon också.” Jag frågade om de trodde att vi skulle genomföra så 
mycket som vi hann den här gången och resten vid nästa tillfälle. Det tyckte dem är 
en bra ide förutom en pojke som inte har talet än.  Han skrek rakt ut “neee”. Jag 
förklarade allt som jag redan hade gått igenom en gång till och denna gång sa pojken 
ingenting utan bara nickade på huvudet. Jag läste av honom, att han ansåg att det var 
“okej”. 
 
Vi sjöng sånger och varje barn som valt en sång fick räkna ner innan vi började. När 
klockan började närma sig lunch tog jag fram flanosagorna och frågade vilken vi 
skulle läsa denna gång. Pojken som inte har talet pekade på en, det var “tre små 
grisarna”. Jag läste sagan och vi gick igenom samma process som i föregående tillfälle 
med sagan och återberättandet. Vi avrundade samlingen med matsången. 

4.3.4.3 Utvärdering 

Samlingen avslutades med den vanliga samtalsstunden där jag frågade vad de ansåg 
om dagens samling. Vad vi hade gjort, vad de ville göra gången därpå. Jag frågade om 
de ansåg att något var sämre och vad det var som roligt. Ett tydligt “ja”, “roligt” och 
“mer” hördes från barnen. 
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Denna omgång genomfördes och flöt på bäst av de gånger jag genomfört detta anser 
jag. Barnen visste vad som skulle ske och vad de hade för möjligheter. Alla var 
delaktiga och visade intresse. De hade många olika förslag. Barn har god fantasi, 
detta är något som måste lyftas anser jag. Dessa barn har visat hur flexibla de är och 
om jag är extra tydlig kan jag genomföra mycket mer än jag tror. 
 
Papper och penna borde finnas tillgänglig för att dokumentera barnens förslag och 
för att inte tappa något förslag. Detta papper skulle kunna sättas upp väl synlig för 
barn, pedagoger och föräldrar. Barnen kan även få måla vad som genomförts och vad 
de har för önskan om att göra under samlingen. 

4.4 Skola 
För att kartlägga utgångsläget för denna klass, utifrån barnens perspektiv, började jag 
med att i en öppen diskussion i helklass fråga om barnens delaktighet. Utifrån mina 
observationer under första veckan kunde jag skapa mig en bild av hur klassen 
arbetar, men ville att barnen skulle få chans att uttrycka deras upplevelse kring detta.   
 
Diskussionen handlade för det mesta om hur det har varit fram tills nu och hur de har 
upplevt det. Vi diskuterade även om de var nöjda med hur läget var just nu, är det 
tillräckligt för dem, vill de ha mer inflytande osv. Responsen var blandad. Vissa 
uttryckte att de var nöjda med dagsläget, medan andra ville ha mer inflytande eller 
inte alls ville vara med att bestämma. Som en fortsättning till detta uppmanade jag 
klassen att i grupp diskutera vad de skulle vilja ha mer inflytande i under sin skoldag 
och vad de skulle vilja ändra på/lägga till om de fick välja. Därefter skulle de lämna in 
ett protokoll kring deras diskussion till mig. Ett par elever ville efter diskussionerna i 
grupp hellre skriva och lämna in ett eget papper, vilket jag inte såg som något hinder.  
 
Utifrån en analys av mina tidigare observationer och dokumentation, diskussionen i 
helklass samt elevernas egna gruppdiskussioner och dokumentation kunde jag skapa 
mig en uppfattning kring utgångsläget för klassen.  

4.4.1 Observation – utgångsläge 

Utifrån mina tidigare observationer i klassen har jag förstått att klassläraren är noga 
med att, tillsammans med klassen, utvärdera olika moment och aktiviteter. Detta 
sker speciellt vid nyintroducerade moment för att klassläraren ska kunna planera 
vidare utifrån barnens upplevelser och behov. Då barnen har samma lärare i de flesta 
ämnena kan klassläraren utgå från dessa utvärderingar vid både nyintroducerade och 
pågående aktiviteter i andra ämnen. Genom att även genomgående, under arbetets 
gång, utvärdera kan klassläraren läsa av barnens ändrade behov och anpassa 
undervisningen efter detta. Barnen är vana vid att ta eget ansvar för sitt lärande.  
 
I den öppna klassdiskussionen framgick det att barnen inte märkt av klassläraren 
intentioner med sina utvärderingar. De flesta i klassen ansåg att klassen inte hade 
någon inverkan i vilka moment, ämnen som skulle bearbetas. Några menade på att de 
kunnat påverka på vilket sätt de skulle arbeta med ett moment. Barnen får utifrån 
alternativ, presenterade av klassläraren, möjlighet att välja. Som t.ex. i matematik 
presenteras flera olika räknesätt och eleverna får välja och använda det räknesätt som 
passar dem bäst. Det var dock ingen som uttryckte att detta var ett problem eller att 
de skulle vilja ändra på detta. Klassen är nöjd med hur klassläraren planerar dagarna 
och ser inget problem i att det fortsätter på samma sätt.  
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I protokollen kring gruppdiskussionerna framgick bland annat att barnen var nöjda 
med att klassläraren planerade och de ibland fick välja arbetssätt utifrån 
presenterade alternativ. Det framgick dock även att det finns en önskan att barnen, 
någon gång, ska få välja vilka ämnen som skulle bearbetas och i vilken ordning 
exempel på ämnen. Ämnen som en grupp nämnde var religion och geografi. Något 
som majoriteten grupper tagit upp är en schemaändring i form av införande av 
sovmorgon.  

4.4.2 Genomförande 1  

4.4.2.1 Planering 

Matematiklektionerna handlade under en period om geometri och jag introducerade 
ett nytt moment inom geometrin för klassen; Tangram-pussel. Några av barnen hade 
sett en applikation på min mobil där man har som uppgift att lägga olika figurer efter 
färdiga mallar med Tangram-pussel. De hade då i informella diskussioner med mig 
uttryckt en nyfikenhet för Tangram-pussel och frågat om jag kunde lära dem hur man 
gör. Jag ville börja momentet på ett lustfyllt och intresseväckande sätt för att fånga 
alla barnen och valde därför att introducera momentet genom att berätta en fiktiv 
saga kring uppkomsten av Tangram-pusslet.  

4.4.2.2 Aktivitet 

Barnen får i sagan följa pojken Tan Gram och hans vardag som den äldsta pojken av 
sju barn som hela tiden måste passa upp familjen, men speciellt den stränga fadern. 
Sagan beskriver hur Tan, av misstag, har sönder faderns favorit frukostbricka i sju 
bitar och räddar situationen genom att göra om dem till ett pussel. Pusslet blir 
faderns nya sysselsättning och Tan gör det till sin uppgift att rita upp nya 
pusselmallar till sin far. Sagan avslutas med ett budskap om att man måste bekanta 
sig med figurerna som ingår i ett Tangram-pussel innan man kan arbeta vidare med 
det, vilket fick bli barnens första uppgift i detta moment. Detta fick barnen göra 
genom att arbeta med och besvara några frågor på ett arbetsblad. Frågorna handlade 
om alltifrån vad de olika figurerna som ingår i ett Tangram-pussel heter, vad som har 
gemensamt och hur man kan kombinera dessa på olika sätt för att göra nya 
geometriska figurer. Barnen fick diskutera tillsammans, testa sig fram med hjälp av 
varsitt Tangram-pussel och besvara på frågorna genom skrift och bild. Uppgifterna 
och de resultat de kommit fram till i helklass och barnen fick möjlighet att visa hur 
olika man kunde resonera kring uppgifterna och samtidigt lära sig av varandra. De 
arbetade med uppgifterna i två stycken lektioner á 50 minuter. Ett tredje tillfälle fick 
utgöra utvärderingstillfälle. Tillsammans, muntligt, i helklass utvärderade vi 
uppstarten av momentet kring Tangram-pusslet. 

4.4.2.3 Utvärdering 

Barnen uppskattade introduktionen och menade att det blev mer intressant att arbeta 
med Tangram-pusslet efter en spännande saga. De menade även att det varit ”roligt” 
att arbeta med Tangram-pusslet och de uppskattade att de kunde välja mellan att 
arbeta självständigt eller tillsammans med en kamrat. De uttryckte att de gärna ville 
arbeta med det vid fler tillfällen då två lektioner var för kort tid, men att de då skulle 
vilja lägga olika pussel så som i Tangram applikationen på mobilen.  
 
Att barnen uppskattade sagan kunde även jag utläsa av deras reaktioner under 
berättandets gång och efter sagans slut. Barnen var tysta under hela tiden som jag 
berättade sagan och de titta på mig hela tiden. Deras ansiktsuttryck följde 
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händelserna i sagan. När jag berättat färdigt sagan klappade alla barn och uttryckte 
redan då att sagan var jättebra och att jag hade framfört den på ett mycket bra sätt. 
När jag berättat sagans avslutande budskap undrade de genast vad det var som de 
skulle göra. När jag introducerade uppgiften var det endast ett par barn som uttryckte 
sig negativt, inte mot uppgiften i sig, utan mer mot att de uppfattade det som svårt att 
göra det självständigt. Även dessa barn blev dock positiva till uppgiften då jag 
berättade att det är valbart att antingen arbeta självständigt eller med någon kamrat 
så länge man inte störde resten av klassen. Under hela genomförandet var barnen 
engagerade och undersökande samt hade en glad och positiv attityd.  
 
I denna aktivitet har barnen fått vara delaktiga i tanken bakom uppstarten i och med 
deras, inofficiella, önskemål att lära sig mer om Tangram applikationen. De har även 
kunnat välja huruvida de ska arbeta självständigt eller tillsammans med kamrater, 
vilket också är en form av delaktighet/inflytande i deras lärande. Genom att 
utvärdera momentet tillsammans har barnen fått chansen att uttrycka vad de tyckte 
var bra och vad de skulle vilja ändra på till nästa gång. Delaktigheten är inte maxad, 
men den finns där.  

4.4.3 Genomförande 2  

4.4.3.1 Planering 

Utifrån föregående utvärdering planerade jag fler lektioner där barnen skulle få 
möjlighet att välja mellan olika aktiviteter kring Tangram. I den ursprungliga 
kartläggningen hade barnen uttryckt att de inte har något emot att läraren planerar 
och erbjuder olika alternativ att välja mellan. I utvärderingen som följde första 
genomförandet hade barnen uttryckt att skulle vilja lägga olika pussel. Jag arbetade 
därför fram ett material som barnen kunde använda sig av. Jag förberedde tre olika 
moment.  
 
För det ena momentet använde mig av mobilen, konstruerade med hjälp av Tangram-
pusselbitar och ”ritade” av de figurer som fanns i Tangramapplikationen på papper. 
Jag ritade konturerna för varje figur på ett A4 papper och gjorde det i samma storlek 
som de Tangram-pusselbitarna som barnen skulle använda sig av. Dessa skulle 
fungera som mallar för barnen då de skulle lägga pusslen. Jag gjorde 12 olika figurer; 
3 människor, 3 djur, 3 geometriska figurer och tre båtar. Jag kopierade upp dem så 
att det fanns 10 av varje figur. Jag återknöt detta till sagan om Tan Gram och 
introducerade dessa som mallar ur Tan Grams ursprungliga samling av figurer.  
 
Det andra momentet handlade om att barnen själva skulle få utforska vidare hur de 
kan använda sig av pusselbitarna för att forma olika geometriska figurer. Jag 
förberedde ett protokollpapper i form av en tabell med olika geometriska figurer; 
kvadrat, rektangel, romb, parallellogram, trianglar med flera. Barnen skulle försöka 
konstruera dessa figurer med olika antal pusselbitar. De skulle till exempel försöka 
konstruera en kvadrat med 1,2,3,4,5,6 eller 7 pusselbitar. I protokollet skulle de sedan 
rita upp hur de hade konstruerat dessa figurer.  
 
Det tredje momentet handlade om att barnen, i par, skulle sitta med ryggarna emot 
varandra. Det ena barnet sätter då en valfri figur och ska med hjälp av endast ord; 
lägesord och benämningarna för pusselbitarna, försöka förklara för sin kamrat hur 
figuren ser ut. Kamraten ska då försöka lägga samma figur. Under arbetets gång ska 
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barnen dokumentera sitt arbete, utveckling och eventuella samarbete i sina 
räknehäften.  
 
Då valmöjligheten kring att arbeta självständigt eller tillsammans med en kamrat 
uppskattades under förra genomförandet fick barnen även denna gång denna 
valmöjlighet. 

4.4.3.2 Aktivitet 

Jag började lektionen med att presentera min planering för att ge klassen en 
överblick över kommande lektionstillfällen. Detta gjordes muntligt i helklass med 
stöd av en bildpresentation på projektorn samt en demonstration av några av de 
aktiviteter som kunde uppfattas som invecklade. Detta för att vara säker på att 
samtliga barn, även de barn med särskilda behov, förstod vilka alternativ som erbjöds 
och hur de skulle göra. Därefter fick barnen chansen att uttrycka deras åsikter kring 
min planering. Det var ingen som protesterade kring upplägget och arbetet kunde 
sätta igång.  
 
Allt material fanns tillgängligt vid varje lektionstillfälle och barnen fick själva välja 
vad de skulle börja med och när de skulle göra de olika momenten. Samtliga barn 
testade samtliga moment vid olika lektionstillfällen.  
 
De arbetade med uppgifterna i 5 stycken lektioner á 50 minuter under drygt en 
veckas tid. Vid ett tillfälle kom en grupp barn fram till mig och föreslog ännu en 
aktivitet de skulle vilja arbeta med; hitta på egna figurer, rita upp en mall till dem och 
låta klasskamraterna försöka sätta pusslet. Detta fick just den gruppen göra och 
många av deras klasskamrater nappade på förslaget och arbetade även dem med 
denna aktivitet.  
 
Efter varje lektionstillfälle fick barnen utvärdera deras arbete genom att de själva 
skrev ner sina tankar och funderingar i sina loggböcker som jag sedan kunde ta del 
av. Ett tillfälle, då vi skulle avsluta hela arbetet med Tangram-pusslet, fick utgöra ett 
mer ingående utvärderingstillfälle. Denna utvärdering gjordes det muntligt i helklass.  

4.4.3.3 Utvärdering 

Barnen uttryckte i sina utvärderingar, både i sina loggböcker samt muntligt, att detta 
var ett väldigt lärorikt och lustfyllt sätt att arbeta på. De uppskattade att de hade 
många valmöjligheter och att det inte var ett ”traditionellt” sätt att arbeta på. De 
uttryckte flera gånger att det var roligt att inte enbart sitta och räkna i räknehäftet. 
Något som de uppmärksammade och uttryckte sin uppskattning för var att jag hade 
lyssnat till deras önskemål kring att få arbeta med att lägga olika pussel och att jag 
hade tagit fram så många olika alternativ för dem att arbeta med.  
 
Då barnen arbetade aktivt och självständigt med de uppgifter som jag förberett gav 
det mig en bra möjlighet till observation. Min presentation hade fångat de flesta 
barnen. Ett barn vars svenskakunskaper inte är fullt utvecklade behövde lite extra 
personligt stöd inför uppstarten, vilket jag ordnade så fort de andra barnen satt igång 
med arbetet. Uppgifterna var lättillgängliga och samtliga elever visste vad som 
erbjöds och var de kunde hitta det de ville ha. Intresset var så högt att alla arbetade 
engagerat. De kommunicerade med varandra, arbetade tillsammans, jämförde samt 
tävlade med varandra. Gruppkonstellationer byttes då och då, utan större 
komplikationer. Och hela tiden såg eleverna entusiastiska ut. Vid några enstaka 



 

23 
 

tillfällen kunde några av barnen tappa koncentrationen och gå runt och titta på vad 
kamraterna gjorde. Detta var okej så länge de inte störde. Gick det så långt att de 
började störa hjälpte jag dem att återuppta sitt eget arbete.  
 
Även denna gång byggde jag upp planeringen utifrån barnens önskemål och de fick 
på så sätt vara delaktiga i planeringsprocessen. Även denna gång fick de möjligheten 
att ha inflytande kring hur de skulle arbeta; självständigt eller i par/grupp. De hade 
även möjligheten att välja vilket av de olika momenten de skulle arbeta med. 
Ingenting var förutbestämt för dem. Utvärderingen fick de under dessa aktiviteter 
göra skriftligt för att jag ville ha insyn i hur varje barns enskilda uppfattning kring de 
olika momenten och lektionstillfällena i stort varit. Genom att de skriver enskilt 
hoppades jag på att de inte blir påverkade av vad kamraterna känner och tycker utan 
kan vara ärliga och utgå från sitt eget erfarande. Detta var även ett sätt att få dem att 
självständigt tänka kring sitt eget engagemang och deltagande i sitt lärande. Genom 
den muntliga gemensamma utvärderingen ville jag bland annat få dem att dela med 
sig av sina erfarenheter till varandra och få höra hur kamraterna uppfattat arbetet.  

4.4.4 Genomförande 3  

4.4.4.1 Planering 

I de gruppdiskussioner som barnen fick föra i början på perioden fanns önskemål om 
att få arbeta med religion. Klassläraren fick ta del av barnens protokoll samt 
önskemål och planerade in en uppstart av världsreligionerna. Jag fick möjlighet att 
påbörja momentet tillsammans med barnen. Denna gång ville jag erbjuda eleverna 
möjlighet att delta mer i själva planeringen av ett nytt moment.  

4.4.4.2 Aktivitet 

Jag började med att informera barnen om att de, efter egna önskemål, skulle få börja 
arbeta med världsreligionerna och frågade dem om de skulle vilja vara med och 
planera hur arbetet kring detta skulle läggas upp. Majoriteten barn sa ja och resten av 
barnen var bara tysta (de sa dock inte att de inte ville vara med). Jag informerade om 
att det var ok att inte delta om man inte ville, men att man är välkommen att göra det 
om man ändrar sig så småningom.   
 
Nästa punkt blev att bestämma hur de skulle vilja framföra sina åsikter; enskilt skriva 
ner sina tankar och lämna in det de skrivit, arbeta i par/grupp och sedan antingen 
skriftligt eller muntligt framföra sina önskemål eller diskutera i helklass. Samtliga i 
klassen ville ta det muntligt i helklass, vilket vi gjorde. Barnen fick framföra sina 
önskemål som jag skrev upp dem på tavlan för att barnen ska kunna ”se” samtliga 
förslag och kunna hålla reda på vad som föreslagits och diskuterats. Samtidigt satt 
klassläraren vid datorn och förde protokoll kring planeringen som hon sedan 
skickade till mig.  
 
De flesta barnen räckte upp händerna och gav förslag självmant. Till och med det 
barnet som i kartläggningen i början på perioden endast hade skrivit ”jag vill inte 
vara med och bestämma” i sitt protokoll engagerade sig och gav förslag. Även flera av 
de som var tysta vid frågan om de vill vara med och delta i planeringen av arbetet 
med världsreligionerna. De barn som inte räckte upp handen självmant frågade jag 
försiktigt och utan att tvinga fram ett svar, om de hade några förslag. Detta för att 
även om delaktighet är frivillig kan det finnas barn som inte ”vågar” säga sin mening i 
helklass och kanske behöver stöd med det.  
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Barnen kom med många förslag. Konkreta, användbara och varierande förslag. Flera 
av förslagen var inte nya metoder för klassen, utan metoder som de är vana vid att 
använda. Med hjälp av de didaktiska frågorna diskuterade vi kring barnens förslag 
och de fick möjlighet att argumentera för och emot förslagen. Många var överrens, 
men förslagen var många. När alla förslagen var givna frågade jag vilka av förslagen 
som ska gälla; ett av dem eller en blandning av flera förslag. Klassen var överrens om 
att en blandning av flera förslag vore bäst för att kunna erbjuda en variation av 
aktiviteter och inlärningsmetoder under de olika lektionstillfällena.  
 
Dessa diskussioner och det protokoll som klassläraren skrivit får utgöra ett underlag 
inför arbetet med världsreligionerna. Vi avslutar detta tillfälle med att utvärdera det 
gemensamt i klassen.  

4.4.4.3 Utvärdering 

Barnen tyckte att det var bra och roligt att få vara med och planera redan från start. 
Dock märkte de vid utvärderingen av det som stod på tavlan och de diskussioner som 
förts att många av de förslag som de gav var arbetssätt som de redan använder sig av. 
De märkte, i och med denna aktivitet, på ett tydligare sätt att klassläraren är mån om 
att planera aktiviteterna och arbetssätt utifrån deras önskemål och behov. De insåg 
dock att klassläraren gjort det på ett mer diskret sätt och inte rakt ut informerat 
barnen om deras delaktighet.  
 
Klassläraren brukar oftast utvärdera varje lektionstillfälle med barnen och utifrån 
denna utvärdering planera fortsättningen på aktiviteten eller början på de nya. 
Klassläraren brukar även diskutera med barnen kring deras intressen och nyfikenhet 
i mer informella situationer som under raster, i matsalen eller vid utflykter. Detta har 
gjort att barnen inte riktigt insett hur delaktiga de trots allt varit.  
 
Det som imponerade mest på mig under denna aktivitet var hur barnen kunde 
argumentera för och emot de förslag som getts. De var mycket duktiga på att föra 
fram sina åsikter och på ett konkret och sakligt vis. De kunde kritisera och visa på 
nackdelar hos de förslag som de var emot på ett konstruktivt sätt. Det märktes att de 
flesta kunde sina svagheter och styrkor och var medvetna om hur de lär sig och 
utvecklas bäst. De var även medvetna om att det fanns klasskamrater som hade andra 
behov och var därför öppna för att arbeta på olika sätt. Detta för att kunna tillgodose 
så många behov som möjligt.  
 
Denna gång har barnen fått vara delaktiga från allra början. Det var deras önskemål 
att arbeta med religion. De fick vara med att planera hur arbetet skulle läggas upp 
och hur uppstart och fortsatt arbete skulle läggas upp. Deras delaktighet 
synliggjordes för dem på ett tydligt sätt och barnen uppskattade det.  

5. Analys och diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Då barnen har varit delaktiga i utvecklingsarbetets samtliga delar har vår tolkning 
och förståelse kunnat styrkas av barnens åsikter, erfarenheter, utveckling och 
utvärderingar. Vi har kommit närmare barnen och samtidigt kunnat få direkt 
återkoppling på det som händer. Detta i samband med vårt loggskrivande, vilket 
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Björndahl (2005) menar på är ett bra sätt att samla observationer och reflektioner på, 
har gjort det möjligt för oss att nå en god analys av utvecklingsarbetet.  
 
Dock finns det nackdelar med att vi till största delen fungerat som deltagande 
observatörer och samtidigt dokumenterat genom loggskrivande. En sådan nackdel är 
att vi tvingas lyfta vår uppmärksamhet från barnen och rikta den till skrivandet då 
och då för att få ner viktiga detaljer som annars lätt kan glömmas. Detta leder dock i 
sin tur till det faktum att vi istället riskerar att missa pågående saker/händelser som 
skulle spela roll för vår analys. Ännu en nackdel som bland annat Denscombes 
(2009) lyfter med kvalitativ forskning som denna är att en social inramning är så gott 
som omöjlig att återskapa. Men då vår forskning inte är avsedd till en 
generaliserbarhet utan enbart till ett utvecklingsarbete här och nu ser inte vi detta 
som en stor nackdel. 
 
Ännu en nackdel för detta utvecklingsarbete är tiden. Ett utvecklingsarbete kring 
delaktighet är något som, precis som Aspán (2009) lyfter, bör pågå kontinuerligt i 
barnens vardag och ej enbart ske då och då. Utvecklingsarbetet resulterade i en klar 
utveckling hos barnen. Dock finns det alltid plats för vidare utveckling och en längre 
tidsperiod skulle vara till fördel.  

5.2 Harts delaktighetsstege 
Med utvecklingsarbetet ville vi utveckla barnens delaktighet och inflytande. Arbetet 
kring detta skulle kännas meningsfullt för barnen och de skulle få uppleva reell 
delaktighet. Harts delaktighetsstege uppmärksammade oss kring det faktum att 
delaktighet många gånger kan vara skenbart och hjälpte oss att under arbetets gång 
varken lura oss själva eller barnen. Stegen fungerade därför som en 
avstämningsmodell under hela utvecklingsarbetet.  
 
Under planeringen av utvecklingsarbetet stämde vi av var på stegen vi befann oss i 
våra tankar och kunde ändra på sådant som vi märkte låg för långt ner på stegen.  
Barnen skulle involveras i beslutfattandet, de skulle få möjlighet att dela makten och 
ansvaret av planeringen tillsammans med oss som pedagoger. Genom att föra 
dialoger med barnen kring deras delaktighet samt lärande och ta till oss av deras 
önskemål kunde de bli delaktiga i planeringen. Vi uppmärksammades på vikten av att 
verkligen se barnen och lyssna till dem för att därefter bygga verksamheten kring 
dem och deras behov, men även vikten av att detta sker under arbetets gång och inte 
enbart vid planerade tillfällen. Det är viktigt att vi fångar ögonblick och är villiga att 
låta barnen styra verksamheten i den riktning de önskar även om det ligger utanför 
den ursprungliga planeringen. Dock ska detta ske inom styrdokumentens ramar. 
Genom att tillåta detta uppnås högre nivåer av delaktighetsgrad enligt Harts 
delaktighetsstege.  
 
Under genomförandet av utvecklingsarbetet hade vi stegen i bakhuvudet oavsett 
”var” aktiviteten och barnen ledde oss. Barnen skulle bli lyssnade till, få stöd i att 
uttrycka sina åsikter samt synpunkter och dessa skulle beaktas. Deras åsikter och 
önskemål ledde vidare arbetet även efter planeringstillfället.  
 
I utvärderingen kunde vi sedan återigen stämma av med de olika nivåerna i modellen 
för att avgöra om barnens delaktighet varit genuint och meningsfullt eller endast 
skenbart. Till nästa genomförande strävade vi att nå en högre nivå av delaktighet.  
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2.3 Observation 
Vi har under utvecklingsarbetets gång blivit uppmärksammade på att det i 
verksamheterna är, så som Eriksson (2007) lyfter i sin forskning, att pedagogerna har 
makten att antingen tillåta eller inte tillåta barns inflytande i de pedagogiska 
situationerna. Det är pedagogernas uppgift att se till att barnen erbjuds möjligheten 
till att vara delaktiga i sin vardag och sitt lärande. Genom våra observationer och 
dialoger med de ordinarie pedagogerna under första veckan har vi kunnat skapa oss 
en bild av hur pass delaktiga barnen var i olika situationer. Genom dialoger med 
barnen har vi kunnat få en bild av hur de förstått sin egen situation och hur de velat 
utveckla denna.  
 
De ordinarie pedagogerna på förskolan uttryckte att det kunde vara svårt att släppa 
fram barnen i verksamheten och inte vara rädd för det kaosartade scenariot som 
kunde uppstå i början. Detta var en av anledningarna till varför delaktigheten hos 
barnen inte hade fått mer plats hos vissa pedagoger i gruppen. Att ha i åtanke är även 
att barnen i denna ålder inte var helt medvetna om vad delaktighet är och vad som 
förväntas av dem. Att tydliggöra detta i tidig ålder, vilket är något som 
styrdokumenten framhåller, lägger dock en god grund för dem i framtiden. Det är 
viktigt att framhålla för barnen det viktiga med delaktighet och inbjuda dem att ta 
mer plats.   
 
I skolklassen var inte den ordinarie pedagogen rädd för att släppa på sin makt och 
istället låta barnens önskemål och behov styra undervisningens och aktiviteternas 
upplägg. Dock har kommunikationen kring detta brustit. Klassläraren har inte direkt 
informerat barnen om att de är delaktiga i planeringen eller synliggjort för dem på 
vilket sätt de har påverkat aktiviteterna som genomförts. Detta har lett till att barnen 
själva uttrycker att de inte har någon direkt påverkan på vad som händer. De menar 
istället att det är klassläraren som planerar och presenterar, men att barnen ibland 
kan ha valmöjligheter kring hur de ska genomföra olika aktiviteter. Dock protesterar 
inte barnen emot detta då de känner att klassläraren verkligen kunnat fånga deras 
perspektiv och kunnat tillgodose deras behov.   
 
Detta visar på vikten av att informera barn, oavsett ålder, om deras rättigheter till 
deltagande. Det är viktigt att ständigt informera och repetera detta. Men att enbart 
informera är inte tillräckligt. Det är av lika stor vikt att samtidigt synliggöra för 
barnen på vilket sätt de har påverkat för att delaktigheten ska upplevas som reell för 
barnen. Ju tidigare barnen informeras kring sina rättigheter och får möjlighet att 
utöva dessa desto mer vana blir de vid det och det blir en naturlig del av deras vardag. 
Så som flertalet forskare, bland annat Aspán (2009) lyfter i sina studier, bör 
delaktigheten vara något kontinuerligt i barnens vardag och i samtliga av 
förskolans/skolans arenor.  
 
I utvecklingsarbetet var vi måna om att föra dialoger med barnen och på så sätt både 
informera om deras rättigheter samtidigt som vi synliggjorde deras delaktighet för 
dem. 

5.4 Dialog 
Vi har under utvecklingsarbetets gång försökt utgå från en Deweyinspirerad 
pedagogik och låtit dialogen vara vårt främsta verktyg både för att kartlägga barnens 
önskemål och behov, men även för att göra barnen mer delaktiga samt synliggöra 
deras delaktighet för dem. Detta har varit av stor vikt för oss då vi ser barnen som 
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kompetenta individer. En sådan barnsyn kräver av oss att vi utgår från deras sätt att 
erfara och förstå världen, att med andra ord utgå från barnens perspektiv så som 
styrdokumenten (Utbildningskontoret, 2011; 1998) framhåller och som så många 
forskare (Aspán, 2009; Eriksson, 2007; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003 med 
flera) förespråkar.  
 
Då barnen hade blivit mer insatta i sina rättigheter och blivit erbjudna olika 
möjligheter till deltagande samt kunnat utvärdera detta tillsammans med vuxna 
utvecklades deras förmåga till och förståelse kring delaktighet och inflytande. För 
varje aktivitet som genomfördes under utvecklingsarbetet märktes en tydlig 
utveckling hos barnen. De barn som från början redan deltog fick nu en större 
förståelse kring sin delaktighet samtidigt som de barn som från början inte ville eller 
kunde delta, med rätt stöd från oss vuxna, nu påbörjade sin resa mot en ökad 
delaktighet. Denna utveckling blev även barnen själva medvetna om. I de 
utvärderingar som gjordes efter varje moment, men även den slutliga utvärderingen, 
uttryckte barnen en uppskattning för detta.  

5.5 Reellt deltagande 

Att ha en sådan modell som Harts delaktighetsstege i bakhuvudet under hela 
processens gång har underlättat att planera och genomföra utvecklingsarbetet på ett 
reellt sätt. 
 
Förutom att ha detta i åtanke var vi tvungna att dessutom anpassa arbetet utifrån två 
andra viktiga faktorer som både barnkonventionen och styrdokumenten lyfter som 
faktorer som påverkar barns möjlighet till delaktighet; ålder och mognad. På grund 
den stora ålderskillnaden mellan och mognaden hos barnen som deltog i 
utvecklingsarbetet (förskola/skola), varit tvungna att anpassa bland annat 
dialogernas form och aktiviteternas utformning. Barnen har kunnat vara delaktiga på 
olika sätt anpassade efter deras ålder och mognad.   
 
I arbetet med förskolebarnen anpassades dialogerna efter deras ålder, mognad och 
språkkapacitet. Vissa barn hade inte talet helt utvecklat, vilket ledde till att man som 
vuxen blev tvungen, så som Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) lyfter, att 
hitta alternativa sätt att tolka och förstå det som barnen ville uttrycka. Detta var en 
egenskap som utvecklades hos oss som vuxna. Ju fler aktiviteter som genomfördes 
desto mer insyn fick den vuxne kring barnens sätt att uttrycka sig och på så sätt även 
kring barnens perspektiv samt önskemål och behov.  
 
I skolklassen handlade det mest om att engagera samtliga barn i utvecklingsarbetet. 
Vissa barn hade inga problem med att delta och framföra sina åsikter medan andra 
gärna ville, men inte vågade eller visste hur de skulle göra. Dessutom fanns det de 
barn som uttryckte att de absolut inte ville vara med och delta eller påverka. I detta 
blev vår roll som vuxna, så som Elvstrand (2009) lyfter, att bjuda in barnen att våga 
och vilja vara med. Detta gjordes genom att erbjuda olika sätt att delta; diskussioner i 
smågrupper eller i helklass, skriftliga brev med flera.  

5.6 Samarbete, samverkan och social träning 
Som nämnt tidigare har vi under utvecklingsarbetets gång utgått från en 
Deweyinspirerad pedagogik. Detta resulterade i att vi försökt att undvika att arbeta 
på det traditionella sättet där barnen är mottagare och vi som pedagoger är de som 
levererar allt som ska läras in. Barnens intressen och behov har fått styra, vilket 
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Dewey (Sundgren 2005) menar, är av stor vikt för att den pedagogiska situationen 
ska bli meningsfull och utvecklande för barnen. Han lyfter även att sådana 
pedagogiska situationer ger barnen möjlighet till samarbete, samverkan och en social 
träning. Dessa tre förmågor är viktiga att utveckla, och ju tidigare utvecklingen börjar 
desto större är chansen att det blir naturliga delar av barnens liv då de krävs för att nå 
ett av styrdokumentens uppsatta mål; att utveckla barnen till ansvarsfulla 
demokratiska medborgare. 
 
I vårt utvecklingsarbete ville vi dock undvika att sära på det akademiska innehållet 
och de sociala erfarenheterna, så som Colnerud (2007) lyfter är vanligt ute i 
verksamheterna. Hon lyfter att demokratifrågor ofta särskiljs från resten av 
skolvardagen och delaktighet samt utvecklingen av de sociala egenskaperna 
schemaläggs istället för att vara delar av en helhet. Dessa egenskaper och förmågor 
har, i vårt utvecklingsarbete, fått ta en naturlig plats i de aktiviteter som 
genomfördes. Vi finner stöd för detta i tidigare forskning men även i styrdokumenten 
som framhåller att genom att tillåta barnen att vara delaktiga i verksamheten och se 
hur deras handlingar påverkar är en av förutsättningarna för att öka barnens sociala 
förmåga. 
 
I förskolan tränades den sociala förmågan genom att barnen fick lyssna på varandra. 
De fick även träna på att ge utrymme för andras tankar och idéer samt träna på att 
visa respekt för samtliga kamraterna i samlingen. Barnen i gruppen fick även 
samarbeta fram hur aktiviteten skulle utformas och leda aktiviteten vidare utifrån 
deras egna idéer. Den öppna dialogen i aktiviteten medförde att barnen fick möjlighet 
att uttrycka sig öppet och deras idéer var de viktiga för utformningen av dessa 
tillfällen, detta ledde till att det blev en meningsfull aktivitet skapad utifrån barnen, i 
samarbete och med visad respekt för/av barn och pedagoger. De flesta barnen 
uttryckte sig under dessa aktiviteter. Alla barnen utvecklades under processen till att 
bli mer inriktade på att ta hänsyn för varandra och lyssna på vad de andra barnen 
hade för förslag samt att de gärna ville delge sina kamrater deras idéer och tankar. 
 
I utvecklingsarbetet i skolklassen fick barnen möjlighet att öva samarbete och sin 
sociala förmåga genom att tillsammans diskutera och komma med förslag och idéer 
kring vad som skulle göras och hur det skulle göras. Barnen fick möjlighet att öva 
detta både i små grupper och i helklass. Det blev, i dessa situationer, viktigt att vara 
beredd på att lyssna på sina klasskamrater, att respektera deras åsikter samt behov 
och samtidigt kunna presentera sina egna behov samt önskemål och argumentera för 
dem. Klassen hade inga större svårigheter med detta då de är vana vid liknande 
aktiviteter sedan tidigare. Men en utveckling som syntes under denna period var att 
flera av barnen som tidigare uttryckt att de inte vill bli mer delaktiga ändå tog 
chansen att delta; mer för varje aktivitet, vilket välkomnades av resten av klassen på 
ett mycket bra sätt. De som normalt brukar ta för sig och vågar säga vad de tycker 
visade inte på något sätt att de var emot att andra klasskamrater blev delaktiga och de 
var måna om att ta hänsyn till allas åsikter och önskemål samt argumentera för och 
emot på ett respektfullt sätt.  

6. Avslutande reflektion 
Delaktighet är en rättighet som barn har. Det har vi varit medvetna om sedan länge. 
Genom detta utvecklingsarbete har vi även fått bekräftat att alla barn kan vara 
delaktiga i sitt lärande. Delaktigheten behöver endast anpassas efter deras ålder, 



 

29 
 

mognad och behov. Genom dialoger med de ordinarie pedagogerna under 
utvecklingsarbetet har vi blivit medvetna om att många av dem har svårigheter i att 
släppa taget och låta barnen få mer inflytande i deras skolvardag (pedagoger i 
förskolegruppen), men vi har även fått se exempel på situationer då det fungerat 
mycket bra. Även våra egna initiativ under utvecklingsarbete var exempel på reellt 
deltagande (sett utifrån Harts delaktighetsstege).  
 
Det går, bara man är villig att som vuxen släppa på sin makt och ge barnen möjlighet 
till inflytande. Att se barnen som kompetenta individer med mycket potential 
underlättar ett sådant arbete. Det krävs även lyhörda och flexibla pedagoger för att 
barns delaktighet ska ta en naturlig plats i verksamheten. Det krävs pedagoger som 
har tålamodet att vänta på, lyssna till och tolka barnens önskemål och behov. För 
detta är något som tar tid och det krävs mycket engagemang av pedagogen då det 
många gånger inte går som planerat och det kan kännas jobbigt, men det är 
genomförbart. Barn kan bli delaktiga i sitt lärande, från planering till genomförande 
och utvärdering. 
 
Aktionsforskningen som forskningsdesign har varit väldigt lärorikt. Med vårt 
utvecklingsarbete lyckades vi engagera barnen i sitt lärande, från planering till 
utvärdering. I utvärderingarna som gjordes tillsammans med barnen kring 
utvecklingsarbetet uttryckte barnen en uppskattning för denna möjlighet. Att arbeta 
på detta sätt i våra framtida yrkesliv är något som vi mycket väl kan tänka oss. Ett 
sådant utvecklingsarbete bör vara en naturlig del av det pedagogiska arbetet. Att 
ständigt utvärdera och analysera arbetet för att därefter, utifrån de tolkningar som 
gjorts, planera på nytt och genomföra aktiviteterna i en strävan för en vidare 
utveckling kan inte annat än bli rätt. Speciellt när barnen är lika delaktiga i processen 
som pedagogen. Barnens perspektiv tas till vara och deras vardag känns meningsfull 
vilket leder till att även lärandet känns meningsfullt och inte blir något ytligt.  
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Bilaga 2 

Föräldrabrev – Förskola 
 

 
UKK 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
 
 

 
 

Hej förälder 
 
Jag har nöjet att ännu en gång få utföra min VFU-period (verksamhetsförlagd 
utbildning/praktik) på Mölnboskogens förskola och tillsammans med ert barn. Det 
har varit oerhört lärorikt och utvecklande att få ta del av arbetet som ert barn 
tillsammans med pedagogerna i verksamheten genomgått under senaste åren.  
 
Detta blir min sista VFU-period då jag nu är inne på min 7:e och sista termin på 
lärarprogrammet. Sista terminen innebär bl.a. att jag ska skriva ett examensarbete. 
Inför detta arbete är jag i behov av att observera och eventuellt även intervjua era 
barn.  
 
Mitt examensarbete kommer jag att skriva tillsammans med en kurskamrat som gör 
sin VFU på en skola. Vi har valt att göra en aktionsforskning kring barns/elevers 
delaktighet i planeringen av sitt lärande. Att vi valt att göra en aktionsforskning 
innebär att vår forskning kommer att ske tillsammans med ert barn. Vi kommer att, 
tillsammans med ert barn och resten av gruppen, kartlägga nuvarande situationen, 
för att därefter gå vidare och med hjälp av tidigare forskning planera 
utvecklingsprocessen samt genomföra den. Hela tiden är ert barn engagerat i 
arbetet, får dela med sig av sina tankar och funderingar och diskutera dem 
tillsammans med mig.  
 
Enligt forskningsetiska principer behövs ett godkännande från er föräldrar att detta 
får ske. Jag vill med detta brev skicka en förfrågan om ert godkännande och jag 
hoppas att ni känner att ni kan ge mig det. 
 
Om ni har invändningar hör gärna av er, då utesluter jag just ditt barn från mina 
observationer. Hör ni inte av er innan Tisdagen 16/10 tar jag det som ett 
godkännande och fortskrider mitt förarbete inför examensarbetet.  
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig på denna 
mailadress: emma.holmerin@gmail.com 
 
 
Tack på förhand 
 
Med vänliga hälsningar 
Emma Holmerin 
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Bilaga 3 

Föräldrabrev – Skola 
 

 
 
 
UKK 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 
 

 
Hej förälder 
 
Jag har nöjet att ännu en gång få utföra min VFU-period (verksamhetsförlagd 
utbildning/praktik) på Brunnsängskolan och tillsammans med ert barn. Det har 
varit oerhört lärorikt och utvecklande att få ta del av arbetet som ert barn 
tillsammans med bl.a. Anna Ek genomgått under senaste åren.  
 
Detta blir min sista VFU-period då jag nu är inne på min 7:e och sista termin på 
lärarprogrammet. Sista terminen innebär bl.a. att jag ska skriva ett examensarbete. 
Inför detta arbete är jag i behov av att observera, fotografera och eventuellt även 
intervjua era barn.  
 
Mitt examensarbete kommer jag att skriva tillsammans med en kurskamrat som gör 
sin VFU på en förskola. Vi har valt att göra en aktionsforskning kring barns/elevers 
delaktighet i planeringen av sitt lärande. Att vi valt att göra en aktionsforskning 
innebär att vår forskning kommer att ske tillsammans med ert barn. Vi kommer att, 
tillsammans med ert barn och resten av klassen, kartlägga nuvarande situationen för 
att därefter gå vidare och med hjälp av tidigare forskning planera 
utvecklingsprocessen samt genomföra den. Hela tiden är ert barn engagerat i 
arbetet, får dela med sig av sina tankar och funderingar och diskutera dem 
tillsammans med mig.  
 
Enligt forskningsetiska principer behövs ett godkännande från er föräldrar att detta 
får ske. Jag vill med detta brev skicka en förfrågan om ert godkännande och jag 
hoppas att ni känner att ni kan ge mig det. 
 

Om ni har invändningar hör gärna av er, då utesluter jag just ditt barn från mina 
observationer. Hör ni inte av er innan måndag 15/10 tar jag det som ett 
godkännande och fortskrider mitt förarbete inför examensarbetet.  
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig på denna 
mailadress: fima.george@gmail.com 

 
Tack på förhand 
 
Med vänliga hälsningar 
Fima George 
 

 


