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Abstrakt  

Syftet med denna studie är att belysa hur ett- och tvååringar ges möjlighet till delaktighet och 

inflytande i förskolans rutinsituationer som utspelar sig i hallen och vid måltiderna. I vår 

studie besöktes två förskolor i en mellanstor kommun i norra Sverige. För att komma fram till 

ett resultat använde vi oss av observationer som metod. Under observationerna användes ett 

strukturerat observationsschema och fria anteckningar. Vi har sammanställt och tolkat vårt 

resultat utifrån vad som möjliggör och vad som hindrar att de yngsta barnen får delaktighet 

och inflytande i förskolan.  

 

Vår studie visade att pedagogernas förhållningssätt och hur de uppmuntrar till dialog har en 

viktig betydelse för hur de yngsta barnen i förskolan får möjlighet till delaktighet och 

inflytande. En bristande dialog har visat sig begränsa barnens möjligheter och även när 

pedagogerna hjälper barnen ´av bara farten´. Vi såg även att de tysta och försiktiga barnen 

fick mindre uppmärksamhet och därmed även färre chanser till delaktighet och inflytande.   

 

 

Nyckelord: Delaktighet, dialog, ett- och tvååringar, förhållningssätt, inflytande  

  



Förord 

Det här examensarbetet har varit en intensiv, men rolig och lärorik tid i vår utbildning som 

har sträckt sig över tre och ett halvt år. Vi har båda två arbetat som barnskötare under många 

år, men med den reviderade läroplanen och förskollärarens förstärkta uppdrag blev det tydligt 

för oss att vi var i behov av en kompetensutveckling. Vår utbildning har berikat oss med 

många nya kunskaper, kunskaper som vi hade gått miste om utan denna utbildning. 

Alla som verkar inom förskolan har ett viktigt värdegrundsuppdrag att förhålla sig till. För oss 

har de yngsta barnens rättigheter väckt tankar hos oss, vi ville se hur demokratiuppdraget kan 

förstås vid rutinsituationer för de yngsta barnen i förskolan. Demokratiuppdraget är 

jätteviktigt och ska genomsyra hela verksamheten hela dagen. Denna studie har berikat oss 

med många kunskaper som vi tar med oss i vårt kommande yrkesliv. 

Vi vill rikta ett stort Tack till de två förskolor vi fick besöka för att genomföra våra 

observationer. Utan er hjälp hade vi inte kunnat utföra vår studie. Vi vill även tacka Susanne 

Westman för hjälpen att komma igång med vår studie och vår handledare Anna Wikström för 

den vägledning och den feedback du gett oss i vår skrivprocess. Anncha och Emelie, Tack för 

att ni tagit er tid, läst och gett oss feedback på vår studie under grupphandledningen. Tack till 

Lena, Linnea, Erika och Denise som ställt upp och läst och kommenterat vår studie. Man blir 

lätt hemmablind. 

Slutligen vill vi tacka de viktigaste i våra liv, våra familjer och vänner som stått ut med oss 

under hela vår utbildning, ett stort Tack.  

 

Elin Larsson & Magdalena Sandberg 
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1 Inledning 

I Sverige lever vi i en demokrati, detta värderas väldigt högt och därför är det viktigt att vi får 

fortsätta leva i ett demokratiskt samhälle. Att det är av stor vikt framgår tydligt i det 

omfattande demokratiska uppdrag som förskolan har, redan tidigt i livet ska människor få lära 

sig och ta del av vad det innebär att leva i ett samhälle där demokrati är en grundpelare.   

 

Förskolans läroplan (Lpfö98) (Skolverket, 2011) anger att alla barn har rätt till delaktighet 

och inflytande i förskolans verksamhet och att kunna påverka situationer i sin vardag.  Det 

framgår även att förskolan ska ”främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på”(Skolverket, 2011, s. 4). I skollagens första kapitel (SFS 2010:800) framgår det att alla 

skolformer ska arbeta efter gällande läroplan.  

 

Med denna studie vill vi ge en ökad kunskap över hur de yngsta barnen i förskolan kan få 

möjlighet till delaktighet och inflytande. Genom att barnen får möjlighet till detta i vardagliga 

situationer erbjuds de även möjligheten att utvecklas till reflekterade och självständiga 

individer. Barnen kan då påverka sin egen situation för sin egen skull och inte för att vara den 

vuxne till lags (Johansson, 2011). Att stå upp för sin egen tanke och handling är ett viktigt 

steg för att kunna ta plats i ett demokratiskt samhälle. Qvarsell (2011) framhåller att 

demokrati handlar om att vara en del av en gemenskap. ”Demokrati kan för de yngsta i 

förskolan vara något ännu viktigare än att få vara med och bestämma. Det kan handla om att 

komma till sin rätt, att mötas med respekt, att få möjligheter att få uttrycka sig.” (s. 66) 

Engdahl (2011) såg i sin studie hur även de yngsta barnen i förskolan visade en förmåga till 

samspel och kommunikation även om den inte var verbal. Vi vill belysa denna kompetens och 

se hur den tas tillvara på gällande de yngsta barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i 

rutinsituationer. Sandberg och Eriksson (2008) framhåller att en viktig aspekt för att barn ska 

få möjlighet till inflytande är att pedagogerna måste kunna tolka barnens uttryck.   

 

Under vår utbildning har det blivit tydligt för oss att vilken barnsyn och kunskapssyn som 

pedagoger utgår från i arbetet med barn är viktigt att reflektera över, då vi alla är bärare av 

makt som vi inte får missbruka. Denna makt påverkar hur vi ger barnen delaktighet och 

inflytande i verksamheten. Även vikten av pedagogers förhållningssätt har blivit tydligare för 

oss. Delaktighet ser vi som en rättighet att få vara med och få göra ett avtryck, vara en del av 

gemenskapen där alla respekteras för den de är. Inflytande för oss handlar om möjligheten att 

påverka sin egen situation, att få göra sin röst hörd, den verbala, men även den icke verbala så 

som med kroppsspråket och gester. Det är pedagogernas uppgift att erbjuda barnen de verktyg 

de behöver för att kunna uttrycka sig. Barnens uttryck, kroppsligt och verbalt, samt samspel 

och kommunikation mellan pedagoger och barn ser vi som en dialog. På förskolan ska 

pedagogerna vara där för barnens skull, de ska utforma en miljö som bidrar till delaktighet 

och inflytande samt stimulerar till barnens lust att lära. Martina Lundström, pedagogista, 

skriver på sin blogg om förskolan som barnens arena där inflytande ska vara en rättighet för 

barnen (Lundström, 2015, 25 augusti).  Forskning visar att beroende på hur miljön utformas 

hindrar eller gagnar det barnens möjligheter till inflytande. Det framgår även att detta är något 

som pedagoger är medvetna om och för pedagogerna är barnens kommunikationsförmåga en 

viktig förutsättning för ett demokratiskt arbete i förskolan (Sandberg & Eriksson, 2008).  
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Redan från början har vi arbetat utifrån en arbetsfördelning där vi tillsammans och 

gemensamt har letat fram litteratur som vi bearbetat under arbetets gång. Vi har delat ett 

Google drive dokument där vi kunnat lägga in förslag på texter till studien. Den text som vi 

har skrivit i vår studie har vi tillsammans vridit och vänt på för att gemensamt bearbeta 

innehållet. Vi har suttit tillsammans under hela skrivprocessen för att detta samarbete skulle 

bli möjligt. Då vi båda har varit lika delaktiga under hela processen tar vi båda fullt ansvar för 

alla delar i studien. Vi har gjort alla delar i denna process tillsammans, bearbetning av 

litteratur, skrivandet och observationerna, detta för att vi anser att denna arbetsmetod ger oss 

mycket kunskap. Vi har under vår arbetsprocess berikat varandra.   
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur ett- och tvååringar ges möjlighet till delaktighet och 

inflytande i förskolans rutinsituationer som utspelar sig i hallen och vid måltider. 

 

Frågeställning 

 

Vilka faktorer möjliggör eller hindrar barnens delaktighet och inflytande i rutinsituationerna 

som utspelar sig i hallen och vid måltider? 
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3 Bakgrund   

3.1 Tillbakablick 

Om vi tittar tillbaka till tiden när förskolan utgick från Pedagogiskt program för förskolan 

(Socialstyrelsen, 1987) betonas där att barnen ska fostras in i demokrati, solidaritet, jämlikhet, 

och ansvar. Det framgick även att lärandet var uppdelat mellan vad de yngre och de äldre 

barnen skulle lära sig och endast de äldre barnen skulle delta i arbetet med demokratifrågor.  

Till grund för Pedagogiskt program för förskolan låg barnstugeutredningen som gjordes 1968. 

Den kunskapssyn som låg till grund för barnstugeutredningen var Piagets 

utvecklingspsykologi och Homburger Eriksons socialpsykologiska forskning (Skolverket, 

1998). Under 1998 blev Pedagogiskt program för förskolan ersatt med förskolans första 

läroplan, Lpfö 98. Kunskapssynen hade nu lämnat den utvecklingspsykologiska teorin och 

grundade sig nu på socio-kulturella perspektiv där lärande föregår utveckling och sker genom 

interaktion i sociala sammanhang. Tillsammans med andra människor utvecklas vi inom det 

som Vygotskijs benämnde den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2004). Säljö (2010) 

beskriver hur människan utifrån de behov vi har, har skapat de artefakter och den kultur vi 

lever i. Kulturen, hur vi beter oss, kommunicerar, tänker och uppfattar verkligheten är skapat 

av människan. Den sociala- och kommunikativa utvecklingen sker i samverkan mellan 

biologiska förutsättningar och interaktionen med människor i omgivningen. Kommunikativa 

processer är centrala för lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom 

kunskap och lärande skapas i interaktioner och socialt samspel.  

 

3.2 Styrdokument 

Alla som arbetar inom förskola har lagar och förordningar att förhålla sig till. Ett 

återkommande ord i alla gällande dokument är barnets bästa, men vad betyder egentligen 

det? Gustafsson (2011) problematiserar begreppet som utgör en grundbult i barnkonventionen 

men där det inte framgår vad det egentligen innebär. Gustafsson framhåller att om vi ska 

använda oss av artikel tre i barnkonventionen, barnets bästa i främsta rummet, bör vi 

samtidigt visa att vi är införstådda i problematiken kring förståelsen av barnets bästa. Det 

krävs en noggrann och eftertänksam diskussion om vad vi menar med barnet bästa. Han 

avslutar sin beskrivning med att när vi medvetandegjort detta för oss och ”just därför, 

rakryggat och oförväget, också i fortsättningen kommer att hävda att barnets bästa alltid ska 

komma i främsta rummet!” (s. 59). I UNICEF (2009) FN:s konvention om barns rättigheter 

betonas alla barns rätt att uttrycka sin mening och att bli lyssnade på. Oavsett bakgrund har 

alla barn rätt att komma till tals och att bli respekterade. Barnkonventionens alla artiklar är 

viktiga och bildar en helhet. Det finns fyra grundläggande principer som ska beaktas i frågor 

som rör barn. Dessa grundläggande principer behandlar artiklarna två, tre, sex och tolv. Där 

framgår alla barns lika värde, samt att alla har samma rättigheter. Vid alla beslut gällande barn 

ska deras bästa alltid tas i beaktande. Alla barn ska få utvecklas och har rätten till ett liv och 

deras röst ska bli respekterad och lyssnad på. 

 

Förskolans verksamhet ska vila på en demokratisk grund. Barnets bästa ska alltid komma i 

första hand och alla barn ska ha rätten att få uttrycka sina åsikter. En viktig uppgift i förskolan 

blir att visa vikten av människors lika värde och därmed förankra de mänskliga rättigheterna 

(SFS 2010:800; Skolverket 2011). I läroplan för förskolan Lpfö98 framgår det att vuxna 

människor ska vara goda förebilder för barnen. De vuxnas förhållningssätt påverkar barnens 

respekt och förståelse för de skyldigheter och de rättigheter som gäller i vårt samhälle. De 

som verkar inom förskolan ska inta ett etiskt förhållningssätt, det är genom konkreta 
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upplevelser barnen ska erövra en förståelse för etiska värden och normer. Vidare framgår det i 

Lpfö 98 att pedagoger i verksamheten ska uppmuntra alla barn till att de utifrån sina egna 

förutsättningar uttrycker sin mening, genom detta kan delaktighet och tilltro till den egna 

förmågan växa. De vuxna i förskolan ska finnas nära barnen och vägleda dem, på så sätt kan 

barnen genom att själva få agera öka sin egen kompetens. Det är viktigt att pedagogerna 

respekterar barnens olika åsikter och uppfattningar. Barnen uttrycker på olika sätt sina behov 

och önskningar, pedagogen har ett ansvar att ta tillvara på dessa uttryck och därigenom ge 

barnen inflytande i utformandet av miljön och aktiviteter i verksamheten. Alla barn i 

förskolan har rätten till ett reellt inflytande över verksamheten och alla barn har rätten att 

möta en vuxen som ser vilka möjligheter just det här barnet har, en vuxen som är engagerad 

och som ser vikten av samspelet med barnen (Skolverket, 2011). 

 

3.3 Teoretisk utgångspunkt 

3.3.1 Den Andre 

Med den här studien vill vi påvisa vikten av att lyssna på de yngsta barnen på samma sätt som 

vi lyssnar på andra människor i vår omgivning. Dahlberg, Moss och Pence (2014) beskriver 

människan som blir till i mötet med andra människor som ´den Andre´. I mötet med den 

Andre så måste vi ha en förståelse att vi ej kan göra om den Andre till oss och överföra vår 

egen kunskap på denne. Den Andre måste själv få finna sin väg till sin kunskap. En 

förutsättning för detta är medvetenheten om hur maktrelationer framträder i förhållandet barn 

och pedagog. 

En relation till den Andre genom dialog är en nödvändig del av varje möte, likaså konsten att lyssna- 

dvs. att jag lyssnar till den Andre utifrån dennes position och erfarenhet och inte tvingar min förståelse 

på honom.  Mötet måste karaktäriseras av det annorlunda hos den Andre (Dahlberg et al. 2014, s. 97). 

Dahlberg et al. (2014) beskriver mötet med den Andre som mötets etik. Det handlar om att vi 

alla måste ta ansvar för våra handlingar och i mötet med andra människor se den Andre, 

lyssna till och respektera denne. De beskriver hur de ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt 

framhåller vikten av att se den Andre som en jämlik med sig själv. Genom respekten mot den 

Andre kan det i förskolan arbetas för ett demokratiskt förhållningssätt. De hävdar att den syn 

pedagoger har på vad demokrati innebär speglas i den syn på barn som råder. De påpekar 

även att förskolan kan välja att skapa och konstruera miljöer, fysiska men även mentala, där 

mötet ses som något viktigt och där mötets etik träder fram. Då först kan barnen vara 

medkonstruktörer av sin egen vardag. Dahlberg et al. beskriver även hur vi i mötet gör 

vardagen meningsfull när vi ser till den Andre. När vi interagerar med andra människor måste 

vi se hur vi alla är av lika värde, vi måste lyssna på varandra och tänka att vi kan lära av 

varandra. Människor ska ses som jämlika varandra men alla är olika och har olika förmågor, 

ingen är bättre eller sämre. I arbetet med barn är det av stor vikt att kunna vända perspektiv 

och se de yngsta barnens förmågor och se hur de bidrar med sina perspektiv. Dahlberg et al. 

(2014) samt Ben-Ari och Strier (2010) beskriver etikfilosofen Levinas syn på den Andre, hur 

vi ska se på den Andre som unik och inte omforma den efter oss själva. Vi ska söka 

ögonkontakt i mötena, det är då vi verkligen ser den Andre. En viktig del i relationen är 

dialogen och lyssnandet där vi förstår och tar del av den Andres erfarenheter. Förståelser ska 

inte överföras till den Andre, men kan delas. Barn ska ses som rika och ger av sin rikedom, de 

är medkonstruktörer i en för dem meningsfull värld. Tillsammans med andra skapas nya 

kunskaper.  
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3.3.2 Makt 

Börjesson och Rehn (2009) framhåller att ”den moderna diskussionen om makt är en 

diskussion om Foucault” (s. 44).  Foucault (1982) ser att maktrelationer framträder i alla 

relationer mellan människor. Han beskriver hur maktrelationer och kommunikationsrelationer 

vävs samman med tidigare erfarenheter, dessa komponenter är alltid sammanbundna och 

utgör grunden för relationer mellan människor. Foucault beskriver att makten inte används 

direkt mot en annan människa, utan mot dennes förväntade, pågående eller tidigare 

handlingar. Han framhåller även att man ej bör förknippa makten som endast något våldsamt. 

Makt leder även många gånger till något positivt, den har en förmåga att locka och sporra 

människor, göra saker lättare, men ibland svårare och även förbjuda.  Foucault beskriver hur 

makt även kan kopplas till oro om den andres välmående. Det vill säga utifrån kunskaper och 

tidigare erfarenheter kan makten uttrycka sig genom att hindra eller vägleda den andre. 

Dahlberg et al. (2014) beskriver Foucaults syn på maktrelationer. Makt är inget som går att 

undgå. Den kommer alltid att medföra sociala konsekvenser och därmed även påverka hur 

demokratin i förskolan formas. Foucault (1982) beskriver att så fort en människa möts ansikte 

mot ansikte finns makten med och så fort makten framträder försvinner friheten.   

Börjesson och Rehn (2009) samt Dahlberg et al. (2014) tolkar Foucaults beskrivningar om hur 

vi alla berörs av makt och utövar den i någon form, även hur vi styr oss själva och andra i 

olika grad. Det är via maktrelationer och normer vi blir till. Pedagoger i förskolan har en stor 

maktposition, i miljön, material och med förhållningssätt skapas förutsättningar eller 

begränsningar för barnens möjligheter till inflytande.  Allting handlar om den barnsyn som 

råder i förskolan, utifrån den konstrueras miljöer som antingen hindrar eller möjliggör 

barnens lärande.  En medvetenhet om den maktrelation som råder är viktig för att skapa en 

förståelse för de handlingar man väljer (Nordin Hultman, 2005).  

 

3.4 Möjliggörande faktorer för delaktighet och inflytande 

I dagens samhälle värderas demokratin högt.  Förskolan har därför ett viktigt uppdrag att låta 

även de yngsta barnen vara aktiva aktörer, för att väcka ett intresse och en förståelse för 

rättigheterna och skyldigheterna som samhällslivet bygger på.  En del av demokratin handlar 

om inflytande, efter förmåga ska barnen ha möjlighet till inflytande över såväl miljön som 

den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2011; Westerlund, 2010). ”Demokrati och 

inflytande i förskolan låter kanske självklart, men vad innebär det? Vad menar vi när vi 

påpekar att alla barnen har rätt till inflytande över sin tillvaro i förskolan?” (Westerlund, 

2010, s. 83). För de yngsta barnen i förskolan kan demokrati handla om mer än att få vara 

med och bestämma. Det kan till stor del innebära att få mötas med respekt och att få 

möjligheten att uttrycka sina åsikter. För att kunna uttrycka sina åsikter behöver barnen rätt 

redskap och hur pedagoger tillhandahåller redskapen blir därför en demokratifråga (Qvarsell, 

2011). Vidare beskriver hon att demokrati handlar om att vuxna och barn ska bemöta 

varandra med förståelse, respekt och ömsesidighet.  

 

Delaktighet handlar om att ses som en viktig del i en gemenskap, där alla människor 

respekteras. Att närvara betyder inte automatiskt delaktighet, det är i gemenskapen individen 

har möjlighet att påverka och göra ett avtryck på ett eller annat sätt (Moss, 2011). Pedagoger 

måste även se hur miljön bidrar till att barnen får känna delaktighet.  De har en viktig roll att 

skapa en miljö som gagnar barnen och dess lärande. Genom att lyssna på barnens röster kan 

pedagogerna gemensamt skapa goda lärsituationer och när de låter dem vara med och påverka 
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öppnar de upp för barnens delaktighet och inflytande (Johannesen & Sandvik, 2009; Nordin 

Hultman, 2004; Qvarsell, 2011). För Dolk (2013) handlar delaktighet i förskolan om 

möjligheten att skapa relationer, normer och att aktivt få vara med och att kunna påverka den 

pedagogiska verksamheten. Det överordnade begreppet till delaktighet anser Dolk vara 

demokrati. Förskolan ska vara en plats för demokratiskt deltagande där barn, föräldrar och 

pedagoger ska ges möjligheter till delatagande. Hur ser vår bild av barn, pedagoger och 

verksamheten ut och hur förhåller de sig till varandra? Vilken syn har vi på kunskap och 

lärande samt våra grundläggande fostransvärden? Dessa är viktiga pedagogiska frågar att 

besvara när man arbetar med demokrati i förskolan. Ur ett demokratiskt perspektiv ska barn 

förstås som kompetenta individer som har åsikter värda att lyssnas på, är experter på sina egna 

liv och som har rätten att delta i kollektiva beslutsfattanden (Dolk, 2013; Moss, 2011).  

 

I sin studie kom Moss (2011) fram till att det behövs vissa värden för att kunna praktisera 

demokrati i förskolans verksamhet. Han anser att den vuxne måste förstå att världen kan ses 

på flera olika sätt och frågor kan ha flera olika svar. Ett sätt för oss vuxna är att möta barnen 

och deras förståelse med nyfikenhet.  Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att pedagoger har 

till uppgift att ge barnen de verktyg de behöver för att själva finna sin väg till sitt svar. 

Grunden för lärandet är barnens upplevelser och deras nyfikenhet där även samspelet mellan 

vuxna, barn och miljö har en viktig roll. Med detta synsätt på barn och lärande anser Åberg 

och Lenz Taguchi att pedagoger måste inta en medforskande hållning där de tillsammans med 

barnen skapar en lust och vilja för lärandet. I Lpfö 98 framgår det att barnen ska få vägledning 

av pedagoger och därigenom öka sin kompetens. Rutinsituationerna i förskolan ger utrymme 

för lärande om pedagogerna intar ett medforskande förhållningssätt. Det framgår även i Lpfö 

98 att verksamheten ska formas så att alla barn får känna tilltro till sin egen förmåga och 

därmed även utveckla självständighet (Skolverket, 2011). 

 

Bae (2010) lyfter fram att med de yngsta barnen måste pedagoger vara lyhörda för barnens 

kroppsspråk och andra uttryckssätt. Johannesen och Sandvik (2009) poängterar vikten av att 

synliggöra barnen som olika och på samma gång lika, barn är föränderliga och i förskolan ska 

därför alla möten ses som unika. Det måste finnas en öppenhet i mötet med den andre, på så 

vis kan synen på barn förändras, en syn som har legat gömd bakom tidigare förväntningar på 

barn. Vidare poängterar de att pedagoger måste se till hur det är att vara barn idag, i vårt 

samhälle, här och nu. De måste skapa en förståelse att världen förändras och vi med den. 

Gunnarsson (2002) beskriver hur arbetslaget, i den verksamhet hon jobbar i, lyfter fram 

vikten av att möta och tala med de yngsta barnen på samma sätt som med de äldsta. För dem 

är det en självklarhet att fråga även de yngsta barnen om deras åsikter. I samtal vill de 

diskutera och utbyta tankar med alla barnen. De anser att det är viktigt att vuxna möter barnen 

på deras nivå, de anser att det är barnens rättighet att öga mot öga får kommunicera. 

Pedagogers förhållningssätt och attityd har en avgörande roll om barn ska erbjudas möjlighet 

till delaktighet och inflytande. Genom att intressera sig för barnen och försöka närma sig 

deras perspektiv, ge barnen möjligheter att göra egna val och ge dem tid att göra saker i sin 

takt får barnen utvecklas i en demokratisk miljö (Emilson 2008; Emilson & Folkesson, 2006). 

 

 

3.5 Begränsande faktorer för delaktighet och inflytande 

Johannesen och Sandvik (2009) beskriver hur pedagoger som rör sig inom en bristdiskurs, 

alltså när pedagoger ser till barnens begränsningar istället för möjligheter, kan ha svårt att 

öppna upp och förstå vilket syfte och mening barnens delaktighet och inflytande har. De 

påpekar att vi inte kan utgå från enskilda diskurser när det gäller sanningen om de yngsta 
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barnen. Det är viktigt att utgå från ett nyanserat och reflekterande förhållningssätt och att 

kritisk granska verksamheten. Förskolans utmaning handlar inte om att ge barnen rätt till 

delaktighet och inflytande, utan om hur detta ska praktiseras i våra förskolor. Pedagogers 

styrning av både miljö, tid och aktiviter leder till att barnen överlag får lite inflytande. En 

stark styrning från pedagoger begränsar barnens möjlighet till delaktighet och inflytande 

(Emilson & Folkesson, 2006; Nordin Hultman, 2004). Arnér och Sollerman (2013) poängterar 

att förskolan skapar regler utifrån gällande normer. När barnen försöker uttrycka sina 

önskningar men pedagoger står fast vid bestämda regler och inte för dialoger med barnen, 

kommer de ej att få något inflytande och inte heller kunna påverka situationen. Att barn inte 

blir lyssnade på eller respekterade kan bero på starka regelverk i förskolan. Om barnet inte får 

någon respons finns det inte heller något att vara delaktig i (Emilson & Folkesson, 2006).  

Dolk (2013) påpekar att överföringsperspektiv fortfarande har ett starkt inflytande i förskolan, 

även om få skulle förespråka en sådan kunskapssyn. Med en sådan kunskapssyn förväntas 

pedagogerna ha ett rätt svar, dessa poängterar hon leder sällan till dialoger mellan barn och 

pedagoger. Dolk påpekar även att när pedagogerna ej kan ge rätt svar ignoreras istället barnen 

och nyfikenheten för att tillsammans med barnen söka nya kunskaper uteblir.  

 

Bae (2010) samt Emilson och Folkesson (2006) belyser hur de yngsta barnens möjligheter till 

delaktighet får stå tillbaka. Detta då pedagoger ser delaktighet som en möjlighet att uttrycka 

sina önskningar, något de anser vara svårt för de yngsta barnen med begränsat verbalt språk. 

Bae (2010) beskriver att de yngsta barnens delatagande ej tas på allvar då de uppfattas som 

omogna och på så sätt fråntas de rätten till delaktighet. Arnér och Sollerman (2013) påpekar 

att rätten till inflytande innefattar alla människor oavsett ålder. Arnér (2006; 2009) poängterar 

att via maktrelationer kan pedagoger välja att inte respektera barnens röster. Hon ser hur barn 

anpassar sig som underordnade vuxna vilket leder till begränsningar för barnens möjligheter 

till delaktighet och inflytande. Hon beskriver även att barnen bör ha rätten till en dialog när 

vuxna uppfattar att de gör fel. En tillrättavisning i form av en envägskommunikation ger inte 

barnen förståelsen för demokratiskt tänkande. Hon beskriver att barnen måste få göra fel 

ibland och när de gör det måste de ändå känna att de är respekterade av de vuxna. Bae (2010) 

samt Emilson och Folkesson (2006)  menar att den barnsyn som pedagoger har styr 

förhållningssättet utifrån vilken teoretisk grund de lutar sig mot. Teoretiska perspektiv med 

grund i utvecklingspsykologi begränsar barnens rätt till delaktighet och inflytande. För att 

kunna jobba i enlighet med de styrdokument som är rådande krävs en samsyn där fokus riktas 

mot barnets perspektiv.  

 

Arnér och Sollerman (2013) poängterar att barnens möjlighet till inflytande begränsas kraftigt 

om det alltid är de vuxnas auktoritet och mångåriga erfarenheter som ska räknas.  

Pedagogernas kunskaper om vad demokrati innebär tillsammans med deras förhållningssätt 

påverkar om barnen får inflytande eller ej. Därför menar de att pedagoger måste reflektera 

över hur de uppfattar barn, ser de dem som fullvärdiga människor?   
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4 Metodologisk ansats och val av metod 

I metodavsnittet kommer vi att redovisa vilken metod vi har använt oss av för att komma fram 

till svar på vår frågeställning. Vi kommer att beskriva vårt tillvägagångssätt vid 

datainsamlingen, urval, vårt genomförande, hur bearbetningen har gått till samt vår analys.  

 

4.1 Observation  

För att besvara vår frågeställning valde vi att använda oss av observationer som metod. 

Alvheus (2013) samt Olsson och Sörensen (2011) beskriver att rätt verktyg måste användas 

för att studiens frågor ska bli besvarade. Rinaldi (2001) ser observation och dokumentation 

som ett verktyg för att kunna se tillbaka på specifika händelser. Peshkin (1988) samt Rinaldi 

(2003) framhåller att observatören bör vara medveten om den egna subjektiviteten och hur 

den påverkar hela arbetet kring observationen. Patel och Davidson (2011) beskriver att det 

finns två olika typer av observationer, de benämns som ostrukturerade- och strukturerade 

observationer. Till en strukturerad observation använder man sig av ett noga genomtänkt 

observationsschema där man har förutbestämt exakt vad det är man vill ta reda på.  Ett 

strukturerat observationsschema kan bestå av en lista med olika beteenden som observeras 

och varje gång beteendet visar sig, gör observatören en anteckning i observationsschemat. 

Vidare beskriver de hur en ostrukturerad observation kan användas när observatören vill få så 

mycket information som möjligt i en specifik situation. Även om observatören använder sig 

av ostrukturerad observation måste den noga förberedas för att få så rik information som 

möjligt.  Bryman (2011) beskriver att observationer kan göras deltagande och icke 

deltagande. En icke deltagande observation används för att påverka situationen så lite som 

möjligt. Vi valde att använda oss av icke deltagande observationer med ett strukturerat 

observationsschema, men även observation med fria anteckningar. Flertalet forskare ser 

kritiskt på att utföra studier där man i förväg förutser hur den sociala miljön förväntas se ut 

(Bryman, 2011). Vidare beskriver Bryman att om metoden istället är delvis strukturerad 

förmodas man få en mer verklig bild av det som faktiskt sker. Franzén (2014) beskriver att en 

viss grad av struktur vid observation är lämpligt då observatören bestämt ett fokus som denne 

vill rikta sig mot.  

 

Att planera sitt arbete ger tillgång till verktyg som kan hjälpa till att se svagheter och brister 

som måste förbättras innan studien genomförs (Patel & Davidson, 2011). För att se hur vårt 

verktyg fungerade gjorde vi en pilotstudie innan vi genomförde vår huvudstudie.  Patel och 

Davidson (2011) samt Yin (2011) beskriver hur en pilotstudie används för att pröva ett 

redskap innan det kan användas i den tänkta studien.  Yin (2011) lyfter även fram att det ger 

möjligheten att öva inför den riktiga studien. Den information som pilotstudien ger hjälper till 

att forma upplägget för den slutgiltiga studien och för att skapa förutsättningar till så 

informativ datainsamling som möjligt. De som deltar i pilotstudien ska vara välinformerade 

om detta. Pilotstudien ska genomföras i liten skala och på en liknande undersökningsgrupp för 

att komma så nära som möjligt den egentliga undersökningen. 

 

4.2 Urval 

Till vår pilotstudie valdes en förskola liknande de förskolor där huvudstudien genomfördes. I 

huvudstudien valde vi att besöka två förskoleavdelningar i en mellanstor kommun i norra 

Sverige. Vår studie rör de yngsta barnen i förskolan och därför ville vi ta del av så många 

möten som möjligt mellan pedagoger och barn i åldern ett- till två år. Detta gjorde att vi valde 

att göra våra observationer i verksamheter som endast har barn i åldern ett- till två år. 
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Eftersom alla som arbetar på avdelningarna ej är utbildade förskollärare benämner vi dem alla 

som pedagoger i vår studie. De pedagoger vi valde att observera är mellan 20-53 år och 

sammanlagt har vi observerat åtta pedagoger vid 14 olika tillfällen. Vi har observerat sex 

hallsituationer och åtta matsituationer.  Den ena barngruppen bestod av 14 barn i åldern ett- 

till två år. Den andra barngruppen bestod av 13 barn mellan ett- till två år.  

4.3 Genomförande 

Till en början skickades en förfrågan till förskolechefen och efter ett godkännande från denne 

kontaktade vi de två verksamheterna där vi ville göra vår studie. Vi lämnade ut 

samtyckesbrev till pedagoger och vårdnadshavare.  

För att få prova vårt observationsverktyg kontaktaktade vi ytterligare en förskola för 

godkännande av en pilotstudie. Inför pilotstudien arbetade vi fram två strukturerade 

observationsscheman, ett till situationer vid på- och avklädning i hallen och ett vid matbordet.  

För att få ett så informationsrikt datainsamlande som möjligt valde vi att göra alla våra 

observationer tillsammans. Bjørndahl (2005) påpekar att ”Två personer ser inte en och samma 

situation på samma sätt” (s. 35). Båda började med det strukturerade observationsschemat. 

Under det första observationstillfället i vår pilotstudie märkte vi att underlaget var för 

begränsat, då började den ene av oss att föra fria anteckningar. Efter avslutat 

observationstillfälle reviderade vi det strukturerade schemat (se bilaga 3 och 4) och bestämde 

samtidigt att vid nästa observationstillfälle skulle den ene av oss föra fria anteckningar hela 

tiden. Dessa två skulle sedan få komplettera varandra i utvärdering och analys.  

 

Efter att vi samlat in samtyckesbreven och gått igenom dessa, bokade vi tillsammans med 

pedagogerna in tider för våra observationstillfällen. Vår grundtanke var att göra totalt 16 

observationer, men på grund av halka kunde de inte gå ut ena dagen, detta resulterade i att två 

observationstillfällen ej gick att genomföra på ena förskolan. Våra observationer utfördes vid 

åtta tillfällen på en förskola och vid sex tillfällen på den andra förskolan, totalt 14 tillfällen. 

Tiden för observationerna varierade mellan 15 och 30 minuter beroende om det var i hallen 

eller vid matbordet vi observerade. Under observationstillfällena vid matbordet var det i 

genomsnitt två pedagoger och sex barn och vid observationerna i hallen var det i genomsnitt 

två pedagoger och nio barn. 

Genom upprepade mätningar som ger liknande resultat kan studien styrkas (Alvehus 2013; 

Olsson & Sörensen, 2011).  Vi besökte två förskolor, två dagar vardera. Med anledning av att 

vissa måltider intogs gemensamt mellan avdelningarna valde vi att, på den ena förskolan 

observera vid frukost och lunch samt på- och avklädning i samband med utevistelse. På den 

andra förskolan genomfördes observationerna vid på- och avklädning i samband med 

utevistelse, vid lunch och mellanmål. Vid varje observation hade vi placerat oss så att vi 

kunde uppfatta dialoger, samspel och gester. Båda två observerade samma pedagog samtidigt 

och båda förde anteckningar, den ene efter det strukturerade observationsschemat och den 

andre förde fria anteckningar. Syftet med observationerna var att få se så många händelser 

som möjligt där barnen gavs eller hindras delaktighet och inflytande, vi har därför inte jämfört 

de båda förskolorna.   

 

Direkt efter varje observationstillfälle reflekterade vi tillsammans. Vid reflektionen gick vi 

igenom vårt insamlade material och skrev ner det vi sett och tankar som hade väckts. Patel 

och Davidsson (2011) påpekar att de tankar som uppkommer under och efter observationerna 

är viktiga att dokumentera inför den slutgiltiga analysen. De poängterar vikten av en löpande 

analys, det vill säga att observatören påbörjar bearbetningen av materialet direkt efter 

observationen, medan det ligger färskt i minnet. Vidare beskriver de att inför den slutgiltiga 
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bearbetningen bör materialet gås igenom ett flertal gånger. Vi gick igenom vårt material 

direkt efter varje avslutat observationstillfälle, vi bearbetade och sammanställde även allt 

insamlat material vid flera tillfällen efter alla observationer var genomförda. Till analysen 

samlade vi alla observationer som vi hade gjort vid matbordet och vid på- och avklädning för 

utevistelse. De strukturerade observationsschemana sammanställdes utifrån de olika skeenden 

och beteenden som vi hade observerat. De fria anteckningarna kunde sedan besvara hur de 

olika skeendena och beteendena utspelade sig. Anteckningarna beskrev situationen och 

därmed kunde vi utläsa på vilka sätt barnen har fått vägledning, hur de har utmanats och vilka 

möjligheter de fått. De fria anteckningarna tydliggjorde även vid vilka situationer och hur 

barnen fick hjälp utan att först bli tillfrågade, tillrättavisade och ej fick gensvar för sina 

uttryck. De fria anteckningarna hjälpte oss också att få syn på sådant som inte kunde utläsas 

ur det strukturerade observationsschemana.   

 

Vi har utgått från att delaktighet handlar om att få göra ett avtryck i situationen och inflytande 

handlar om att kunna påverka situationen. Vi har delat upp materialet och ställt de mot frågor 

som: i vilka händelser har barnen fått möjlighet att göra sitt avtryck? Och i vilka händelser 

hade barnen möjlighet att påverka? Dessa har sedan kategoriserats under vad som möjliggör 

och vad som hindrar delaktighet och inflytande. När vi kategoriserat materialet letade vi efter 

mönster som visade på om något beteende och skeende var mer eller mindre vanligt 

förekommande händelser. Vi utgick från de strukturerade observationsschemana först och 

sammanställde dessa beteenden och skeenden. Därefter letade vi efter beteenden och 

skeenden i de fria anteckningarna, alltså sådant som inte fanns med i de strukturerade 

observationsschemana. Dessa var exempelvis när pedagoger talade över huvudet på barnen, 

talade nedlåtande till dem och här framkom det även att pedagog vägledde pedagog. 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra grundläggande huvudkrav gällande forskning. Dessa 

benämns som informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

 

Informationskravet handlar om att man som forskare måste informera de berörda om 

forskningens syfte, samt villkor gällande deras deltagande. Deltagarna ska även upplysas om 

att deltagandet är frivilligt och att det går att avbryta när som helst. Det ska även framgå att 

den insamlade datan endast kommer att användas till studiens syfte. Informationen om studien 

ska ha utgått till deltagarna innan den påbörjas (Vetenskapsrådet, 2002). Innan vi tog kontakt 

med berörda förskoleavdelningar tog vi kontakt med förskolechefen och fick godkännande av 

denne. Vi lämnade ett informationsbrev till pedagoger (se bilaga 1) som kan beröras av 

studien samt alla barnens vårdnadshavare (se bilaga 2).  

 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare ska ha rätten att bestämma över sin medverkan. 

Samtycke ska inhämtas från alla deltagare i studien och om forskningen omfattar barn under 

15 år ska samtycke inhämtas från vårdnadshavare. I samtyckekravet ingår det att alla som 

deltar i en forskning ska de när som helst kunna avsluta deltagandet utan negativa påföljder 

(Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet som alla deltagarna fick framgick det tydligt att 

deltagandet när som helst kunde avbrytas och att vi var tvungna att ha vårdnadshavares 

godkännande för att kunna genomföra vår studie. Vi förde en dialog med pedagogerna om hur 

våra observationer skulle genomföras utan de barn vars föräldrar ej givit sitt samtycke att 

delta i studien. Löfdahl (2014) lyfter fram att alternativa aktiviteter går att ordna för de barn 

som ej får delta i studier. Vårdnadshavare till två barn hade ej givit sitt samtycke för 

deltagande i studien. Vid våra observationstillfällen ordnade pedagogerna så att de barn som 
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ej skulle delta i studien fick sitta vid de bord som vi inte observerade.  Vid på- och avklädning 

i hallen fick de barnen hjälp av en pedagog som inte observerades.  

 

Konfidentialitetskravet belyser att alla uppgifter som rör forskningsdeltagarna ska behandlas 

med största försiktighet. Det insamlade materialet ska lagras på så sätt att ingen obehörig ska 

kunna ta del av det och därigenom komma åt etiskt känsliga uppgifter (Vetenskapsrådet, 

2002). I vår studie har vi gett anonymitet till förskolorna och benämner dem som förskolor i 

en mellanstor kommun i norra Sverige. Inhämtade samtyckesbrev och våra observationer 

kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Vi har även skrivit på den tystnadsplikt som 

råder inom förskolans verksamhet.  

 

Nyttjandekravet berör det insamlade materialet, det får endast användas i syfte som rör 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Efter godkännande av vårt examensarbete kommer allt 

insamlat material rörande vår studie att förstöras.   
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5 Resultat 

I vårt resultat visas faktorer som avgör om de yngsta barnens delaktighet och inflytande 

möjliggörs eller hindras. Resultatet presenteras i två delar med utgångspunkt i studiens 

frågeställning: faktorer som möjliggör delaktighet och inflytande och faktorer som hindrar 

delaktighet och inflytande. Vi presenterar resultatet med termer som sällan förekommande, 

förekommande och ofta förekommande. Vi använder oss även av få, några och många. I alla 

sekvenser som beskrivs är det pedagogen som talar. 

 

5.1 Faktorer som möjliggör delaktighet och inflytande 

5.1.1 Vägledning från pedagog i hallen 

Resultatet visar att det förekommer att pedagogerna vägleder barnen vid ut- och ingång. 

Pedagogerna vägleder barnen genom att berätta för dem vad de ska göra, vilka kläder de 

behöver och vad de kan börja med. Det är sällan förekommande att pedagogerna förstärker 

språket med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) eller med 

bilder som visar och förstärker det verbala språket, även kallat bildstöd. Pedagogerna utmanar 

barnen genom att ställa frågor om vilka kläder de mer behöver ha på sig exempelvis mössa 

och vantar. 

- Vems overall är det här?  

(barnet tittar på pedagogen och ler) 

- Sätt dig på rumpan, vad ska vi göra? Ta på overallen? 

- Ska vi se om foten kommer fram? 

(barnet provar få fram fötterna) 

- Ska vi prova hjälpas åt?  

(de drar tillsammans fram fötterna) 

- Då kan vi resa oss upp, var är handen? 

(barnet tittar på dragkedjan) 

- Titta, vad är det här? En dragkedja. 

(barnet drar upp dragkedjan) 

 

5.1.2 Barnet utmanas till självständighet i hallen 

Vid utgång fick en del barn ta ner sina kläder från hyllan och de blev även utmanade att klä 

sig själva. Vid ingång blev ett fåtal barn utmanade att prova klä av sig och några barn fick klä 

av sig helt själva. En del barn fick själva hänga upp sina kläder och några barn ställde enbart 

upp sina skor. Vid ett tillfälle hängdes alla barnens kläder in i torkskåpet av pedagogen. 

Många av barnen hade ett begränsat verbalt språk och det var ofta förekommande att 

pedagogerna tolkade barnens uttryck. Vid några tillfällen blev barnen tillfrågade om de ville 

ha hjälp före pedagogen agerade, exempelvis frågade pedagogerna om de fick hjälpa barnet 

att knyta mössan eller trä overallsbenet över skoskaften.  
 

- Ska du ha något på händerna? 

(barnet går och hämtar sina handskar) 

- Du kan prova ta på den ena först, kan jag hjälpa dig med den andra. 

5.1.3 Valmöjligheter vid matbordet 

 

Vid matbordet var det ofta förekommande att barnen fick valmöjligheter. Detta rörde 

exempelvis vad de ville dricka, vilket pålägg och bröd de ville ha. Få barn fick välja vart de 

ville sitta och om de ville ha haklapp eller ej. Det var ofta förekommande att barnen fick välja 

vilken typ av sallad de ville ha på tallriken.  
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- Vill du smaka på den?  

(pedagogen pekar på sallad) 

- Vill du smaka på den?  

(pedagogen pekar på annan sallad) 

- Den här gillar ju du, vill du smaka lite? 

- Nu kan du skicka salladen vidare till din kompis. 

(pedagogen vänder sig till nästa barn) 

- Vill du smaka majs? Vill du ta själv? 

(barnet tar majs själv) 

- Vill du ha stora bestick?  

(pedagogen vänder sig till ett annat barn) 

- Vill du ha bacon? 

(barnet försöker ta själv, pedagog och barn hjälps sedan åt) 

5.1.4 Vägledning och utmaning vid matbordet 

Det framgår i resultatet att det var ofta förekommande att pedagogerna vägledde barnen. Det 

förekom att pedagogerna utmanade dem. Barnen har vägletts hur de kan kliva upp och ner ur 

barnstolen, i hur de kan hålla i besticken, hur de kan hälla upp dricka i glasen, bre smörgåsen, 

bära bort tallrik och bestick efter sig. Vid ett tillfälle blev även en pedagog vägledd av en 

annan pedagog så att denne kunde utmana och vägleda ett barn att kliva ner från barnstolen. 

Barnen har utmanats i att dela maten, våga smaka, ta för sig av maten själv, äta med bestick 

och skicka vidare till sina kompisar.   

 
- Vill du hälla mjölk själv?  

(barnet gör ingen ansats) 

- Det är lite i paketet, du vågar!  

(barnet tar i paketet och tittar tveksamt mot pedagogen) 

- Vi kan hjälpas åt. 

(barnet och pedagogen häller upp mjölk tillsammans)  

5.1.5 Dialog, tolkning och gensvar i hallen och vid matbordet 

Det var ofta förekommande att pedagogerna tolkade barnens uttryck och vid några tillfällen 

tillfrågades barnen innan pedagogerna hjälpte dem. Några gånger hjälptes pedagog och barn 

åt att exempelvis smöra, skära, hälla och ösa.  Längre dialoger mellan pedagoger och barn såg 

vi ofta förekom. Vid några tillfällen användes TAKK för att förstärka kommunikationen 

mellan pedagog och barn. Vid ett tillfälle användes TAKK när maten presenterades vid en 

lunch.  

 
(barnet tittar mot fönstret, där en julstjärna hänger) 

- Är det stjärnan du ser? Vi tittade på den igår också. 

(en kompis går förbi bordet, barnet vänder sin blick mot kompisen) 

- Ja han går på promenad, visst.  

(barnet tittar ut genom fönstret) 

- Ser du någon kompis på andra avdelningen? 

- Vad tror du ska du äta upp resten? vill du äta mer? är du mätt? 

(barnet visar att hen är klar och vill kliva ner) 

- Ska vi gå och tvätta händerna då?  

5.1.6 Maktrelationer som möjliggör för delaktighet och inflytande 

Under våra observationer har vi uppfattat att maktrelationer framträtt både i positiv och i 

negativ bemärkelse. Det har framkommit hur pedagoger har använt maktrelationen till att 

locka, sporra och vägleda barnen. Detta har skett när barnen skulle klä på sig, de har lockats 

på ett lustfyllt sätt, för både barn och pedagoger. Pedagogerna har lekt fram barnens fötter ur 

overallsben och händer ur ärmar. Pedagogerna har med sin kunskap visat omsorg för vilka 
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kläder barnet bör ha efter väder, samt omsorgen om att de får möjligheten att utvecklas och 

träna på att klä sig själva, vår tolkning är att påklädningssituationen erbjuder tillfällen till ett 

lustfyllt lärande. I hallen och vid matbordet såg vi hur maktrelationer visade sig genom 

lyhördhet från pedagogen som har utmanat och väglett barnen utifrån deras egna 

förutsättningar. Tillfällen där pedagogerna har frågat barnen om de vill ha hjälp har visat sig. 

Det framgår att pedagoger visat barnen respekt för barnens egna val. Vi såg även hur 

maktrelationen visade sig mellan pedagoger, när den ene pedagogen delade med sig av sin 

kunskap till den andre pedagogen så att denne kunde vägleda barnet att klättra ner från 

matstolen. Både i hallen och vid matbordet har pedagoger fört dialoger med barnen, 

pedagogerna har hjälpt barnen att ge dem ord och på så sätt byggt en aktiv dialog.  Genom 

TAKK och bildstöd vid få tillfällen, har pedagogerna förstärkt kommunikationen med barnen. 

Ett barn kommer in tidigare, pedagogen som tar emot barnet i hallen sätter sig med barnet och 

för under avklädningen en aktiv dialog med barnet om vad de gör. Barnet tittar mot en 

bildskärm och pedagogen tolkar barnets uttryck och säger: ”saknar du bilderna, ska vi slå 

igång den?” barnet går fram till skärmen och pedagogen startar den, de sätter sig tillsammans 

och tittar på bilderna, pedagogen pratar om bilderna samtidigt som denne använder TAKK för 

att förstärka kommunikationen för barnet. 

 

5.2 Faktorer som hindrar barnens möjlighet till delaktighet och inflytande 

5.2.1 Hjälp utan fråga vid på- och avklädning för utevistelse 

I våra observationer i hallen framgår det att det var ofta förekommande att pedagogerna tog 

ner barnens overaller från hyllan, oftare än de fick ta ner dem själva. Det visade sig även att 

det var ofta förekommande att barnen blev påklädda av pedagogerna, oftare än de fick 

möjlighet att själva prova ta på sig ytterkläderna. När pedagogerna klädde barnen satte de dem 

i sitt eget knä och klädde på dem.  När pedagogerna klädde barnen var dialogen knapphändig.  

Det var ofta förekommande att barnen fick hjälp när de skulle klä sig utan att bli tillfrågade 

först. Exempelvis tog pedagogerna på barnen vantarna utan att fråga om de vill ha hjälp, de 

har dragit upp overallen och dragkedjan, tagit på barnet mössa, vantar och skor. När barnen 

skulle gå in efter utevistelsen förekom det ofta att pedagogerna tog av barnen ytterkläderna, 

det var även ofta förekommande att pedagogerna hängde upp barnens kläder på hyllan. Våra 

observationer visar att pedagogerna gav barnen mindre tid vid ingång än vid utgång och 

barnen utmanades då vid färre tillfällen. Vid ett tillfälle drar pedagogen av vantar och tar av 

barnet overallen. Barnet försöker ta av sig mössan, men får inte upp spännet. Pedagogen 

öppnar då spännet och tar av barnet mössan utan dialog med barnet. 

5.2.2 Tillrättavisning från pedagoger i hallen 

Vid få tillfällen blev barnen tillrättavisade av pedagogerna. Det vi såg var exempelvis att 

pedagoger satte barn tillrätta för att de skulle klä på sig, barnen fick tillsägelse att inte köra 

pedagogernas små rullpallar och de fick tillsägelser att stanna kvar på mattan som var 

placerad innanför ytterdörren.  Vid ett tillfälle kommer en pedagog in efter utevistelsen och 

går genom hallen fullt påklädd med skor och ytterkläder. Samtidigt kommer ett barn in, barnet 

går mot hyllorna.  Pedagogen hejdar barnet och säger: ”Stanna där, ta av dig skorna, det blir 

blött på golvet annars”.  

5.2.3 Pedagogerna hjälper barnen utan fråga vid matbordet 

Resultatet visar att det var ofta förekommande att pedagogerna hjälpte barnen utan att fråga 

dem först. Detta visade sig när pedagogerna lyfte upp barnen i barnstolarna, serverade dem 

mat och dryck, delade smörgåsen och smörade den. Pedagogerna tog även på barnen haklapp, 
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delade barnens mat, torkade dem kring munnen och tog bort deras tallrikar och glas. Vid 

några få tillfällen fick barnen en fråga, men pedagogerna hjälpte barnet innan de hunnit ge 

något gensvar. Vi observerade hur ett barn försöker klättra upp i barnstolen. Pedagogen tar 

över och lyfter upp barnet i stolen, sätter på denne en haklapp, detta utan att föra en dialog. 

5.2.4 Tillrättavisningar vid matbordet 

Tillrättavisningar förekom vid några tillfällen under matsituationerna, av dessa var få tysta. 

De tysta tillrättavisningarna var exempelvis att tallriken flyttades från barnets räckvidd, barnet 

sattes tillrätta i barnstolen, barn som ställde sig upp i barnstolen fick sele. De tillrättsvisningar 

vi såg var exempelvis när barnet inte ansågs uppvisa önskat bordsskick, inte satt ordentligt på 

stolen eller åt med händerna. Vid ett tillfälle då ett av barnen hamrar med skeden mot tallriken 

säger pedagogen ingenting, utan flyttar på tallriken så den hamnar utom räckhåll för barnet.  

5.2.5 Brist på dialoger i hallen och vid matbordet 

I hallen och vid matbordet kunde vi se att pedagogerna gav större utrymme och gensvar till de 

barn som aktivt kommunicerade, de barn som var tysta och försiktiga fick mindre 

uppmärksamhet i dialog. Vi uppfattade att barnen försökte kommunicera utan att få gensvar 

vid några tillfällen. Ett barn sitter vid bordet, vänder sig om och pekar mot väggen bakom. På 

väggen finns det några olika saker, bokhylla, klocka och tre små fjärilar. Barnet försöker att 

säga något. Pedagogerna försöker tolka. Barnet visar tydligt att de inte tolkar rätt och 

fortsätter att peka och uttrycka sig vid upprepade tillfällen. Efter tre tolkningsförsök från 

pedagogerna ignoreras barnet. Det visar sig även att pedagoger vid ett fåtal tillfällen talade 

nedlåtande till barn. Vid matbordet råkade ett barn smutsa ner pedagogens tröja, med en 

förvrängd röst påpekar pedagogen detta för barnet, därefter torkar pedagogen sin tröja och 

suckar och stönar tydligt.  Vid ett fåtal tillfällen observerade vi även att pedagoger pratar över 

huvudet på barn. 

5.2.6 Maktrelationer som hindrar delaktighet och inflytande 

Matbord och stolar på de båda förskolorna är höga och utformade och anpassade till vuxnas 

behov.  Maktrelationen har vid tillfällen visat sig genom att pedagoger har lyft upp barnen i 

barnstolar i stället för att utmana dem att själva klättra upp. Vi har sett tillfällen då pedagoger 

har talat över huvudet på barnen och att pedagoger med förvrängd röst haft en nedlåtande ton 

och gester mot dem. Det har framgått att barnen ej fått göra egna val utan att pedagoger ibland 

har bestämt åt dem exempelvis vilket bestick de ska använda och om de ska ta av mat de 

tidigare visat att de ej tycker om. Vid ett fåtal tillfällen såg vi pedagoger mata barn utan att 

först fråga dem, det har även visat sig att pedagoger tillrättavisat barnen för oönskat beteende. 

I hallen såg vi hur maktrelationen visat sig genom att pedagoger har klätt barnen, talat om för 

barnen vilka kläder de ska ha, tagit ner barnens kläder som de ej har nått, pedagogerna har 

även tagit av barnen deras ytterkläder och hängt bort dem.  Barnen har vid ett fåtal tillfällen 

tillrättavisats av pedagogerna för oönskat beteende. I både hallen och vid matbordet har det 

förekommit att pedagogerna ej har uppmärksammat barnens försök till kommunikation. När 

pedagogerna inte förde en dialog med barnen eller när samtalen pågår pedagogerna emellan 

uppmärksammas barnen betydligt mindre. Det framgick tydligt att de tysta och försiktiga 

barnen fick mindre uppmärksamhet än de barn som var aktiva i sin kommunikation och med 

sina uttryck.  

5.3 Sammanfattning 

Det som huvudsakligen framgår i vårt resultat är att dialoger och pedagogers förhållningssätt 

är två viktiga faktorer för hur de yngsta barnen får möjlighet till delaktighet och inflytande 

utifrån sina behov och förutsättningar. Det som generellt har visat sig hindra barnens 
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möjligheter till delaktighet och inflytande är avsaknad och begränsad dialog, tillrättavisningar, 

maktutövning, och när pedagogerna gör ´ av bara farten´. I en miljö där möbler ej är 

anpassade efter barnens storlek och som fysiskt inte möjliggör för barnens delaktighet och 

inflytande, kan pedagogerna via förhållningsättet ändå möjliggöra det utifrån de 

förutsättningar som finns. 

6 Diskussion 

I diskussionen kommer vi att diskutera vår metod, vårt resultat, vårt lärande och ge förslag på 

vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Under observationer kan man som observatör påverka situationen. Vi är även medvetna om 

att våra tolkningar kan påverka studiens analys och resultat. Peshkin (1988) lyfter fram att 

man som observatör måste vara medveten om sin egen subjektivitet och dess påverkan på 

arbetet. Subjektiviteten är något som alltid finns närvarande, enligt Peshkin ses det som en 

pågående process genom hela arbetet och inte bara under tiden för datainsamling eller analys. 

Ens tidigare erfarenheter, känslor och intressen kommer att värderas i det som observeras, det 

ligger därför stor vikt i att man som observatör är medveten om det. I vår analys har vi varit 

medvetna om att våra tidigare erfarenheter styr, vi har därför lagt stor vikt vid de fria 

anteckningarna och gått igenom och bearbetat dem noga. Vi har pratat om känslor som dykt 

upp under reflektionen för att sedan försöka se bortom dem och fokusera på vad som faktiskt 

hände i de olika situationerna.  

 

Rinaldi (2001) beskriver hur observationer och dokumentationer ger oss möjlighet att se 

tillbaka på en viss händelse, som sedan kan användas som en del i en kunskapsutveckling. 

Vidare beskriver hon hur observationen och utvärderingen hänger samman, hon hävdar att 

utvärderingen ”tillåter oss att göra de värdeelement (indikatorer) som tillämpas under 

dokumentationen explicita, synliga och möjliga att diskutera” (s.87). Direkt efter våra 

observationer har vi reflekterat och dokumenterat våra tankar. Inför analysarbetet var våra 

dokumentationer värdefulla och vi har kunnat använda oss av våra observationer och de 

reflektioner som vi explicit har gjort synliga. I våra observationer gjorde vi tolkningar över 

vad vi ansågs viktigt att ta med för vår studie. Som observatör är du medkonstruktör till 

dokumentationerna i den bemärkelse att du gör ett val av vad som du anser vara värdefullt för 

lärandet (Dahlberg et al., 2014). Rinaldi (2003) beskriver att dokumentation ses som ett 

verktyg för att förstå lärprocesser hos både barn och pedagoger. Det framgår även att när man 

väljer ett dokumentationsverktyg väljer man samtidigt ett sätt att se på människan och 

samhället. En dokumentation kan därför aldrig bli helt objektiv, vi har alltid en subjektiv del i 

den. Vidare beskrivs att dokumentationen och utvärderingen ska ses som en del av 

lärprocessen. Utvärderingen genererar sedan till en möjlighet för utveckling. De verktygen 

som används bör bedömas, utvärderas och diskuteras under den pågående processen (Rinaldi, 

2003). Våra observationer har bidragit till en kunskapsutveckling hos oss och vi hoppas att 

vår studie kan ge lärdom åt andra över vad som möjliggör och vad som hindrar delaktighet 

och inflytande för de yngsta barnen i förskolan. 
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6.1.1 Reliabilitet och validitet 

Vi utförde våra observationer vid åtta tillfällen på en förskola och vid sex tillfällen på den 

andra förskolan, totalt 14 tillfällen. Antalet observationstillfällen valde vi för att 

undersökningen skulle bli reliabel. Alvehus (2013) samt Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att en hög grad av reliabilitet visar sig genom att upprepade mätningar med samma 

verktyg ger liknande resultat. Vi valde att observera en pedagog per tillfälle, detta för att få en 

hög validitet på vår studie. Om vi hade observerat flera pedagoger samtidigt hade vi riskerat 

att missa värdefull information.  Validiteten innebär att metoden som används i studien 

besvarar de frågor som efterfrågas (Alvehus, 2013; Olsson & Sörensen, 2011). Alvehus 

(2013) poängterar dock att reliabilitet och validitet betyder att ”mätningar och mätinstrument 

existerar oberoende av det som mäts”(s. 122). Detta menar han gör att validitet och reliabilitet 

är svårt att styrka i en kvalitativ forskning. Vår studie knyter även an till tidigare vetenskaplig 

forskning på området. Vi har styrkt vår studie genom ett lagarbete, vi använde olika 

observationstekniker och observerade samma situation samtidigt. Ett lagarbete stärker en 

studies tillförlitlighet då flera observatörer ger mer information än från en ensam observatör. 

Observatörerna kan efter en observation samtala om händelsen och därmed se om deras 

observationer leder till samma slutsats (Yin, 2011). 

 

När vi genomförde våra observationer hade vi båda två samma person och sekvens i fokus. 

Vid vissa observationstillfällen var flera pedagoger närvarande, detta gjorde att alla händelser 

som faktiskt utspelade sig ej kunde registreras. Om vi istället hade valt att göra en 

filminspelning hade vi kanske kunnat fånga mer då vi hade kunnat titta på samma sekvens vid 

upprepade tillfällen. Vi valde att avstå film och ljudinspelningar på grund av etiska aspekter, 

barnen var medkonstruktörer av vår studie även om det var pedagogerna som var i fokus. Vi 

avstod även film och ljudinspelning på grund av tidsbegränsningen som examensarbetet 

innefattar. Om vi hade haft mer tid på oss skulle vi även ha intervjuat pedagogerna för att få 

reda på deras syn på demokrati och hur de upplever att de ger barnen delaktighet och 

inflytande i rutinsituationer.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Här kommer vi att diskutera resultatet i vår studie, utifrån det insamlade materialet och 

litteraturen.  Vi vill lyfta fram hur det såg ut på dessa två förskolor och hur vi generellt kan 

möjliggöra istället för att hindra delaktighet och inflytande för de yngsta barnen i förskolan. I 

vår studie blev det väldigt tydligt att dialogen har en stor och kanske avgörande roll för om de 

yngsta barnen erbjuds delaktighet och inflytande. Det har även framkommit att 

förhållningssättet hos pedagogen är avgörande.  

 

6.2.1 Dialogens påverkan 
 

När pedagoger är lyhörda och tolkar barnens uttryck ser de samtidigt till barnet som vi tolkar 

som den Andre. Dahlberg et al. (2014) framhåller att vi måste respektera och lyssna på 

människor för att se den Andre. I mötet med de yngsta barnen menar Gunnarsson (2002) att vi 

bör möta och tala med dem på samma sätt som med de äldsta barnen. Bae (2010) lyfter fram 

vikten av att ha en vakenhet för barnens kroppsspråk och tolka dessa. I våra observationer har 

vi sett hur pedagoger har samtalat med barnen under måltiderna, tolkat vad barnen har velat 

prata om och vad de vill ha. De har utmanat barnen och väglett dem genom dialog. Det 

framgick att pedagogerna förstärkte med TAKK, något vi tolkar, för att ge barnen ett verktyg 

till kommunikation. De förde dialoger med barnen när de fick hjälp vid påklädning. Med hjälp 

av TAKK och bildstöd kan pedagoger i förskolan ge framförallt de yngsta barnen ett till 

verktyg till kommunikation. Vi tänker att det underlättar för barnen att kommunicera med 

hjälp av TAKK eftersom man då använder sig till stor del av grovmotorik istället för 

finmotorik som krävs vid språkligt verbal kommunikation.  

 

I både hall- och matsituationerna har det i vårt resultat framgått att dialogen är viktig för 

delaktighet och inflytande. I samspelet mellan pedagoger, barn och barn emellan har vi sett 

hur barnen blev delaktiga i rutinsituationer via dialogerna.  I sekvensen med påklädningen 

som beskrivs i resultatdelen blev det tydligt att barnet utmanas att genom egen handling 

försöka ta på sig sin overall. Pedagogen och barnet samspelar med varandra och pedagogen är 

lyhörd för barnets uttryck och bekräftar barnet i dialogen. Genom att pedagogen försökte inta 

barnets perspektiv delades glädjen och det lustfyllda lärandet mellan barn och pedagog. 

Senare i dialogen använder sig både barnet och pedagogen av TAKK och bildstöd för att 

kommunicera och förstärka. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagoger bör inta en 

medforskande hållning och tillsammans med barnen skapa lusten och viljan att lära. Med 

dialogens hjälp i rutinsituationerna kan pedagoger även skapa goda lärsituationen där barnen 

får möjlighet att vara medkonstruktörer. Pedagogerna ska finnas nära för att ge barnen 

vägledning, inte de rätta svaren (Åberg & Lenz Taguchi). Om pedagogerna är 

medkonstruktörer och vägleder, exempelvis vid påklädning, i stället för att klä på barnen får 

de möjlighet till delaktighet och inflytande. Det blir en lärsituation där barnen kan antingen 

själva eller med pedagogens hjälp få känna tilltro till sin egen förmåga.  
 

I vissa situationer framgår det att dialogen är knapphändig mellan pedagoger och barn och 

ibland sker dialoger överhängande pedagoger emellan. Vid enstaka tillfällen observerade vi 

även att pedagoger talade över huvudet på barnen. I dessa situationer får barnen över lag lite 

delaktighet. För att barnen ska få delaktighet ska de få möjlighet att göra ett avtryck på ett 

eller annat sätt och att få vara en del i gemenskapen där de respekteras för den de är (Moss, 

2011; Qvarsell, 2011; Johannesen & Sandvik, 2009; Nordin Hultman, 2004). För att undvika 

att dialogen sker överhängande pedagogerna emellan kan det kanske förändras med en 

omorganisation i strukturen, med en pedagog vid varje bord kan fokus riktas mot barnen 
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istället. Samtalsbilder kan ge uppslag till samtal och uppmuntra barnen till dialoger. De barn 

som vi uppfattade som tysta och försiktiga fick betydligt mindre uppmärksamhet än de som 

var aktiva i sin kommunikation.  Gunnarsson (2002) framhåller vikten av att även de barn 

som inte har utvecklat sitt verbala språk får vara med i dialog och utmanas att uttrycka sig. De 

yngsta får många gånger stå tillbaka när det handlar om delaktighet och inflytande, detta då 

pedagoger anser att de yngsta barnen har svårt att uttrycka sina önskingar då de har ett 

begränsat verbalt språk (Bae, 2010; Emilson & Folkesson, 2006). Pedagoger i förskolan har 

en enorm makt. Arnér (2006) ser hur barnens möjlighet till delaktighet och inflytande 

begränsas när de anpassar sig som underordnade vuxna. Hon poängterar att pedagogerna med 

sin maktposition väljer om barnens röster ska respekteras eller inte. I vår studie såg vi att 

pedagoger talade över huvudet på barnen och ibland även uttryckte sig nedlåtande, verbalt 

och med minspel. Vi tror att detta förekommer i förskolans värld oftare än vad vi önskar. 

Därför tänker vi att det är av stor vikt att pedagoger reflekterar över sitt förhållningssätt och 

hur de ser på barnet. Även hur de talar om barnen och barnens beteenden, men även 

pedagogernas tyckande om vårdnadshavare. I Lpfö 98 framgår det att förskolan har ett 

värdegrundsuppdrag. Pedagogernas förhållningssätt är viktigt att reflektera över då det 

avspeglar sig på hur barnen uppfattar och får förståelse för vilka rättigheter och skyldigheter 

som gäller i vårt demokratiska samhälle. Vuxna har en viktig roll som förebilder (Skolverket, 

2011). 

 

6.2.2 Att se till den Andre 

Vid tillfällen när barn blivit tillrättavisade tänker vi på de pedagoger som istället visade dem 

tillrätta. Vi syftar på vilka ordval vi vuxna väljer att använda oss av. Istället för att säga 

exempelvis Ät inte med händerna! sa pedagogen: Kan du äta med din gaffel, eller skulle du 

vilja få en sked istället? Vid en tyst tillrättavisning som exempelvis då pedagogen vänder på 

barnet i barnstolen så att denne sitter mot bordet istället för från bordet hade pedagogen kunna 

föra en dialog med barnet. Foucault (1982) menar att makt används för att justera ett oönskat 

beteende, makt kan användas för att hindra eller vägleda andra människor. Genom en 

medvetenhet hos pedagoger om hur maktrelationer utspelas kan denne istället se till den 

Andre. Det handlar om att vi ska bemöta varandra med respekt, ömsesidighet och förståelse 

(Qvarsell, 2011). Generellt i förskolor bör pedagoger väga orden, vilken tyngd ligger det i 

ordet tillrättavisa och visa tillrätta. Vi tänker att även pedagoger i arbetslag bör ha den 

öppenheten gentemot varandra att kunna vägleda och visa varandra tillrätta för att det ska 

gagna barnen.  

 

I vårt resultat ser vi att barnen får färst möjligheter till delaktighet och inflytande vid de 

situationer när pedagogerna gjorde ´av bara farten´, exempelvis lyfte de upp dem i stolarna, 

tog på dem haklapp och torkade dem kring munnen. Vid dessa situationer tänker vi att 

pedagogerna hade kunnat ge barnen delaktighet och inflytande genom att vägleda, utmana och 

fråga dem innan. Exempelvis genom att ställa frågor; vill du klättra upp i stolen?  Vill du ha 

en haklapp? Kan du ta på den själv? Får jag torka av dig kring munnen så behöver du inte 

känna dig så kladdig? I förskolan finns ingen egentlig tidspress, men vi tror att förskolorna 

över lag har skapat rutiner som innefattar tidsramar. Samling, mattider, vila, utevistelse, allt är 

rutinbundet. Det här är något som även Nordin Hultman (2004) poängterar. Hon såg att 

pedagoger hindrar barnen till delaktighet och inflytande genom en stark styrning av miljön 

och tidsramar. Pedagoger bör se barnen, även de yngsta, som den Andre, någon man 

respekterar och ser som jämlik. Stanna upp och reflektera, varför gör jag som jag gör? Vi har 

fastnat för den diskussion som Martina Lundström, pedagogista, för på sin blogg om barns 

delaktighet och inflytande i förskolan, en plats som borde vara barnens arena.  
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[…]Från första steget barnet tar på förskolan äger barnet i så fall rätten till sitt liv och sin tid till 

100%.  När vi vuxna går in och försöker reglera den här rätten...oavsett om avsikterna är goda...då tar vi 

något från barnen. Vi tar ifrån dem makten över sitt liv och sin tid, sitt inflytande. Så istället för att 

fråga varandra. "Hur ger ni barnen inflytande på er förskola?" Pröva att istället fråga: "När tar ni ifrån 

barnen sitt inflytande på förskolan och vad är syftet med att ni gör det?" (Lundström, 2015, 25 augusti). 

 

Vi tänker att om pedagoger i förskolan börjar reflektera över att de tar ifrån barnen inflytande 

när de gör ´av bara farten´ kanske det kan bli en vändning och se bortom tidsramar för att 

möjliggöra istället för att hindra inflytande.  

 

6.2.3 Struktur och verksamhetens miljö 

I Lpfö 98 framgår det att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet (Skolverket, 2011). 

Vi gjorde en tolkning att omsorgen tog överhand då barnen skulle gå in efter utevistelsen, de 

sågs som trötta och därför inte orkade klä av sig. Båda förskolorna hade lagt utevistelsen just 

före lunch.  Vad skulle hända om verksamheten struktureras om, utevistelsen tidigareläggs till 

direkt efter frukost? Möjliggör det för barnen att orka mer om de får gå in tidigare? Bae 

(2010) påpekar att i arbetet med de yngsta barnen måste pedagoger vara lyhörda för barnens 

olika uttryckssätt. Hur pedagogerna strukturerar upp sina arbetsuppgifter och hur de 

disponerar tiden kan både hindra och möjliggöra för barns delaktighet och inflytande. 

Emilson och Folkesson (2006) samt Emilson (2008) framhåller att pedagoger bör försöka 

närma sig barnens perspektiv genom att ge dem möjligheter till egna val och att göra saker i 

sin takt. Detta ger barnen möjlighet att få utvecklas i en demokratisk miljö. I Lpfö 98 framgår 

det att förskolan ska vara en lärmiljö där alla barnen ska få vägledning av pedagoger så att de 

kan känna tilltro till sin egen förmåga och därigenom utveckla självständighet (Skolverket, 

2011). Om pedagogerna ser förskolan som barnens arena kan de strukturera tiden i 

verksamheten utifrån barnens behov. För att barnen ska bli medkonstruktörer i sin vardag 

måste pedagoger lyssna till dem och utifrån det skapa miljöer och strukturer som respekterar 

barnen och gör deras vardag meningsfull (Dahlberg et al., 2014). Varför har de flesta 

förskolorna lagt utevistelsen just innan lunch? Vad kan syftet med det vara? Bör pedagoger i 

förskolan reflektera och se över sina rutiner, våga göra något banbrytande? Dessa frågor har 

väckt funderingar hos oss under denna studie och vi tar med oss dem i vår kommande 

yrkesprofession.  
 

Resultatet visar att en miljö som är anpassad efter barnens storlek möjliggör för barnen att 

utveckla självständighet. Pedagoger kan med dialogen och samspelet vägleda och utmana 

barnen och på så vis möjliggöra för barnens delaktighet och inflytande. Nordin Hultman 

(2004) poängterar att maktrelationer framträder i miljön i förskolan och avspeglar hur synen 

på barn är. Bord och stolar som är anpassade till vuxna ställer den vuxne i högre rang än 

barnen. Om vi skulle tänka att förskolan är barnens arena måste vi kanske även se till miljön. 

Vi har på VFU sett att förskolor har börjat anpassa så att material och leksaker är tillgängligt 

för barnen, men fortfarande är möblerna många gånger anpassade till oss vuxna. Därför måste 

barnen, på deras arena, ännu en gång anpassa sig efter oss vuxna. Om förskolan inte har den 

fysiska miljön som möjliggör för barnens möjligheter till delaktighet och inflytande, måste 

pedagogerna i förskolan ge barnen redskap och förutsättningar att få känna tilltro till sin egen 

förmåga. Det demokratiuppdrag som förskolan har ska genomsyra hela verksamheten och 

hela dagen. 
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6.3 Vårt lärande 

Under studiens gång har många nya tankar väckts hos oss. Vi har haft många givande 

diskussioner och reflektioner, både om vad tidigare forskning visar men framför allt vad vår 

studie har visat. Det vi uppmärksammat är att det finns lite forskning som berör vårt ämne och 

de yngsta barnen. Vi tänker att så länge forskningen riktar sig mot de äldre barnen i förskolan 

kommer de yngsta barnen att få stå tillbaka i mångt och mycket. Demokratiarbetet är en stor 

del i vårt uppdrag som förskollärare. På vår sista VFU i utbildningen var vi båda i 

verksamheter som hade barn i åldrarna ett- till två år. Det var då tanken till denna studie 

väcktes, det var då vi såg de yngsta barnens förmågor. Vi valde därför att rikta 

uppmärksamheten till de yngsta barnens rättigheter i förskolan. Forskning visar att de yngsta 

barnen och barn med begränsad verbal förmåga begränsas delaktighet och inflytande i 

förskolan. Vårt uppdrag som förskollärare innebär att alla barnen i förskolan ska omfattas av 

demokratiarbetet, bli lyssnade till och respekteras som människor. Detta innebär att alla som 

verkar inom förskolan måste reflektera över sitt förhållningssätt och den makt vi är bärare av. 

Vi har lärt oss mycket under vår studie, men det som har etsat sig fast är de tysta och 

försiktiga barnen som aldrig får glömmas bort. Förskolan har också ett viktigt uppdrag att 

lyfta och synliggöra de yngsta barnen. I förskolan måste pedagoger reflektera över vad 

demokrati egentligen innebär. Vad innebär vårt uppdrag för de yngsta barnen i förskolan och 

hur ger vi dem samma rättigheter som vi ger de äldre barnen?  Vi bör även vara medvetna om 

hur maktrelationer framträder och hur de påverkar barnen, föräldrar och kollegor. Detta är en 

liten studie, men trots det belyser den viktiga aspekter i förskoleverksamheten. Det skulle vara 

intressant att undersöka detta perspektiv i en större studie för att få mer generaliserbara 

resultat.  

 

6.4 Vidare forskning 

Emilson och Folkesson (2006) lyfter fram att tidigare forskning som rör barns delaktighet i 

den pedagogiska verksamheten riktar sig mot de äldre barnen i förskolan. De riktar därför sin 

studie mot de yngsta barnen i förskolan för att ta reda på hur delaktighet kan te sig på en 

individuell och konkret nivå. Många nya tankar har väckts hos oss under vår studies gång som 

skulle vara intressant att ta reda på i vidare forskning om de yngsta barnen i förskolan.  Hur 

ser de yngsta barnens rättigheter för demokrati ut i förskolan? Vad innebär delaktighet och 

inflytande i förskolan? Hur ser pedagoger i förskolan på de yngsta barnens delaktighet och 

inflytande i den pedagogiska verksamheten? Hur arbetar pedagoger för att göra alla barnen 

delaktiga i den pedagogiska verksamheten? 
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Bilaga 1 

 

 Hej. 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Luleå tekniska universitet som ska skriva vårt 

examensarbete. Vi har valt att undersöka hur ett- och tvååringar möjliggörs delaktighet och 

inflytande i vardagssituationer. Vårt arbete kommer att innefatta en studie där vi kollar hur 

pedagoger möjliggör detta för barnen i verksamheten.  

Vi skulle vilja göra vår studie på er förskola för att ni har en åldersindelad barngrupp som 

passar in på vår målgrupp. Observationerna kommer att dokumenteras med hjälp av papper 

och penna, det vill säga vi kommer inte att filma eller att ta foto. Varken barn, pedagoger eller 

förskolan kommer att namnges i vår rapport. Förskolan kommer att benämnas som en 

förskola i en medelstor kommun i norra Sverige. Vårt insamlade material kommer inte att 

användas i något annat syfte än i vårt examensarbete. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig 

som publikationer på LTU:s webb. 

För att vi ska kunna genomföra våra observationer behöver vi ert godkännande. För oss är ett 

etiskt förhållningsätt en självklarhet och vi kommer att följa etiska riktlinjer enligt 

veteskapsrådets codex. Detta innebär kortfattat att ni fått information om vad som ska 

undersökas samt att deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert deltagande i 

vår studie. Vi har båda två skrivit under tystnadsplikten som gäller i förskolan.  

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

 

Elin Larsson   Magdalena Sandberg 

070- xxx xx xx  070- xxx xx xx 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svarstalong om medgivande till ovanstående studie. 

 

Jag ger mitt samtycke att delta i er undersökning. 

 

_______________________________________ 

 

Stad datum 

_________________________________________ 



 

 

Bilaga 2 

 

Hej. 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Luleå tekniska universitet som ska skriva vårt 

examensarbete. Vi har valt att undersöka hur ett- och tvååringar möjliggörs delaktighet och 

inflytande i vardagssituationer. Vårt arbete kommer att innefatta en studie där vi kollar hur 

pedagoger möjliggör detta för barnen i verksamheten.  

Vi kommer att observera pedagogernas förhållningssätt. Vi dokumenterar med hjälp av 

papper och penna, det vill säga vi kommer inte att filma eller att ta foto. Varken barn, 

pedagoger eller förskolan kommer att namnges i vår rapport.  Vårt insamlade material 

kommer inte att användas i något annat syfte än i vårt examensarbete. Uppsatsen kommer att 

finnas tillgänglig som publikation på LTU:s webb. 

För att vi ska kunna genomföra våra observationer behöver vi ert godkännande som 

vårdnadshavare. För oss är ett etiskt förhållningsätt en självklarhet och vi kommer att följa 

etiska riktlinjer enligt veteskapsrådets codex. Detta innebär kortfattat att ni fått information 

om vad som ska undersökas samt att deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst avbryta 

ert deltagande i vår studie. Vi har båda två skrivit under tystnadsplikten som gäller i 

förskolan.  

 

Vi är tacksamma om ni fyller i blanketten så vår studie blir möjlig att genomföra och lämnar 

den till pedagogerna på förskolan senast den 16/11 2015. 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

 

Elin Larsson   Magdalena Sandberg 

070- xxx xx xx                         070- xxx xx xx 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svarstalong om medgivande till ovanstående studie. 

Barnet/ Barnens namn_________________________________________________________ 

Jag/ Vi ger samtycke att mitt barn får delta i observationer Ja Nej

  

 

                                                                          

_________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift 

 Datum ________________ 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Matsituation  
Datum:             Tidpunkt: 

Antal barn:        Antal pedagoger:          Antal pedagoger/bord: 

Bord och stolar i barnens höjd? 

 

valmöjlighet    

Vägleder barnen   

Utmanar barnen   

Hjälp med fråga   

Hjälp utan fråga 

Delaktighet hjälp   

Gensvar 

Gester 

  

Ej gensvar   

Delaktighet 

Samtal 

  

 TAKK   

Tillrättavisning   

Tyst 

tillrättavisning 

 



 

 

Bilaga 4 

 
Hallsituation  
Datum:        Tidpunkt:    

Hyllor i barnens höjd 

Antal barn samtidigt      

Antal pedagoger i hallen 

Vägledning  

Ta ner kläder själv från hyllan Barn Pedagog 

Låter barnen prova klä sig själv 

 

 

Hjälp utan fråga  

Hjälp med fråga  

Tillrättavisar barnen  

Tyst tillrättavisning  

Utmanar barnen 

 

 

Dialoger  

 

Gensvar Gester  

Ignorerar gester 

 

 


