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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur barn utövar sina demokratiska 

rättigheter i förskolans utomhusverksamhet. De frågeställningar som ställs är: I vilka 

sammanhang utövar barn sina demokratiska rättigheter? På vilka sätt utövar barn sina 

demokratiska rättigheter.  

Studien genomfördes på förskolan Galaxen och har haft fokus på barn i 1–4 års ålder samt 

pedagoger. Syftet har undersökts genom deltagande observationer och miniintervjuer under 

fem dagar. De observationer som transkriberats har fokus på barns demokratiska rättigheter. 

Analysen av data kategoriserades in i två större teman vilka är återkopplade till de 

frågeställningar som är länkade till studiens syfte. Temana är, i vilka sammanhang barn utövar 

sina demokratiska rättigheter samt på vilka sätt barn utövar sina rättigheter. Dessa teman 

redogörs för i resultatet.  

Resultatet klargör hur barn utövar sina demokratiska rättigheter i förskolans 

utomhusverksamhet. Barn utövar sina demokratiska rättigheter i olika sammanhang, i både 

styrda aktiviteter samt inom den fria leken. Utövandet kunde urskiljas då barnen sökte 

inflytande eller delaktighet på olika sätt samt när de utövade sina rättigheter genom 

delaktighet och inflytande i olika sammanhang. Utövandet av barnens demokratiska 

rättigheter genomfördes på olika sätt, genom sökandet av uppmärksamhet samt genom 

brytandet av regler. Sökandet av uppmärksamhet skedde genom verbalt och ickeverbalt språk, 

dvs. kroppsspråk. Slutsatsen av denna studie är att är att barn utövar sina demokratiska 

rättigheter i förskole-sammanhang som styrda aktiviteter samt fri lek. Barnen utövar dessa 

demokratiska rättigheter genom verbalt språk men även genom ickeverbalt språk, dvs. 

kroppsspråk.  

 

Nyckelord: inflytande, delaktighet, demokrati, mänskliga rättigheter, barns rättigheter, 

utomhusverksamhet, hörstyrka, indirekt inflytande.  
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1. Inledning  

Förskolorna i Sverige vilar på demokratiska principer och förskolan ska därför utformas på 

grundläggande demokratiska värderingar: människolivets okränkbarhet, individers frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämlikhet mellan könen, samt solidaritet med svaga och 

utsatta. Detta är värden som ska genomsyra arbetet med barn (Skolverket, 2016).  

Idag talar vi i förskolan om kompetenta barn, samt pedagoger som agerar utifrån barns 

potentiella förmågor. Läran om demokrati är fördelaktig i det moderna samhälle vi lever i och 

uppnås enligt Marita Lindahl (2005) bäst genom praktiska aktiviteter och erfarenhet. För att 

barn ska växa upp till demokratiskt kompetenta personer, är det viktigt att små barn upplever 

demokrati redan i förskolan. Barn som konkret får uppleva demokrati i förskolan och som 

upplever empati från sina kamrater, har större chans att omvandla erfarenheten till verklighet 

som vuxna, än de individer som inte har sådana erfarenheter. Lindahl (2005) anser därför att 

det är viktigt att pedagogerna i förskolan svarar på och utmanar barns tankar och idéer i 

förskolans verksamhet. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) länkar barns inflytande 

till demokratibegreppet då det i läroplanen föreskrivs att inflytande i verksamheten är av vikt 

då förskolan ska sträva efter att ge barnen möjlighet till förståelse för de demokratiska 

principerna, vilka ligger till grund i vårt samhälle. Detta genom att barnen är delaktiga i 

beslutsfattandet som rör förskolans dagliga verksamhet (Skolverket, 2016).  

Om barn behandlas som icke kompetenta människor och inte ges möjlighet att delta i olika 

situationer, finns enligt Lindahl (2005) en betydande risk att samhället kommer att skapa 

passiva medborgare som lär redan från start att det är omöjligt att försöka påverka sin 

omgivning, för sig själva eller för andra. Konsekvenserna av detta kan långsiktigt komma att 

bli att majoriteten av medborgarna inte anser det lönt att delta i exempelvis samhällsdebatter. 

De kan även komma att tveka inför att åta sig samhällsansvar eftersom de tror att deras åsikter 

ändå förblir översedda.  

Demokrati och läran om demokrati är ett viktigt ämne, väl föreskrivet ibland annat läroplanen 

för förskolan. Demokrati är ett flertydigt begrepp som används på lite olika sätt. Som tidigare 

nämnt beskrivs demokrati genom förskolans läroplan som barns rätt till inflytande. Att ha 

inflytande innebär möjligheten till att påverka och att som barn kunna påverka sin vardag är 

vad demokrati i förskolan många gånger handlar om. Barns rättigheter föreskrivs i FN:s 

konvention om barns rättigheter (SÖ, 1990:20), det är bland annat yttrandefriheten och allas 
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lika värde. Genom barns demokratiska rättigheter har barn möjligheten att få sin röst hörd och 

få vara med och påverka vardagen.  

Forskning angående demokrati i förskolan fokuserar ofta på barns inflytande och delaktighet, 

de är ofta studerade ur ett barnperspektiv. Barnperspektiv innebär att studierna är grundade på 

vuxnas förståelser av barn och inte grundat på barnens egna ord och tankar. Tidigare studier 

fokuserar sällan på de barn som är under tre år, utan oftare på äldre barn eller på pedagogers 

tankar angående barns inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget i förskolan utmanar så 

väl barn som pedagoger. Uppdraget kräver att barn och pedagoger både respekterar och 

lyssnar till varandra. Vad tidigare forskning klargör är att pedagogerna till stor del är de som 

möjliggör eller inte möjliggör barns deltagande och/eller inflytande i verksamheten. Vad som 

dock framgår är att barn på olika sätt kan utöva delaktighet och inflytande även om de till viss 

del är begränsade av pedagogerna. Det finns mycket forskning inom ämnet, många studier 

fokuserar dock på inomhusmiljön. I denna studie strävar jag efter att utgå ifrån barns 

perspektiv genom observationer av barns handlingar i utomhusverksamheten. Ambitionen 

med studiens resultat är bidra med ett kunskapsbidrag till hur barn, i åldern ett till fyra, utövar 

sina demokratiska rättigheter. Utomhusverksamheten på förskolor kan vara i förskolans 

utomhusmiljö, dvs förskolans gård, men även på andra platser som i skogen eller i en lekpark.  

1:2 Disposition  

Arbetet består av sju kapitel. I kapitel två behandlas demokrati för att ge en förförståelse till 

kapitel tre, där redogörs för demokrati genom tidigare forskning. Tidigare forskningsavsnittet 

behandlas under rubrikerna demokrati genom vardagliga lekar och aktiviteter, barns 

rättigheter i förskolans verksamhet samt pedagogers roll i barns demokratiska rättigheter. 

Kapitel fyra presenterar syftet med studien. I kapitel fem redovisas för metodologi, metod, 

etiska överväganden. Förskolan presenteras och urvalet av barn i studien, samt genomförande 

av studien och min roll som observatör. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar 

analysen av min insamlade data. Resultatet av studien redogörs för i kapitel sex under 

rubrikerna i vilka sammanhang barn utövar sina demokratiska rättigheter, samt på vilka sätt 

barn utövar sina demokratiska rättigheter. Uppsatsen avslutas med metod- och 

resultatdiskussion i kapitel sju samt en kortare avslutning.  

2. Bakgrund  

I detta kapitel redogörs för FN:s konvention om mänskliga rättigheterna: äganderätten, 

yttrandefriheten och allas lika värde (Regeringskansliet, 2011) samt ett avsnitt om FN:s 
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konvention om barnets rättigheter: yttrandefrihet och allas lika värde (SÖ,1990:20), då jag 

kommer att hänvisa till några av dessa rättigheter i kommande kapitel. Förskolans 

demokratiuppdrag presenteras genom en redogörelse av skollagen, läroplanen för förskolan 

samt skolverkets allmänna råd för förskolan. Vidare lyfts begreppet demokrati i relation till 

hur demokratibegreppet används inom förskolan. Slutligen redovisas för barns demokratiska 

rättigheter genom begreppen, delaktighet, inflytande och hörstyrka.  

2:1 FN:s konvention om mänskliga rättigheter  

Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt och Nina Thelander (2013) påtalar att de mänskliga 

rättigheterna är något som ständigt följer oss i livet. Författarna antyder dock att de mänskliga 

rättigheterna inte är direkt synliga i vår vardag. De framhåller att det först är när våra 

rättigheter utmanas, antingen genom att de kränks eller inte blir tillgodosedda, vi förstår att 

rättigheterna inte kan tas för givet. Författarna menar att rättigheterna ständigt måste arbetas 

med för att hållas levande och jämför rättigheterna med begreppet demokrati, vilket även det 

måste hållas levande och ständigt återerövras. De mänskliga rättigheterna och demokrati är 

varandras villkor. Med det menas att man inte kan betrakta en stat som demokratisk om den 

inte också erkänner de mänskliga rättigheterna. Hägglund, et al (2013) konstaterar att länken 

mellan demokrati och de mänskliga rättigheterna undersökts och hävdats av ett antal 

författare. Även i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) har de mänskliga rättigheterna 

skrivits in vid demokrati för att dessa tillsammans ska utgöra värdegrunden för förskolans 

verksamhet (Hägglund, et al, 2013).  

De mänskliga rättigheterna består av våra civila rättigheter, politiska rättigheter samt 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De civila rättigheterna innefattar rätt till liv och 

personlig säkerhet, äganderätt, rätt till frihet (yttrande-, religions-, åsikts-) samt rätt till allas 

lika värde (Hägglund, et al, 2013). I konventionerna om mänskliga rättigheter kan vi läsa att: 

” Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan 

ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla 

uttrycksmedel och oberoende av gränser” (Regeringskansliet, 2011, s5). Fokus kommer i 

denna uppsats att vara de civila rättigheterna, specifikt åsiktsfrihet, yttrandefrihet då det 

endast är dem som är av betydelse för min uppsats. Det är framförallt de som kan länkas till 

demokratibegreppet. Ytterligare en rättighet som kommer att uppmärksammas är äganderätten 

då den länkas samman med inflytande som en demokratisk aspekt.  
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Hägglund, et al, 2013) belyser att alla människor, både barn och vuxna har mänskliga 

rättigheter, men att det trots detta ibland talas om som barnen inte hör dit. Barns rättigheter 

bygger på kunskaperna om de mänskliga rättigheterna och tillhör därför de mänskliga 

rättigheterna. Följande avsnitt kommer därför att redogöra för barnens rättigheter.  

2:2.1 FN:s konvention om barnets rättigheter  

FN:s konvention om barnets rättigheter (SÖ, 1990:20) innehåller grundläggande värderingar 

för barn i hela världen. Vad gäller förverkligandet av konventionens innehåll granskas 

konventionsstaterna, dvs. de stater som undertecknat konventionen, av FN:s 

barnrättskommitté. Detta innebär i praktiken att konventionsstaterna var femte år lämnar en 

rapport till kommittén för granskning. I konventionen föreskrivs barns rättigheter att fritt 

uttrycka sig i frågor som rör barnet och att barnets åsikter ska tillmätas betydelse med 

ställningstagande till barnets mognad och ålder (artikel 12). Barn har rätt till yttrandefrihet, 

det innebär att de bland annat har friheten att sprida tankar av alla slag genom vilket 

uttrycksmedel barnet själv väljer (artikel 13). I artikel 29 framkommer att utbildningen ska 

syfta till att barnen utvecklar respekt för de mänskliga rättigheter och grundläggande principer 

som formulerats i förenta nationernas förordning (SÖ, 1990:20).  

Konventionen om barnets rättigheter brukar enligt Hägglund, et al (2013) beskrivas som att 

den innehåller två huvudperspektiv, skydd och omsorg av barnet samt barnets självständighet. 

Författarna lyfter att de två huvudperspektiven visar ett av konventionens inbyggda 

spänningsfält, dvs. att barnet betraktas vara i behov av omsorg och skydd samtidigt som 

barnet är en oberoende självständig aktör med egna rättigheter. Hägglund, et al (2013) påvisar 

även att det är det enskilda barnets rättigheter som till en början ligger i fokus och inte 

rättigheter för barn som grupp. Författarna presenterar att ett vanligt sätt att närma sig 

konventionens innehåll är genom fyra grundprinciper, vilka var och en presenteras i varsin 

artikel. Detta är de artiklar som fått mest spridning i Sverige. Artikel två vilken handlar om 

icke diskriminering, artikel tre om barnets bästa, artikel sex om rätten till liv och utveckling 

samt artikel tolv som innehåller rätten att bli hörd och få sina åsikter tagna i beaktande. 

Författarna betonar dock att dessa grundprinciper inte ska ses som viktigare än andra artiklar i 

konvention om barnets rättigheter. Den sistnämna artikeln kan direkt länkas till 

demokratibegreppet och blir därför relevant för min studie.  
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2:3 Förskolans demokratiuppdrag i förskolans verksamhet 

Värdegrunden för förskolan uttrycker att det är etiska förhållningssätt som ska prägla 

verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer genom konkreta upplevelser. 

Pedagoger och andra vuxna fungerar här som förebilder (Skolverket, 2013). Kommande texter 

där barns inflytande och demokratiska rättigheter lyfts fram är skollagen (SFS, 2010:800) 

samt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016).  

I skollagen (SFS, 2010:800) föreskrivs barns inflytande över utbildningen som viktig liksom 

läroplanen för förskolan. Där beskrivs hur barnen ska ha en aktiv del i arbetet med 

vidareutveckling av utbildningen men också att de ska hållas informerade i frågor som rör 

dem. Vidare beskriver skollagen att barnen ska ha möjlighet att ta initiativ till olika frågor 

som behandlas inom ramarna för barnens inflytande under utbildningen. Den information som 

ges barnen angående deras inflytande ska anpassas efter barnens mognad och ålder. Det är 

pedagogerna som har ansvaret för att inflytandefrågorna stödjs samt underlättas (SFS, 

2010:800).  

Förskolan lägger grunden till barns förståelse av demokrati samt de demokratiska värderingar 

samhället grundats på. Förskolan ska även förmedla och förankra respekt hos barn för de 

mänskliga rättigheterna, vilka föreskrivs i FN:s konvention om barnets rättigheter (SÖ, 

1990,20). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) föreskrivs att verksamheten ska 

utformas genom demokratiska former. Genom dessa möjliggörs ett ansvar och intresse för 

lärandet angående barns framtid som aktiva deltagare i samhällslivet. Barnens förmåga till 

ansvarskänsla samt social handlingsberedskap ska tas tillvara på då det möjliggör att 

solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Barn ska genom sin vistelse på förskolan utveckla 

sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter samt utveckla förståelsen för vikten att ta ansvar 

för sina handlingar. De ska även ges en förståelse för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle. Genom att verka efter samhällets demokratiska principer 

får de möjlighet till förståelsen för hur de kan påverka sin situation och därmed få inflytande i 

verksamheten (Skolverket, 2016).  

Enligt Skolverkets allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2013) är det av stor vikt att 

förskolans miljöer är utformade så att de underlättar det pedagogiska arbetet i verksamheten. 

Då pedagogerna ska kunna arbeta i överrensstämmelse med förskolans uppdrag, enligt både 

skollag och förskolans läroplan behöver utomhusmiljön vara utformad så att det går att 

bedriva en varierad verksamhet anpassad till alla barn i verksamheten. Miljöerna och 
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materialet på förskolan bör vara utformade på ett sätt som främjar lek och lärande. De bör 

även ge möjlighet till alla sorters aktiviteter. Miljöerna anger ramarna för det pedagogiska 

arbetet i förskolan, därigenom blir miljön en aktiv del i det pedagogiska arbetet. Lärande sker 

i samspel med omgivningen, både med människor och fysisk miljö. Detta innebär att det är 

viktigt att se över vad barnen möts av i förskolans miljöer. Det är inte bara viktigt att 

organisera och utforma miljön så att barnen ges möjligheter till både lärande och lek, miljön 

bör även vara föränderlig och anpassas över tid då barngruppen hela tiden förändras och 

barnens behov därmed skiftar. Förskolan är inte en statisk miljö vilket betyder att alla som 

vistas i miljön är medskapare av den, dvs. både barn, föräldrar och pedagoger (Skolverket, 

2013).  

2:4 Demokrati i förskolan  

Att visa empati, lyhördhet och medkänsla med andra ses som ett centralt arbetssätt i 

förskolans verksamhet. Här finns enligt Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman (2013) 

grunden till demokratin. Författarna anser att demokratin har etiska utgångspunkter, detta 

genom alla människors lika värde vilket enligt författarna innehåller känsla, inte bara förnuft. 

Demokrati och demokratifostran ses enligt Katarina Ribaeus (2014a) som ett av de främsta 

målen i förskolans verksamhet och som en av de mer fördelaktiga förberedelserna inför livet. 

Författaren föreskriver att demokratiuppdraget i förskolan är ett komplicerat uppdrag som 

måste tolkas och därefter översättas till praktiskt arbete av pedagogerna på förskolan. Vidare 

lyfter författaren att demokratiuppdraget kan ses ur olika perspektiv, men att inflytande och 

delaktighet för barn är centralt. Även Karin Westlund (2010) föreskriver att demokratiska 

rättigheter innefattar rätten till inflytande. Författaren betonar också att pedagogerna i 

förskolan här får ett viktigt uppdrag, att hos de små barnen väcka intresse för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. Vidare beskriver författaren att demokrati i förskolan utöver 

inflytande även handlar om lek, samspel, att samarbeta och respektera olikheter, etc.  

Det finns även andra sätt att se på demokrati genom förskolan. Westlund (2010) menar att 

förskolans roll inte endast behöver vara att producera goda medborgare, utan att den kan 

utgöra en mötesplats där möjlighet ges till att möta andra och utvecklas genom detta. 

Författaren lyfter fram att demokrati inte bara blir något som pedagogerna lär ut, utan att det i 

stället blir till genom mötet mellan människor som tänker olika (Westlund, 2010). Enligt 

Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman (2013) är det att vi inte alltid är eniga, utan rätten till 

att vara oeniga samt rätten till att tänka annorlunda som gör demokratin. Tillåter vi varandra 

att ha olika uppfattningar så lever demokratin. Det är i samtalen barn och pedagoger ser 
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varandra, talar med varandra och kommer fram till något eller inte. I förskolan bör därför 

göras tid för samtal. Samtal som skapar respekt och tolerans samt ger möjlighet till förståelse 

för vikten av att lyssna på varandras argument (Arnér & Sollerman, 2013).  

I kommande avsnitt beskriver jag mer ingående begreppen inflytande och delaktighet och 

deras betydelse i demokratin. Jag kommer även att lyfta betydelsen av pedagogers goda 

hörstyrka.  

2:5 Barns demokratiska rättigheter genom delaktighet och inflytande  

Begreppet delaktig beskrivs i Svenska Akademins ordlista (2013) som något att ha del i, 

medan inflytande som begrepp beskrivs som möjligheten att påverka. I min studie skiljer jag 

därför på dessa begrepp trots att de i många avseenden är liktydiga varandra. 

I förskolekontext betyder delaktighet, dvs. deltagande, att barn har lika stor rätt att bli hörda 

som de andra deltagarna inom förskolans verksamhet. Begreppet deltagande är enligt Nina 

Johannesen och Ninni Sandvik (2010) omdiskuterat i förskolan och många av diskussionerna 

slutar vid vem som ska bestämma vad i verksamheten. Författarna beskriver hur rätten till 

delaktighet inte bara handlar om barns rätt att bestämma. De menar att det handlar om 

gemenskapen som bildas och allas rätt till sin egen åsikt och respekten som sedan visas 

varandra. Vidare beskriver de att utmaningen för pedagogerna inte ligger i att barnen ska ges 

möjlighet till deltagande, utmaningen ligger i hur det ska arbetas med på varje enskild 

förskola.  

Hägglund, et al (2013) belyser likt Lars H Gustavsson (2011) barnens rätt till inflytande i 

förskolans verksamhet, dvs. barns rätt att få komma till tals och bli lyssnade på. Författarna 

beskriver inflytande som en viktig del av demokratin i förskolan. Elisabet Arnér (2006) 

beskriver att barn ska ha rätt till inflytande i verksamheten samt ges möjligheten till 

förståelsen av vad demokrati är. Barnen ska efter förmåga få ta ansvar för sina handlingar 

men även för miljöerna i förskolan. De intressen och behov som barnen har ska ligga till 

grund för utformningen av verksamheten, både miljömässigt och vad gäller den pedagogiska 

planeringen. Även FN:s barnkonvention säger att små barn har rätt till och kan påverka sin 

vardag, dvs. både lek och andra aktiviteter de är med om.  

Enligt Westlund (2011) är det först när barns intentioner möts på ett respektfullt sätt av 

pedagoger eller vuxna, eller när deras påverkan är påtaglig, som det betraktas som inflytande. 

Detta kan enligt författaren jämföras med formuleringen som finns i läroplanen för förskola 

om reellt inflytande. Att som barn ha inflytande kräver att barnet blir sett och inte ignorerat. 
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Gustavsson (2011) berättar om tre sorters ignorering: ignorering av ett beteende, ignorering av 

ett barns anspråk på att få bestämma själv samt ignorering av barnet. Författaren påvisar att 

ignorering är en form av kränkning av barns rättigheter. Enligt Elisabeth Arnér och Britt 

Tellgren (2011) anser många barn att det är de vuxna som bestämmer samt att de flesta barn 

accepterar situationerna de vuxna skapar utan att ifrågasätta besluten. Liknande beskriver 

Johannesen och Sandvik (2010) när de poängterar att de vuxna alltid är i en maktposition i 

relation till barnen. Vidare betonar författarna att de vuxnas bemötande av barn och förmågan 

att se barn som subjekt, samt hur uppmärksamma de är på den egna makten i förhållande till 

barn, påverkar deras möjlighet till inflytande. Westlund (2010) framhåller att i arbetet med 

barns inflytande är det av stor vikt att barnen får känna att de är delaktiga, de måste få lov att 

påverka saker som är av betydelse för dem.  

Som vuxen och/eller pedagog tror man ofta att man lyssnar noggrant och hör på det barn har 

att säga, men hur mycket av sin hörstyrka använder den vuxna egentligen? Begreppet 

hörstyrka myntades av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2011), begreppet framhåller att 

vuxna och/eller pedagoger inte bara ska lyssna på barn, utan försöka höra och verkligen förstå 

vad som sägs. Johannesen och Sandvik (2009) belyser även de hur lyssnandet inte bara 

handlar om att höra vad som blir sagt. De menar på att lyssnandet knyter band till känslor, 

öppenhet, förändring, olikhet men även till tvivel. Vidare beskriver de att lyssnandet krävs en 

etisk reflektion av det egna deltagandet, den egna förståelse samt en egen presentation av det 

som ses och upplevs. Lyssnandet är ett ämne även Carin Roos (2014) påtalar. Författaren 

konstaterar att fråga barn inte är detsamma som att lyssna på barn. Det finns dock enligt Roos 

(2014) en risk att både forskare och pedagoger lyssnar på barn utan att det egentligen får 

några följder för hur de vuxna i realiteten arbetar i förskolans verksamhet. Författaren 

framhåller att forskare ständigt pekar på risken att förskolor hävdar att de lyssnar på barn då 

de dokumenterar och samtalar med barnen. Frågan som då framkommer är vad lyssnande 

egentligen är. Roos (2014) menar att lyssnandet kan te sig på olika sätt. Man lyssnar inte bara 

på barnen genom sin hörsel, man lyssnar på dem genom att ge respons till deras kroppspåk, 

mimik, bild samt andra visuella uttryckssätt.  

2:6 Sammanfattning 

Förskolans demokratiuppdrag innebär att barn har rätt till både delaktighet och inflytande i 

verksamheten, de har rätt till att vara med och påverka förskoleverksamhetens innehåll och 

miljöer. Det är pedagogernas uppgift är att fostra och utbilda barn till demokratiska 

medborgare samt lyssna på barns tankar, idéer samt intressen och med stöd i dessa forma 
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barnens vardag. Barns rättigheter stöds i FN:s konvention om mänskliga rättigheter samt FN:s 

konvention om barns rättigheter, men också i styrdokument som skollagen och läroplanen för 

förskolan. Centrala begrepp i bakgrunden är delaktighet, inflytande och hörstyrka. Delaktighet 

kännetecknas av att barnen är del i verksamheten och dess aktiviteter samt innehar rätten till 

sin egen åsikt. Viktigt här är att respekt finns mellan individerna. Inflytande innebär att barnen 

ges möjlighet att vara med och påverka det som sker i förskolans verksamhet. Verksamheten 

ska i största möjliga mån utformas efter barnens önskemål och intressen. Pedagogens 

hörstyrka är det som möjliggör eller hindrar barns inflytande och delaktighet. För att barn ska 

få inflytande krävs intresserade pedagoger som visar barnen respekt och omtanke.  

Barns demokratiska rättigheter har redovisats genom flera olika aspekter. Barns demokratiska 

rättigheter ett begrepp som jag valt att använda för att avgränsa demokratibegreppet i min 

studie. I bakgrunden kan vi se att demokrati i förskolan kommer till uttryck i form av 

inflytande, delaktighet samt några av de mänskliga rättigheterna (äganderätt, yttrandefrihet, 

allas lika värde) och barns rättigheter (yttrandefrihet, allas lika värde). Barns mänskliga 

rättigheter föreskrivs i FN:s konvention om barns rättigheter (SÖ, 1990:20), det är bland annat 

yttrandefriheten och allas lika värde. Dessa rättigheter återkommer i kommande kapitel. Barns 

demokratiska rättigheter innefattar både inflytande och delaktighet samt några av barns 

mänskliga rättigheter. Dessa ska möjliggöra bland annat barns rätt att bli sedda och hörda.  

För att få en större förståelse för hur de olika begreppen möjliggör för demokratiska uttryck 

kommer i kapitel tre att redovisas för tidigare forskning inom ämnet.  

3. Barns demokratiska rättigheter i tidigare forskning  

I kommande kapitel kommer jag att redogöra för demokrati och barns mänskliga rättigheter 

inom förskolan i tidigare forskning. Forskningen presenteras genom tre tematiseringar samt 

underteman. Demokrati genom vardagliga lekar och planerade aktiviteter, presenterar hur 

barn på olika sätt genom lek utmanar och efterfrågar sitt inflytande. Barns rättigheter i 

förskolans verksamhet fokuserar på vilka rättigheter samt aspekter av rättigheter som tar form 

i förskolans vardag. Pedagogers roll i barns demokratiska rättigheter påvisar de utmaningar 

som kan förekomma i arbetet med demokrati i förskolan samt lyfter vikten av samspel och 

kommunikation mellan pedagoger och barn.  
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Sökningen av tidigare forskning har skett via databaserna Liber och Eric EBSCO med 

noggrant utvalda sökord1, samt genom snöbollsurval. Avgränsningar som gjordes under 

sökningen var: peer reviewed, academic journals och avhandlingar, se sökmatrisen i bilaga 

tre. Det urval som gjordes av avhandlingar och artiklar utgick till en början efter rubrikernas 

innehåll samt vilket år de var skrivna. Jag valde att använda mig av forskning som var från 

2000-talet och framåt. Vidare urval gjordes efter läsning av abstract, där kunde jag se om 

texten passade mitt ämne och syfte. Därefter skumlästes avhandlingarna och artiklarna för att 

ge möjlighet till att göra ytterligare urval. Här valdes några av texterna bort då de inte 

fokuserade tillräckligt på de ämnen jag hade behov av, dvs.  demokrati, barns rättigheter, 

inflytande, delaktighet och lek.  

3:1 Demokrati genom vardagliga lekar och planerade aktiviteter  

Demokrati syns i förskolan på olika sätt. Berit Bae (2010) påvisar genom sin studie, vilken är 

baserad på tidigare gjorda studier, att barn genom att leka använder sin rätt till både 

delaktighet och yttrandefrihet. Genom resultatet presenteras att barnet i fråga exempelvis 

genom att börja leka med kläderna när det ska klä på eller av sig, kan framföra sitt missnöje 

angående aktiviteten. Katarina Ribaeus (2014b) visar genom sin studie på ett liknande sätt hur 

barn använder sin rätt till delaktighet och inflytande. Författaren har genom sina observationer 

kommit fram till resultatet som visar att det i förskolans verksamhet finns flera situationer 

som visar att barn har begränsade möjligheter till att komma med egna förslag, eller fatta egna 

beslut inom ramen för de planerade aktiviteterna. I dessa situationer begränsas och villkoras 

barnens inflytande av pedagogernas instruktioner. Precis som Bae (2010) bekräftar Ribaeus 

(2014b) resultat att vissa barn gör motstånd till dessa villkor genom att göra andra saker, de 

deltar/gör inte i det som förväntas av dem vilket knyter an till det indirekta inflytandet över 

förskolans aktiviteter som barnen utövar. De tar på det här sättet egna initiativ till hur de vill 

utforma de olika delar i verksamheten vilka styrs av pedagogerna. Det finns studier som visar 

på att lek inte nödvändigtvis ger alla barn lika mycket delaktighet eller yttrandefrihet då en del 

barn använder kraftstrategier i lek för att eventuellt utesluta vissa och inkluderar andra (Bae, 

2010).  

Resultatet av Ribaeus (2014b) studie visar att vanliga tillfällen där barns inflytande och 

delaktighet kan tas till vara på är de styrda aktiviteterna som planeras av förskolans 

                                                           
1 Preschool, influence, democratic, kindergarten, child, outdoor, elevinflytande, demokrati i 

förskolan, barns inflytande i förskolan, preschool outdoor play, early childhood. 
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pedagoger. Ett liknande resultat har Anette Emilson (2007) i sin studie. Emilson (2007) har 

genom observationer undersökt hur barn kan använda sig av inflytande i förskolans vardag i 

relation till pedagogernas ”kontroll”. Ribaeus (2014b) och Emilsons (2007) resultat belyser att 

barn i styrda aktiviteterna befinner sig i en kontext där pedagogerna på olika sätt kan 

möjliggöra att barnen ges inflytande. Men studiernas resultat visar att det också är en kontext 

där barnen kan skapa utrymme för eget inflytande exempelvis genom att ta egna initiativ. En 

av de planerade aktiviteterna som är vanligt förekommande och återkommande i 

verksamheten är samlingen. Ribaeus (2014b) resultat klargör att samlingen i regel styrs av en 

eller flera pedagoger. Barnen styr inte över samlingen, de har inte kontrollen, men det finns 

möjlighet att ta upp sådant som berör dem. Resultatet visar att samlingssituationen är en 

situation där barnen i bästa fall ges utrymme men också en situation där deras rättigheter är 

mycket styrda och begränsade. Möjligheten för barnen att agera, som individer eller som 

grupp, ligger till stor del i pedagogernas händer. Emilsons (2007) resultat klargör att det finns 

samlingar där barn inte har något inflytande alls, utan pedagogen styr hela aktiviteten. I dessa 

samlingar påminns barnen ofta om de regler som ska gälla under aktiviteten. Det kan vara att 

barnen ska sitta still, vara tysta och inte störa den pågående aktiviteten. Utifrån ett 

inflytandeperspektiv kan förskolans samlingar enligt Ribaeus (2014b) ses som tillfällen där 

det till största delen är de vuxna som styr och har makten över vad som ska ske.  

Ribaeus (2014b) resultat visar vidare att det finns situationer som inte planeras och styrs lika 

tydligt av pedagogerna. Det finns villkorat inflytande under den fria leken. Det exemplifieras i 

studien dels genom den tid barnen spenderar utomhus på förskolans gård, dels av de stunder 

för fri lek som finns inomhus. Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson (2001) 

undersöker i sin studie bland annat hur barn upplevde sig ha inflytande över verksamheten i 

relation till förskolans basområden vilka utvärderas av Early Childhood Environment Rating 

Scale (ECERS). ECERS metoden används för att utvärdera och utveckla förskolans sju 

basområden, vilka bland annat är utrymme och inredning, samspel, leka och läsa samt 

verksamhetens organisation. Resultatet av Sheridans och Pramling Samuelssons (2001) studie 

klargör att barn upplever att de har frihet att leka trots pedagogers avbrott vad gäller styrda 

aktiviteter, samt rutiner och otillgängligt material. Barnen anser sig bestämma över den fria 

leken i förskolan, vissa aktiviteter samt sina egna ägodelar. De anser dock att det är 

pedagogerna som bestämmer allt annat. Sheridan och Pramling Samuelssons (2001) resultat 

presenterar att barn kan delta i beslutsfattandet på lika villkor i förskolan, om situationen 

kännetecknas av ömsesidighet, turtagning och engagemang.  
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Detta kan kopplas till Ribaeus (2014b) resultat som visar på hur miljön kan möjliggöra detta. 

Resultatet klargör att en viktig plats för barns möjligheter att själva vara med och påverka är 

utemiljön och vistelsen där. Det är många barn som befinner sig på en yta där det finns platser 

att gömma sig på och hus som gör att pedagogerna inte alltid kan ha uppsikt över dem. I och 

med detta ges barnen ett ökat inflytande över sin egen tid och det de vill göra eftersom 

pedagogernas möjligheter till styrning minskar. Ribaeus (2014b) belyser dock att det 

fortfarande är pedagogerna som villkorar ramarna för den fria leken som barnen får samt vilka 

ramar som gäller i övrigt, som var barnen ska vara och vilka material som är möjliga att 

använda.  

3:2 Barns rättigheter i förskolans verksamhet 

Följande avsnitt redogör för barns rättigheter i förskolans verksamhet genom tidigare 

forskning. Avsnittet inleds med ett klargörande av hur barns rättigheter kan se ut i förskolan 

och följs av ett avsnitt som belyser hämmande av barns rättigheter. Det avslutande avsnitten 

belyser äganderätten samt allas lika värde.  

Anette Sandberg och Eva Arlemalm Hagsers (2011) resultat, vilket framkommit genom 

författarnas litteraturstudie, klargör barns rättigheter. Barn har rätt till inflytande i frågor och 

angelägenheter som berör dem. De har inte bara rätt till att bli sedda, hörda och tagna på 

allvar. Barnen ska även ses som tillräckligt kompetenta för att uttrycka sina åsikter. Det är 

därför viktigt att ömsesidigt erkännande och respekt finns mellan förskolans barn och 

pedagoger. Genom att uppmärksamma barns olika sätt att uttrycka sina åsikter och idéer kan 

pedagogerna utveckla sin förståelse för barns perspektiv. Pedagogen bör sträva efter närhet till 

barnets perspektiv genom att försöka tolka barnets handlingar och ord. De bör även sträva 

efter emotionell närvaro samt agera med lekfullhet. Resultatet visar dock på att barns 

möjligheter till inflytande i det stora hela är relativt små (Sandberg, Arlemalm Hagser, 2011).  

Sarah Te One (2011) undersöker genom observationer, fokusgrupper och intervjuer hur barns 

rättigheter ser ut i förskolans verksamhet. Resultatet klargör hur barns rättigheter kan hämmas 

genom avgränsning av förskolans utrymme. Även om avgränsningen görs för barnens 

säkerhet eller för att underlätta för pedagogernas övervakning av barnen begränsas barnens 

rättigheter. Barnen går miste om möjligheten att själva välja fritt, bland både utrymmen och 

material. Rutiner används i förskolan för att ge verksamheten struktur och de skapar även 

trygghet för barnen, då de till stor del vet vad som kommer att hända under dagen på 

förskolan. Te Ones (2011) resultat visar att rutinerna nästan alltid följs och att rutinerna 
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underlättar vid exempelvis inskolningar. Resultatet belyser också att rutinerna näst intill aldrig 

är valbara för barnen. Barnen förväntas delta och uppmanas därför av pedagogerna. Likt 

ovanstående resultat visar även detta att bristen på eget val vad gäller deltagande eller inte 

deltagande här hindrar barnens rätt till att själva välja om de vill delta eller inte i en aktivitet.  

Ann Quennerstedt (2016) undersöker i sin studie på vilka sätt som de mänskliga rättigheterna 

blir en del av och påverkar småbarns vardagspraxis och småbarnsfostran. I synnerhet hur små 

barn reagerar på de mänskliga rättigheterna i förskolan. Författaren har genom observationer 

lyssnat på barn både i förskolans inomhus- och utomhusmiljöer uppmärksammat vilka 

mänskliga rättigheter som är del av barns vardag. Quennerstedts (2016) resultat redogör bland 

annat för äganderätten som en rättighet och även hur den syns i barns vardag. Resultatet pekar 

på att äganderätten visade sig i dispyter mellan barnen då de hävdade eller försökte avfärda 

någon annans äganderätt till förskolans leksaker. Problematiken angående äganderätten i 

förskolan är att leksaker och annat material egentligen tillhör förskolan. Barnen måste därför 

lära sig att deras äganderätt över en leksak endast är temporär. Vad resultatet dock visade var 

att barnen verkligen försökte lära sig hur det fungerar med äganderätten i förskolan. 

Pedagogerna på förskolorna har uppgiften att på bästa sätt lära ut hur äganderätten fungerar. 

Resultatet visar att den vanligast förekommande uppmaningen är att: när du har leksaken så är 

den din, men om du släpper leksaken så är den ledig och vem som helst får då ta den och 

äganderätten blir då tillfälligt hans eller hennes. Vidare visar resultatet att det givetvis finns 

några undantag vad gäller regeln. Barn har ofta med sig egna gosedjur och snuttefiltar till 

förskolan som används under exempelvis vilan. Dessa leksaker är barnens egna och barnen 

innehar därför alltid äganderätten av dem.  

Ytterligare en mänsklig rättighet vilken klargörs i Quennersteds (2016) resultat är allas lika 

värde. Resultatet visar att barn vid interaktion med varandra innehåller situationer där frågor 

angående allas lika värde uppenbarar sig. Detta genom barnens olika rättighetshållande 

positioner. Det fenomen resultatet anger som tydligt förekommande i förskolan vad gäller 

allas lika värde, är regeln om att turas om. Barnen i förskolan behöver ständigt hantera de 

principer vilka framkommer från rättigheten allas lika värde. Vid situationer som uppstår där 

regeln att turas om används visar barnen olika reaktioner till allas lika värde. Genom att göra 

detta antar barnen rätten till allas lika värde och genom rättighetshållande positioner lär sig 

barnen att: känna igen deras eget lika värde, acceptera att andra även de har lika värde samt 

uppskatta sitt eget värde (Quennerstedt, 2016).  
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3:3 Pedagogers roll i barns demokratiska rättigheter  

Följande del i kapitel tre redogör för hur pedagogers roll ser ut i förskolans verksamhet. 

Kapitlet är delat i två delar. Det första avsnittet fokuserar på demokratiuppdraget och hur det 

utmanar pedagogerna i deras arbete. Det andra avsnittet på samspel mellan pedagoger och 

barn.  

3:3.1 Demokratiuppdrag som utmanar 

Genom sin litteraturstudie klargör Marita Lindahls (2005) resultat att pedagogerna i förskolan 

måste ges möjligheten till att utveckla sin vision för barns utveckling och lärande. Resultat 

visar att det enligt studier förekommer att pedagoger som arbetat under en längre tid inom 

förskolan och som utövar en traditionell metod, ofta ger barn förmaningar i form av order 

eller utövandet av hård kontroll utifrån ett vuxenperspektiv. Resultatet visar vidare att dessa 

pedagoger kan ändra sitt sätt att tänka när det gäller deras arbete med små barn. 

Videofilmning är effektivt och ibland smärtsamt, men ger ofta en påtaglig insikt när den 

används som ett verktyg för att hjälpa pedagogerna att förstå hur de kan ändra beteende och 

metoder för att bättre förstå barns handlingar. Resultatet klargör att genom videofilmning av 

pedagoger och barn i interaktiva situationer upplevde pedagogerna i studien ”a-ha!” ögonblick 

när de fick syn på de små barnens försök till och uthållighet i att bemästra sin omgivning. 

Pedagogerna fick även syn på sin egen ofta begränsade förmåga att tolka och svara på barnens 

signaler. Genom att lära sig om modern barnforskning och praktisk verksamhet som hänför 

sig till sådana, kan pedagoger få en ändrad syn på barns kompetens och deras arbetssätt kan 

då komma att ändras.  

Den inledande och fortsatta utbildningen av pedagoger är därför en fördelaktig faktor vad 

gäller arbetet med att främja barns framtida utveckling och lärande i förskolan. Den är också 

avgörande för förverkligandet av FN:s konvention om barns rättigheter (Lindahl, 2005).  

Elisabeth Arnér (2006) undersöker genom berättelseforskning hur ett utvecklingsarbete kring 

barns inflytande kan förändra pedagogers syn på och förhållningssätt till barnen genom att de 

välkomnar barns initiativtagande. Resultatet av studien framhåller att pedagoger har 

förhållningssätt och regler som barnen ska förhålla sig till. Många av reglerna på förskolan 

har gått i arv genom åren och fler regler tillkommer på grund utav besparingar inom 

förskolans verksamhet samt ständigt växande barngrupper. Resultatet visar därmed att i vissa 

avseenden underlättar det helt enkelt för pedagogerna att säga nej, trots att det hindrar barns 

inflytande. Säger pedagogerna i stället ja skapas möjlighet för barnen att påverka sin situation. 
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Genom att arbeta med dokumentation, vilket även föreskrivs i förskolans läroplan, har 

pedagogerna möjlighet till reflektion över sitt handlande. Arnérs (2006) resultat visar även att 

pedagoger inte alltid känner sig trygga med att inför sina kollegor använda sig av ett 

välkomnande förhållningssätt som skulle gynna barns meningsskapande och initiativ. Detta 

eftersom initiativet kan vara både normbrytande och regelbrytande, pedagogen kan då behöva 

”försvara” sitt handlande inför de andra pedagogerna. En av pedagogernas uppgifter i 

förskolans verksamhet är att utveckla barnen och förvärva den handlingskraft som behövs för 

att hantera oförutsedda situationer.  

Katarina Ribaeus (2014b) undersöker genom sin studie hur förskolans demokratiuppdrag 

visar sig genom pedagogernas arbete. Författaren har genom observationer studerat de 

situationer där pedagoger deltar, pedagoger och barn deltar samt situationer där endast barn är 

deltagande. Hon har även genomfört intervjuer med pedagogerna. Resultatet i Ribaeus 

(2014b) studie redogör för hur barns inflytande sker på två olika sätt. Dels genom det 

förhållningssätt pedagogerna har gentemot barnen samt genom det sätt verksamheten 

planeras. Resultatet visar även att pedagogerna upplever det problematiskt att implementera 

demokratiuppdraget i det vardagliga arbetet. De mål som prioriteras stannar på en 

formuleringsnivå och att det saknas redskap för att omsätta målen i arbetet med barnen. 

Resultatet framhåller även pedagogernas tankar angående barns inflytande som problematiskt. 

Vid försök att definiera vad barns inflytande handlar om visar resultatet att det många gånger 

är lättare för pedagogerna att definiera vad barns inflytande inte handlar om. Vidare 

presenteras att goda relationer samt lyssnandet på varandra både bland barnen och 

pedagogerna är av betydelse vad gäller arbetet med inflytande.  

Att som barn lyssna på vad de andra har att säga presenteras genom studien som något vilket 

behöver arbetas med. Barnen utgår mycket från sig själva, att de vill ha individuell 

uppmärksamhet. Studien visar att barnen behöver kunna lyssna och samarbeta med andra 

samtidigt som de ska lära sig att det är viktigt att inte göra saker endast för att andra vill. 

Resultatet redogör för att pedagogerna vill att barnen ska kunna fatta självständiga beslut, och 

inte bry sig så mycket om vad kompisarna tycker, men också att de ska lyssna på varandra 

och samarbeta eller på andra sätt agera tillsammans (Ribaeus, 2014b).  

3:3.2 Samspel och kommunikation mellan pedagoger och barn   

Berit Zachrisen (2016) redogör genom sin studie samspelet mellan pedagoger och barn i 

relation till demokratiska metoder i förskolan. Syftet med studien var att undersöka samspelet 
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mellan barn och pedagoger i relation till demokratiska metoder i förskolan. Data består av 

videoobservationer av interaktioner mellan barn och pedagoger i leksituationer. Demokratiska 

värden kan uttryckas genom de dagliga mötena mellan barn och mellan pedagoger och barn i 

förskolan. Resultatet i Zachrisens (2016) studie visar att interaktionsmönstren mellan barn och 

pedagoger i leksituationer i förskolan kan se olika ut. Det första interaktionsmönstret visar på 

hur kommunikation mellan en pedagog och varje enskilt barn huvudsakligen är i fokus. I det 

andra interaktionsmönstret är det kommunikationen mellan en pedagog och fler barn som alla 

viktiga medlemmar i en och samma kamratgrupp. Fokus ligger här på att pedagogen ser 

barnen både som individer och som värdefulla medlemmar i en kamratgrupp. Det är upp till 

pedagogen att ge barnen konkret eller mer indirekt stöd för att bygga relationer sinsemellan. 

De olika typerna av interaktioner ger barnen mångsidiga möjligheter att uppleva en känsla av 

tillhörighet och värdet av gemenskap. Resultatet visar ett användande av den första typen av 

interaktionsmönster kan ge barnen möjlighet till att utveckla en känsla av tillhörighet samt få 

uppleva värdet av gemenskap med pedagogen.  

Kristin Rydjord Tholin och Turid Thorsby Jansens (2012) studie har fokus på hur samtalet 

mellan pedagog och barn ser ut. Resultatet vilket framkommit genom filmade observationer 

visar på vikten av att se demokrati som en form av liv i gemenskap med andra, samt som en 

möjlighet till gemensam kommunicerad erfarenhet. Resultatet belyser vikten av samtal och 

deltagande för barns meningsskapande. För att ett samtal ska ses som demokratiskt krävs 

barns medverkande och deltagande i samtalet. Men också att barnens tankar, frågor och 

eventuella bekymmer tas tillvara på och samtalas om. Som pedagog finns olika strategier för 

samtal med barn. Att ställa frågor, lyssna och att tålmodigt vänta i tystnad på de svar som barn 

ger klargörs i resultatet. Samtal och kommunikation kan ske på olika sätt. Det kan vara sådana 

samtal vilka beskrivs ovan men de kan också vara kommunikation i form av konflikter. 

Författarna Anette Emilsson och Eva Johansson (2016) har genom observationer undersökt 

hur arbetet med och stödet för demokrati ser ut i förskolans verksamhet. Utgångspunkten i 

studien är att konflikter alltid involverar olika maktförhållanden och motståndshandlingar. 

Konflikter kan vara en del i demokratiläran om de tillåter mångfald och respekt. Resultatet av 

studien visar att genom kommunikation, specifikt kommunikation i form av konflikter 

uttrycker sig barnen på demokratiska grunder. Resultatet klargör vidare att barn i konflikter 

får öva sig på att lyssna på varandras åsikter samt försvara sina åsikter då de kan komma att 

utmanas. Barn kan på olika sätt göra motstånd vid försök att försvara sina rättigheter i en 

konflikt. Resultatet belyser att barn dels genom att kommunicera sin rätt kan tydliggöra ett 
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maktförhållande gentemot ett annat barn, men att detta också kan ske genom barnens fysiska 

placering. Barns stöttning av varandra i konflikter kan vara avgörande för en konflikts utgång. 

Här krävs goda argumentationer vilka har för avsikt att ”vinna över” de andra barnen, men 

också modet att framföra sin åsikt.  

Resultatet som Anette Emilsson och Eva Johansson (2016) visar, klargör även att humor 

potentiellt utgör en del i den demokratiska läran genom konflikter. Resultatet belyser att barn 

kan försöka att ändra på eller tänja på regler genom att använda sig av humor. Humor är ett 

verktyg till att utöva makt på ett ”vänligt” sätt. Trots att humor är ett lekfullt motståndssätt i 

dessa situationer finns också andra uttryck som, tålamod, uthållighet, emotionell närvaro och 

distraktion.  

3:4 Sammanfattning  

Forskningsöversikten visar att tidigare studier har utförts genom observationer, intervjuer, 

fokusgrupper och litteraturstudier. Fokus har i dessa studier syftat till att klargöra hur 

demokratiuppdraget ser ut i förskolan, pedagogernas roll, samt hur barnen är delaktiga i det 

demokratiska arbetet i verksamheten. De viktigaste resultaten i relation till min studie visar att 

barn utövar sina rättigheter i olika sammanhang men också att de utövas på olika sätt. 

Resultatet visar att barn har relativt små möjligheter till utövandet av sina rättigheter då både 

pedagoger samt förskolans miljöer och material kan hindra barnen. I styrda aktiviteter, dvs 

pedagogstyrda aktiviteter samt under den fria leken, kan barnen på olika sätt utöva eller 

försöka utöva sina rättigheter, men om de lyckas eller inte är ofta upp till pedagogen. Trots att 

barnen har möjlighet att utöva sina rättigheter under planerade aktiviteter och den fria leken 

visar resultatet att det är pedagogerna som i slutändan har kontrollen och makten över 

aktiviteten samt dess innehåll. Barnen kan dock genom indirekt inflytande visa sitt missnöje 

och utövar därigenom sina rättigheter. Resultatet visar också att barn har möjlighet att utöva 

sina rättigheter gentemot varandra. Barn utövar sina rättigheter genom att exempelvis hävda 

äganderätten av ett material samt att bars interaktion med varandra kan innehålla situationer 

där frågor om allas lika värde framkommer.  

Jag har således funnit få studier som redogör för barns demokratiska rättigheter genom barns 

perspektiv samt studier som fokuserar på barn under fyra år. Detta medför att barns utövande 

av sina ”demokratiska rättigheter” genom barns perspektiv är något som behöver klargöras 

ytterligare. De tidigare forskningsstudier som utförts har inte utgått från några tydliga 

teoretiska perspektiv, därav finns heller inga teoretiska perspektiv i denna studie. 
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4. Syfte  

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur barn utövar demokratiska rättigheter i 

förskolans utomhusverksamhet. Som tidigare nämnt är demokratiska rättigheter ett begrepp 

jag valt att använda för att avgränsa demokratibegreppet. Syftet kommer att undersökas 

genom dessa frågeställningar:  

I vilka sammanhang utövar barn sina demokratiska rättigheter?  

På vilka sätt utövar barn sina demokratiska rättigheter?  

5. Metodologi  

I kommande kapitel redogörs för metodansats, därefter följer en beskrivning av den metod 

som använts. De etiska aspekterna, vilka har tagits hänsyn till genom hela arbetet presenteras. 

Vidare presenteras förskolan Galaxen samt urval av barn. Slutligen redogörs för 

genomförande av arbetet, min roll som observatör samt analys av data.  

5:1 En etnografiinspirerad studie   

Min studie är etnografiinspirerad, dvs. att jag har inspirerats av vissa delar av en etnografi. Då 

syftet med en etnografi är att få en förståelse för andra människor, genom att studera dem 

under en längre tid och jag inte haft möjlighet att göra en undersökning under än längre tid, 

utan endast fem dagar, är min studie inte en etnografi. Etnografi lämpar sig enligt Helene 

Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik Nordvall (2009) väl exempelvis vid studier av sociala 

handlingar. Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) 

menar att det vägledande temat i etnografi är att människor i ett sammanhang över tid 

utvecklar en egen kultur, dvs. normer och mönster för hur man ska bete sig i dessa 

sammanhang. Eftersom syftet med min studie var att beskriva och analysera hur barn utövar 

sina demokratiska rättigheter i förskolans verksamhet, var det för mig fördelaktigt att använda 

mig av etnografi som metodansats. Genom fältarbetet gavs jag möjlighet till en mer 

djupgående förståelse av fenomenet jag studerade. Denna kvalitativa studie var inte bara 

observationer utan även samtal mellan de observerade individerna samt mellan individerna 

och etnografen, vilket Bryman (2011) anser är fördelaktigt vid användandet av en etnografisk 

metodansats.  

Roos (2014) påtalar att både forskare och pedagoger genom en etnografisk ansats, 

systematiskt kan ta reda på vad barn säger och sedan genom en strukturerad rapport framföra 

det barnen sagt. Då studien fokuserade på mindre barn var det av stor vikt att jag verkligen 



19 
 

lyssnade på barnen. I enlighet med Roos (2014) antagande gjordes en ärlig ansträngning för 

att få förståelse för barns sätt att kommunicera sina avsikter. Vad som var viktigt för mig att 

ha i åtanke var att de mindre barnen inte bara kommunicerar med talat språk, de använder sig 

även av kroppsspråk, mimik samt andra visuella uttryckssätt.  

5:2 Deltagande observation  

Studien har genomförts med deltagandeobservationer som huvudsaklig undersökningsmetod. 

Studien hade även kunnat genomförts med exempelvis kvalitativa intervjuer, fokusgrupper 

eller genom att göra en litteraturstudie. Dessa valdes dock bort då de fokuserar mer på ett 

barnperspektiv än ett barns perspektiv. Metoden deltagande observation valdes då syftet med 

studien var att beskriva och analysera hur barn utövar sina demokratiska rättigheter i 

förskolans utomhusverksamhet. Detta gjordes genom att försöka förstå och tolka barnens 

handlingar, samt för att få insikt i deras åsikter och tankar, genom ett barns perspektiv. Min 

roll har varit deltagande observatör vilket betyder att jag varit en aktiv medlem i den sociala 

miljön där studien utspelade sig (Bryman, 2011), dvs. att jag har befunnit i förskolans 

utomhusmiljö tillsammans med barnen. Deltagande observation är enligt Katrine Fangen 

(2005) en av de mest centrala metoderna inom samhällsforskning och innebär att deltagandet 

inte endast är som forskare utan även som människa. Deltagande observation används ofta 

liktydigt med fältarbete, det är en metod som ofta föredras när forskaren själv befinner sig på 

fältet (Fangen, 2005, Elvstrand et al, 2009). Att utföra deltagandeobservationer innebär enligt 

Fangen (2005) att forskaren samtidigt som han/hon är deltagande i samspel iakttar vad de gör. 

För att det ska bli deltagandeobservationer krävdes att jag deltog i verksamheten, med det 

menas att jag inte ställde mig utanför och intog en ren åskådarposition. I en åskådarposition 

hade endast noteringar av de intryck jag fått gjorts. Då fältarbete enligt Fangen (2005) 

möjliggör för forskaren att tillägna sig förstahandserfarenheter ges även möjligheten till att 

komma närmre människors verklighet. Författaren menar att dessa erfarenheter kan hjälpa 

mig i förståelsen och tolkningen av data, men att jag ständigt bör reflektera över min roll i 

fältet. Det är dock inte bara forskarens roll som behöver reflekteras över. Fangen (2005) 

menar att forskaren innan fältarbetet startas bör reflektera över sin förförståelse av det som 

ska observeras. Detta eftersom det ideala enligt författaren är att jag ska kunna gå in i fältet 

med ett öppet sinne. Det räcker dock inte med att bara reflektera över sin förförståelse. 

Kunskap angående ämnet som ska observeras måste införskaffas. Detta gjordes genom 

läsning av relevant litteratur, då det sedan tidigare fanns en del forskning kring mitt valda 

ämne.   
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Som tidigare nämnts valdes deltagandeobservation som metod då den på ett bra sätt kunde 

besvara syftet med denna studie. Hur observationerna gick till, dvs genomförande av 

observationerna samt min roll i stunden beskrivs nedan i avsnitt 5:5 samt 5:5.1. För att skapa 

en förståelse för vilka förberedelser som gjordes innan studiens start kommer nu de etiska 

överväganden som jag tagit hänsyn till att redogöras för.  

5:3 Etiska överväganden  

Enligt Bryman (2011) aktualiseras etiska frågeställningar under flera av de faser en 

undersökning består av. Här beskrivs de etiska principer vilka jag var tvungen att ta hänsyn 

till då de inte kan bortses från då de är direkt kopplade till integritetsfrågor.  

Informationskravet innebär att jag innan studien var obligerad att informera berörda personer 

angående studiens syfte. Det innebar delvis att informera personerna i fråga om att deras 

deltagande var frivilligt men också att de hade rätten att när som helst frånsäga sitt 

godkännande och hoppa av studien. De hade även rätten till kunskap om vilka moment som 

ingick i undersökningen. Detta gjordes genom att ge informationslappar till både förskolan 

och vårdnadshavare (Bryman, 2011). Vid informationen om min studie välkomnades jag av 

både pedagoger och barn. I informationen framgick min önskan att få tillträde till förskolans 

verksamhet, samt information om studien och information om att studien skulle komma att 

vara helt anonym. Att studien var anonym förtydligades med att alla namn i studien 

fingerades. Jag har på ett så ärligt och genomtänkt sätt som möjligt formulerat den 

information förskolan, föräldrarna och barnen tagit del av angående det valda 

forskningsområdet.  

Genom samtyckeskravet fick jag föräldrars godkännande respektive inte godkännande till att 

fotografera barnen. Förhoppningen var att föräldrarna skulle godkänna att fotografering 

skedde under studien. Så blev inte fallet. Endast två lappar lämnades in, resterande 12 lappar 

uteblev. Varför lapparna inte lämnades in kan jag endast spekulera kring. Kanske var de inte 

villiga att engagera sig eller så var informationen på godkännande lappen bristfällig.  

Samtyckeskravet innebar att deltagarna i undersökningen själva hade rätten att bestämma över 

eventuell medverkan. Då personerna i fråga var minderåriga krävdes förälders eller 

vårdnadshavares godkännande. Att få vårdnadshavarnas godkännande är i många avseenden 

avgörande för att få genomföra studien. Problematiken med samtyckeskravet i min studie var 

att syftet med studien kan ha undgått några av barnen på grund utav deras låga ålder, 

problematiken var också att trots vårdnadshavares godkännande att barnen blir observerade så 
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kan barnen fortfarande välja att inte delta. Att barnen under studiens gång kunde välja att 

avsäga sig godkännandet av att bli observerade var något som reflekterades över både innan, 

under och efter studiens genomförande. Under tiden för observationerna respekterades alltid 

barnens vilja om att få leka ifred. Vare sig det uttrycktes i ord eller genom kroppsspråk och 

blickar. Detta respekterades av etiska skäl, men också för att försöka säkerhetsställa barnens 

trygghet i min närvaro samt tryggheten i att bli observerade.  

Genom två besök på förskolan veckan innan observationerna genomfördes informerade jag 

om konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebar att de uppgifter angående de 

personer i undersökningen som samlas in ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Personuppgifter måste förvaras på ett sätt så obehöriga inte kan komma åt dem. Detta gjordes 

genom att endast ha dem i ett speciellt dokument på datorn, som så snart arbetet var klart 

raderades. Den sista etiska aspekten, nyttjandekravet, följdes genom att den data som samlats 

in endast användes i studiens syfte. Nyttjandekravet innebar att de uppgifter som samlas in om 

personer endast användes för forskningsändamålet (Bryman, 2011).  

Ytterligare ett etiskt övervägande som gjordes var att jag valde att vara en öppen forskare som 

Bryman (2011) redogör för. Det var ett väl genomtänkt val, vilket resulterade i att barn och 

pedagoger var väl medvetna om vad jag fokuserade på i mina observationer. Min ambition var 

även att samtliga barn som observerades skulle vara medvetna om min roll som deltagande 

observatör. Att vara öppen forskare hade dock sina nackdelar då både pedagogerna och 

barnen vid behov kunde anpassa sitt handlande samt aktiviteter efter vad jag observerade. 

Hade jag i stället valt att ha en dold forskarroll hade jag haft möjligheten att välja att inte 

berätta om mitt syfte med studien och denna nackdel hade undvikits. Att vara en dold forskare 

har dock sina egna nackdelar. Det kan vara svårt att föra anteckningar eller observera med 

andra metoder då mitt syfte skulle kunna anas av människorna som observeras. Att observera 

som dold forskare innebär också etiska problem då observationerna bryter mot de 

grundläggande etiska reglerna.  

5:4 Förskolan Galaxen & urval av barn   

Förskolan Galaxen är en förskola med fem avdelningar. Fyra 1–4 års avdelningar och en 

femårsavdelning. Förskolan är belägen i en mindre ort i Mellansverige. Urval av förskola 

gjordes delvis genom bekvämlighetsurval men främst genom den lokala kännedomen om 

förskolans ideliga och dagliga utevistelse. Förskolan ligger nära centrum men har trots detta 

skogen tätt inpå. På varsin sida av förskolan ligger två gårdar. De är delade med hjälp av en 
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grind samt en liten ”mellangård”. Den ena gården är större och har som oftast tre eller fyra 

avdelningar som delar på ytan. Gården är formad likt en kvadrat och innehåller både fria 

grönytor med buskage och träd samt planerade, fasta/färdiga leksaker. På en av de fria ytorna 

är det en grillplats. Det finns bland annat en klätterställning, en sandlåda, två däckgungor och 

två småbarnsgungor, några trähästar och en båt. Runt gården slingrar en asfalterad väg där 

barnen cyklar. Bredvid trähästarna står en större bänk där barnen och pedagogerna kan sitta. 

På gården finns också ett förråd och ett litet hus de kallar för Pettsonhuset, det kan liknas vid 

en större lekstuga. Bakom Pettsonhuset finns en bil som är byggd av en större trälåda och 

bildäck. Runt gården är ett högre staket, vid en lite mindre del av staketet är det kastruller och 

lock hängda som barnen kan ”spela” på.  

Den mindre gården delas av två avdelningar. Det är en L-formad gård med grönytor belägna 

av buskage och träd (både stora träd och små tunna träd) samt planerade, fasta/färdiga 

leksaker. Det finns fyra däckgungor och två småbarnsgungor, en klätterställning, sandlåda 

samt en rutschkana. Vid sidan av gungorna finns en stock samt några bildäck formade till en 

orm där barnen går balansgång. Gården har ett förråd som sitter ”ihop” med förskolan. På en 

av väggarna på förrådet sitter en diskbänk monterad där barnen kan ha vattenlek. Mellan 

gårdarna finns en liten ”mellangård”. En asfalterad väg går igenom den och på den lilla 

gräsplätt som finns står tre stycken odlingslådor och en fast gungande ”ren” (svårt att avgöra 

exakt vad för djur den skulle föreställa).  

Valet av vilka barn som skulle vara med i studien gjordes delvis genom godkännandet av 

vårdnadshavare, förskola och förskolechef men också genom bekvämlighetsurval då jag valde 

att följa barn från en avdelning. Då barnen från avdelningen jag följde inte bara var ensamma 

utan även lekte tillsammans med andra avdelningar gjordes ytterligare urval av barn vid de 

tillfällena. Vid dessa tillfällen observerades barnen från min avdelning samt de barn som 

interagerade med barnen från min avdelning eller med mig. Avdelningen som jag valt att följa 

kommer i resultatet att kallas för stjärnan.  

5:5 Genomförande  

Min studie har varit en öppen studie vilket innebär att jag valde att dela mitt 

forskningsområde med förskolans pedagoger, föräldrar och barn. I viss mån kan studien ändå 

ha varit dold då mitt syfte och forskningsområde kan ha undgått några av barnen i studien på 

grund utav deras låga ålder. En dold etnografi innebär enligt Bryman (2011) att jag antar en 

dold roll, jag informerar då inte deltagarna i studien om syftet av min närvaro. Att få tillträde i 
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förskolans verksamhet innebar dock inte att jag hade tillträde till allt som skedde, jag behövde 

ständigt söka efter att säkerhetsställa godkännandet till mitt deltagande. Detta kan skapa 

problem. Exempelvis kan barnen trots tidigare godkännande av mitt deltagande börja dra sig 

undan eller ta tillbaka sitt godkännande vilket innebär att jag inte längre kan följa dem i 

verksamheten. För att underlätta tillträdet har jag i enlighet med Bryman (2011) beskrivit 

mina meriter. Detta genom att beskriva vad som gjorts och vad som skrivits, samt genom 

berättandet för deltagarna i studien om vad jag vet om organisationen och visandet av 

förståelse för de problem som kunde förekomma. Med fördel informerades deltagarna om att 

det som sades under samtalen mellan de observerade individerna eller mellan individerna och 

mig, inte kommer att föras vidare till någon av de andra individerna som ingår i studien.  

När observationerna genomfördes befann jag mig tillsammans med barnen, i vissa fall av 

hänsyn till önskemål om att inte bli observerade, några meter bort för att inte störa i barnens 

lek. Då den lilla gården vi var på inte var speciellt stor kunde jag med enkelhet röra mig runt 

på gården och följa barnen dit de lekte. Vid observationerna som gjordes på den större gården, 

krävdes mer av mig gällande min position, detta då barnen större delen av utevistelsen inte 

spenderade många minuter på varje lekställe. Jag hade som vana att alltid stå eller sitta synligt 

vid barnen så de skulle veta att jag var där. Detta gjordes delvis av etiska skäl då barnen hela 

tiden skulle ha möjlighet att välja om de ville bli observerade eller inte. Men även för att 

deltagande observation som metod kräver att jag är just deltagande i det barnen gör. 

Observationerna genomfördes med stöd av fältanteckningar, vilka gjordes i ett 

anteckningsblock. Då ingen ljudinspelning användes var det betydande att det som 

observerades kunde skrivas ner så fort som möjligt. Jag använde mig därför av förkortningar 

så länge det var genomförbart, namnen på barnen skrevs ut första gången sedan användes 

initialer. Pedagogerna skrevs ut med ett ”P”. Ju fler dagar som gick desto lättare var det att 

skriva endast det som behövdes, dvs. en beskrivning av det som observerades och eventuellt 

en kort tolkning av observationen. Det viktigaste med fältanteckningarna var att de gav en bra 

beskrivning av det som observerades, detta för att underlätta den andra analysen/tolkningen av 

data. Renskrivning av fältanteckningarna gjordes vid första givna tillfälle, oftast när förskolan 

hade lunch, men även direkt på eftermiddagen när jag kommit hem. De transkriptioner som 

gjordes av observationerna kom att bli ett material på tolv A4 sidor. De observationer som 

gjordes av planerade aktiviteter är alla redovisade för i resultatet. I observationerna av den fria 

leken har dock urval gjorts. De observationer som valdes bort fokuserade inte tillräckligt på 

barns demokratiska rättigheter. Av de resterande observationerna gjordes ytterligare urval då 
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resultatet hade kommit att bli dubbelt så stort vid en presentation av alla. Jag har genom 

samtal med barnen försökt få en inblick i barnens tankar. Samtalen med barnen väljer jag att 

kalla för miniintervjuer då det inte är strukturerade intervjuer utan enkla samtal med barnen 

där vissa genomtänkta frågor ställs. Dessa frågor kan ha uppkommit vid observationen av en 

händelse eller aktivitet och frågorna ställdes då i anslutning till händelsen. Fotografering 

gjordes av miljöerna som minneshjälp. Fotografering skulle även ha använts som minneshjälp 

vid aktiviteter eller händelser som observerades, detta gjordes dock inte då majoriteten av 

vårdnadshavarna inte godkände att barnen fotograferades.  

5:5.1 Min roll som observatör  

Till en början handlade min roll om att få barnens förtroende. De behövde känna sig trygga 

med att leka och vara delaktiga i förskolans vardag trots min närvaro. Därav mina två besök 

innan studiens start, samt en ”presentation” av mig under barnens fruktstund första dagen för 

observation. Fangen (2005) föreskriver detta som ett fördelaktigt sätt att skapa förtroende till 

deltagarna, i mitt fall barnen. Genom att besöka barnen i studien innan den startades gavs de 

en chans till att träffa mig samt få möjligheten till förståelse för i vilket syfte jag var där.  

För att på ett naturligt sätt kunna delta i barnens vardag informerades pedagogerna utförligt 

om vad mitt syfte med studien var. Detta för att försöka säkerhetsställa att min position som 

student inte skulle kunna förväxlas eller utnyttjas som vikarie under tiden som spenderades på 

förskolan. Min roll som student presenterades även för barnen. Då min roll som 

deltagandeobservatör är beroende av mitt deltagande var kommande problematik något som 

reflekterades över både innan och under studien. Problematiken som uppenbarade sig under 

studien var att barnen inte bara såg mig som student utan även som en trygg vuxen till vilken 

de kunde gå vid behov av hjälp eller annat. Min roll som student kan även problematiseras 

utifrån det faktum att jag genom deltagandeobservationer kan komma barnen så pass nära att 

det blir svårt att på ett neutralt sätt observera dem. Det kan vara svårt att undvika både att 

barnen har en inverkan på mig samt att jag har en viss inverkan på barnen. I enlighet med 

Fangens (2005) råd reflekterade jag ständigt över vilken inverkan min närvaro har på barnen, 

samt vilken inverkan barnen har på mig. Det gjordes även reflektioner över att jag vid en för 

stor inverkan åt något håll bör överväga att dra mig tillbaka från deltagaraspekten och 

fokusera mer på min forskarroll.  
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5:7 Analys  

Analysen av min minietnografi hänger samman med insamlingen av empirin. Med det menas 

att problemformuleringen, dataproduktionen, tolkningen och analysen är förenade genom 

forskningsprocessen. I överrensstämmelse med Roos (2014) rekommendation gjordes 

analysen av empirin parallellt med insamlingen av data. Ytterligare en rekommendation som 

följdes var att empiriinsamlandet skedde på ett så neutralt sätt som möjligt eftersom 

analysarbetet pågår just parallellt. Roos (2014) beskriver att detta är fördelaktigt då jag annars 

kan låta den egna förförståelsen ta överhand över barnens perspektiv. Författaren belyser 

därför även fördelarna med att samtala och diskutera den insamlade empirin med någon under 

arbetets gång. I enlighet med Elvstrands, et al. (2009) uppmaning gjordes analysen genom två 

grader av tolkning. Författarnas uppmaning utgår i grunden utifrån tre grader av tolkning men 

då syftet i denna studie inte har som mål att klargöra orsaker, eller bakomliggande faktorer 

fokuserade jag på första och andra gradens tolkning. Elvstrand, et al. (2009) påpekar att 

tolkningarna inte ska skiljas åt utan pendlas emellan av forskaren. Den första tolkningen som 

genomfördes avsåg konstaterandet av vilken data som skulle samlas in och gjordes ute på 

fältet vid observationerna av mitt valda forskningsobjekt. De observationer som skrevs ned 

var de som hade demokratiska kännetecken, dvs. observationer som visade i vilka 

sammanhang och på vilka sätt barn utövade sina demokratiska rättigheter. Dessa kännetecken 

yppade sig genom läsningen av tidigare forskning om demokrati i förskolan. Tolkningen av 

den andra graden innebär tolkningar som går utöver den vardagliga tolkningen, dvs. det 

självklara och naturliga. Tolkningen är gjord utifrån mina frågeställningar och har 

tematiserats genom analysen. Här kan jag enligt Elvstrand, et al. (2009) använda både 

vardagsnära-, akademiska- och teoretiska begrepp. Begreppen som används i denna uppsats 

som analysverktyg och begrepp att diskutera emot är delaktighet, inflytande, hörstyrka och 

indirekt inflytande, vilka beskrivs som aspekter av demokrati, och kommer som tidigare 

nämnt ifrån läsningen av tidigare forskning. Fältanteckningarna samt dess tolkningar ledde 

efter upprepade läsningar och reflekterande fram till den tematisering som gjorts i 

resultatavsnittet. De teman som framgår har valts ut då de klargör hur barn utövar sina 

demokratiska rättigheter i utomhusverksamheten. Tematiseringarna är i vilka sammanhang 

utövar barn sina demokratiska rättigheter samt på vilka sätt barn utövar sina demokratiska 

rättigheter. Under observationerna observerade jag olika sammanhang och sätt och jag har 

därför valt ut exempel som tydliggör dessa olika aspekter. Tolkningar kan se olika ut 
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beroende på syftet med studien, med det i åtanke ges ingen slutgiltig tolkning som anses 

spegla verkligheten.  

6. Resultat  

All personal i denna studie kommer att benämnas som pedagoger och barnens namn är 

fingerade för att studien ska bli så anonym som möjligt. Syftet med studien var att bidra med 

kunskap om hur barn utövar sina demokratiska rättigheter i förskolans utomhusverksamhet. 

Detta gjordes genom observationer av barnen samt miniintervjuer. Genom analysen av 

observationerna framkom att barnen på olika sätt utövade sina demokratiska rättigheter i 

förskolans utomhusverksamhet. Resultatet kommer att presenteras genom två teman: I vilka 

sammanhang barn utövar sina rättigheter samt underrubrikerna: planerade aktiviteter och fri 

lek. På vilka sätt barn utövar sina rättigheter, samt underrubrikerna: uppmärksamhet och bryta 

regler.  

6:1 I vilka sammanhang barn utövar sina rättigheter 

I följande avsnitt presenteras de sammanhang där jag kunde urskilja att barn utövade sina 

demokratiska rättigheter. Temat presenteras som tidigare nämnt genom två underteman: 

styrda aktiviteter och fri lek. De exempel som presenteras under de olika rubrikerna har valts 

ut då de tydliggör den tematisering som gjorts.   

6:1.1 Styrda aktiviteter   

I de styrda aktiviteterna på förskolan är det vanligt att pedagogerna planerar aktiviteten. 

Aktiviteterna kan planeras efter pågående teman/projekt som arbetas med på förskolan men 

kan också planeras enbart efter barns intressen för dagen. Sistnämna är inte speciellt vanligt 

då aktiviteterna som genomförts ofta är planerade veckovis. Problematiken som ofta 

förekommer på förskolan i dessa planerade aktiviteter är att alla barn inte alltid är intresserade 

av det som ska göras. Detta kan urskiljas på olika sätt om pedagogerna lyssnar och verkligen 

försöker förstå vad barnen vill, dvs. har en god hörstyrka. Barnen är beroende av att 

pedagogernas goda hörstyrka för att få inflytande i så väl aktiviteterna som verksamheten.  

Plantering 

Kommande exempel visar hur brist på hörstyrka kan se ut i förskolans styrda aktiviteter. Det 

ser tyvärr ofta ut så här i förskolans planerade aktiviteter, vilket jag även observerade. 

Exemplen nedan utspelar sig på olika dagar, båda är dock observerade på förmiddagen. Den 
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första observation sker under avdelningens fruktstund. Fruktstunden är alltid vid klockan nio 

och efter den går barnen ut.  

Barnen och pedagogerna sitter samlade kring två olika bord. En av pedagogerna börjar prata 

om plantorna som står i fönstren. Det står många plantor av olika sorter med små lappar i.  

Exempel 1: Jag vill göra något annat.  

En av pedagogerna går runt och visar barnen en paprikaplanta som de 

planterat tillsammans. Pedagogen ställer frågor om plantan och 

barnen svarar. Pedagogen berättar för barnen att när de går ut så 

ska de plantera om plantan. Några av barnen ger respons på hennes 

tanke men Gustav 3 år säger att han vill cykla. Pedagogen svarar 

inte Gustav utan pratar i stället vidare om plantan.  

Jag som observatör kan tydligt se att Gustav inte är intresserad av vad som sägs 

angående plantan. Han är inte heller intresserad av att vara med och plantera om den 

när de kommer ut på gården. Exemplet visar att Gustav redan har tänkt att han ska 

cykla när de kommer ut och han berättar även det för pedagogen när hon säger att de 

ska plantera. Om pedagogen uppfattar hans inslag men väljer att ignorera det är 

oklart. Vad som däremot blir tydligt är att Gustav genom att inte bli bekräftad i sitt 

påstående blir nekad att påverka situationen, han fråntas sitt inflytande.   

Observation två utspelar sig efter en fruktsamling när barnen har gått ut. Pedagogerna har 

tänkt att de tillsammans ska inspektera potatisplantan och de tar därför med sig barnen till 

deras låga, barnanpassade bänk. Det är endast barnen från avdelningen Stjärnan på den lilla 

gården.  

Barnen och pedagogerna samlas runt bänken. Det är en låg lite mindre bänk, anpassad för 

barn. Pedagogen börjar att prata om potatisplantan och visar upp den för barnen. Det dröjer 

dock inte många sekunder innan några av barnen tappat fokus, Max (1 år och sju månader) 

avlägsnar sig bara pedagogen har börjat prata.  

Exempel 2: Mitt inflytande syns inte.  

Alla samlas kring den låga bänken och pedagogen ställer fram en 

potatisplanta på den. Max står en bit bort vid förrådet och leker i 

en vattenpöl. Pedagogen får kämpa en del för att hålla barnen 

fokuserade. Några av dem verkar inte speciellt intresserade av 

plantan utan sitter och vrider på sig eller kollar runt på gården. 
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De undersöker bladen på plantan och gräver fram några småpotatisar. 

Viktor tröttnar och går bort till Max och vattenpölen. Saga lämnar 

bänken och går bort till förrådsdörren. Gustav springer efter och 

tränger sig framför Saga vid dörren. En av pedagogerna säger till 

dem att de inte ska gå in i förrådet nu för de håller på vid bänken. 

Saga och Gustav går tillbaka till bänken. Viktor och Max går till 

bänken även de. Efter ca tre minuter vill barnen inte kolla på 

plantan mer så de bryter och går och öppnar förrådet.  

I både observation ett och två är det tydligt för mig som utomstående att alla barn inte är 

intresserade av den planerade aktivitetens syfte. Barnen visar detta på olika sätt men verkar 

inte bli uppmärksammade av pedagogerna. Avsaknaden av pedagogernas hörstyrka gör här att 

barnen mister sin rätt till att påverka aktiviteten.  

Bygga och skapa ute 

Nästkommande exempel beskriver en ”oplanerad, planerad aktivitet” som förekommer under 

förmiddagen i förskolans utomhusverksamhet. Det är förmiddag och det regnar lite ute. De 

flesta av barnen vill inte gå ut. En av pedagogerna föreslår att de kan få använda 

verktygslådan om de går ut, vilket lockar några av barnen som klär på sig och går ut på 

gården. Vi sitter vid en större bänk och en av pedagogerna öppnar verktygslådan. Den är full 

med verktyg och olika slags trämaterial. Barnen får välja precis vad de vill i lådan. Fyra barn i 

åldrarna 2–4 börjar hamra i spikar i varsin mindre stubbe. De två närvarande pedagogerna 

uppmuntrar barnen och ger dem så många spikar de orkar hamra i. Lovisa 4 år ansluter sig till 

bänken och letar fram en liten träplanka.  

Exempel 3: Verktygslådan   

Lovisa 4 år sitter och slår i en spik i en liten träplanka. Jag 

frågar henne vad hon bygger. Det dröjer en stund, så svarar hon 

”hylla” och fortsätter att hamra. En av pedagogerna ger på förslag 

att hon kan hämta ut pyssel och garn som de kan skapa med. En annan 

pedagog säger att garnet kan man använda till att trä emellan 

spikarna som barnen spikat i, det blir som små konstverk. Lovisa 

verkar tycka det är ett bra förslag då hon hamrar ner fler spikar, 

av olika sorter. Hon hittar en liten träbit som hon vill ha men den 

går sönder när hon och pedagogen försöker spika i den. Den andra 

pedagogen kommer ut igen med garn, pyssel och knappar. Pedagogerna 

är ständigt uppmuntrande i barnens skapande. En av pedagogerna 

samtalar med Lovisa och tillsammans hjälps de åt att fästa en bit 
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garn vid en av hennes spikar. Lovisa snörar en stund och håller 

sedan upp konstverket i luften och säger ”kolla”. En av pedagogerna 

kommenterar att den är fin. Lovisa säger att hon ska lägga 

konstverket på hyllan, då konstverket ska följa med hem.  

Pedagogerna i exemplet visar tydligt att de är intresserade av att delta i Lovisas och de andra 

barnens kreationer. De ger ständig respons och välkomnar de idéer som framkommer samt 

kommer med egna. I denna aktivitet som barnen gör tillsammans med pedagogerna är alla 

barn välkomna, två åringar som fyra åringar. Alla får skapa utefter bästa förmåga, fantasi och 

kreativitet. Pedagogerna möjliggör här både barnens deltagande och inflytande genom sin 

hörstyrka och sitt tydliga engagemang.  

6:1.2 Fri lek   

I den fria leken i utomhusverksamheten på förskolan har barn möjlighet till olika slags 

aktiviteter. I utomhusverksamheten har barn möjlighet till upptäckter och lek. Helt fri är inte 

den fria leken då pedagogerna håller barnen under uppsikt, både av säkerhetsskäl och för att 

barnen ska kunna uppmärksamma pedagogerna vid behov av hjälp eller i sökandet av 

godkännande för specifika aktiviteter. Den fria leken ute kan dock öka möjligheten till att leka 

i skym undan från pedagogerna. Detta eftersom utomhusmiljön oftast är större och innehåller 

fler platser att gömma sig på än vad inomhusmiljön gör.  

Att upptäcka  

Nedan följer ett exempel som visar på hur det kan se ut när barnen på förskolan söker en 

pedagogs uppmärksamhet och bekräftelse i ett specifikt sammanhang.  

Vi vistas i detta exempel på den lilla gården. Det är få barn på förskolan så alla barn och 

pedagoger är på samma gård. Jag står bredvid grinden som leder in till gungorna när några 

barn kommer gående med en död fågel. De går fram till en av pedagogerna.  

Exempel 1: Att få begrava en fågel.  

Några av de äldre barnen hittar en död fågel. De uppmärksammar en 

av pedagogerna på detta och ber om lov till att få begrava den. 

Pedagogen och barnen tar med sig fågeln utanför grinden och går de 

få metrarna till skogskanten. När pedagogen stängt grinden vill 

ytterligare två barn följa med. De får lov att följa med och 

tillsammans går de till de andra barnen som gått vidare men stannat 

några få meter in i skogen. Där några meter in i skogen begraver de 
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fågeln och skriver Robert på en sten. (Barnen döpte fågeln till 

Robert).  

Ovanstående transskript visar vad som kan komma att bli när barn blir sedda, hörda 

och bekräftade. Barnen vet att de behöver pedagogens godkännande för att begrava 

fågeln i skogen. De får inte gå utanför grinden utan pedagogernas sällskap. Exemplet 

ovan beskriver därför hur pedagogens bekräftelse är det som ger barnen möjlighet att 

påverka sin situation och ger dem också inflytande över sammanhanget. Pedagogen 

är den som avgör om barnen får begrava fågeln eller inte, det är också pedagogen 

som ger godkännandet till de andra två barnen om att få följa med.  

Lek tillsammans med pedagoger  

En god hörstyrka hos pedagogerna möjliggör för barns deltagande. I observationen 

som beskrivs nedan befinner jag mig tillsammans med avdelningen Stjärnan på den 

lilla gården. Jag sitter tillsammans med en pedagog och fem barn i sluttningen vid 

staketet som vetter emot skogen.  

Exempel 1: Jag ser och hör er alla.  

Fem barn leker i sluttningen bredvid staketet. Två flickor Emma och 

Mia klättrar upp och åker ned för en i hopsnickrad träplatta. De 

”pratar” livligt med pedagogen och söker ständigt pedagogens 

uppmärksamhet. Pedagogen ger ständigt flickorna respons och samtalar 

med dem. Pedagogen pratar även med pojkarna som leker bredvid men 

endast om de frågar henne något eller börjar prata med henne först. 

En pojke ansluter sig till flickorna och som klättrar och åker ned 

för träplattan. Pedagogen visar att hon både ser och hör honom genom 

att verbalt ge honom respons när han pratar med henne. Två pojkar 

som lekt med traktorer och en stor lastbil i sluttningen börjar att 

köra med dem på träplattan. De två flickorna ställer sig nu på sidan 

av träplattan. Alla tre pojkar leker att det är vatten vid sidan om 

träplattan och pratar ivrigt med varandra och pedagogen. De säger 

att de bygger en väg. Pedagogen visar intresse för barnens lek och 

samtalet flyter vidare en stund.  

Observationen visar att genom pedagogens hörstyrka möjliggörs deltagandet av alla 

fem barn. Då hon visar intresse för alla barnens olika lekar och samtalar med dem 

bekräftar hon dem. Som observatör av händelsen kunde jag dock se att flickorna till 

en början visades mer uppmärksamhet. Detta eftersom de på ett annat sätt en 
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pojkarna uppsökte den. Flickorna väljer sedan att ta ett steg tillbaka när pojkarna gör 

dem sällskap på den i hopsnickrade träplattan. Pedagogens fokus blir här mer på 

pojkarnas lek.  

Turtagning  

Turtagning var en återkommande aspekt i barns lekar i utomhusverksamheten. Det gällde i 

stort sätt allt som barnen gjorde. Detta sammanhang utspelade sig bland annat vid gungorna, 

klätterställningen, sandlådan och rutschkanan. Att man på förskolan turas om med materialen 

och leksakerna är något barnen är väl införstådda med. Genom att barnen i lekarna turades om 

visade de varandra respekt och deltagande blev en naturlig del. I nedanstående exempel var 

endast avdelningen stjärnan ute på den lilla gården. När observationen av det första exemplet 

nedan gjordes stod jag bredvid barnen som leker. Tre barn, Lovisa 4 år, Gustav 3 år och 

Alexander 4 år står bredvid förrådet och leker med leran som blivit efter nattens regn. Under 

ett av stuprören har det blivit en större vattenpöl och sanden som vanligtvis är där är nu lera.  

Exempel 1: Att turas om.  

Lovisa, Gustav och Alexander fyller en hink med lera. De turas i 

tysthet om att hälla leran i hinken. Efter en stund säger Gustav att 

” nu är det bra” och de andra håller med. Gustav och Lovisa hjälps 

åt att bära hinken och tillsammans går de bort till några mindre 

träd på gården.  

I denna observation framträder hur turtagning gynnar barnens deltagande i leken. Genom att 

barnen turas om blir alla tre delaktiga i leken. Barnen lyssnar och känner in varandra. De ser 

varandra i ögonen och väntar för att avgöra när det är deras tur. De kommunicerar mycket 

med blickar och kroppsspråk när de fyller hinken. Det är först när Gustav uttrycker tanken om 

att de är klara som ett verbalt språk används.  

I observationen nedan står jag några meter ifrån rutschkanan och observerar tre femåriga barn 

som leker, de turas om att hänga i rutschkanan och sedan bli hjälpta upp av en eller båda 

kamraterna. Barnen är upptagna i sin lek och uppfattar inte att Max, (1 år och sju månader) 

står lite bakom barnen och väntar på sin tur att ”leka” i rutschkanan.  

Exempel 2: När är det min tur?  

Tre femåriga barn leker tillsammans vid rutschkanan. Ett av barnen 

står och håller i en spade som de andra barnen hänger sig i. Barnet 

som står upp försöker att dra den som hänger i rutschkanan. De turas 
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om att vara den som håller i spaden och den som ligger i rutschkanan. 

Efter en stund hämtar ett av barnen en kratta, sedan står två av 

barnen och försöker dra upp den tredje. Samtidigt som detta sker 

står Max lite bakom barnen. Han går fram emot rutschkanan några 

gånger men backar sedan undan. Först när barnen ställer sig lite åt 

sidan när en av dem hämtar krattan går han fram och åker ned för 

rutschkanan.  

I detta exempel sker två observationer på samma gång. Samtidigt som de tre femåriga barnen 

observeras i sin lek, observerar jag även Max som också han vill ta del av rutschkanan. Max 

framför sin önskan om att få åka i rutschkanan genom att upprepade gånger gå fram emot den. 

Då han inte säger någonting utan endast använder sig av icke verbala strategier går hans 

önskan mer eller mindre förlorad. De andra barnen är inne i sin lek och lägger inte märke till 

Max önskan om delaktighet.  

I lek får alla vara med  

Ett återkommande sammanhang som observerades var att alla får vara med. Att låta 

andra barn vara med och leka är en form av delaktighet. När barn blir uteslutna från 

en lek saknas delaktigheten. Detta var en vanlig situation på förskolan och 

observerades därför dagligen. Barn kan på olika sätt utesluta varandra från lek, 

exempelvis genom att springa ifrån varandra och genom att verbalt uttrycka att det 

inte är okej att vara med. Men genom observationerna framkom även att materialet 

på förskolans gård kan vara en bidragande faktor till att barn nekas deltagande.  

I det första exemplet är vi på den stora gården och alla avdelningar är tillsammans. 

Jag står vid gungorna och observerar tre pojkar som springer runt på gården.  

Exempel 1: Vi vill leka ensamma.   

Tre femåriga pojkar springer runt på gården. Två av pojkarna springer 

konstant ifrån den tredje pojken som får kämpa för att hinna med. 

De stannar vid gungorna och pratar med en av pedagogerna. De framför 

sin önskan om att få leka ensamma och att den tredje pojken bara 

följer efter dem. Pedagogen frågar pojkarna om de inte kan leka 

tillsammans, men får ett nej till svar. Pojkarna springer iväg och 

den tredje pojken följer åter igen efter. Han fortsätter att springa 

efter dem en stund men verkar sedan ge upp och går till 

klätterställningen.  
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Vad transkriptionen visar är att uteslutning av leken här blir när de två pojkarna 

ständigt springer ifrån den tredje. Den tredje pojken blir här nekad deltagande i de 

andra pojkarnas lek. De visar tydligt genom sina handlingar att de vill vara ensamma, 

vilket inte verkar accepteras av den tredje pojken då han följer efter.  

I exemplet nedan sitter jag och observerar några barn som leker i sandlådan tillsammans med 

en pedagog. De leker med lastbilar som de kör runt med och fyller med sand.  

Exempel 2: Jag vill leka med dig.  

Emma (1 år och sju månader) fyller sin lastbil med sand. När hon är 

färdig börjar hon ösa sand i en pojkes lastbil. Pojken skriker nej! 

Och att Emma inte får ösa sand i hans lastbil. Emma slutar. Pojken 

frågar henne om han ska hämta en annan lastbil till henne. Då han 

inte får något svar återgår han till att ösa sand i den av hans 

lastbilar som är tom.  

Pojken visar här tydligt att han inte vill ha hjälp med att fylla sin lastbil. Han utövar 

sin äganderätt på lastbilen och är den som bestämmer över situationen. Pojken är den 

som leker med lastbilen och den är därför just nu i detta avseende hans. Emma 

försöker genom att börja ösa i sand i pojkens lastbil vara delaktig i pojkens lek. Men 

då Emma blir nekad att leka med pojkens leksak kan hon här inte påverka situationen 

vidare. Materialet är redan upptaget och därmed uteblir hennes möjlighet till 

delaktagande i leksituationen. Pojken erbjuder sig dock ganska snabbt att hämta en 

annan lastbil till Emma efter att han nekat henne användning av hans. Vilket kan ses 

som att han egentligen vill leka med henne men att han ensam vill fylla sand i just 

den lastbilen. Då svar på hans erbjudande uteblir återgår han till sin lek.  

I exemplet som beskrivs nedan står jag och observerar Lovisa och Lilly när de leker 

emellan några små tunna träd. De plockar olika slags gräs som de hittar och leker att 

de plockar blommor. Gustav går fram till dem men bjuds till en början inte in i leken.  

Exempel 3: Du får inte vara med.  

Lovisa och Lilly plockar ”blommor” (det är egentligen olika sorters 

gräs). Gustav ansluter sig men bjuds först inte in i leken. När 

Lilly efter en stund frågar om Gustav vill vara med puttar han henne. 

Lilly ramlar och blir ledsen, Gustav ställer sig med ryggen emot 

flickorna en liten bit bort. En av pedagogerna går dit och de leker 
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tillsammans en stund, både flickorna och Gustav. När pedagogen sedan 

avlägsnar sig blir Gustav utanför. Flickorna ger honom nu ingen 

respons alls. Gustav kastar lite löv och gräs på Lilly som ropar att 

han inte får vara med och leka. En pedagog samt några andra barn 

ansluter sig till det lilla fysiska område där de befinner sig och 

tillsammans börjar alla att leta myror.  

Observationen visar att Gustav inte ges fullständigt deltagande i Lovisas och Lillys 

lek. Han blir efter en stund inbjuden att delta men mister den inbjudan när han på en 

gång puttar Lovisa så att hon ramlar. Gustav ges stöd i deltagandet genom 

pedagogens närvaro men då hon avlägsnar sig blir han återigen utanför. Gustav 

verkar visa sitt missnöje genom att kasta gräs på Lovisa, som då högt ropar att han 

inte får vara med och leka. Som åskådare av observationen kunde jag se att denna 

handling återigen kallade på en pedagogs uppmärksamhet och hon anslöt sig till 

Lovisa, Lilly och Gustav tillsammans med några andra barn. Pedagogens närvaro blir 

här återigen det som ger Gustav deltagande i leken.    

Avslutande exempel i detta avsnitt utspelar sig på den lilla gården. Det är bara 

Stjärnans avdelning på plats. Gustav är ensam inne vid gungorna och gungar på en 

av däckgungorna. Henrik springer in och frågar om han får gunga med Gustav. De 

hjälps åt att stanna farten och Henrik hoppar upp. Det dröjer inte länge förens Alex 

kommer gående och ställer sig utanför grinden.   

Exempel 4: En gunga för två.  

Gustav gungar på en av gungorna och får sällskap av Henrik. Alex 

blir då ensam och ställer sig utanför staketet som går runt gungorna. 

Han står och tittar i marken och sparkar lite med ena benet. En av 

pedagogerna går fram och frågar vad han gör. Alex svarar att han 

vill leka med Henrik men att han gungar med Gustav. Pedagogen svarar 

att ja han gungar med Gustav just nu och frågar Alex igen vad han 

vill göra. Han svarar någonting för mig ohörbart. Pedagogen går 

vidare. Henrik går ned från gungan och fortsätter att leka med Alex.  

Alex blir i denna observation utesluten från Gustavs och Henriks lek. Det kan bara 

vara två barn på en gunga och Alex får därför inte plats. Bristen på plats på gungan 

gör att Alex stannar utanför grinden där han uppmärksammas av en pedagog. Alex 

ville fortsätta att leka med Henrik men då Henrik väljer att gunga tillsammans med 
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Gustav kan det argumenteras för att det egentligen både är Henrik och materialet, 

dvs. gungan som hindrar Alex deltagande.  

6:2 På vilka sätt utövar barn sina demokratiska rättigheter   

Observationerna visade på att barnen i förskolans utomhusverksamhet utövar sina 

demokratiska rättigheter på olika sätt. De två aspekter som presenteras nedan genom 

underrubrikerna uppmärksamhet och brytande av regler är de som visade sig vara mest 

förekommande.  

6:2.1 Uppmärksamhet   

Det observationerna visade var att barnen på förskolan sökte uppmärksamhet på olika sätt. 

Genom kroppsspråk, verbalt eller ickeverbalt språk.  

Vi är i exemplet nedan ute på den lilla gården. Det är endast avdelningen Stjärnan. Jag 

observerar Max (1 år och sju månader) som står och håller en av pedagogerna i handen.  

Exempel 1: I tystnad. 

Max (1 år, sju månader) går och håller en av pedagogerna i handen. 

Pedagogen frågar honom vad han vill göra samtidigt som hon stannar 

upp lite. Max svarar inte utan fortsätter att gå och drar i vikariens 

hand. Vikarien uppfattar att han vill gå någonstans och går med. Max 

leder in vikarien i förrådet.  

Genom att dra pedagogen i handen samtidigt som Max går framåt visar han tydligt vad han 

vill. När pedagogen frågar honom vad han vill göra ger Max ingen verbal respons utan ger sitt 

svar genom sitt tydliga kroppsspråk. Då pedagogen är uppmärksam och visar på god 

hörstyrka sker kommunikationen mellan de båda utan problem.  

Exempel två nedan utspelar sig på den lilla gården och det är likt ovanstående exempel endast 

avdelningen Stjärnan ute. Emma (1 år och sju månader) står inne vid gungorna och puttar på 

en utav dem.  

Exempel 2: När pedagogen ser.  

Emma (1 år sju månader) står bredvid gungan och puttar på den. En 

pedagog får syn på detta och frågar om hon vill gunga. Emma nickar 

och får hjälp upp i gungan. En pojke kommer och ställer sig vid den 

lediga gungan bredvid och gör ett ljud. Pedagogen hjälper pojken upp 

i gungan och ger fart. Båda barnen visar med hjälp av kroppen när 

de vill ha mer fart. De viftar med armarna och sparkar med benen 
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hårt fram och tillbaka. Det kommer något enstaka ljud från dem när 

vikarien inte på en gång uppmärksammar deras försök till att säga 

till.  

Emma står och puttar på gungan, hon visar genom sitt kroppsspråk att hon vill gunga. Tack 

vare att pedagogen ser henne och ger uppmärksamhet kan Emma framföra sin önskan om att 

gunga. Emma och pojken använder sig av både kroppsspråk och enstaka ljud vilka ges 

respons av pedagogen som både hjälper dem upp i gungan och ger mer fart. Både Emma och 

pojken ges genom pedagogens hörstyrka och engagemang möjlighet till att påverka sin 

situation och ges därmed inflytande.   

I kommande transkriptioner ges exempel på när barns utövande av inflytande går förlorat. Det 

är något som observeras upprepade gånger. Som nämnt i avsnittet ovan söker barn 

uppmärksamhet på olika sätt när de vill någonting, genom att verbalt be om den men också 

genom ickeverbal kommunikation som kroppsspråk. Men vad är det som händer när barnen 

inte blir bekräftade? Och hur påverkar det barnens inflytande?  

I exemplet nedan är avdelningen Stjärnan ensamma på den lilla gården. Vi har bara varit ute 

en liten stund när Mia (2 år) går in till gungorna och ställer sig. Hon står och puttar lite på en 

av gungorna men kan inte komma upp på egen hand. Mia söker då efter pedagogernas 

uppmärksamhet då hon behöver hjälp.  

Exempel 3: När man inte blir sedd. 

Mia (2 år) går in till gungorna och ropar ”unga”. Hon blir ståendes 

där en stund utan att få någon respons av pedagogerna. Mia provar 

att ropa några gånger till men blir ståendes ensam vid gungan och 

puttar på den. En av pedagogerna kommer gåendes med en stor säck 

jord och pedagogerna börjar ropa att nu ska de plantera. Mia släpper 

då gungan och går till pedagogerna.  

I detta exempel verkar pedagogerna inte uppfatta Mias önskan om att gunga. Då hon bara är 

två år kan hon ännu inte ta sig upp i gungan på egen hand och är därför beroende av 

pedagogernas hjälp. Att Mia inte blir sedd och därför inte kan säga till att hon vill gunga 

resulterar i en avsaknad av inflytande, Mia kan här inte påverka sin situation.  

Nästa exempel observeras vid förskolans staket där några av barnen stått och kikat på en 

postbil som lämnat paket på förskolan tillsammans med en pedagog. Detta exempel utspelar 



37 
 

sig samma förmiddag som observationen ovan. Här är det åter igen Mia som söker 

pedagogens bekräftelse då hon behöver hjälp med att komma upp på klätterstocken.  

Exempel 4: Jag vill klättra. 

Mia (2 år) har kikat på postbilen. När den åker iväg vill hon klättra 

upp på en stor stock som ligger på marken. Mia ställer sig vid den 

och säger ”ällaaa”. Pedagogen frågar henne då om hon vill klättra 

och Mia nickar. Pedagogen går därifrån. Mia försöker klättra upp på 

stocken men klarar det inte. Hon ser efter pedagogen och provar en 

gång till innan hon ger upp och går därifrån.  

Här nekas Mia ytterligare en gång till inflytande över sin situation då hon på egen hand inte 

kan klättra upp på stocken. Hon ser efter pedagogen, antagligen för att be om hjälp. När hon 

ser att pedagogen redan har hunnit en bit säger hon ingenting utan provar i stället igen på egen 

hand. Då Mia är för liten för att ta sig upp på klätterstocken och pedagogen går iväg, ges Mia 

inte möjligheten till att påverka vilket material hon vill leka med i utomhusverksamheten.  

6:2.2 Bryta regler  

Brytandet av regler i förskolan är ingenting ovanligt men behöver inte heller vara en 

säkerhetsrisk. Brytandet av regler kan ses som en aspekt av inflytande, eller snarare en brist 

på inflytande, vilket nämndes i ovanstående avsnitt. När barn är missnöjda med en regel eller 

en aktivitet kan barnen genom att bryta reglerna markera sitt missnöje. Brytandet av reglerna 

kan därmed ses som en form av indirekt inflytande. Barnen i min studie hade på onsdagar 

cykelfri dag på förskolan, vilket innebar att de inte fick ta ut några cyklar och leka med utan 

de skulle använda sig av annat material som fanns tillgängligt. Hur denna regel kom till fick 

jag tyvärr inget svar på, men vad som tydligt framkom under studien var att barnen var 

missnöjda med regeln.  

När nedanstående exempel utspelar sig är det endast barnen på avdelningen Stjärnan samt 

pedagogerna på den lilla gården som är där. Det är onsdag vilket innebär att det på förskolan 

är cykelfri dag. Vi har precis kommit ut på gården när observationen nedan görs.  

Exempel 1: Hindrat inflytande.  

Ute på gården springer barnen direkt till förrådet. Gustav 3 år vill 

ta fram en cykel men hindras av en pedagog. Pedagogen pekar på en 

lapp som sitter på dörren och påpekar att onsdag är en cykelfri dag. 

Gustav tar ut några andra leksaker och börjar prata med ett annat 
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barn. Ytterligare en pojke (Viktor 2 år) försöker att ta ut en cykel. 

Även han hindras av pedagogen men börjar då gråta och protesterar 

med höga ljud. Viktor får till slut ge med sig och går ut ur förrådet 

utan cykel.  

Pojkarna i exemplet visar genom sina handlingar att de vill cykla. De hindras dock 

av pedagogen eftersom att det är onsdag och cykelfri dag. Möjliggörandet av barns 

inflytande blir här mindre då barnen inte obehindrat kan välja att leka med det 

material som tilltalar dem. Gustav verkar godta pedagogens argument då han plockar 

ut några andra leksaker i stället. Viktor däremot börjar gråta och protesterar högt. 

Viktors försök till påverkan av situationen misslyckas och hans inflytande går 

förlorat då han får gå ut från förrådet utan cykel.  

Nedanstående exempel utspelar sig under samma förmiddag som ovanstående transkription. 

Viktor (2 år) har för någon timme sedan blivit nekad att ta ut en cykel ur förrådet men cyklar 

nu längs den asfalterade vägen. Jag står bredvid den asfalterade vägen och ser på när han 

cyklar.  

Exempel 2: Att få cykla.  

Viktor (2 år) har lyckats få ut en cykel ur förrådet och cyklar runt 

på den asfalterade vägen. En av pedagogerna pratar med honom (vad 

som sägs kan jag inte höra) och låter honom sedan cykla vidare. Han 

tycks här ha fått ett undantag ifrån regeln att onsdagen är en 

cykelfri dag.  

Jag kunde inte observera vad som blev sagt mellan pedagogen och Viktor. Därmed är det 

oklart om han ges ett undantag ifrån regeln eller blir han tillsagd att cykla in cykeln i förrådet 

men ignorerar det. Genom att ta ut cykeln och börja cykla, trots att det är cykelfri dag utövar 

Viktor indirekt inflytande. Viktor vet att han inte får cykla men väljer att bryta regeln då cykla 

är vad han vill göra. Det var få barn på avdelningen den här dagen och kanske ansåg 

pedagogen att Viktor genom att ta ut cykeln, visade missnöje med att endast leka med annat 

material och därför gav sitt godkännande till fortsatt lek med cykeln.  

6:3 Sammanfattning  

I detta kapitel har jag redogjort för resultatet av denna studie och frågeställningarna blir 

därmed svarade på. Resultatet klargör hur barn utövar sina demokratiska rättigheter i 

förskolans utomhusverksamhet. Barn utövar sina demokratiska rättigheter i olika 
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sammanhang. I både de styrda aktiviteterna samt inom den fria leken kunde utövandet 

urskiljas då barnen sökte inflytande eller delaktighet på olika samt när de utövade sina 

rättigheter genom delaktighet och inflytande i olika sammanhang. Utövandet av barnens 

demokratiska rättigheter genomfördes på olika sätt, genom sökandet av uppmärksamhet samt 

genom brytandet av regler. Sökandet av uppmärksamhet skedde genom verbalt och 

ickeverbalt språk, dvs. kroppsspråk.  

Utifrån resultatet kommer nu en diskussion att genomföras. Diskussionen är uppdelad i 

metoddiskussion, resultatdiskussion samt en avslutning.  

7. Diskussion  

I min studie har jag genom deltagande observationer samt miniintervjuer studerat hur barn 

utövar sina demokratiska rättigheter i förskolans utomhusverksamhet. Jag kommer nu utifrån 

resultatet av min insamlade data samt bakgrund och tidigare forskning diskutera barns 

utövande av sina demokratiska rättigheter. Frågeställningarna i studien har varit: I vilka 

sammanhang utövar barn sina demokratiska rättigheter? På vilka sätt utövar barn sina 

demokratiska rättigheter. Jag kommer i detta kapitel att börja diskussioner angående metod 

och kommer sedan att gå vidare till resultatdiskussion samt en avslutning.  

7:1 Metoddiskussion  

Insamlandet av data kan se olika ut beroende på studie. Då min studie fokuserade på att 

klargöra hur barn utövande sina demokratiska rättigheter i förskolans utomhusverksamhet 

förföll deltagande observation samt miniintervjuer som den lämpligaste metoden. I enlighet 

med Fangens (2005) uppmaning var jag deltagande i samspel samtidigt som jag iakttog 

deltagarna i studien, dvs. barnen och pedagogerna på förskolan. För att det ska bli 

deltagandeobservationer krävs att jag är deltagande, dvs. inte ställer mig utanför och intar en 

åskådarposition, där noteringar görs av de intryck jag får. Problematiken som förekom under 

studien var att deltagandeobservationer kräver att jag är just deltagande. När barnen under 

studien inte ville bli observerade valde jag att ta ett steg tillbaka. Jag fick då mer av en 

åskådarposition än ett deltagande. Men då detta gjordes av etiska skäl samt för att skapa 

trygghet för barnen och för att möjliggöra fortsatta observationer kändes handlingen 

nödvändig. Genom observationerna blev jag en naturlig del av barnens vardag. Jag var 

deltagande under fem dagar vilket resulterade i att barnen (med några få undantag) 

accepterade och verkade uppskatta min närvaro. Jag upplevde även att barnen började se mig 

som en trygg vuxen. Pedagogerna var väl medvetna om min roll under observationerna och 
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den respekterades ständigt. Barnen däremot hade lite svårare att förstå att jag inte var där som 

vikarie. Då barnen blev allt mer trygga i min närvaro började de vända sig till mig när de 

exempelvis behövde hjälp med någonting. I de flesta avseenden var dock inte detta något stort 

problem. Då jag var deltagande i barnens samspel föll sig ofta bekräftandet och responsen till 

barnen naturligt. Fördelarna med deltagandeobservationer som metod överväger dock den 

problematik som förekom. Miniintervjuerna med barnen blev tyvärr inte så lyckade som jag 

hoppats på. Barnen svarade inte gärna på de frågor som ställdes utan pratade hellre om andra 

saker, det hände även att barnen inte svarade någonting.  

”Föreställningar om kvalitet i vetenskapliga arbeten är fundamentala. Utan sådana 

föreställningar kan inte forskare göra ett gott arbete” (Larsson, 2005, s1). Kvalitet i kvalitativa 

studier, dvs. trovärdighet och pålitlighet i studier är precis som Larsson (2005) uttrycker det 

fundamentala. Författaren framhäver att det bör vara harmoni mellan forskningsfrågan, 

antaganden om forskning och det studerade fenomenets natur, samt mellan datainsamling och 

analystekniken. För att tydliggöra studiens trovärdighet har datainsamlingen i min studie 

därför noggrant redovisats för och min roll som observatör har reflekterats över. För att styrka 

resultatets trovärdighet har jag gjort uppriktiga ansträngningar för att påvisa jämförbara 

resultat från tidigare forskning. Den typ av generalisering jag kan anta syns igenom min studie 

är att min studie blir rimlig i ljuset av annan forskning. Styrkorna i kvaliteten i min studie är 

därför att studien är genomskinlig, dvs. att jag genom att referera till tidigare 

forskningsstudier samt tydligt ger en beskrivning av mitt analysförfarande. Jag möjliggör 

också för läsaren att ifrågasätta min tematisering i resultatet, detta med hjälp av de olika 

transkriptionerna som redogjorts för. De svagheter som kan urskiljas är att studien utfördes 

under en kortare tid, samt att studien innehåller ett begränsat antal barn då det var få barn på 

avdelningen. Ytterligare aspekter kan vara att jag kanske påverkat vad barnen gör genom min 

närvaro. Detta har dock inte uppmärksammats. Många av observationerna som redovisats i 

resultat kapitlet är också relativt korta. Barnen som observerades lekte sällan samma lek eller 

med samma material en längre stund. Observationerna är därför inte på många minuter 

vardera. Några av observationerna som gjordes utspelade sig på mindre än en minut. 

Förskolorna i dagens samhälle är på många sätt lika varandra, men pedagogerna och barnen 

gör förskolan unik. Därför vill jag påpeka ytterligare en aspekt som kan ha påverkat studien, 

nämligen de urval som gjordes. Med urval menar jag specifikt de urval som gjordes av 

förskola och barn. Hade studien utförts på en annan förskola hade resultatet av studien kunnat 

komma att se annorlunda ut. Det gäller även vid urval av barn, även om det hade varit andra 
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barn på den förskolan där studien utfördes hade studien kunnat generera ett annorlunda 

resultat.  

7:2 Resultatdiskussion  

Jag har i kapitel sex redogjort för i vilka sammanhang barn utövar sina rättigheter samt på 

vilka sätt barn utövar sina rättigheter. Dessa har analyserats med hjälp av begreppen 

inflytande, delaktighet, indirekt inflytande samt hörstyrka då dessa begrepp är aspekter av 

demokratibegreppet. Resultatdiskussionen kommer att redovisas för genom de två 

övergripande teman som även presenterats i resultatkapitlet, dvs i vilka sammanhang barn 

utövar sina demokratiska rättigheter samt på vilka sätt barn utövar sina demokratiska 

rättigheter. Dessa teman kommer att diskuteras gentemot studiens syfte samt tidigare 

forskning.  

7:2.1 I vilka sammanhang barn utövar sina demokratiska rättigheter  

Ribaeus (2014b) samt Emilson (2007) klargör genom sina studier hur barns inflytande och 

delaktighet kan tas tillvara på under de styrda aktiviteterna. Dock belyses att det är i relation 

till pedagogens kontroll, pedagogen är den som möjliggör för barnens inflytande och 

delaktighet. Barns rätt till inflytande i förskolans verksamhet, dvs. barns rätt att få komma till 

tals och bli lyssnade på är något som både Hägglund, et al (2013) och Gustavsson (2011) 

konstaterar. Barns inflytande i verksamheten möjliggörs genom pedagogers bekräftelse av 

barnen. För att som pedagog kunna bekräfta barnen krävs en god hörstyrka, dvs. att 

pedagogerna inte bara lyssnar på barnen utan även försöker höra och verkligen förstå vad som 

sägs (Åberg, Lenz Taguchi, 2011). Lyssnandet innebär dock inte bara att pedagogerna lyssnar 

genom sin hörsel, de bör även ge respons till barnens kroppsspråk, etc. Vad resultatet belyser 

är att om barnen blir bekräftade möjliggörs deras inflytande, men om barnen inte blir 

bekräftade går deras inflytande förlorat. Mitt resultat klargör likt Te Ones (2011) resultat att 

förskolans rutiner, dvs exempelvis styrda aktiviteter, sällan är valbara för barnen. Liknande 

det resultat som Bae (2010) redogör för, klargör mitt resultat för att barn i förskolans 

planerade aktiviteter visar missnöje genom att göra andra saker än de som pedagogerna 

planerat. Det kan vara att gå iväg eller att sitta och skruva på sig som transkriptionerna i mitt 

resultat klargör. Genom att exempelvis gå iväg utövar barnen sina demokratiska rättigheter, 

de visar att de hellre vill göra någonting annat. De utövar ett indirekt inflytande över 

situationen. Indirekt inflytande vilket beskrivs av Ribaeus (2014b) är ett begrepp och 

föreskrivs som det motstånd barn gör för att exempelvis visa missnöje med en aktivitet. Barn 

visar sitt missnöje på olika sätt, de sitter inte still när de ska och de börjar leka med 
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ytterkläderna när de egentligen ska klä sig. Ytterligare ett sätt att visa missnöje för barn är 

brytandet av regler. Genom analysen av det empiriska materialet blev det tydligt att barn 

utövade ett indirekt inflytande. Om barnens utövande godkännes eller ej är dock upp till 

pedagogerna som har kontrollen över den styrda aktiviteten. Enligt mina erfarenheter är det 

dock tyvärr vanligt att barnen uppmuntras att sitta still och vara delaktiga i aktiviteten. Deras 

inflytande överses av pedagogerna då de vill genomföra aktiviteten som planerat. Detta kan 

dock leda till ointresserade barn som ogärna deltar i framtida aktiviteter då de känner att deras 

påverkan av aktiviteten ändå går osedd eller ignorerad förbi.  

I ”oplanerade planerade aktiviteter” likt den beskriven i resultatet under rubriken, bygga och 

skapa ute. Hade barnen på förskolan både mer inflytande och delaktighet än i de styrda 

aktiviteterna. Här utövade barnen fritt både yttrandefrihet samt åsiktsfrihet, något som 

saknades i de styrda aktiviteterna. I denna aktivitet visade sig även allas lika värde, detta 

genom alla barnen gavs rätt till deltagande samt inflytande. Att vara delaktig betyder att ha 

del i och är av stor betydelse för barnen i förskolan. Att barn är deltagande innebär att de har 

lika stor rätt som andra deltagare i förskolan att bli hörda och lyssnade på. Delaktighet kan 

som ovanstående stycke beskriver handla om att vara delaktig i lek eller i aktiviteter.  

Ribaeus (2014b) samt Sheridan och Pramling Samuelssons (2001) studier klargör att barn 

känner sig mer fria under förskolans fria lek än i de styrda aktiviteterna. Detta trots att den fria 

leken endast möjliggör för villkorat inflytande. Liknande det resultat Te One (2011) klargör 

för redogör även min studie för hur exempelvis avgränsning av material och utrymme kan 

hämma barnens utövande av sina rättigheter. Barn i den fria leken kan även få tillsägelser vid 

exempelvis felbehandling av varandra eller material, även vid brytandet av regler. Barnen kan 

också i den fria leken vara tvungna att be om lov för att få tillgång till vissa material eller 

områden i och utanför förskolans utomhusverksamhet, exempelvis andra gårdar eller 

skogsområdet bredvid förskolan. Detta redogörs bland annat för i resultatet under rubriken, att 

upptäcka där några av barnen har hittat en död fågel. Då barnen vill begrava fågeln ber de om 

pedagogens tillåtelse. Då pedagogen bekräftar barnens önskan kan de tillsammans gå utanför 

förskolans gård och in i skogen som ligger intill förskolan. Barnen utövar här sina rättigheter 

vad gäller både inflytande och åsiktsfrihet.  

I den fria leken uppmärksammades ett ständigt återkommande fenomen, turtagning. 

Quennerstedts (2016) resultat klargör hur turtagning förekommer som en aspekt av barns 

rättighetshållande positioner vad gäller rättigheten, allas lika värde. Turtagningen kunde som 

tidigare nämnt i resultatet urskiljas i nästan alla av barnens lekar. De gånger turtagningen 
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genomfördes obehindrat flöt barnens lekar på. Även om turtagningen inte alltid skedde med 

verbalt språk som stöd verkade barnen uppmärksamma och respektera varandra. När 

turtagningen inte fungerade som förutspått blev dock resultatet inte lika lyckat. Som beskrivit 

i resultatet i transkriptionen, när är det min tur verkar det som att Max förlitar sig på 

turtagningen som ”regel”. Drar vi slutsatsen att Max förlitar sig på ”regeln” att de ska turas 

om att leka i rutschkanan och därför går fram till den för att visa att det är hans tur och barnen 

varken åker ned eller ger honom utrymme, kan det vara orsaken till varför han väljer att backa 

undan ingen. Här sker ingen turtagning och Max delaktighet i rutschkanan går förlorad då de 

andra barnen inte är medvetna om hans önskan att få dela den.  

Ett annat återkommande sammanhang som observerades vilket belyses i resultatet var att alla 

får vara med. Som tidigare nämnt sker uteslutning av barn i lek dagligen på förskolan. Detta 

trots den ”oskrivna regeln” om att alla får vara med. Uteslutningen skedde som redogjorts för 

i resultatet genom verbalt språk och kroppsspråk. Resultatet visade även på att förskolans 

material kan bidra till uteslutning i lek. I exemplet, vi vill leka ensamma använder sig de två 

pojkarna av både kroppsspråk och verbalt språk när de utesluter den tredje pojken. De söker 

även bekräftelse hos pedagogerna i sin önskan om att få leka ensamma. Den tredje pojken 

misslyckas i utövandet av sina demokratiska rättigheter då han varken kan framföra sina 

åsikter eller vara deltagande i leken. Transkriptionen, jag vill leka med dig är ytterligare ett 

exempel där ett barn blir nekad utövandet av sina rättigheter. Dock visar detta exempel också 

på hur ett barn kan utöva sina rättigheter för att just exkludera ett annat barn ur leken, detta 

genom att hänvisa till äganderätten. Äganderätten vilken lyfts fram i resultatet och även i 

tidigare forskning kopplar jag till både inflytande och delaktighet. Äganderätten var något 

som observerades under alla fem dagar som observationen pågick. Kopplingen till inflytande 

och delaktighets begreppen gjordes då jag kunde urskilja hur äganderätten allt som oftast 

hindrade barns inflytande och delaktighet, men även ibland möjliggjorde den. När andra barn 

utgjorde ett hot emot barnets äganderätt av ett specifikt material hindrades detta med 

högljudda protester och även gråt, vilket nästan alltid resulterade i att situationen 

uppmärksammades av en pedagog. Jag kan anta att pedagogen uppmärksammades för att 

barnet skulle få stöd i sitt utövande av äganderätten. De barn som hävdade sin äganderätt 

kunde på ett helt annat sätt påverka situationen jämfört med det barn som på något sätt hotade 

barnets äganderätt. De barn som inte fick möjlighet att påverka situationen har heller inte 

något inflytande. Barnet vars äganderätt blir konstaterat har däremot inflytande, dvs. 

möjligheten att påverka både situationen och materialet. När det gäller delaktighet 



44 
 

observerades att äganderätten i nästan alla fall hindrade barns deltagande. Då barn utesluter 

varandra ur lek utövar de sina demokratiska rättigheter, barnen misslyckas dock när det är 

dem själva som blir exkluderade. Det kan vara ett lärorikt ämne att diskutera, inte bara i 

barngruppen utan även i arbetslaget.  

7:2.1 På vilka sätt barn utövar sina demokratiska rättigheter  

Barn utövar sina demokratiska rättigheter på olika sätt. De söker pedagogernas 

uppmärksamhet med hjälp av ickeverbalt språk, dvs. kroppsspråk samt verbalt språk och 

ibland med hjälp av olika slags ljud. Pedagogernas uppmärksamhet söktes av olika skäl, när 

barnen ville ha hjälp med någonting, be om lov för någonting eller bara bli sedda och lyssnade 

på. Något som jag anser intressant med resultatet är att barnen lika ofta som de sökte 

uppmärksamhet verbalt också använde sig av kroppsspråket. De mindre barnen använde sig 

ofta av en kombination av kroppsspråk och olika slags ljud. För att barns utövande av sina 

demokratiska rättigheter ska lyckas, krävs lyhörda, intresserade och engagerade pedagoger, 

vilket mitt resultat visar. Ett exempel i resultatet handlar om Max som går och håller en av 

pedagogerna i handen. Han säger under observationen ingenting, men framför ändå sin 

önskan om att gå till förrådet genom att med sitt kroppsspråk visa vad det är han vill. I denna 

situation är det pedagogens närvaro och uppmärksamhet som möjliggör för Max inflytande. 

Han ges möjligheten att påverka sin utevistelse.  

Max är bara ett av alla barn som utövar sina demokratiska rättigheter på ett sätt som tyvärr 

många gånger inte blir uppmärksammat. Det kan bero på stora barngrupper, oerfarna vikarier, 

ointresse och dåligt engagemang eller ouppmärksamma pedagoger. Konsekvenserna av detta 

resulterar i barn som är oförmögna att uttrycka, framföra och utöva sina demokratiska 

rättigheter. Transkriptionerna, när man inte blir sedd samt jag vill klättra är exempel på detta. 

Dessa exempel handlar om flickan Mia som försöker utöva sin rättighet till inflytande över 

det material som finns tillgängligt i förskolans utomhusverksamhet. Resultatet av Mias försök 

till utövande av sina demokratiska rättigheter går förlorat då pedagogernas uppmärksamhet 

brister. Mia förlorar då möjligheten till att påverka sin situation och ges därmed inget 

inflytande.  

Bae (2010) och Ribaeus (2014b) klargör båda genom sina studiers resultat hur barn på olika 

sätt kan visa missnöje angående sin situation på förskolan. Författarna belyser hur barnen 

genom att ”göra det de inte ska” tar egna initiativ till hur de vill att verksamheten ska se ut. 

Detta leder oss in på ett ofta observerat fenomen vilket är beskrivet i resultatet som brytandet 
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av regler. Brytandet av regler är ett sätt barns kan visa missnöje på, dvs. deras sätt att utöva 

sina rättigheter genom ett indirekt inflytande. Som beskrivit i resultatet var onsdagar på 

förskolan en cykelfri dag, vilket betydde att inga cyklar skulle plockas ur förrådet. Barnen 

skulle använda sig av de andra material som fanns tillgängliga i förskolans 

utomhusverksamhet. I exempel ett under rubriken, bryta regler försöker två pojkar 

uppmärksamma pedagogen på att de vill cykla. De blir då nekade på grund utav att det är 

cykelfri dag. Trots pojkarnas genuina och delvis envisa försök till att utöva inflytande över 

situationen så är det pedagogen som har det slutgiltiga ordet. Det kan beskrivas som Ribaeus 

(2014b) klargör i sitt resultat, dvs. att i den här situationen begränsas och villkoras barnens 

inflytande. I exempel två under samma rubrik har Viktor lyckats med att få ut en cykel och 

cyklar den på den asfalterade vägen. Viktor utövar här både ett indirekt inflytande samt 

åsiktsfrihet då han bryter regeln om cykelfri dag. Han visar tydligt genom sitt handlande vad 

det är han vill göra, dvs. cykla.  

7:3 Avslutning  

De slutsatser som kan dras ifrån denna studie är att barn utövar sina demokratiska rättigheter i 

förskole-sammanhang som styrda aktiviteter samt fri lek. Barnen utövar dessa demokratiska 

rättigheter på olika sätt, genom både inflytande och delaktighet. Detta görs genom verbalt 

språk men även genom ickeverbalt språk/kroppsspråk. Hur ser då pedagogernas uppgift ut vad 

gäller barns utövande av sina demokratiska rättigheter? Pedagogerna har trots allt en stor del i 

möjliggörandet av barns utövande av rättigheterna. Mitt resultat visar trots fokus på barnen en 

tydlig bild av hur viktigt det är att pedagogerna är engagerade och uppmärksamma på det 

barnen gör. Både i de styrda aktiviteterna och i den fria leken. Det är pedagogerna som i 

många avseenden möjliggör för barnens utövande av sina demokratiska rättigheter och 

pedagogernas hörstyrka är därför avgörande. När barns utövande av sina demokratiska 

rättigheter förbises av pedagogerna hindras barns utövande av sina demokratiska rättigheter.  

Didaktiska konsekvenser som resultatet kan få för yrkesövningen är att genom att 

uppmärksamma hur barn utövar sina demokratiska rättigheter kan både pedagogerna och 

verksamheten utvecklas. Sverige är ett demokratiskt samhälle, det betyder att samhället är 

byggt på demokratiska grunder. Det är därför viktigt att barn i tidig ålder får förståelse för vad 

demokrati är och vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle. I förskolan ska barn lära 

sig att deras åsikt räknas, att deras röst har lika stor rätt som någon annans att få bli hörd. De 

ska lära sig att respektera andra och att alla människor är lika värda. Förskolan ska enligt 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) utveckla barns förmåga till ansvarskänsla och 
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social handlingsberedskap. Detta så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Det skulle 

därför i framtida studier vara intressant att undersöka hur barn själva uppfattar sina 

demokratiska rättigheter och om de är medvetna om dem.  

I mina avslutande meningar vill jag påvisa att jag har endast tittat på en aspekt av 

verksamheten, därför kan resultatet inte anses beskriva verksamheten som helhet. Vad som är 

viktigt att komma ihåg är att det är skillnad på att vara observatör och praktiker. Som 

observatör befinner man sig i verksamheten på helt andra villkor än vad praktikerna gör. Jag 

vill också avsluta med två praktiska exempel på hur pedagogerna i förskolan skulle kunna 

arbeta för att synliggöra barns demokratiska rättigheter. Genom en god hörstyrka och 

kommunikation mellan både barn och pedagoger möjliggörs för kunskapen om barns 

demokratiska rättigheter. Observationer är ett utmärkt verktyg vad gäller självutveckling som 

pedagog. Ta hjälp av kollegorna och utvecklas tillsammans genom samtal och diskussioner 

kring det observerade materialet.  
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Bilaga 1  
Informationslapp till föräldrar som sitter uppsatt på förskolans alla avdelningar.   

Hej alla föräldrar! 

Mitt namn är Nathalie Johnsen och jag går mitt tredje och sista år på förskollärarprogrammet 

vid Örebro universitet och läser nu kursen Självständigt arbete på 15 högskolepoäng. 

Mitt arbete under kursen går ut på att genomföra en studie som undersöker hur barns 

demokratiska rättigheter syns i förskolans utomhusverksamhet. Detta görs genom att 

observera både barn och pedagoger och jag kommer därför under fem dagar att befinna mig 

här på förskolan. Det är verksamheten som helhet som undersöks, intresse för individuella 

barn finns därför inte.  

Det material som samlas in är helt anonymt och kommer endast att användas till detta arbete 

och kommer sedan att raderas! Deltagande i studien är frivilligt.  

Ditt barn kan komma att synas på fotografier, om du som förälder inte vill att ditt barn 

ska synas på fotografierna vänligen säg till mig eller personalen på förskolan. 

Fotografierna kommer endast att fungera som minneshjälp och kommer därför bara att ses av 

mig!  

Har ni några frågor vänligen kontakta mig via mejl: kitty.johnsen@live.com eller personligen. 

Så här ser jag ut. (Bilden borttagen då den inte anses vara av betydelse här i uppsatsen).  
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Bilaga 2  
Vårdnadshavares godkännande till avdelningen där studien tagit plats.  

Till dig som vårdnadshavare!  

Jag kommer att observera barn och pedagoger under fem dagar här på förskolan med syfte att 

undersöka hur barns demokratiska rättigheter syns i utomhusverksamheten. Det är 

verksamheten som helhet som undersöks, intresse för individuella barn finns därför inte.  

Inget av det material som samlas in användas till någonting annat än studien. Det kommer 

heller inte att delas med någon annan än min handledare och detta kommer att ske inom 

klassrummets fyra väggar. När studien är färdig och godkänd kommer allt material att raderas. 

Deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst under studien.  

Ni som vårdnadshavare kommer nedan att få kryssa i en ruta som ger eller inte ger ert 

medgivande till att ert/era barn fotograferas i studiesyfte. Fotografierna kommer bara att 

användas som minneshjälp och kommer därför endast att ses av mig.  

Det är en helt anonym studie vilket betyder att inga namn, vare sig förskolans, 

avdelningarnas, pedagogernas eller barnens namn kommer att finnas med i arbetet. 

Detta för att respektera de etiska aspekter som måste följas under studien.  

Vilket svar som än ges kommer att respekteras! 

Lappen lämnas till personalen på avdelningen.  

Vänligen gör ett stort kryss över rutan så det inte går att missförstå svaret.  

 

         Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn fotograferas under studiens gång.  
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         Jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn fotograferas under studiens gång.  

 

 

 

Bilaga 3  

Redovisning av litteratursökning 
Namn: Nathalie Johnsen  

 

Vetenskapliga artiklar 
Intresseområde inför självständigt arbete:  

 

Sökning 
Sökmotor 

Sökord 
Fritext/ämnesord 

Begränsning Träffar Urval 1 
Efter 
läsning av 
rubriker 

Urval 2 
Efter 
läsning av 
abstract 

#1  
Eric EBSCO 

Preschool, democratic  Peer 
reviewed, 
academic 
journals. 
2005-2016 

16 5 4 

#2 
Eric EBSCO 

Preschool, influence, 
outdoor 

Peer 
reviewed, 
academic 
journals. 
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Preschool, influence Peer 
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#4 
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Mitt barns namn är:  
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Egna anteckningar:  

 

 

 

Vetenskapliga avhandlingar 
Intresseområde inför självständigt arbete:  

 

 

Sökning 
Sökmotor 

Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 
Efter 
läsning av 
rubriker 

Urval 2 
Efter läsning 
av abstract 

#1  
Libris 

Demokrati i förskolan Avhandling 3 1 1 

#2 
Libris 

Preschool outdoor play Avhandling 15 1 0 

#3 
Libris 

Barns inflytande i förskolan Avhandling  12 2 1 

#4 
Libris 

Elevinflytande Avhandling  25 5 3 

 

Vald avhandling 

Avhandlingens namn Författare/årtal Lärosäte/förlag 

Barn inflytande i förskolan – problem 
eller möjlighet för vuxna? 

Elisabeth Arnér 2006 
Licensuppsats 
 

Örebro universitet 
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Doktorsavhandling 

Karlstad universitet  
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