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Abstract 

Toddlers and democratic work - influence and participation among preschools’ 

youngest  

The purpose of this study was to find out how young children are allowed to influence and affect their 

daily lives in preschools, as well as teachers’ views on the latter. My interest in this topic is born out of 

my experience of working with both younger and older preschool children. My view is that democratic 

work with older children is largely based on direct verbal communication while with toddlers it is based 

on an adult’s interpretation of a child’s often non-verbal expressions. Thus, I believe that young 

children’s opportunities to influence to a greater extent than older children are dependent on having 

teachers with a conscious child’s perspective. Based on the above-stated purpose I have found it 

particularly interesting to explore a specific teachers’ approach, that takes advantage of the youngest 

children’s competencies, but also to identify dilemmas related to this. For that reason, the research 

questions have partially been formulated in order to discover whether conflicts exist between a young 

child’s right to influence and their need for care.  

The study begins with a general historical survey followed by presentations of curriculum history with a 

focus on children's influence, selected developmental theories and definitions of concepts essential for 

this study. Developmental theories have been selected for their relevance to the study and focus on 

Daniel Stern's intersubjectivity theory, its conceptual determination and usefulness in studies such as 

this. Furthermore, the results of the survey’s qualitative empirical observational studies and interviews 

based on phenomenological grounds are presented.  

Its main results argue that young children have the opportunity to influence when teachers allow the 

child´s perspective to dominate over the adult perspective. In doing this, teachers often show an intuitive 

awareness of young children's competencies and therefore take a flexible and playful approach in their 

work. Conflicts between younger children's right to influence and their need for care can be largely 

avoided using this outlook on democratic work in preschool. Moreover, cultural differences between a 

teacher´s and toddler’s expressions can be overcome by an intercultural approach where both parties are 

seen as equal.  
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1. Inledning  

16 månader gamla Maja pekar ut i hallen bredvid skötrummet och tittar vädjande på mig. Jag och mina 

kollegor har under en liten stund försökt övertala henne att klättra uppför stegen till skötbordet för en 

stunds ompyssling och småprat men Maja visar tydligt att hon inte vill. Med kroppen spänd och blicken 

fixerad i fjärran gör hon sitt yttersta för att ignorera oss och vårt lock och pock. Det är först när jag sätter 

mig på huk och varsamt lägger min arm om henne som hennes ena arm skjuter ut och visar vägen mot 

hallen. Vi tar varandra i hand och vandrar ut dit. Maja går direkt fram till sin låda och drar fram en grå 

mjukiskanin som hon trycker mot bröstet.  

- Aha, säger jag, vill kaninen också följa med när vi byter blöja?  

Maja nickar. Med kaninen under ena armen och med stöd av mig klättrar hon sedan upp på skötbordet. 

När våra blickar möts kan jag känna en lättnad och glädje hos oss båda. Maja har lyckats kommunicera 

sin vilja och jag har förstått henne. 

 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10 har barns inflytande beretts stor plats och betydelse. Detta 

inflytande definieras genom begrepp som påverkan, ansvar, samarbete och beslutsfattande vilka utgör 

grunden för förskolans demokratiarbete (Skolverket 2011a, s. 12). Fokus i denna uppsats kommer att 

ligga på detta arbete tillsammans med förskolans yngsta barn mellan ett och två år, de så kallade 

toddlarna, vilka jag anser befinner sig i en synnerligen aktiv och intressant fas av sin socioemotionella 

och verbala utveckling. I den fiktiva men ändå representativa händelsen ovan möter vi Maja som än så 

länge saknar ett väl utvecklat talspråk men likväl behärskar medel för att kommunicera med sin 

omgivning. Drivkraften bakom denna undersökning har varit att ta reda på hur barn i samma situation 

som Maja kommunicerar och tillåts inflytande över sin vardag på förskolan. Då ämnet är tämligen 

outforskat anser jag en undersökning i hög grad relevant. Den tidigare studie som jag finner har störst 

likheter med min egen är Anette Emilsons Young children´s influence in preeschool (2007). Längre 

fram i denna text kommer jag att göra jämförelser mellan Emilsons och mina egna resultat.  

 

Begreppet toddlare har, med inspiration av engelskans toddler, införts i svenska språket av Gunvor 

Løkken, norsk professor i förskolepedagogik. Løkken menar att barn i åldern 1-2 år utmärker sig genom 

både medvetna och meningsfulla kroppsrörelser avsedda för kommunikation med omgivningen och att 

dessa tidiga kommunikationsstrategier möjliggör ett tidigt involverande av toddlare i förskolans 

demokratiarbete.  En konsekvens av detta är att små barn tidigt bör ses som både kompetenta och sociala 

samhällsmedborgare (Løkken 2009, s. 6). Viss kritik har dock framförts mot begreppet. Anne Greve 
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skriver i sin avhandling att begreppet riskerar att reducera de yngsta barnen till representanter för sin 

karaktäristiska tultande gång (Greve 2007, se Grunditz 2013, s. 18). Jag delar inte denna kritik då jag 

anser att Løkken i sin forskning inte förminskar barnen genom att definiera dem utefter rörelsemönster 

utan snarare väljer att skilja ut och lyfta fram en av många komplexa egenskaper hos små barn, en 

egenskap som hon dessutom kopplar till väl utvecklad kompetens. Som jämförelse kan nämnas 

begreppet koltbarn som skiljer ut barn mellan ett och tre år enbart efter klädsel (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2011, s. 270). Således anser jag inte begreppet toddlare som olämpligt i dessa sammanhang 

och uttrycket kommer därför i denna studie löpande användas synonymt med formuleringar som 

förskolans yngsta och de minsta barnen. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Det aktiva deltagande barn som visualiseras i förskolans läroplan är ett relativt modernt barn. För att öka 

förståelsen för små barns levnadsvillkor och möjligheter till påverkan och inflytande innan tillkomsten 

av Lpfö 98/10 presenteras här en allmän återblick i svensk barndomshistoria åtföljd av redovisningar av 

läroplanshistoria med inriktning på barns inflytande, utvalda utvecklingspsykologiska teorier samt 

definiering av och diskussioner kring för studien väsentliga begrepp. Utvecklingspsykologiska teorier 

har valts efter relevans för undersökningen och fokuserar på Daniel Sterns intersubjektivitetsteori, dess 

begreppsbestämning och användbarhet i studier liknande denna. Dessutom redogörs kort för små barns 

förutsättningar för kommunikation med sin omgivning. 

 

2.1. Toddlaren i ett historiskt perspektiv 

När det gäller de yngsta barnen är det material som finns att tillgå för att studera deras historiska 

levnadsvillkor ofta mer bristfälligt än när det gäller äldre barns. Genom sagor och myter från det 

forntida Sverige kan vi dock förstå att små barn hade en svag ställning i det dåtida samhället och att det 

under svåra tider inte var ovanligt att de sattes ut i skogen eller offrades till asagudarna, skriver Barbro 

Holmdahl i Tusen år i det svenska barnets historia (Holmdahl 2000, s. 33). I och med kristendomen 

kom dock läran om livets okränkbarhet där det lilla barnet gavs särskilt skydd genom dopet och i 

Magnus Ladulås landslag från 1300-talet bestraffades barnamördare med döden. Samtidigt intresserade 

sig även klostren för barnfrågan och gav ut böcker om barnskötsel med råd om god hygien, mat, sömn 

och lek. Möjligtvis kan det tyda på att den franske historikern Philippe Ariès misstog sig då han hävdade 

att erkännandet av barndomen och dess särprägel kom först vid medeltidens slut, ett antagande han 
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grundade på avsaknaden av realistiskt avbildade barngestalter i den medeltida konsten (Heywood 2005, 

s. 27).  

 

Små barn var dock fortfarande mycket utsatta och riskerade att bli bragda om livet i det fördolda eller dö 

till följd av vanvård, svält och sjukdomar. När Sverige blev protestantiskt på 1500-talet uttalades det att 

barn från späd ålder i enlighet med den lutherska läran skulle fostras till underkastelse gentemot 

föräldrar och kyrka genom aga. Agan fick dock inte vara för hård utan faderlig då barn enligt Luther är 

älskade av Gud. Det är i stället världen som omger dem som är ond. Holmdahl hävdar dock att mycket 

talar för att i synnerhet barn under två år utan mindre konkurrerande syskon fick en omvårdnad som 

svarade väl utifrån deras behov. De fick således utöver mat, skydd och värme även kärlek, tröst och 

närhet (Holmdahl 2000, s. 55).  

 

Till följd av den nöd som rådde i landet tillkom 1642 en fattigvårdsförordning som fastslog 

kommunernas ansvar för nödställda och deras barn. Denna följdes på 1700-talet av fattigvårdsnämnder 

som ansvarade för de fattigaste barnens överlevnad. Under denna tid förflyttades alltmer fokus från 

barnets själ och religiösa räddning till dess kropp och välmående, tydligt inspirerat av den nya tidens 

upplysningsidéer. Barns skrik blev en vetenskaplig fråga som förklarades med hjälp av teorier kring 

kroppsvätskornas balansförhållande, den så kallade humoralpatologin (ibid, s. 44). Inspirerad av John 

Locke och hans tankar om barnet som ett oskrivet blad, en tabula rasa, utformade den franske filosofen 

och romantikern Jean-Jacques Rousseau sedermera sitt barnuppfostringsideal byggt på tesen kring 

barnet som oskuldsfullt men i riskzonen att utsättas för vuxnas fördomar, auktoritetstro och tvång 

(Heywood 2005, s. 45). I romantikens anda fick främst borgerlighetens kvinnor i allt högre grad en roll 

avskärmad från arbete utanför hemmet. Detta ledde till en förstärkt ställning för kvinnan som mor och 

även i förlängningen en ny och mer oskuldsfull syn på barn och barndom (Holmdahl 2000, s. 76).  

 

Barnadödligheten var dock fortsatt hög och högst var den bland de yngsta barnen i städerna dit 

behövande från landsbygden begav sig. Dessa större samhällen var trånga och smutsiga och många barn 

tvingades från tidig ålder slå sig ihop i kringdrivande tiggarligor för att överleva. 1785 öppnades 

Stockholms allmänna barnhus där övergivna och föräldralösa små barn togs om hand med avsikten att 

utackordera dem på landsbygden mot utbetald ersättning till de nya hemmen. På barnhuset var 

dödligheten mycket hög. Efter fyra år hade endast 56 av 328 barn överlevt (ibid, s. 87). De barn som 

blev kvar var ofta svåra att hitta fosterfamiljer till då många fruktade att barnen bar på olika smittsamma 

sjukdomar.  För att snabbast möjligt finna hem till dessa barn kunde de auktioneras bort till 



4 

 

lägstbjudande (de som godtog barnet mot lägst kommunal ersättning) eller erbjudas via annons mot 

betalning direkt till det blivande hemmet. Ersättningen till fosterfamiljerna var sällan hög och antagligen 

räknades det med att barnens arbetskraft skulle kompensera för deras underhåll. Troligt är även att 

systemet med ekonomisk kompensation lockade samhällets allra fattigaste till att ta sig an fosterbarn 

som de sedan inte kunde ta hand om. Yngre barn betingade en högre ersättning än äldre vilket gjorde 

dem särskilt utsatta. Bland annat riskerade de att falla offer för änglamakeri, en praktik som innebar att i 

synnerhet yngre barn togs om hand mot ersättning för att sedan mördas i det fördolda (ibid, s. 115). 

 

1836 öppnades den första småbarnsskolan i Sverige, vilket var första gången som organiserad 

institutionell tillsyn av små barn erbjöds under dagtid.  I spetsen för detta initiativ stod överste Carl af 

Forsell som hade inspirerats av det beryktade Infant School Society i England. Skolan vände sig främst 

till barn som annars riskerade att lämnas ensamma under dagarna och strävade både efter att bedriva 

undervisning och omvårdnad vilket skulle ske med religiösa förtecken och utan aga. Målsättningen med 

verksamheten var delvis att få ner dödligheten bland små barn. Priset för att lämna sitt barn till 

småbarnsskolan var överkomligt och anställda lärare fick till en början gå en utbildning i 

småbarnsskolans pedagogik. Vid samma tid öppnades även de första barnkrubborna som i likhet med 

småbarnsskolan hade som målsättning att skydda de minsta barnen från att lämnas ensamma medan 

föräldrarna, främst ensamstående mödrar, arbetade. Även här var kostnaden för barnens tillsyn rimlig 

och för att få lämna sitt barn till barnkrubban var man tvungen att kunna visa upp intyg på fattigdom.  

Till skillnad från småbarnsskolorna fanns här emellertid ingen pedagogisk målsättning. Behovet av 

barnkrubbornas tjänster ökade i och med att kvinnor i allt högre utsträckning anställdes inom industrin 

samt att den förlängda skolplikten omöjliggjorde för äldre syskon att stanna hemma som barnvakter till 

de yngre (Holmdahl 2000, s. 108). Barnkrubborna bytte sedermera namn till daghem medan 

småbarnsskolorna smälte samman med andra verksamheter och försvann.  

 

I slutet av 1800-talet öppnades ett flertal så kallade barnträdgårdar, pedagogiska institutioner inspirerade 

av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel och hans Kindergartenskolor. I Fröbels pedagogiska vision 

sågs barnen som plantor som ömt och naturligt skulle vårdas av utbildade och erfarna pedagoger 

(Richardson 2010, s. 173). Barnträdgårdarna vände sig till skillnad från småbarnsskolorna och 

barnkrubborna till välbärgade familjer med vissa förväntningar på den bedrivna verksamheten. 

Avgifterna var högre och stängde på så sätt effektivt ute barn till föräldrar med lägre inkomster. I ett 

försök att motverka dessa sociala motsättningar inrättade systrarna Ellen och Maria Moberg den första 

folkbarnträdgården 1904 och länkade därmed, likt småbarnsskolorna, samman pedagogik och socialt 
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ansvarstagande. Samtidigt blev Ellen Keys bok Barnets århundrade (1900) en stor framgång med sina 

idéer om det goda barnet med en egen inneboende förmåga att utvecklas (Holmdahl 2000, s. 135). Key 

såg främst att de yngsta barnen togs omhand av sina mödrar som hon menade borde erbjudas stöd av 

samhället för att klara sin försörjning under denna tid, det vill säga ett system som skulle kunna sägas 

vara en föregångare till dagens föräldraförsäkring. Key var även en uttalad motståndare till aga som hon 

ansåg tyda på brister inom självtukt, intelligens, tålamod och värdighet hos den som agade (Bergenlöv 

2009, s. 131). 

 

På 1930-talet blev barnomsorgen en viktig del av den politiska agendan då den ansågs vara en 

förutsättning för kvinnors yrkesarbetande. I spetsen för denna utveckling stod den socialdemokratiska 

politikern och psykologen Alva Myrdal som inte betraktade situationen för hemmavarande kvinnor och 

deras barn som stimulerande för någon av dem. Myrdal propagerade, tillsammans med maken Gunnar, i 

boken Kris i befolkningsfrågan (1934) för väl ordnade och kostnadsfria storbarnkammare dit kvinnor 

kunde lämna sina barn. Till en början startades dessa i HSBs lokaler. Alva Myrdal var som rektor vid 

Socialpedagogiska seminariet ansvarig för att utbilda personal till dessa kammare vars pedagogik skulle 

vila på vetenskaplig grund och vara icke-auktoritär (ibid, s. 156). Myrdal ansåg att i synnerhet de yngsta 

barnen var i behov av vård utförd av sakkunniga då ”spädbarnsvården är den arbetsammaste, 

opersonligaste och tekniskt mest fordrande” (Hedenborg 2005, s. 280). Synen på en friare uppfostran 

blev än mer påtaglig efter andra världskrigets slut och därmed föddes även tanken om det kompetenta 

barnet som en likvärdig samhällsmedborgare vid sidan av den vuxne. Därmed kan sägas att den 

långlivade synen på barnet som ofullkomlig i relation till den normative vuxne kom till en avslutning. 

Som ett resultat därav och som en protest mot krigstidens läror om rashygien där individens genetiska 

arv stod i fokus kom forskningen nu alltmer att intressera sig för att finna psykiska orsaker till barns 

beteende. 1979 blev Sverige först i världen med att förbjuda barnaga. Sverige var även ett bland de 

första länderna som ratificerade FN:s barnkonvention. Det skedde 1990. UNICEF, FN:s barnfond, 

arbetar idag aktivt för att göra barnkonventionen till svensk lag (UNICEF 2015). 

 

Utifrån denna återblick i svensk barndomshistoria kan vi dra slutsatsen att i synnerhet små barn varit 

föremål för stor utsatthet och hänsynslöshet men även att de varit älskade och värdesatta. Det är dock 

först på 1900-talet, av Ellen Key kallat barnets århundrade som en syn på barnet som kompetent på 

allvar kan börja skönjas. Att vi idag går mot en utveckling där inte vem som helst längre anses nog 

kvalificerad att ta hand om dessa i hög grad kapabla barn blir tydlig i och med de allt hårdare kraven på 

antalet universitets- och högskoleutbildade pedagoger verksamma på förskolorna. Detta är en positiv 
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progress där utsikterna för framför allt förskolans yngsta barn att ses som kompetenta och därmed 

behandlas därefter ökar. 

 

2.2. Läroplanen och barns inflytande 

Upptakten till att i ett officiellt styrdokument tillskriva barn rätt till inflytande över den verksamhet de 

vistas i togs för första gången i och med den statliga Barnstugeutredningen 1968, en daghemsutredning 

som kom att bli vägledande inom pedagogik och metod.  Utredningen var tydligt inspirerad av Jean 

Piagets stadieteorier kring barns utveckling vilket medverkade till att stor betydelse lades vid barnens 

mognad. Dessa teorier utgår från att barn genomgår två huvudsakliga utvecklingsprocesser, en biologisk 

och en kunskapsinhämtande vilka omöjligt kan fortskrida parallellt. Detta medför, enligt utredningen 

exempelvis att barn som lär sig gå tidigt i stället kommer att utveckla ett försenat talspråk och tvärtom. 

Samtidigt ansågs barn i toddlaråldern karaktäriseras av självcentrering och därför inte vara i behov av 

alltför stor social kontakt med varken flertalet barn eller vuxna (Lindahl 1998, s. 67 ff). 

Barnstugeutredningen fastslog dock att daghemsverksamheterna borde utgå ifrån barnens intressen och 

verka stimulerande för deras intellektuella, sociala och emotionella utveckling (Persson 1998, s. 43).  

 

1978 rekommenderade däremot Socialstyrelsen i Arbetsplan för förskolan. Små barn i daghem att små 

barn tidigt bör erbjudas samvaro i grupp. Argumentet för detta var att barnen genom att få ta del av och 

vänja sig vid gruppers särskilda dynamik kring samspel och kamratskap skulle utveckla en potential till 

att bli demokratiska individer. De yngsta barnen erkändes nu följaktligen som sociala och kompetenta 

och tidigare motstridiga uppfattningar förklarades bygga på förlegade normer utan vetenskaplig grund. 

1987 kom Socialstyrelsen även att publicera ett pedagogiskt program för förskolan. Det slog fast att 

förskolans uppgift var att erbjuda barnen en trygg och lärorik verksamhet med tydliga måluppsättningar 

där omsorg och utveckling bildade en gemensam enhet. Verksamheterna skulle arbeta efter tydliga 

rutiner men samtidigt ge utrymme för barnens egen påverkan (Lindahl 1998, s. 70 f).  

 

1998 utgavs den första svenska läroplanen för förskolan, Lpfö 98 vars syfte var att betona förskolans 

pedagogiska betydelse samt införliva förskolan med det resterande utbildningssystemet. Detta skulle 

förverkligas genom att dra nytta av arbetslagens olika kompetenser och därtill utökad samverkan mellan 

förskola och förskoleklass, grundskola och fritidshem (Utbildningsdepartementet 1997, s. 8 ff).  Den 

nya läroplanen kom dock även att understryka vikten av lek och omsorg som i samklang med 

arrangerade inlärningssituationer framhölls som essentiella för att bilda en helhet för lärande. Även 
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förskolans viktiga roll som förmedlare av värden kring demokrati och empati lyftes fram i ett eget 

avsnitt. Där uppmanas förskolornas arbetslag till att ge barnen ansvar för både egna handlingar och 

förskolans miljö. Vidare borde barnens intressen uppmärksammas och synliggöras i verksamheternas 

planeringar (Skolverket 2009, s. 4 ff).  

 

Lpfö 98 kom dock att skrivas om och 2011 utkom den reviderade versionen, Lpfö 98/10. I det förslag 

till ändring av Lpfö 98 som gavs ut 2009 anges skälen till detta. Bland annat önskade Skolverket att 

förskolornas arbete i högre grad än tidigare skulle utnyttja barnens egna inneboende kraft och potential 

till lärande. Vidare föreslogs förtydligade och kompletterande läroplansmål inom ämnena matematik, 

teknik och naturvetenskap samt ett ökat pedagogiskt ansvar för förskollärarna. Vikt lades även vid 

uppföljning och utvärdering av verksamheterna som ett led i det pågående kvalitetsarbetet (Skolverket 

2009, s. 6 f). Lpfö 98/10 är idag det styrdokument som landets förskolor ska arbeta efter. Det är utformat 

som en ramlag byggd på grundläggande värderingar och allmänna riktlinjer som ger dess uttolkare 

relativt stor frihet i att interpretera dess principer i praktiken. På så sätt blir läroplanen ett dokument som 

inbjuder till kreativitet och intressanta diskussioner kollegor emellan. Hur läroplanen efterföljs kan 

därför skilja sig åt mellan olika förskolor, eller till och med mellan olika avdelningar inom samma 

förskola. Sättet på vilket läroplanen uttolkas och implementeras är av yttersta vikt då vi tidigare i denna 

text kunnat se att barns öden under historiens gång ofta legat i händerna på politiska, religiösa och 

medicinska auktoriteter. Som exempel kan tas Rousseaus tankar kring det oskuldsfulla barnet och hur 

dessa kom att påverka den borgerliga familjestrukturen och barnsynen. Läroplanen och dess tillämpning 

kan därmed påverka barns liv även utanför förskolan då dess förmedling av en viss typ av barnsyn har 

stor potential att sträcka sig in i hemmen och vidare ut i samhället. Ett barn som bemöts som kompetent, 

jämbördigt och delaktigt på förskolan kan därmed ha ökad utsikt till liknande möjligheter i samhället i 

övrigt. Väl medveten om att förskolan sällan förknippas med rollen som en aktiv och värdefull 

samhällsaktör menar jag ändå, med förankring i ovan förda diskussion att potentialen finns där. I och 

med ökade kunskaper hos allmänheten om läroplanens innehåll och tilltagande statushöjning för 

förskolläraryrket tycks dock utvecklingen ha kapacitet att gå i rätt riktning. 

 

2.3. Att tolka någon annans vilja. Om barns perspektiv och barnperspektiv 

Att aktivt arbeta för att ge barn i toddlaråldern inflytande över förskoleverksamheten och därmed även 

sin vardag innebär i någon utsträckning att som pedagog tolka barnens många gånger icke-verbala 

uttryckssätt. Løkken menar att småbarnspedagogen bör vara som en ”tolkande ’arkeolog’ i 
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toddlarkroppens många betydelseskikt” vilket hon även benämner ”toddlarkroppens fenomenologi”. 

Denna hållning möjliggör för den vuxne att få en ökad förståelse för barnets förutsättningar och därmed 

även ger barnet ökade möjligheter till inflytande. En fenomenologisk förståelse av små barns uttryck 

handlar enligt Løkken om att söka förstå barnets många gånger icke-verbala avsikter och 

meningsskapande (Løkken 2006, s. 40 f). Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty hävdade på ett 

liknande sätt att det är i möten med andra människor som förutsättningarna ges för att lyckas förstå dem. 

Dessa möten handlar inte enbart om det verbalt uttryckta utan lika mycket om det icke-verbala, vilka 

tillsammans bildar tolkningsunderlag av andras varande (Merleau-Ponty 1962, s. 208 ff). Genom att 

pedagoger bemöter barn med samma slags lyhördhet och sensibilitet som Merleau-Ponty förespråkar 

möjliggörs en förändring av maktstrukturerna parterna emellan. Detta kan ske då dessa möts som två 

likvärdiga subjekt i ett intersubjektivt möte där barnet blir bekräftat i sina initiativ till kommunikation 

(Emilson 1998, s. 90). Att omskapa dessa maktstrukturer blir i sin tur en viktig del av förskolornas 

demokratiarbete och en förutsättning för reellt inflytande för barnen.  

 

Begreppen barns perspektiv och barnperspektiv är centrala då tolkning av barns uttryck diskuteras. I 

Pramling Samuelson, Sommer och Hundeides (2011, s. 6) begreppsdefinition utgår barns perspektiv 

från den vuxnes tolkningar av barnets manifestationer medan barnperspektiv tar avstamp i barnets egna 

upplevelser av desamma. Arnér å sin sida menar att uttrycket barns perspektiv (Arnér använder dock, 

tvärtemot Pramling Samuelson, Sommer och Hundeide, uttrycket barnperspektiv för att representera 

vuxnas tolkningar av barns manifestationer) rymmer en stor komplexitet och mångtydighet och riskerar 

att nyttjas som ett innehållslöst modeord. Arnér lyfter i stället fram George Herbert Mead och hans 

resonemang kring möjligheten av att anta en annans perspektiv parallellt med det egna, en förmåga som 

Mead ansåg är central för att möjliggöra ett meningsfullt samspel människor emellan. Denna 

kommunikation med vad Mead kallar ”den betydelsefulle andre” möjliggör att prognostisera dennes 

reaktion på de egna uttrycken (Arnér 2009, s. 28 f). Därmed kan Meads idéer sägas utgöra både en 

kompromiss och ett jämställande mellan begreppen barns perspektiv och barnperspektiv där såväl 

pedagogens som barnets synsätt värdesätts och tas tillvara. Detta kan utgöra en god grogrund för 

ytterligare ett steg mot en förskoleverksamhet där i synnerhet de yngsta barnen inte löper risk att hamna 

i en underordnad ställning gentemot pedagogerna. 

 

Niss och Söderström lyfter i sin bok Små barn i förskolan – den viktiga vardagen och läroplanen (2005, 

s. 22) fram pedagogisk dokumentation som ett verktyg som gör det möjligt att urskilja hur barns 

samspel med andra tar sig till uttryck. Författarna menar även att det är ett hjälpmedel för att synliggöra 
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pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen samt hur de tolkar barnens uttryckssätt. Arnér (2009, s. 

21) hävdar här att ett pedagogiskt arbete sprunget ur barns perspektiv är avgörande i fostran av barnen 

till demokratiska individer. Ann Åberg uttrycker sig på ett liknande sätt och menar att inget 

demokratiarbete kan ske utan pedagogernas tro på kompetenta barn som på allvar tillåts delta och utöva 

inflytande över förskoleverksamheterna (Åberg 2005, s. 65). Barnperspektivet och dess direkta 

möjlighet att påverka förskoleverksamheterna är därmed beroende av pedagogernas ofta olikartade sätt 

att se på barn och barndom. Skillnader i pedagogers barnsyn kan enligt den brittiske psykoanalytikern 

John Bowlbys anknytningsteorier ha sitt ursprung i individuella inre arbetsmodeller, det vill säga djupt 

rotade normer för hur interaktion med andra bör se ut. Dessa inre arbetsmodeller formas tidigt i livet och 

blir med andra ord avgörande för hur en pedagog bemöter sina elever och vilken självbild de därmed har 

möjlighet att utveckla (Normell 2004, s. 59 ff). En småbarnspedagog kan exempelvis medvetet eller 

omedvetet välja att tolka ett barns gråt som antingen ett uttryck för ledsnad eller för ilska och bemöta 

barnet därefter. Ett feltolkat barn riskerar därmed att skapa en skev inre arbetsmodell för hur samspel 

med andra människor bör se ut. Denna omständighet visar hur viktig pedagogens förhållningssätt och 

arbete utefter ett aktivt barnperspektiv är för barnets fortsatta utveckling.  

 

2.4. Toddlaren i ett omsorgsperspektiv 

Omsorgen berör särskilt förskolans allra yngsta barn som ofta är helt beroende av vuxna för att få de 

grundläggande behoven av mat, värme, trygghet och sömn tillgodosedda. Därmed hamnar små barn i en 

underordnad behovsställning gentemot sina vuxna vårdare. Inom omsorgsetik betraktas omsorg som ett 

relationellt begrepp där mottagaren av vård ses som en individ som kräver ett respektfullt bemötande. 

Detta synsätt står i kontrast till tidigare uppfattningar då mottagaren sågs som passiv adressat av omsorg 

från en aktiv givare med makt över den rådande situationen (Engdahl 2007, s. 24 f). Synen på barnet 

som ett röstlöst objekt i förhållande till det normativa vuxna subjektet har som redan påvisats historiskt 

sett varit tydlig bland annat i hur uppfostran och bestraffning av barn sett ut. Sommer, Pramling 

Samuelsson och Hundeide (2011, s. 109 ff) framhåller att karaktären på den omsorg barnen mottar är en 

följd av den vuxnes definition av barn, där idealet är en humanistisk syn på barnet som en unik och 

värdefull medmänniska. En sådan barnsyn möjliggör för barnet att i omsorgssituationer inkluderas i en 

så kallad intimitetszon vilken präglas av empati och lyhördhet från vårdarens sida och där vårdaren är 

särskilt uppmärksam på att söka tolka och förstå barnets behov och uttryck. Barnet riskerar dock att 

exkluderas från intimitetszonen om vårdaren har en negativ definition av barn eller om vårdaren är 
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stressad eller upptagen med andra förehavanden. Omsorgen kan därmed begränsas eller bli bristfällig i 

och med att vårdaren inte är lika lyhörd inför barnet och dess behov.  

 

I överensstämmelse med detta omnämns omvårdnad i Lpfö 98/10 som ett vitt begrepp som inte endast 

inbegriper den kroppsliga skötseln av barnen utan även nämns i samband med värdegrundsfrågor och 

etiska förhållningssätt. Vidare ska verksamheterna erbjuda både trygg omsorg och stimulans för barns 

utveckling och lärande (Skolverket 2011a, s. 4 f). Lpfö 98/10 nämner frekvent begreppen omsorg och 

lärande tillsammans, varav vi kan dra slutsatsen att dessa begrepp i läroplanen ses som jämställda samt 

att de i verksamheterna bör ses som två delar av en helhet. Halldén (2007, s. 71) anser dock att omsorg 

och lärande bör skiljas åt med syftet att särskilja omsorgens betydelse och särart och ger en språklig 

definition av omsorg som både kroppslig omvårdnad och en handling utförd med noggrannhet och 

aktsamhet. Därmed argumenterar hon emot Johansson och Pramling Samuelsson (2001, s. 87) som i 

likhet med Lpfö 98/10 menar att omsorg och lärande bildar en enhet och att traditionella 

omsorgssituationer bör kunna användas i pedagogiska syften. En kompromiss vore här att, i enlighet 

med Lpfö 98/10 fortsätta se omsorg och lärande som jämställda komponenter i små barns vardag 

samtidigt som arbetslagen verkar för att aktivt lyfta fram omsorgens betydelse. Utgångspunkt för detta 

borde vara att verksamhet utan trygg omsorg inte heller erbjuder goda förutsättningar för lärande. På så 

vis riskerar inte omsorgen att hamna i skymundan av lärandet utan blir i stället en förutsättning för 

densamme. Särskilt viktigt är detta för förskolans yngsta som är i behov av en trygg och harmonisk start 

på sin resa genom vårt utbildningssystem. 

 

2.5. Toddlarens kommunikation med omvärlden  

Drivkraften bakom människans språkutveckling ligger i en djupt rotad önskan om gemenskap med 

andra (Bruce & Riddersporre 2012, s. 77). Spädbarnets första kommunikation med sin omgivning består 

initialt av ett samspel där barnet ännu inte fäster avseende vid omvärlden utan fokuserar på den direkta 

dialogen ansikte mot ansikte. Människans ansikte är särskilt väl lämpat som uttrycksmedel då det i sin 

mimik kan återge över fem tusen skiftningar (Havnesköld & Risholm Mothander 2011, s. 122). Barnet 

som på detta sätt fokuserar på den andres uttryck möts då ofta av att den vuxne samtalspartnern talar om 

barnet i stället för till det. När barnet från fem månaders ålder börjar dra in även omvärlden i sin 

kommunikationsprocess förändras den vuxnes position som samtalspartner till att i stället tolka och sätta 

ord på det barnet uppmärksammar (Krogstad 2006, s. 100 ff). Detta tidiga verbala språkstöd och den 

utveckling som sedan följer ansågs av den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotskij vara en 
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viktig förutsättning för barnets fortsatta lär- och utvecklingsprocesser, bland annat när det kommer till 

betydande lärdomar om kulturell och social tillhörighet (Bråten 1998, s. 83).  

 

Merleau-Ponty menar att människan i och med sin intersubjektiva natur ständigt är engagerad i 

kommunikation med sin omvärld. I det intersubjektiva mötet med andra kan redan det lilla barnet aktivt 

välja att dela eller vända sig ifrån den andras livsvärldar (Skolverket 2011b, s. 10). Kring ettårsåldern 

lägger barnet till verbalt språk till sin tidigare kommunikation i form av mimik, joller och kroppsspråk, 

vars primära funktion hittills har varit att förmedla sinnesstämningar. Det tidiga verbala språket 

kännetecknas till en början av ettordssatser bestående av substantiv. Barnet förstår dock långt mer än det 

själv kan uttrycka med ord och barn mellan ett och två år beräknas behärska mellan 200 och 2000 ord 

(Lindahl 1998, s. 39). Därför kommer barnets förmåga att kommunicera icke-verbalt även 

fortsättningsvis vara av stor betydelse. Merleau-Ponty hävdar att all vidare form av kommunikation är 

beroende av möjligheten att kunna kommunicera med andra via kroppsspråk. En individ som inte 

förmår tolka en annans kroppsspråk är därmed även oförmögen att förstå dennes verbala språk (Løkken 

2008, s. 35). Detta är en av flera anledningar till att vi i våra tolkningsförsök bör se på små barns 

kroppsspråk med nya medvetna ögon där vi uppmärksammar den kompetens och de erfarenheter som 

ligger bakom detta sätt att kommunicera. Att kunna göra detta kräver dock oftast både mer tid och 

uppmärksamhet än det gör att söka förstå direkt verbalt språk. Genom att ta sig tiden att försöka tolka 

små barns uttryck får emellertid både barn och pedagoger möjlighet att delta i ett gemensamt 

intersubjektivt möte. Att redan mycket små barn, som Merleau-Ponty hävdar aktivt kan välja bort 

kommunikation med andra säger något om hur viktig pedagogens roll är i att skapa och upprätthålla 

intressanta kommunikationsprocesser tillsammans med barnen. Barnen kan därför aldrig lastas för att de 

exempelvis inte finner en samling tillräckligt intressant för att de ska lockas att sitta ner och delta. 

Ansvaret för detta ligger på pedagogen som i sitt tolkande av barnens uttryck bör inta ett tydligt 

barnperspektiv för att därmed lyckas komma till insikt om vad som kan väcka barnens intresse i olika 

situationer. Detta kommer att diskuteras längre fram i förhållande till Anette Emilssons studie som riktar 

in sig på just samlingar och olika pedagogers tillvägagångssätt och utövande av styrning över 

situationen. 

 

2.6. Toddlaren och utvecklingspsykologiska teorier 

Den amerikanske psykiatern Daniel Stern vände sig i sitt arbete mot tidigare utvecklingspsykologiska 

teorier som utgick ifrån bestämda stadier eller faser som måste bemästras i en av teoretikerna fastställd 
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ordningsföljd. Som exempel på detta kan nämnas de för toddlaråldern intressanta sensomotoriska och 

preoperationella stadierna definierade av Piaget eller de orala och anala faserna som omtalades av 

Freud. Stern menade dock att dessa teorier inte gick att tillämpa på små barns socioemotionella 

utveckling. För att själv lyckas med detta utgick Stern i sin forskning konsekvent utifrån 

barnperspektivet (Havnesköld & Risholm Mothander 2011, s. 94 ff). Enligt Sterns teorier är människans 

psykologiska utveckling ständigt pågående och föränderlig under hela livet. Visserligen benämner även 

Stern vissa utvecklingspsykologiska stadier, men väl erövrade samverkar dessa parallellt (Normell 2004, 

s. 68). Sterns fokus låg i stället på utforskandet av barns intersubjektivitet, det vill säga deras förmåga att 

dela tankar, känslor och upplevelser med andra i ett av Stern kallat ”intersubjektivt inre landskap”. Stern 

menar att intersubjektivitet inte är en förmåga som kan jämföras med en utvecklingsfas hos barnet, utan 

att det snarare är ett livsvillkor för den sociala varelse som människan är (Stern 2011, s. 20 f).  

 

Det nyfödda barnet ägnar enligt Stern sina första månader till upptäckten av att vara en egen person 

bland andra, det så kallade känslan av ett uppvaknande själv. Dessa upptäckter görs genom samarbete 

mellan barnets olika sinnessystem. Insikten om ett uppvaknande själv går så småningom över i 

upplevelsen av själv-agens, eller av att själv kunna styra och därmed vara upphov till sina egna 

handlingar. Tillsammans med känslor av själv-koherens och själv-kontinuitet, det vill säga upplevelsen 

av kropp och sinne som en enhet samt känslan av egen fortsatt existens i tid och rum, bygger barnet upp 

ett kärnsjälv. Detta kärnsjälv utvecklas i barnets sökan efter sociala interaktioner med andra till ett 

kärnsjälv tillsammans med annan, det vill säga en primär upplevelse av intersubjektivitet där barnet 

lockas att delta i samspel initierat av andra. Vid cirka nio månaders ålder utvecklas denna upplevelse till 

en insikt om att det egna medvetandet kan delas (Normell 2004, s. 70 ff). Därmed får barnet även en 

begynnande insikt i vetskapen om andras inre världar (Havnesköld & Risholm Mothander 2011, s. 107). 

Detta står i kontrast till Piagets tankar kring det lilla barnet som egocentriskt och oförmöget att dela 

perspektiv med andra (Lindahl 1998, s. 16).  

 

Den sekundära intersubjektiviteten tar sig bland annat till uttryck genom att barnet börjar intressera sig 

för att förmedla sina önskningar, det vill säga sin inre värld genom att peka, eller använder sina 

närmaste vårdare som referenspunkter för hur omvärlden och händelser i denna bör tolkas och reageras 

på, så kallad social referering. Att på detta sätt kunna dela känslor och upplevelser kallade Stern 

affektintoning. Stern menar att det lilla barnet innehar en stark önskan om att bli tolkad. Affektintoning 

besvarar denna önskan och bekräftar samtidigt barnets position som kompetent i relation till den vuxne 

(Havnesköld & Risholm Mothander 2011, s. 109). Här är den närvarande vuxnes reaktioner på barnets 
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initiativ ytterst betydelsefull. En negativ eller felaktig tolkning kan medföra att barnet gör en annans 

upplevelse till sin egen vilket i förlängningen leder till en förvanskad självbild. Att däremot få positiva 

upplevelser av delade känslor med andra lägger grunden för senare möjliggörande av psykisk närhet i 

samvaro med andra (Stern 2011, s. 141 f). För att detta ska kunna ske måste dock barnet möta 

kompetenta vuxna som förmår tolka barnets uttryck på avsett sätt. Det är den vuxnes ansvar att skapa en 

relation som barnet kan känna sig trygg i och som därmed ger de bästa förutsättningarna för barnets 

fortsatta utveckling (Niss & Söderström 2005, s. 29 ff). 

 

Runt ettårsåldern börjar barnets verbala språk att utvecklas, vilket är en komplicerad process där det inre 

språket ersätts av ett symbolspråk i form av ord. Inledningsvis representerar språket konkreta ting 

medan abstrakta upplevelser kring känslor, tid och rum ännu en kort tid fortsätter att förmedlas via andra 

uttrycksmedel. Barnet är därmed inne i en känsla av att vara ett verbalt själv men lever samtidigt i två 

världar, känslornas värld och ordens värld. Denna upplevelse ersätts i treårsåldern av en känsla av ett 

berättande själv där barnet genom sin uppvaknande berättande förmåga utvecklar föreställningar och 

därmed även insikter om andras föreställningsvärldar (Havnesköld & Risholm Mothander 2011, s. 111 

ff).  

 

Den amerikanske psykoanalytikern Erik Homburger Erikson formulerade sina tankar kring barns 

utveckling i en livsloppsteori. Den beskriver barnets första ett och ett halvt år som en sökan efter 

trygghet vilket barnet kan tillägna sig då det blir bekräftat och väl omhändertaget. Får barnet sina behov 

av trygghet tillfredsställda får det även en trygg bas att stå på i sin fortsatta utveckling. Detta gäller inte 

minst i den närmast efterföljande utvecklingsfasen som enligt Erikson sträcker sig upp i treårsåldern i 

vilken barnets styrs av ett behov av att utveckla sin egen fria vilja. Detta leder ofta för barnet självt till 

en konfliktsituation mellan den egna viljan och den faktiska förmågan. Havnesköld och Risholm 

Mothander menar att denna period, populärt kallad trotsåldern är en viktig del av barnets utveckling där 

det bland annat lär sig att hantera motgångar och agera självständigt. Ett barn i denna utvecklingsfas 

behöver möta vuxna med ett barnperspektiv som samtidigt är redo att försvara sin ståndpunkt (2011, s. 

280 ff). Detta ger barnet den trygga bas det behöver inför sin fortsatta utveckling samtidigt som det ger 

tydliga riktlinjer om vad som anses rätt eller fel i den sociokulturella miljö som barnet växer upp i. 

Kännedom om dessa riktlinjer är i sig en viktig del i att känna gemenskap och trygghet och kan jämföras 

med Sterns definition av det berättande självet där barnet utvecklar insikter om andras föreställningar, 

åsikter och värderingar vilket blir avstamp för en mer avancerad verbal språkutvecklingen.  
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur förskolors arbete med inflytande och delaktighet tar 

sig till uttryck tillsammans med toddlare. Min förhoppning har varit att få syn på ett specifikt arbetssätt 

som vänder sig till och tar tillvara på de yngsta barnens kompetenser men även att kunna identifiera 

motsättningar och dilemman kopplat till detta. Intressefokus har där legat på barns rätt till inflytande i 

förhållande till deras rätt till omsorg. Särskild uppmärksamhet har även riktats mot tillvaratagandet av 

barnens kompetenser i samband med så kallade övergångar, det vill säga då barnen förväntas byta från 

en aktivitet till en annan. 

 

Utifrån ovan ställda syfte finner jag följande frågeställningar särskilt intressanta: 

 Hur väljer pedagoger att ta tillvara på de yngsta barnens kompetenser i förskolans 

demokratiarbete? 

 Finns det motsättningar mellan små barns inflytande och omsorgsperspektivet? 

 Kan etiska dilemman synas i pedagogers val av att tolka barnens önskningar och uttryckssätt? 

 

4. Undersökningsmetod 

I detta avsnitt kommer undersökningens utgångspunkter samt val av metod och undersökningsgrupp att 

presenteras och förklaras. Detsamma kommer att ske med de etiska överväganden som det funnits 

betänkligheter kring innan studiens påbörjan. Förklaringarna kommer att basera sig på 

vetenskapsteoretisk grund för att på så sätt ge undersökningen ett trovärdigt fundament att stå på. 

Avgränsningar som gjorts i undersökningen kommer att tydliggöras och motiveras.  

 

4.1. Förutsättningar och urval 

Utgångspunkten för min vetenskapliga ambition har varit objektivitet. Undersökningen utgår därför 

ifrån kvalitativa empiriska observationsstudier och intervjuer baserade på fenomenologisk grund. Den 

etnografiske forskaren söker finna förståelse för andra människor och deras sociala och kulturella 

sammanhang genom studier i deras naturliga miljö. Människan anses som beroende av denna miljö, 

samtidigt som hon beskrivs som intentionell och med en egen inneboende vilja (Kullberg 2004, s. 62). 
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Detta forskningsperspektiv anser jag vara särskilt väl lämpat vid studier av små barn vilka gärna 

uppvisar ett annat beteende än det naturliga i för dem okända miljöer.  

 

Metoden som används är en fallstudie vilket ger ett brett underlag utifrån ett begränsat antal 

undersökningstillfällen. Undersökningen har bedrivits både explorativt och deskriptivt, det vill säga 

utforskande och beskrivande utifrån flera olika tekniker. Undersökningen kan dock inte sägas vara 

hypotesprövande då denna inte utgår från på förhand uppställda teorier (Patel & Davidson 2011, s. 11-

13).  

 

Inför studien kontaktades sju förskolor i stockholmsområdet via mejl och erbjöds att delta (se bilaga 1). 

Vid val av förskolor har ingen vikt lagts vid särskild pedagogik eller inriktning. Däremot har 

förskolornas geografiska läge spelat viss roll då mitt önskemål har varit att få en viss spridning över det 

aktuella området. Utav dessa sju kontaktade förskolor svarade fem positivt på förfrågan att delta i 

studien vilket i sin tur ledde fram till sammanlagt fyra observationer och fem intervjuer. En av dessa 

intervjuer utfördes via mejlkontakt. I intervjuerna deltog endast förskollärare i egenskap av arbetsledare. 

Under de empiriska observationerna deltog hela arbetslagen för att ge en mer enhetlig bild av arbetet 

med barnen. Insamlat material har bearbetats och analyserats genom kategorisering utefter 

undersökningens frågeställningar. Nedan presenteras deltagande förskollärare med namn, ålder, 

utbildning och arbetslivserfarenhet. Alla som deltagit i studien har i texten fått fiktiva namn. 

 

 Anna är 48 år och är utbildad barnskötare och förskollärare. Hon har arbetat som förskollärare i 

3 år med alla åldrar. Nu arbetar hon på en avdelning för barn mellan 1-3 år. 

 Irene är 54 år och är utbildad biolog och förskollärare. Hon har arbetat som förskollärare i 8 år 

tillsammans med barn mellan 1-4 år. Det gör hon även nu. 

 Katarina är 50 år och är utbildad barnskötare och förskollärare. Hon har arbetat som 

förskollärare i 23 år, främst med de yngsta barnen. Nu arbetar hon på en avdelning för barn 

mellan 1-3 år. 

 Martina är 53 år och är utbildad barnskötare och förskollärare. Hon har arbetat som förskollärare 

i 15 år med alla åldrar. Nu arbetar hon på en avdelning för barn mellan 2-3 år. 

 Sara är 27 år och är utbildad förskollärare. Hon har arbetat som förskollärare i 1 ½ år, främst 

med de yngsta barnen. Nu arbetar hon på en avdelning för barn mellan 1-3 år.  
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4.2. Observation 

Observation är en vetenskaplig teknik för att samla information som är särskilt väl lämpad då något ska 

studeras i sin naturliga miljö. Fenomenologisk vetenskapsteori intresserar sig för den omedelbara 

upplevelsen och söker därmed frigöra sig från tidigare erfarenheter och förhandstaganden. Observatören 

ses som ett subjekt som omsorgsfullt beskriver människor och upplevelser samt deras relationella 

förhållande till varandra (Brinkkjaer & Højen 2013, s. 65). Därför är det viktigt hur observatören 

förhåller sig i miljön och gentemot observationsobjektet, då observatörens närvaro alltid kommer att 

påverka det naturliga beteendet hos objektet. Genom att avvakta med att starta observationen direkt kan 

detta till viss del undvikas, en metod som använts med gott resultat i denna studie.  

 

Alla vetenskapliga observationer präglas av systematisk planering och registrering men skiljs åt genom 

graden av strukturering. Observationer med hög grad av strukturering föranleds av tydliga 

frågeställningar där observatören redan på förhand bestämt vad som ska uppmärksammas. Vid liknande 

observationer kan det vara fördelaktigt att i förväg konstruera specifika observationsscheman, vilket 

även gjorts inför denna studie (se bilaga 3). Under pågående observationer har dessa scheman fyllts i 

löpande, med undantag för fältet Senare reflektioner/analyser som fyllts i senare. Observationerna 

pågick under två timmar på varje deltagande förskola, alla mellan klockan 9-11 på förmiddagen. Som 

observatör rättade jag mig efter pedagogernas planering och följde därför med arbetslagen och 

barngrupperna dit de vistades, vilket kunde vara antingen inomhus, ute i en park eller på en förskolegård 

eller fotbollsplan. Tre av fyra observerade arbetslag har anhållit om att få en sammanställning av 

genomförd observation att använda som underlag för pågående kvalitetsarbete. Denna har skickats till 

arbetslagsledaren senast ett par dagar efter observationsdatumet. 

 

4.3. Intervju 

En kvalitativ intervju har som syfte att utforska och identifiera svar på ställda frågeställningar och har 

därmed ofta en låg grad av både standardisering och strukturering. Inför denna undersökning utformades 

en intervjuguide (se bilaga 4) där frågorna följer på varandra i en förutbestämd ordning. Graden av 

standardisering är alltså relativt hög. Frågorna är däremot öppna och tillåter den intervjuade att både 

relatera till tidigare erfarenhet och egna tankar. Följande innebär att graden av strukturering är låg. 

Frågorna utformades för att täcka flera aspekter av de på förhand uppställda frågeställningarna. Detta för 

att möjliggöra ett så brett analysunderlag som möjligt.  
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Intervjuerna utfördes efter att observationerna avslutats. Under intervjuerna fördes löpande anteckningar 

för hand över respondenternas svar. Denna metod vägdes inledande mot möjligheten att spela in 

intervjuerna med hjälp av mobiltelefon eller liknande. Vald metod ansågs dock vara den som skulle 

uppfattas som mest naturlig för respondenterna och därmed följaktligen den som kunde generera de 

mest otvungna svaren. Förda anteckningar renskrevs snarast efter att intervjun avslutats. Detta gjordes 

med möjligheten i åtanke att vissa tveksamheter kring anteckningarna eventuellt skulle kunna uppstå 

och att det därför var fördelaktigast att bearbeta dessa omgående. 

 

4.4. Etiska överväganden 

Forskning bör inte bedrivas utan så kallade etiska överväganden, det vill säga betänkanden kring hur 

man som forskare kan skydda medverkande individer. Vetenskapsrådet har fastställt fyra huvudkrav för 

detta; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, s. 6). Inför min undersökning har detta inneburit att jag varit noga med att informera 

respondenterna om att deras medverkan är frivillig och vad undersökningens syfte är samt var resultaten 

kommer att publiceras. Samtycke till att delta har givits av respondenterna innan observationer och 

intervjuer startat och dessa har då även informerats om rätten att avbryta deltagandet. Respondenternas 

uppgifter har behandlats konfidentiellt i både anteckningar och avrapportering och dessa har i så hög 

grad som möjlig anonymiserats för att omöjliggöra identifikation av enskilda individer. Slutligen har 

insamlat material endast använts i forskningssyfte för denna specifika studie.  

 

Små barn har av naturlig anledning medverkat under observationerna som aktörer tillsammans med sina 

pedagoger. Då studiens syfte varit att synliggöra pedagogers möjliggörande av inflytande för toddlare i 

förskoleverksamhet och fokus därmed legat på pedagogernas agerande har inget formellt samtycke, 

exempelvis i form av undertecknade godkännanden, inhämtats från barnens föräldrar. Informationsbrev 

har däremot skickats ut till förskolorna i syfte att vidarebefordras till föräldrarna för att uppmärksamma 

dem på mitt besök och dess avsikt (se bilaga 2). I informationsbrevet uppmanas föräldrar som inte 

önskar att deras barn medverkar i studien att ta kontakt med ansvariga pedagoger. Särskild vikt har lagts 

vid att anonymisera de barn som förekommer i vissa redovisade observerade situationer. Dessa kommer 

därför endast att benämnas barn eller barnet. 
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5. Resultat 

Denna del redogör för de resultat som kommit från utförda observationer och intervjuer samt egna 

tolkningar av dessa. Resultatet redovisas under rubriker kopplade till ställda intervjufrågor.  

 

5.1. Små barns inflytande i förskolan 

Under mina besök och observationer på de i studien deltagande förskolorna var det tydligt att de aktuella 

arbetslagen arbetar medvetet med att ge de minsta barnen inflytande. Samtliga medverkande pedagoger 

uppmärksammade under tiden observationerna pågick alla barn i positiv bemärkelse vid minst ett 

tillfälle. Barnens initiativ både synliggjordes och utmanades vidare vid ett flertal tillfällen, då observanta 

pedagoger plockade upp det som barnen intresserade sig för och därefter lyckades vidareutveckla detta 

på ett för barnen intressant och lustfyllt sätt. Därigenom gav verksamheten intryck av ett reellt 

fokuserande på både barnens intressen och lärande. Pedagogerna var oftast noga med att bemöta barnens 

känslor och sätta ord på deras uttryckssätt och önskemål. De var med andra ord uppmärksamma på 

barnens ofta icke-verbala kommunikation. Detta förfarande är helt i enlighet med Vygotskijs teorier om 

imitationsförmåga som nyckeln till socialt lärande (Lindahl 1998, s. 47). Verksamheterna gav även 

intryck av att anpassa sig efter barnens tempo och barnen stressades inte in i nya aktiviteter. Tvärtom 

ingav samtliga besökta förskolor ett lugnt intryck med ett genuint intresse för barnens välbefinnande och 

lärande.  

 

Vid byte mellan olika aktiviteter, så kallade övergångar, kallade pedagogerna i stor utsträckning barnen 

till sig genom lekfulla metoder som skoj och glada tillrop. Som observatör upplevde jag det som en 

bidragande orsak till att de flesta observerade övergångar därför skedde utan större svårigheter. 

Pedagogerna befann sig ofta på barnens nivå, det vill säga att de satt på golvet eller på marken ute 

alternativt satt på låga stolar eller på huk. Under en observation promenerade förskolegruppen till en 

lekpark i närheten och pedagogerna var då noga med att stanna upp för att samtala om företeelser som 

barnen uppmärksammade under vägen. Miljöerna föreföll vara ordnade med en stor del av förskolornas 

leksaker och material direkt tillgängliga för barnen. Tre av fyra besökta förskolor förvarade dock 

material för skapande, exempelvis färger och pärlor, på ett sådant sätt att det inte var åtkomligt för 

barnen utan assistans av vuxen. De förskollärare som tillfrågades angående detta angav oro för barnens 

säkerhet som skäl till materialets otillgänglighet. Vid besöket på den förskola där materialet var mer 

tillgängligt och centralt placerat upplevde jag som observatör att barnen oombett lockades att delta i 
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skapande aktiviteter. Barnen tilläts där att komma och gå som de önskade och styrde därmed själva över 

när och hur länge de önskade delta, vilket upplevdes som positivt. 

 

Samtliga intervjuade förskollärare anser att det är förskolans pedagoger som ansvarar för att ge de 

yngsta barnen förutsättningar för inflytande över verksamheten. Dessa förutsättningar menar de ska ges 

genom att lyssna till barnen. För barn som ännu inte utvecklat ett tydligt verbalt språk kan detta innebära 

att man måste tolka barnens uttryckssätt. Katarina och Martina understryker vikten av att som pedagog 

vara närvarande och lära känna barnen för att på så sätt få kunskap om varje barns individuella behov 

och önskningar. Både Katarina och Martina menar även att de små barnens behov av omsorg och 

inflytande över hur omsorgen utförs är starkt sammankopplat med barnens demokratiska rättigheter. 

”Det handlar om att barnen får göra sig hörda, få en famn att krypa in i, att ha vuxna som hör dem och 

som de kan lita på” säger Katarina. Martina uttrycker att ”Barnen ska bli bemötta för dem de är”. Sara 

menar att arbetet med barnens inflytande och delaktighet även sker genom att verksamheten anpassas till 

barnens behov och nivå. Samtliga förskollärare är överens om att det är i vardagen som den största och 

viktigaste delen av förskolans demokratiarbete äger rum. För Anna handlar barns inflytande främst om 

att de får möjlighet att styra sin dag på förskolan. För att möjliggöra detta måste pedagogerna kunna 

tolka de små barnens kroppsspråk. Inflytande handlar dock inte om att barnen får göra allt de vill eller 

att de hindras från att göra allt de vill. Anna menar att det är pedagogernas uppgift att finna en balans 

mellan dessa två lägen. 

 

5.2. Inflytande hos toddlare jämfört med äldre barn 

Samtliga intervjuade förskollärare är överens om att det är det verbala språket som gör att 

förutsättningarna för demokratiarbete skiljer sig åt i arbetet med toddlare jämfört med äldre barn. ”De 

äldre barnen kan ta eget inflytande medan de yngre måste ges det. De äldre kan verbalt ta makten, med 

de yngre handlar det mer om att vara närvarande”, säger Martina. Detta stöds av mina observationer som 

visar att barn med ett mer utvecklat talspråk ofta ges störst utrymme i verksamheterna.  Med utrymme 

menas att de får taltid tillsammans med pedagogerna och att de därmed i högre grad tillåts inflytande. 

Exempelvis har jag i mina observationer noterat att barn som verbalt uttryckte att de inte ville gå ut 

bemöttes annorlunda än barn som uttryckte detta med kroppsspråk, där barn som uttryckte sin vilja 

verbalt i högre utsträckning även bemöttes verbalt av pedagogerna. Barn som däremot uttryckte sig 

icke-verbalt mötte i högre utsträckning en motsvarande kommunikation. Som redan nämnts var dock 

pedagogerna överlag noga med att både tolka, känna in och sätta ord även på barnens icke-verbala 
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kommunikation. Under besöket på en av förskoleavdelningarna vistades barn och pedagoger i en 

lekpark. Samtliga barn saknade ett väl utvecklat talspråk men visade ändå upp en tydlig kompetens i att 

kunna förmedla till sin omgivning att de önskade gå in. Detta uppmärksammade pedagogerna och utan 

dröjsmål hjälpte de barnen tillbaka in på förskolan. På samma sätt menar Anna att pedagoger som 

arbetar tillsammans med toddlare bör vara lyhörda för och kunna tolka barnens uttryckssätt. ”Är du inte 

lyhörd kör du ditt eget race. Det handlar om fingertoppskänsla och flexibilitet” säger hon. Katarina 

ansluter sig till samma tankegångar och anser att en förutsättning för att kunna tolka barnens uttryckssätt 

är att som pedagog lära känna barnen på djupet. Även Irene betonar vikten av att som pedagog förstå 

och tolka i synnerhet barnens kroppsspråk och menar att barnen även ges inflytande genom att de får ta 

ansvar för sig själva och sina handlingar. Samtidigt understryker Sara att åldern inte alltid är avgörande 

för hur verbala barnen är då barn är olika. Hon menar att barnens faktiska ålder inte är avgörande, utan 

snarare deras mognad och verbala utveckling. Yngre barn kan därmed vara mer verbala än äldre.  

 

5.3. Kompetenser hos toddlare när det gäller inflytande och demokrati 

Under mina observationer på de besökta förskolorna kunde jag notera flera exempel på hur pedagogerna 

interagerade med barnen utifrån deras föreställningar kring barnens kompetenser. Vid två av förskolorna 

presenterades jag exempelvis med namn för barnen när de kom in på avdelningen. Detta oavsett barnens 

ålder eller verbala språkutveckling. Barnen fick även förklarat för sig varför jag besökte dem. Detta 

upplevdes av mig som observatör som positivt. Det gav mig en uppfattning om pedagogernas syn på 

barnen som kompetenta men även jämställda med de vuxna i det avseendet att även barnen är i behov av 

att få information om vem som kommer in och vistas i deras lokaler.  

 

På liknande sätt var många pedagoger noga med att förklara för barnen varför exempelvis ett visst 

beteende inte var önskvärt. Genom den strategin undveks rena uppmaningar som ”nej” eller ”sluta” och 

barnen fick på så sätt en förmodad ökad förståelse för varför beteendet fortsättningsvis ska undvikas. 

Under flera observationer uppmärksammade och uppmuntrade pedagogerna även barn med utvecklat 

verbalt språk till att tolka åt barn med icke-verbalt språk. De tolkande barnen kom på så sätt att utgöra 

en brygga mellan toddlarvärlden och den vuxnes uppfattningar av densamma och hade exempelvis 

lättare än pedagogerna att uppfatta och förstå joller och pekningar. Orsaken till detta kan enligt min 

mening vara barnens större närhet till varandra i både ålder och brist på erfarenhet, vilket i detta fall inte 

nödvändigtvis behöver innebära något negativt. Tvärtom upplevdes ofta barnens direkta och icke-

analyserande iakttagelser av andra barns uttryckssätt som mer autentiska och exakta än pedagogernas.  
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Även andra aspekter av små barns kompetenser när det gäller inflytande kunde iakttas. I en utav de 

observerade verksamheterna noterades en naturhörna där olika slags naturmaterial låg framme i korgar 

väl tillgängligt för barnen. Vid ett tillfälle hällde ett barn ut en korg med pinnar på golvet och började 

leka med dessa. Två andra barn slöt sig snart till leken, valde ut varsin pinne och började fäktas med 

dessa. Pedagogerna syntes väl medvetna om vad som pågick men valde att låta barnen hållas med sin 

lek så länge de inte riskerade att skada varandra. Att på detta sätt ge barnen frihet under ansvar föreföll 

för mig som observatör vara ett uttryck för pedagogens tillit till barnens egen förmåga samt även vara ett 

tydligt exempel på den demokratiska fostran innehållandes både rättigheter och skyldigheter som 

omtalas i Lpfö 98/10 (Skolverket 2011a, s. 4). Vid ett observationstillfälle i en annan verksamhet 

vistades samtliga barn och pedagoger i en sandlåda i en allmän lekpark. Ett barn var dock inte nöjd med 

detta utan försökte ständigt avlägsna sig från gruppen och promenera iväg. Barnet bars tillbaka till 

sandlådan ett par gånger tills den ansvariga pedagogen ansåg att övriga barn och pedagoger kunde 

avvara hennes närvaro för en stund och gick så en mindre vända i parken tills barnet var nöjd och 

återigen fick lust att leka i sandlådan. Som observatör noterade jag både att barnet tydligt lyckades 

kommunicera sin önskan till pedagogen och att pedagogen uppfattade detta och tog tillfället i akt att 

uppfylla denna önskan så fort möjligheten gavs emedan de andra barnen var upptagna med sin lek.  

 

Samtliga intervjuade förskollärare valde att lyfta skilda perspektiv på små barns kompetenser när det 

gäller inflytande och demokrati. Anledningen till detta kan vara läroplanens utformning som ramlag som 

inbjuder till individuella tolkningar av dess principer. Samtliga var dock eniga, i likhet med Løkken 

(Løkken 2009, s. 6) om toddlares kompetenser i att förmedla sig via kroppsspråk. Martina menar att små 

barn är mycket öppna och tydliga i sina känslor och att de därmed är väldigt kompetenta, förutsatt att 

vuxna ger dem rätt förutsättningar. Anna betonar vikten av att som pedagog vara lyhörd inför barnens 

uttryck. Hon påpekar att många barn är vana vid att bestämma hemma och att de därmed har stor 

kompetens i att få sin vilja igenom. Där riskerar förskolan att verka begränsande för barnen. Detta i och 

med att barnen måste lära sig viktiga rutiner för att deras vardagar och relationer på förskolan ska 

fungera. Sara lyfter barnens väl utvecklade kroppsspråk som ett medel inte bara för att göra sig förstådd 

utan även som en markör för den egna kulturen. Bakgrunden till detta menar Sara är att kroppsspråk och 

gester kan skilja sig åt beroende på kulturell tillhörighet. Detta innebär att kroppsspråk och gester inte är 

universella utan även kan ge upphov till missförstånd mellan individer med olika kulturella identiteter. 
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5.4. Motsättningar mellan barns inflytande och omsorgsperspektivet 

Som observatör noterade jag att samtliga förskolor använde sig av lekfulla arbetsmetoder för att locka 

barnen till sig och på så sätt få dem att byta aktivitet eller ta emot omsorg utan protester. Dessa metoder 

kunde bestå av att sjunga, göra roliga ljud eller engagera och även avleda barnen med vissa aktiviteter, 

som att låta redan påklädda barn hämta mössor och vantar åt barn som ännu inte var klädda. Vid 

ankomsten till en lekpark observerades exempelvis hur barnen direkt ville springa iväg mot sandlådan 

men då blev stoppade av pedagogerna som i stället önskade att barnen åt frukt innan de började leka. 

För att väcka barnens intresse för frukten och därmed avleda dem från sandlådan visades frukten upp för 

barnen och de lockades att sätta sig med glada tillrop som ”titta” och ”oh, vad gott”. I detta observerade 

fall beslutade pedagogerna att omsorgsperspektivet var viktigare än barnens direkta inflytande. 

Förklaringarna till detta beslut kan vara många, exempelvis att barnen bör äta innan de får smutsiga och 

sandiga händer eller att pedagogerna bedömer att barnen kan leka längre om de inledningsvis får något i 

magen. Vissa förskolor observerades dock arbeta mer aktivt än andra med att undvika rena uppmaningar 

som ”kom” och ”ge mig”. Pedagogerna på dessa förskolor sökte i stället alternativ till dessa 

uppmaningar vilket upplevdes som positivt av mig som observatör. På en observerad förskola valde de 

pedagoger som skulle byta blöjor aktivt att låta barn som var upptagna av lek få sina blöjor bytta sist, 

med avsikt att störa barnen så lite som möjligt. Barnen uppmuntrades även till att ta med sig leksaker 

som de inte ville skiljas från upp på skötbordet. Detta agerande upplevdes av mig som observatör som 

ett tydligt hänsynstagande både gentemot barnens rätt till inflytande och behov av trygghet. 

 

Flera förskollärare påtalade vikten av rutiner och struktur. Exempelvis uttalades att barn behöver rutiner 

för att må bra och att omsorgen ingår i förskolans arbete och står omtalad i Lpfö 98/10. Därför menar ett 

flertal förskollärare att barnen inte kan ha inflytande över omsorgen. Majoriteten anser även att tydliga 

motsättningar mellan barns inflytande och behov av omsorg uppstår relativt frekvent. Sara däremot 

anser att omsorg och inflytande hänger ihop och att konflikter brukar kunna undvikas om barnen 

förbereds på övergångar från en aktivitet till en annan. Irene uttrycker en oro för att omsorgen kan ta för 

stor plats och att barnen därför riskerar att tillägna sig en mindre andel kunskap på förskolan. Därmed är 

det enbart Sara som tydligt uttrycker en likvärdig syn på inflytande och omsorg, vilket även läroplanen 

gör om vi väljer att se på barns inflytande som en del av deras lärande. Som tidigare påvisats kan 

omsorg även ses som en förutsättning för lärande. Därför blir det bekymmersamt att flertalet pedagoger 

upplever motsättningar mellan dessa båda begrepp, vilket möjligtvis kan förklaras med en stark önskan 

om rutiner och struktur.  Längre fram i denna text kommer detta att diskuteras i förhållande till Anette 

Emilsons studie Young children´s influence in preeschool (2007). 
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5.5. Tveksamheter kring att som pedagog förstå och tolka barns vilja och 

önskningar 

Under observationerna noterades få tillfällen då tveksamheter uppstod kring hur pedagogerna valde att 

tolka barnens vilja och önskningar. Samtliga uppstod i övergångar från en aktivitet till en annan och då 

pedagogerna upplevdes stressade eller underbemannade i förhållande till barnantalet. Vid vissa 

övergångar underlät även pedagogerna att tala om för barnen vad som skulle ske härnäst. Följande 

medförde att barnen saknade information om nästkommande aktivitet och därmed inte fick möjlighet att 

påverka sin situation. Detta tillvägagångssätt från pedagogerna kan ställas i kontrast till hur flera 

arbetslag inledningsvis valde att presentera mig som observatör inför barngruppen och därmed gav 

barngruppen möjlighet att själva ta ställning till hur de önskade förhålla sig till mig.  

 

Katarina menar att de flesta missförstånd mellan barn och pedagoger kan undvikas om pedagogen lär 

känna barnen ordentligt och ger dem tid att uttrycka det de önskar. Martina anger att missförstånd kan 

ha sitt ursprung i pedagogernas barnsyn och respekt för barnet, liksom Anna som säger att det är 

”individens eget bagage och vem du är som individ” som bestämmer hur en pedagog kommer att 

bemöta och tolka barnens uttryck. Detta stämmer väl överens med Bowlbys teorier kring individuella 

inre arbetsmodeller (Normell 2004, s. 59 ff). Sara utvecklar i sin tur sitt tidigare tänkande kring 

kulturella skillnader i barns kroppsspråk och menar att detta kan vara upphov till tveksamheter och 

missförstånd mellan barn och pedagoger med ursprung i skilda kulturer och därmed med skilda 

referensramar kring hur känslor och språk förmedlas via kroppsspråk, ljud och gester. 

 

5.6. Förmedling av barns vilja, önskningar och intressen via dokumentation 

Dokumentationen på väggarna i de besökta verksamheterna hade i de flesta fall som främsta fokus att 

synliggöra pågående projektarbeten som utformats efter barnens initiativ och intressen. Samtliga 

förskollärare var även överens om att pedagogisk dokumentation ska spegla just detta. Irene menar 

bland annat att alla barns tankar och åsikter ska ”antecknas, värderas och tas på allvar” och att 

dokumentation är ett utmärkt arbetsverktyg för att synliggöra barnens kompetenser. En majoritet av 

förskollärarna lyfte fram att dokumentationen fyller en viktig funktion i arbetet tillsammans med barnen 

men att den även fungerar informativt gentemot föräldrarna. Endast en observerad förskola hade riktat 

in sig på att synliggöra barns initiativ och intressen som inte kunde kopplas direkt till ett pågående 

projektarbete. Detta skedde under en särskild rubrik med citat ur Lpfö 98/10 där dokumentation 

synliggjorde skilda händelser som speglade barnens entusiasm inför skilda fenomen. På en annan 
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förskola var barnens föräldrar väldigt närvarande i dokumentationen i och med att de varit med och 

tillverkat olika figurer kopplade till verksamhetens pågående projektarbete. Under observationen 

återvände både barn och pedagoger flera gånger till denna dokumentation och till de figurer som 

föräldrarna tillverkat, vilka föreföll värderas högt av samtliga.  

 

5.7. Hinder för de yngsta barnens inflytande på förskolan 

Förskollärarnas åsikter går delvis isär när det gäller orsaker till att små barn inte tilldelas inflytande över 

sin vistelse i förskoleverksamhet. Martina menar att det är ”Vi vuxna och vårt förhållningssätt, vår 

kompetens och barnsyn” som är det största hindret för de yngsta barnens inflytande på förskolan. Även 

Sara anser att pedagogen är det största hindret då det är denne som inledningsvis ger förutsättningar för 

inflytande. Anna och Irene framhåller språket som en svårighet i demokratiarbetet med de yngsta. Irene 

menar att makten gärna hamnar hos den som äger det verbala språket, i detta fall pedagogen, och jämför 

med barn med annat modersmål än svenska som även de riskerar att hamna i samma slag av underläge 

som de allra yngsta. Samtidigt menar Irene att förskolan med sin kollektiva struktur omöjliggör för 

pedagoger att tillmötesgå alla barns individuella önskningar. Ett arbetssätt där barnen delas in i små 

grupper ger barnen störst möjligheter till inflytande, samtidigt som personalbrist är det största hotet. 

 

Observationerna stöder främst Martina och Saras teorier om pedagogen och dennes förhållningssätt 

gentemot barnen som det största hindret för toddlares möjlighet till inflytande på förskolan. Detta är till 

exempel tydligt i den tidigare nämnda situationen i lekparken då barnen ordlöst lyckades kommunicera 

till pedagogerna att de inte längre var nöjda och där pedagogerna tolkade de givna signalerna och 

omedelbart agerade därefter. Utan ett tydligt barnperspektiv från pedagogernas sida präglat av empati 

och flexibilitet inför barnens behov och önskemål hade barnen inte kunnat påverka situationen nämnvärt 

utan blivit tvungna att finna sig i den, med eller utan protester. Observationerna visar även, som nämnts 

tidigare att underbemanning och stress minskar barnens möjligheter till inflytande, vilket även Irene 

nämner under sin intervju. 

 

6. Diskussion 

Ovan redovisade studie kommer här att diskuteras i jämförelse med en likartad undersökning samt 

utifrån ett interkulturellt perspektiv och i förhållande till Aristoteles kunskapsbegrepp praktisk klokskap. 
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6.1. Jämförelse med likartad studie 

Inledningsvis skrev jag att den studie som har störst likheter med min egen är Anette Emilsons Young 

children´s influence in preeschool (2007). Emilson har undersökt barns inflytande och möjligheter till 

att ta egna initiativ i samlingssituationer. Resultatet visar att barns inflytande påverkas av pedagogernas 

styrning av dagliga aktiviteter men att denna styrning kan se ut på olika sätt utifrån ett barnperspektiv. 

Stark styrning präglas av kontroll över både vad och hur något sker, vilket Emilson menar även är en 

definition av själva begreppet inflytande. Stark styrning i sig motverkar dock inte barns inflytande utan 

det är hur denna styrning uttrycks utifrån ett barnperspektiv som är avgörande. Under samlingar 

präglade av stark styrning utan barnperspektiv uppmärksammades inte barnens egna initiativ. I stället 

reducerades barnen till passiva mottagare utav på förhand uppsatta lärandemål där tillrättavisningar 

upptog en stor del av tiden och där pedagogerna inte inväntade eller uppmärksammade barnens svar på 

de frågor som ställdes. Samlingar som däremot präglades av stark styrning med barnperspektiv utmärkte 

sig genom en tillåtande attityd där barnen vågade göra sig hörda och där deras initiativ 

uppmärksammades och tilläts påverka den pågående aktiviteten. Detta innebär enligt Emilson att 

pedagogerna hade en fortsatt stark kontroll över vad och hur något skulle ske samtidigt som de närmade 

sig barnperspektivet genom att inta en lekfull lärarroll med en tydlig strävan mot att tillmötesgå barnen 

genom att se situationen utifrån deras synvinkel. Därigenom lyckades pedagogerna uppnå målsättningen 

om barns deltagande samtidigt som den egna lärarrollen behölls och utrymme gavs för initiativtagande 

från båda parter (Emilson 2007, s. 27).  

 

Under observationerna kunde jag tydligt se att samtliga deltagande förskolor utifrån Emilsons definition 

mestadels tillämpade en arbetsmetodik präglad av stark styrning med barnperspektiv. Pedagogerna 

kontrollerade därmed både vad och hur något skulle ske men var samtidigt noga med att lyssna in 

barnens både verbala och icke-verbala kommunikation. Den starka styrningen med barnperspektiv 

kännetecknades som tidigare nämnts även av ett lekfullt tillvägagångssätt där barnen exempelvis 

lockades att byta aktivitet eller ta emot omsorg med skoj och glada tillrop. På så sätt undveks till stor del 

att dilemman kopplade till barns inflytande i förhållande till deras rätt till omsorg uppstod. Flera 

förskollärare uppgav under intervjuerna att tydliga motsättningar mellan barns inflytande och behov av 

omsorg uppstår relativt frekvent. Dessa motsättningar kan enligt både mig själv och Emilson undvikas 

genom att pedagogerna intar ett tydligt barnperspektiv i sitt arbete. Exempel på detta är hur jag på en av 

förskolorna observerade hur barn som var upptagna med att leka fick sina blöjor bytta sist. Pedagogerna 

tolkade därmed barnens önskan om att leka färdigt och höll sig flexibla inför detta. Ett tydligt 

barnperspektiv hos pedagogerna är en faktor som blir viktigare ju yngre barnen är då små barn i större 
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utsträckning än äldre är utelämnade till vuxnas interpretationer av deras uttryck.  Pedagogerna på de 

observerade förskolorna inte bara tolkade barnens uttryck utan agerade även i hög utsträckning därefter. 

 

Stark styrning utan barnperspektiv observerades endast vid ett fåtal tillfällen då pedagogerna uppfattades 

vara underbemannade och stressade. Även svag styrning av verksamheten, det vill säga då pedagogerna 

lät barnen ta kontroll över vad och hur något skulle ske kunde observeras även om detta skedde mer 

sällan. Ett exempel på det är barnet som tilläts ta en avstickare från leken i parken. Barnens möjligheter 

till inflytande på de observerade förskolorna kan likväl sägas vara goda då barnperspektivet tydligt 

dominerat över vuxenperspektivet. De motsättningar mellan barns inflytande och behov av omsorg som 

omnämnts av flertalet intervjuade förskollärare observerades inte heller förekomma särskilt ofta. Som 

nämnts tidigare är det dock bekymmersamt att flertalet pedagoger upplever att denna motsättning finns. 

Enligt Emilson kan ett antagande av en formell lärarroll skapa en känslomässig distans till barnen som 

hindrar pedagogerna från att nå den känslomässiga närhet och det barnperspektiv som är förutsättningar 

för barninflytande (2007, s. 30).  Flera förskollärare uttalade även under intervjuerna en önskan om att 

kunna kontrollera verksamheten. En sådan önskan kan kopplas till denna formella ledarroll. 

 

Niss och Söderström (2005, s. 27 f) menar att barns benägenhet till att ta initiativ föds ur den vuxnes 

primära ansats till att intressera sig för dem. Det är därför den vuxnes ansvar att initiera en god och 

förtroendefull kontakt för att därigenom skapa en god grogrund för barninflytande. Under mina 

observationer kunde jag se hur pedagogerna bland annat visade intresse för barnen genom att aktivt 

tolka och sätta ord på barnens uttryckssätt. På så sätt erbjöds barnen simultant möjlighet till både 

inflytande, goda och förtroendefulla relationer med vuxna samt språkstöd.  

 

Pedagogerna i Emilsons studie som lyckades upprätthålla kontroll utan tillsägelser gjorde det genom att 

minska gapet mellan barns och vuxnas skilda perspektiv. Detta skedde då pedagogerna närmade sig 

barnen på ett lekfullt sätt samtidigt som de signalerade en önskan om ömsesidig känslomässig intimitet 

och respekt. Barnen gjordes därmed till situationens subjekt, blev uppmärksammade och lyssnade till 

och fick därmed ökade möjligheter till inflytande (Emilson 2007, s. 32). Havnesköld och Risholm 

Mothander menar att de positiva affekter som barnen har potential att få erfara i liknande situationer i 

sin tur är viktiga drivkrafter i deras fortsatta utveckling mot att bli trygga, öppna och vetgirig individer. 

Barn vars initiativ däremot ständigt möts av avvisande riskerar i stället att uppleva känslor av skam och 

skuld (2011, s. 132 ff). Som vi sett visar Emilsons studie att det inte är avvisandet i sig som är 

avgörande utan snarare på vilket sätt barnen bemöts i den aktuella situationen. Genom att som flertalet 
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pedagoger på de observerade förskolorna närma sig barnperspektivet både mentalt och fysiskt ges 

förutsättningar för att små barn ska kunna påverka sin vardag på förskolan. 

 

Emilsons studie riktar liksom min egen in sig på toddlare och deras möjligheter till inflytande över 

förskoleverksamheten. Emilsons studie fokuserar däremot endast på observationer av 

samlingssituationer medan min egen bygger på både observationer av verksamheter i stort samt på 

intervjuer med berörda förskollärare. Resultatet av Emilsons studie visar att det är pedagogernas 

förmåga att inta ett barnperspektiv som är avgörande för små barns möjligheter till inflytande. Detta 

stöds av mina observationer som bekräftar att pedagogens förhållningssätt är väsentlig i denna fråga. 

Det stöds även av de intervjuade förskollärarna Martina och Sara som menar att pedagogerna är det 

främsta hindret mot små barns inflytande i förskolan. Särskilt Martina understryker de vuxnas 

förhållningssätt, kompetens och positiva barnsyn som avgörande. Samtliga förskollärare är även överens 

om att det inte är under arrangerade aktiviteter utan snarare är i vardagen som den största och viktigaste 

delen av förskolans demokratiarbete äger rum. Därmed anser jag Emilsons studie, som enbart fokuserar 

på samlingssituationer inte vara representativ för små barns allmänna möjligheter till inflytande under 

sin förskolevistelse, något Emilson inte heller haft ambition att göra men som emellertid skulle vara 

intressant att ägna en djupare studie åt. Däremot är hennes studie en god indikation på hur små barn kan 

ges tillfällen till att göra sig sedda och hörda i traditionellt hårt pedagogstyrda aktiviteter som 

exempelvis samlingar där pedagoger kan uppleva att de måste leva upp till en formell ledarroll .  

 

Emilson diskuterar i sin studie pedagogers styrning av förskoleverksamheten. Jag menar att denna 

styrning även blir synlig i hur pedagoger arbetar med dokumentation. Endast en av fyra besökta 

förskolor arbetade aktivt med dokumentation som inte kunde kopplas direkt till ett pågående 

projektarbete. Att dokumentationen på de förskolor som arbetar aktivt med dokumentation kopplat till 

ett pågående projektarbete på så sätt blir tämligen enkelspårig anser jag med Emilsons termer tyder på 

stark styrning med begränsat barnperspektiv där pedagogerna väljer vad som anses betydelsefullt att 

förevisa medan barnen inte har så stort inflytande. Detta kan förklaras med den informativa roll som 

flertalet förskollärare tillskriver den pedagogiska dokumentationen och därmed även en önskan om att 

förmedla till föräldrar och övriga besökare om förskolans arbete. Där kan den förskola som likaledes 

valde att aktivt dokumentera och visa upp även andra intressen och aktiviteter hos barnen vara ett 

föredöme i att anta ett barnperspektiv gällande pedagogisk dokumentation. 
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6.2. Ett interkulturellt förhållningssätt i förskolans demokratiarbete 

Ett interkulturellt förhållningssätt kännetecknas av ett gränsöverskridande processarbete präglat av 

interaktion och ömsesidighet, skriver Pirjo Lahdenperä i Interkulturell pedagogik i teori och praktik 

(2004, s. 15). Det interkulturella triggas i möten med andra. Genom sin aktiva ständigt föränderliga roll 

skiljer det sig därmed från det mångkulturella som snarare betecknar ett konstaterande av befintligheten 

av många kulturer.  

 

Ursprungligen lanserades den interkulturella pedagogiken i den svenska skolan som ett försök att 

minska de kulturella klyftorna och skilda språkliga förutsättningarna mellan svenska barn och 

invandrarbarn. Så småningom kom begreppet även att innefatta pluralistiska faktorer utifrån bland annat 

kön, klass och funktionshinder (Skans 2011, s. 40). Jag skulle vilja utöka begreppet interkulturalitet till 

att även omfatta den schism som riskerar att uppstå mellan individer med ett verbalt kontra icke-verbalt 

språk, för denna undersökning relevant i förhållandet mellan pedagoger och toddlare. Med detta menar 

jag att det kan finnas kulturella skillnader i hur pedagoger och toddlare uttrycker sig, vilket bland annat 

bottnar i skilda språkliga förutsättningar och erfarenhetsvärldar. Inspiration är delvis hämtad från 

Gunvor Løkkens term toddlarkultur vilket benämner den specifika kultur som skapas mellan toddlare 

under lek och samvaro (Løkken 2008, s. 19). Detta kan i sin tur jämföras med den intervjuade 

förskolläraren Saras uttalande om kulturella skillnader i barns kroppsspråk. Tydligt är alltså att även små 

barn är förmögna att skapa sig egna kulturella referensramar som antingen inkluderar eller exkluderar 

andra. Medvetenheten därom är viktig för att förstå komplexiteten i det interkulturella förhållningssättet.  

 

Med utgångspunkt i detta är det intressant att likt Sara Dalgren (2012, s. 155 ff), adjunkt i pedagogik 

ställa sig frågan hur ett interkulturellt perspektiv kan vara synligt i förskolepedagogers didaktik. Dalgren 

menar att vi människor gärna förhåller oss till våra egna referensramar som varande en norm även för 

andra, ett så kallat monokulturellt förhållningssätt. För en pedagog med en liknande inställning kan detta 

medföra ett kompensatoriskt arbetssätt med målsättningen att barn och kollegor ska uppnå liknande 

referensramar som de egna. Exempelvis kan små barns icke-verbala kommunikation riskera att ses som 

mindre värd än den verbala vilken praktiseras och behärskas av den vuxne. Detta synsätt kan skönjas i 

de tidigare diskuterade intervjusvaren där två förskollärare menar att små barns bristande verbala språk 

hindrar dem från att få inflytande på förskolan. Två andra förskollärare menar däremot att det är 

pedagogers barnsyn som är det största hindret. I detta exempel kan detta antas stämma då de två 

förstnämnda förskollärarna anser att barnen bör bli en del av den normativa verbala kulturen för att 

kunna få tillgång till inflytande. 
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Genom att via interkulturell pedagogik normalisera företeelser som för det monokulturella synsättet 

framstår som avvikande blir dessa i stället till något positivt och berikande. I min undersökning har jag 

funnit att förskolepedagoger i hög grad värdesätter små barns kommunikation, vilket bland annat visas 

genom att ord kontinuerligt sätts på barnens känslor och uttryckssätt samt genom att barnens ofta icke-

verbala önskningar respekteras och lyssnas till. Därtill observerades pedagogerna uppvisa stor 

medvetenhet om vikten av att befinna sig på barnens nivå för att på så sätt optimera 

kommunikationsmöjligheterna parterna emellan. Det kan betecknas som en illustration av 

interkulturalitetsbegreppet där ett mer jämlikt möte mellan barn och pedagoger leder till ett närmande 

och ett samförstånd. Detta kan jämställas med tidigare diskussioner kring att arbetsmetodiker präglade 

av stark styrning ändå gav upphov till ömsesidig förståelse genom pedagogernas tydliga intagande av ett 

barnperspektiv. 

 

Varken observationer eller intervjuer har gett belägg för att etiska dilemman i att tolka barnens 

önskningar och uttryckssätt skulle förekomma i större utsträckning. Detta kan bero på en positiv barnsyn 

hos pedagogerna. Sara framhåller dock vid flera tillfällen vikten av att ha kunskaper om att kroppsspråk 

inte är universellt utan snarare kulturellt präglat. Maria Borgström, docent vid Söderörns högskola 

(2012, s. 63) menar att ett av den interkulturella pedagogikens främsta syften är att synliggöra det 

implicita i kommunikationen människor emellan, något som i sin tur förutsätter både god 

självkännedom och insikt i möjligheten av andras olikhet. Under mina observationer kunde jag urskilja 

ett interkulturellt förhållningssätt utifrån dessa premisser. Detta, liksom barnens möjligheter till 

inflytande hotades dock i för pedagogerna stressade situationer vilket kom till utryck genom att 

pedagogerna vid övergångar från en aktivitet till en annan underlät att tala om för barnen vad som skulle 

ske härnäst. Detta medförde att barnens möjligheter till att påverka sin situation minskade. Under 

liknande förhållanden blir en splittring i det interkulturella synsätet tydlig, där den vuxnes referensramar 

plötsligt blir de styrande och barnet får få eller inga tillfällen till ömsesidig interaktion. Därmed hotas 

inte bara barnets möjligheter till inflytande utan även dess utsikter till att möta den vuxne som en 

jämlike. Bland de intervjuade förskollärarna menar Martina att det är en pedagogs barnsyn som ligger 

till grund för hur barn blir bemötta, liksom Anna som talar om pedagogens ”eget bagage”. Mina 

observationer visar att en pedagogs förhållningssätt snabbt kan förändras under stress och på så sätt 

tämligen hastigt gå från ett tydligt interkulturellt förhållningssätt till ett monokulturellt. Stress kan 

därmed sägas vara ett stort hinder mot både det interkulturella och demokratiska arbetet i förskolan. 
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6.3. Den praktiska klokskapens betydelse i arbetet med förskolans yngsta 

Den grekiske filosofen Aristoteles delade in kunskap i tre olika former. Den säkra vetenskapliga 

kunskapen, av Aristoteles kallad episteme skiljer sig från den praktiskt produktiva kunskapen techne 

liksom teori skiljer sig från praktik. Den tredje kunskapsformen fronesis eller praktisk klokskap bygger 

på sedan tidigare erövrade erfarenheter och förmås oreflekterat komma till användning i 

dilemmasituationer. Fronesis blir på så sätt en intuitiv kunskap som kan vara svårförklarad även för den 

individ som innehar den. (Gustavsson 2002, s. 54). 

 

Under mina observationer har jag sett hur flertalet pedagoger använder fronesis i sitt arbete med att ge 

förskolans yngsta inflytande över förskoleverksamheten. Det har bland annat skett genom att tolka och 

närma sig barnperspektivet både fysiskt och mentalt och genom att uppvisa flexibilitet inför barnens 

behov och önskningar. Därmed har även pedagogerna uppvisat en djup intuitiv medvetenhet om små 

barns kompetenser och hur dessa på bästa sätt kan tas tillvara, det vill säga genom att aktivt och med 

genuint intresse lyssna till barnens både verbala och icke-verbala uttryckssätt. Samtidigt har barnet blir 

bekräftat genom att tydliga signaler sänds ut om att det är en jämlik partner i ett intersubjektivt samspel. 

Eftersom detta hos en erfaren pedagog ofta sker oreflekterat är det en del av dennes praktiska klokskap.  

 

7. Slutsats 

I denna undersökning har jag konstaterat att pedagogers barnsyn är avgörande för små barns möjligheter 

till inflytande på förskolan. Även mycket små barn uppvisar tydliga kompetenser i att uttrycka sig via 

andra medel än direkt verbalt språk, exempelvis genom gester, ansiktsmimik, skratt och gråt. 

Förskolepedagoger är även i hög grad medvetna om dessa kompetenser och bekräftar dem genom att 

bemöta barnen med ett interkulturellt förhållningssätt där båda parter ses som jämställda. Ett jämställt 

bemötande möjliggörs av att pedagogernas barnperspektiv dominerar över vuxenperspektivet. När detta 

sker oreflekterat är det en indikator på att det är en del av en erfarenhetsbaserad kunskap kallad praktisk 

klokskap. Barn med väl utvecklat verbalt språk ges dock mer uppmärksamhet och därmed även fler 

möjligheter till inflytande än barn utan väl utvecklat verbalt språk.  

 

God omsorg om små barn är en del av deras rätt till inflytande. Barn som av olika anledningar inte 

önskar ta emot omsorg bör bemötas med lekfullhet och flexibilitet. Pedagogers styrning av 
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verksamheten bör alltid ske med ett tydligt barnperspektiv. Stress och underbemanning samt negativ 

barnsyn hos pedagoger är de största hindren mot att barn i toddlaråldern ska få inflytande i förskolan.  

 

___ 

 

I inledningen till denna studie möter vi Maja som uppvisar stor kompetens i att ordlöst förmedla sin 

vilja. Den berättelsen innehåller på många vis flertalet av de komponenter som tillsammans ger små 

barn de bästa förutsättningarna för att få inflytande över sin vardag ute på våra förskolor. Inflytande 

handlar därmed inte enbart om att få välja vilken frukt man önskar äta under fruktstunden utan om något 

mycket större, som bland annat inbegriper trygghet, omsorg, lekfullhet och en intersubjektiv upplevelse 

av att dela känslor med andra.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Kontaktbrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Pauline Engström och studerar sjätte och sista terminen till förskollärare vid den 

erfarenhetsbaserade utbildningen på Södertörns högskola.  

 

Jag har precis påbörjat min c-uppsats som handlar om inflytande hos förskolans yngsta, det vill säga 

barn mellan 1-2 år. I den kvalitativa fältstudie jag ämnar utföra ingår att göra observationer och 

intervjuer i ämnet. Jag skulle vara väldigt tacksam om ni kunde ta emot mig för detta ändamål. Besöket 

tar ca tre timmar i anspråk, varav den sista halvtimmen består av intervju med ansvarig förskollärare på 

den besökta avdelningen. Insamlat material kommer endast att användas i studiesyfte och behandlas 

konfidentiellt för alla inblandade parter. 

 

Jag har följande förslag på tider: 

  9/3 kl. 9-12 

10/3 kl. 9-12 

11/3 kl. 9-12 

12/3 kl. 9-12 

18/3 kl. 9-12 

25/3 kl. 9-12 

  1/4 kl. 9-12 

 

 

Jag ser fram emot att höra från er, 

med vänlig hälsning  

Pauline Engström 

pxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.sh.se 

070-xxxxxxx 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till föräldrar 

 

 

 

 

 

Hej alla föräldrar! 

 

Jag heter Pauline Engström och studerar sjätte och sista terminen på förskollärarutbildningen vid 

Södertörns högskola. Just nu skriver jag mitt examensarbete kring inflytande hos förskolans yngsta (ett- 

och tvååringar).   

 

Xxxdagen den x/x har jag fått förmånen att besöka ert barns förskola under en förmiddag för att göra en 

kort observation av pedagogernas arbete tillsammans med barnen. Syftet är att synliggöra positiva 

exempel på hur små barns kompetenser tas till vara och därmed även hur barnen erbjuds inflytande i 

förskolan. Insamlat material kommer endast att användas i studiesyfte och behandlas konfidentiellt för 

alla inblandade parter. Deltagande i studien är naturligtvis frivilligt. Vänligen meddela ert barns 

pedagoger om ni inte vill att ert barn ska delta. 

 

Vid frågor kan ni kontakta mig via  

pxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.sh.se 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Pauline Engström, student  

Erfarenhetsbaserad förskollärarutbildning med interkulturell profil, Södertörns högskola 

 

 

 

 

 

Foto 
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Bilaga 3 

Observationsschema 

 

 
Datum 
 

 

 
 
Förutsättningar 
 
 
 

 

 
 
Vad såg jag? 
 
 
 
 

 

 
 
Vad uttryckte 
barnet/barnen? 
 
 
 

 

 
 
Vad uttryckte den 
vuxne/de vuxna? 
 
 
 

 

 
 
 
Tankar kring  
det jag såg 
 
 
 

 

 
 
 
Senare 
reflektioner/analyser 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

Jag vill börja med att önska dig välkommen till denna intervju som kommer att handla om inflytande 

och demokratiarbete tillsammans med de yngsta barnen på förskolan, det vill säga 1-2-åringarna. Jag vill 

informera dig om att intervjun kommer att pågå under ca 20 minuter och att resultatet kommer att 

redovisas i min examensuppsats kopplad till mina studier till förskollärare vid Södertörns högskola. 

Resultatet kommer att framföras fullständigt anonymt. Jag vill även påminna om att intervjun är frivillig 

och att du har rätt att avbryta den när du helst önskar.  

 

Först skulle jag vilja veta lite om dig som person. 

 Hur gammal är du? 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Med vilka åldrar har du arbetat? 

 

Nu följer frågor kring de yngsta barnens inflytande och demokratiarbetet på förskolan. 

 Hur definierar du barns inflytande i förskolan? 

 Hur skiljer det sig åt/hur tror du att det skiljer sig åt att arbeta med inflytande och demokrati 

tillsammans med de yngsta barnen jämfört med de äldre? 

 Vilka kompetenser ser du hos de yngsta barnen när det gäller inflytande och demokrati? 

 Kan du se motsättningar mellan barns inflytande och omsorgsperspektivet? På vilket sätt? 

 Kan det uppstå tveksamheter i hur pedagoger förstår och tolkar barns vilja och önskningar? Kan 

du ge exempel? Hur kan dessa förhindras? 

 Förmedlas barnens vilja, önskningar och intressen via dokumentation? På vilket sätt? 

 Vilket anser du vara det största hindret mot de yngsta barnens inflytande på förskolan? 

 

 

Härmed är intervjun avslutad och jag ber att få tacka för din värdefulla medverkan. 

 

 


