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1. Inledning och bakgrund
Denna studie berör hur användandet av valtavlan synliggör barns delaktighet i förskolan.
I barnkonventionens artiklar 12 och 13 lyfts alla barns rätt till att uttrycka sin mening,
åsikter och tankar samt att deras röst ska höras i alla frågor som berör barnet (UNICEF,
2009). Möjligheten att påverka sin situation och uttrycka sina tankar är inte bara en
rättighet utan också en nödvändighet för barns lärande och demokratiska principer. Det
är därför viktigt att pedagoger ger barn möjlighet att utrycka sina åsikter och att dessa bör
lyssnas på, respekteras och tas hänsyn till när det är möjligt (Pramling Samuelsson &
Sheridan, 2001).
Studien inspirerades av Dolks (2013) avhandling som gjorts på en förskola om makt,
normer och barns delaktighet. Hon poängterar att pedagoger ofta uttrycker en ovisshet
kring vad inflytande och delaktighet är. Det förekommer ibland en rädsla angående att
barn får vara med och bestämma för mycket samt att de då kanske tar över verksamheten.
Ett av arbetssätten som observerats i avhandlingen är valstunden där barn väljer utifrån
bestämda aktiviteter, vilket påminner om valtavlan som denna studie kommer fokusera
på.
En orolighet kring barnens delaktighet när val av aktiviteter ska göras är något som vi
erfarit ute på förskolor. Då det inte funnits tydliga valmöjligheter för barnen har det för
oss känts ostrukturerat för både barnen och pedagoger. Utifrån vad som upplevts ute på
förskolor bestämmer pedagoger många gånger vad som ska hända vilket kan försvåra
barnens delaktighet. Utbildningsdepartementet utsåg en arbetsgrupp med syfte att
undersöka möjligheterna för ökad delaktighet hos barnen i förskola och skola. Arbetets
resultat visar att det finns regler som ett arbetslag sätter upp för att underlätta det dagliga
arbetet och det kan på så sätt hindra barnen att kunna påverka det som ska ske under
dagen (Utbildningsdepartementet, Ds 2003:46).
Barns delaktighet är en central del av förskolans verksamhet (Skolverket, 2016).
Förskolor väljer att arbeta med barns delaktighet på många olika sätt och ett av sätten kan
vara genom en valtavla, där barn aktivt väljer aktiviteter under dagen. Studien kommer
därför undersöka hur användandet av valtavlan synliggör barns delaktighet i förskolan.
Det finns i nuläget inte mycket forskning kring det pedagogiska verktyget, därför
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fokuserar studien på tidigare forskning kring barns delaktighet. Vi vill få en djupare
förståelse för hur användandet av valtavlan synliggör barns delaktighet i förskolan.
Utöver detta är förhoppningen att studien ger inspiration till andra förskolor och
pedagoger som eventuellt kan upptäcka nya arbetssätt.
Studien har avgränsats till att endast fokusera på barns delaktighet i situationer som berör
valtavlan, då erfarenheter sedan tidigare synliggjort att valtavlan innefattar många olika
dimensioner av barns utveckling och lärande. Det är även av intresse att fokusera på barns
delaktighet då det enligt läroplanen för förskolan är förskolans skyldighet att arbeta med
det. I förskolans läroplan poängteras det också att alla barn ska få möjligheten att göra
val utifrån sina egna villkor. Därmed skapas grunden för delaktighet och tillit till den egna
förmågan. Det läggs stor vikt vid barns inflytande bland annat över verksamhetens
innehåll och arbetssätt. Pedagoger ska även arbeta för att barn ska vilja ta ansvar och
tillämpa inflytande i förskolan (Skolverket, 2016).

1.1.

Valtavlans funktion

En valtavla (se bilaga 1) är ett pedagogiskt hjälpmedel som erbjuder olika aktiviteter i
den dagliga verksamheten. Det kan tillexempel vara bilder på olika rum som erbjuder
material, lekar eller aktiviteter. Utifrån tidigare erfarenheter av valtavlan väljer pedagoger
vilka bilder på rum eller aktiviteter som ska vara tillgängliga och därefter väljer barn
aktivt vart de vill vara, i form av att hänga en bild på sig själv under det valda rummet.
Situationer kring valtavlan kan se ut på olika sätt där valen diskuteras fram eller är
bestämda av antingen pedagoger eller barn.

1.2.

Syfte och forskningsfrågor

Syftet med studie är att undersöka hur användandet av valtavlan synliggör barns
delaktighet i förskolan. Utifrån syftet har tre forskningsfrågor formulerats.
1. På vilket sätt är barnen delaktiga i de val de ska göra?
2. På vilket sätt är barnen delaktiga i processen av vilka rum och aktiviteter som ska
vara tillgängliga?
3. Vilka möjligheter eller svårigheter kan valtavlan innebära för barnens
delaktighet?
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1.3.

Begreppsdefinition

1.3.1.

Begreppet delaktighet

Det finns olika definitioner på vad delaktighet innebär. Studien utgår ifrån att barns
delaktighet är att kunna påverka, göra val, uttrycka sig samt bli lyssnade på i användandet
av valtavlan. För att förtydliga begreppet ytterligare kommer en begreppsdefinition på
delaktighet utifrån både nationalencyklopedin och skolverket.
Delaktighet enligt nationalencyklopedin innebär en aktiv medverkan (NE, 2018). Barns
delaktighet i förskolan kan uttryckas på olika sätt. Arbetslaget ska i detta ses som ett
verktyg som bidrar till barns möjlighet till delaktighet i förskolan (Sandberg & Eriksson,
2010). Barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor att uttrycka tankar och åsikter
och genom detta kunna påverka sina situationer (Skolverket, 2016). Att barn ska få
möjligheten att vara med och påverka verksamhetens innehåll och göra val är något som
kan utläsa i läroplanen, där står det att: ”Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna
uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till
den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa” (Skolverket, 2016, s.5).

1.4.

Arbetets disposition

I första avsnittet som benämns med rubriken inledning och bakgrund berörs bakgrunden
till ämnet, hur valtavlan används samt syfte och frågeställningar. Därefter kommer en
kort begreppsgenomgång för att förtydliga vad delaktighet är och vad det innebär i
sammanhanget. Rapporten fortsätter sedan med en genomgång av forskningsöversikt för
att ge styrka i studien, för att sedan gå in på de teoretiska utgångspunkterna som studien
inspirerats av. I följande kapitel berörs metoden och hur arbetet har gått till i utförandet
av studien. Därefter presenteras studiens resultat, som kommer att analyseras. Rapporten
avslutas med en sammanfattande diskussion kring resultatet.
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2. Forskningsöversikt
Under litteratursökningen framkom det en begränsad forskning kring valtavlan och dess
funktion. Studien riktar därför sitt fokus på barns delaktighet i förskolans verksamhet då
det är ett centralt begrepp som kan behöva tydliggöras för att kopplas samman med
valtavlan.
Vid sökning användes bland annat sökforumet Summon och ERIC. Sökorden som
användes var bland annat, participation, preschool och children.

2.1.

Forskning kring barns delaktighet i förskolan

Barns möjlighet att påverka ska tas på allvar då det många gånger gör intryck på deras
motivation att lära. Tidigare forskning visar att barn själva vill bestämma vilka aktiviteter
de ska delta i, vilket de gärna gör med sina kompisar. Barn väljer då att göra sådant som
de tycker är roligt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2001).
Sandberg och Eriksson (2010) har gjort en studie där syftet handlade om att studera olika
koncept kring barns delaktighet i den vardagliga verksamheten i förskolan. Pedagoger
anser att barn visar en delaktighet genom att vara aktiva i deras miljö och delta i olika
sociala sammanhang som lek och att barn tar del av det som sker omkring dem. Resultatet
visar också att ett delaktigt barn utnyttjar sin förmåga att påverka genom att kommunicera
verbalt eller med sitt kroppsspråk. Självkänsla är en annan infallsvinkel som Sandberg
och Eriksson diskuterar. Självkänsla kopplas samman med hur barn klarar av olika saker
i vardagen, om barn är uppmärksam på saker som sker eller om de är utåtriktade eller
inte.
2.1.1.

Barns delaktighet i beslutsfattandeprocesser

Barn är delaktiga genom att delta i pedagogiska aktiviteter men även genom att själva
utföra olika aktiviteter. Pedagoger anser att barn inte kan delta i det övergripande
pedagogiska innehållet och att det skapas en oro i vad som kan hända om barn varit
delaktiga i dessa beslut (Sandberg & Erikson, 2010). Pramling Samuelsson och Sheridan
(2001) menar att det är barns behov och intresse som ska lägga grunden för miljön och
pedagogiska aktiviteter, därför behöver barn kunna uttrycka sig på olika sätt. De påpekar
också att det för pedagoger kan vara svårt att veta vart gränserna går för barns rätt att
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delta i beslut. Däremot menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) att barns
deltagande inte handlar om att lyssna på barn för att sedan låta dem bestämma. Det
handlar om att pedagoger ska tolka barns tankar och handlingar men även att ha tillit, och
förväntningar på att barn kan hantera olika saker med rätt stöd och vägledning från vuxna.
Barn måste få delta i beslut och pedagogiska processer, tala och uttrycka sig för att
delaktigheten ska kunna vara en förutsättning. Pedagoger behöver tolka barns tankar, för
att kunna öka möjligheten till deltagande.
Pramling Samuelsson och Sheridan (2001) diskuterar kring vem som tar beslut i
förskolan, utifrån barnintervjuer ansåg barn att pedagoger bestämmer det mesta i
förskolan och att det är i barns lek dem själva känner att dem får bestämma. Det diskuteras
också kring tillgången till olika rum där pedagoger varken tillåter eller förbjuder barn till
att göra något. Om något barn vill byta rum måste de gå och titta om det är fullt, är rummet
fullt får barnet vänta tills där finns plats. Istället för att tillåta eller förbjuda påminns barn
om reglerna som de kommit överens om. På detta sätt får barn fatta sina egna beslut, det
krävs pedagoger som har tillit och förväntningar på att barn kan hantera dessa uppgifter.
2.1.2.

Pedagogernas roll i barns delaktighet

Pedagoger i Sandberg och Erikssons (2010) studie beskriver delaktighet bland annat
igenom att barn kan välja och fatta egna beslut. Interaktion och social kompetens är också
faktorer som är avgörande för barns delaktighet. Att uttrycka sig muntligt är ett viktigt
verktyg för att uppnå hög delaktighet och är också ett kännetecken för barn som är
delaktiga. För att uppnå detta krävs det stöttande pedagoger, de måste ha goda värderingar
och attityder mot barns delaktighet och de behöver lyssna på barn och vara bra
förebilder. Det krävs även en hög beslutsamhet hos pedagoger för att uppnå hög
delaktighet hos barn. Pedagoger behöver också tillåta och stödja barns möjligheter till att
kunna påverka beslut i förskolan, det kan de göra bland annat igenom att öka
tillgängligheten till olika aktiviteter och material. Om tillgängligheten av hur aktiviteter
kan skapas är begränsad hämmar det barns möjlighet till deltagande. Pedagoger
poängterar att det finns olika tillvägagångssätt för barn att kunna påverka, till exempel
genom kommunikation, protest eller genom att arbetet i förskolan sker i mindre
barngrupper. Pramling Samuelsson och Sheridan (2001) poängterar att barn behöver
uppmuntras till att argumentera för sina åsikter och pedagoger behöver skapa
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arbetsmetoder som gör det möjligt för barn att utrycka dessa åsikter och idéer. Genom att
barn är delaktiga lär dem sig att åsikter och känslor respekteras och värderas.
Sandberg och Eriksson (2010) lyfter fram förskolepersonals syn på barns delaktighet i
den dagliga verksamheten och att barn är med när det gäller vissa beslut men att det finns
olika villkor som gör att barns delaktighet i beslut inte alltid synliggörs. Det krävs
pedagoger som är medvetna om sina värderingar, professionalism, barnsyn och arbetssätt.
Grindheim (2014) hävdar i sin studie att förskolans lokaler och personalens förväntningar
är det som sätter ramar för barns delaktighet i förskolan. Resultatet visar att planerade
aktiviteter som innebär att barn får välja vad de vill göra skapar mindre engagemang än
barns självständiga lek.
I Emilson och Folkesons (2006) studie om lärares kontroll och barns delaktighet i
förskolan studeras skillnaden mellan två olika typer av pedagogiska aktiviteter där läraren
har olika mycket kontroll, samt hur barns delaktighet visas i dessa aktiviteter. Resultatet
beskriver två olika situationer där inramning och klassificering har stark eller svag grad.
Vilket handlar hur pedagoger planerar och strukturerar aktiviteter med eller utan mål. Här
lyfter forskarna fram tre olika steg i en aktivitet som är lärarledd. I det första steget
försöker barn att begripa uppgiften, för att i det andra steget göra det som läraren vill. I
det sista steget försöker barn ge information om sitt perspektiv till läraren. Situationen
här blir en stark klassificering och inramning som leder till en svag delaktighet för barn.
I den andra situationen som istället har en svag klassificering och inramning och därmed
inte är lärarledd berörs den fria dialogen mellan barn och lärare, lärarens stöd samt hur
barn och vuxna skapar mening tillsammans. I en aktivitet med svag klassificering kan det
vara svårt att fastställa lärandeobjektet men å andra sidan lär sig barn mycket kring att
prata och bli lyssnad på. En viktig aspekt är att lärarna använder sin kontroll till att vara
lyhörd och delaktig och även finnas där som stöd för barnen.
Även om barns intresse och behov ska styra pedagogiska aktiviteter är det inte alltid så
det är. Pedagogers attityd och inställning spelar en central roll i hur barns delaktighet
kommer fram i verksamheten. Forskning visar att pedagoger upplever att barn får vara
med i beslut men pedagoger anser också att det förekommer hinder för barns deltagande.
Villkor som spelar in för barns delaktighet är bland annat barns ålder, personaltäthet och
pedagogers attityd (Sandberg & Erikson, 2010).
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2.1.3.

Valstund i förskolan

Den forskning som presenteras i denna studie belyser barns delaktighet i förskolan på
olika sätt. Det finns som tidigare nämnts inte mycket forskning kring just valtavlan,
däremot diskuterar Dolk (2013) kring valstunden i sin avhandling som handlar om makt,
normer och delaktighet i förskolan. Dolk förklarar valstunden som en metod som går
under många namn, exempelvis barnets val och eget val. Det handlar om att barn kan
välja aktiviteter under en viss stund på dagen som de sysselsätter sig med. Valstunden
skiljer sig ifrån den fria leken då det är en metod som tillåter val under kontrollerad form,
den verkar alltså skapa en möjlighet till en styrning som är obemärkt för barn och därmed
tillfälle där de vuxna skapar en möjlighet till styrning utan att inta auktoritära
vuxenpositioner. Johannesen och Sandvik (2009) menar på att om barn i förskolan ska
vara delaktiga så måste pedagoger släppa kontrollen och ta in det barnen lyfter genom
bland annat kommunikation och kroppsspråk. Det innebär att pedagoger måste stödja
barn i olika processer även om resultatet av dessa är ovisst. Det handlar också om att ha
en gemenskap där alla blir lyssnade på, sedda och får ha en röst.
I valstunden som Dolk (2013) beskriver används olika aktivitetskort där varje kort är en
bild av en aktivitet och det brukar vara tre kort av varje som läggs fram. När barnen sedan
ska välja aktivitet får de välja en i taget, detta innebär att ju senare i ordningen ett barn
väljer desto mindre aktiviteter finns det att välja mellan, det barn som måste välja sist får
oftast inte något att välja mellan utan får ta det aktivitetskort som blev över. Om man som
barn får välja sist kan det uppfattas som en svårighet för barnets valmöjlighet och därmed
försvåras barnets rätt att göra ett aktivt val. För barnen innebär aktivitetskorten både
förhoppningar och besvikelser, vissa barn tycker att det är roligt med valstund medan
andra har svårare med det. En av svårigheterna kan vara när ett barn vägrar göra ett val,
däremot skapas ett förhandlingsutrymme mellan barn och pedagog. Pedagoger kan ändra
valalternativen eller göra dem mer lockande, det slutar likväl med att barnet ska välja en
aktivitet, att vägra välja är inte ett godkänt val. Det kan bli svårt för barnet att påverka
detta då barnets vilja går emot pedagogens.
Pedagoger som arbetar med valstunden har olika målsättningar med arbetssättet, en av
dessa handlar om att barn ska få chans att göra självständiga aktiva val och träna på att
framföra sina viljor och samtidigt förhandla dessa med vuxna. Dolk menar däremot att
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det uppstår ett problem här då barn först blir uppmuntrade till att göra självständiga val
men där pedagoger sedan styr dessa val genom att sätta gränser på vilka valmöjligheter
som ska finnas. Det blir ett sätt för pedagoger att styra barn och deras val, till exempel
genom att bestämma vilka aktiviteter som barnen kan välja emellan (Dolk, 2013).
I Dolks avhandling beskriver hon hur pedagoger gör skillnad på fri lek och valstunden.
Under en begränsad tid ska barn välja aktivitet och när valstunden har varit verksam under
en viss period samlas barn och pedagoger igen för att avsluta, barnen får återgå till fri lek.
Under avhandlingen lyfter Dolk barns åsikter kring valstunden och en intressant aspekt
är att barn uttrycker en glädje när pedagoger berättar att den är slut. Barnen anser nu att
leken är fri och det är nu deras aktiva val görs (Dolk, 2013).
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3. Teoretisk utgångspunkt
I följande del kommer de teoretiska utgångspunkterna studien inspireras av att presenteras
för att sedan användas som stöd i analysen. Inledningsvis presenteras Harts
delaktighetsstege med en genomgång av alla steg och dess betydelse. Därefter
introduceras Shiers modell som är en tolkning av Harts stege men utformad på ett annat
sätt.

3.1.

Harts delaktighetsstege

Hart skapade en modell kring barns delaktighet som kallas Harts delaktighetsstege (se
bilaga 2). Stegen innefattar åtta olika steg och de är i sin tur uppdelade i två delar, de tre
första stegen finns i en del och dem fem resterande i den andra (Hart, 1997). Stegen i
Harts delaktighetsstege placeras in i ett bredare sammanhang och varje steg sätts in i
relation till ett projekt. I denna studie implementeras Harts delaktighetsstege i förskolans
verksamhet vilket gör att det blir en slags tolkning av hans teori.
De tre understa stegen beskriver ett icke deltagande där barn är delaktiga utan att vara
delaktiga. Manipulation är det första steget som Hart beskriver, det innebär att barn gör
och säger det som är betydelsefullt för dem vuxna utan att förstå innebörden, till exempel
att de vuxna använder barns teckningar i olika sammanhang utan att barn är delaktiga i
att välja teckningarna. De vill även framhäva att det är barns egna skapelser när det i
själva verket är skapat av de vuxna. Nästa steg är dekoration där barn nyttjas till att ge
stöd åt vuxnas åsikter. Steg tre, tokenism även kallat symbolvärde berör tillfällen när barn
får lov att uttrycka sig men i verkligheten får dem inte möjlighet att påverka eller lyfta
fram egna åsikter (Hart, 1997).
De fem andra stegen beskriver barns riktiga deltagande. I det fjärde steget anvisade men
informerande bestämmer dem vuxna uppgifterna men barn får information om målen
med uppgifterna samt varför dem ska göras. I steg fem, rådfrågande och informerade
rådfrågar vuxna barn när aktiviteter ska utformas och lyssnar på barns åsikter. I det sjätte
steget, initierade av vuxna delade beslut med barn kommer de vuxna med initiativ och
beslut fattas tillsammans. Detta bidrar till ökad delaktighet hos barn. Steg sju ,initierade
beslut och styrda av barn sköter barn hela processen med hjälp av vuxnas stöd. I det sista
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och åttonde steget, initierade av barn beslut med vuxna tar barn initiativ till aktiviteter
och vuxna bjuds in i beslutsfattandet om barn tillåter det (Hart, 1997).
Hart lyfter fram att barn inte alltid behöver vara på det högsta steget för att uppnå
delaktighet, men de vuxna ska arbeta för möjligheten att alla barn ska kunna befinna sig
på det högsta steget. Likväl ska de vuxna arbeta med barnen på vilket steg dem än väljer
att befinna sig på. Det viktigaste är att inte arbeta med de tre understa stegen om syftet
inte är att finna barns icke deltagande (Hart, 1997). Detta styrker även Shier (2001) som
poängterar att många finner de tre understa stegen användbara i arbetet med att finna
barns icke deltagande.

3.2.

Shiers modell

En tolkning på Harts delaktighetsstege är Shiers modell (se bilaga 3) som också berör
barns delaktighet. Till skillnad från Harts delaktighetsstege utgår Shiers modell från fem
nivåer av delaktighet och varje nivå är uppdelad i tre delar bestående av öppningar,
möjligheter och skyldigheter. Harts tre första steg kring icke deltagande existerar inte i
Shiers modell. Men trots att Shier inte använder sig av ett icke deltagande i sin modell
finns det ingen garanti att barns åsikter tas tillvara på och därmed kommer kanske inte
delaktigheten till att synas (Shier, 2001).
Nivå ett i Shiers modell beskriver att barn blir lyssnade till. Den här nivån beskriver när
barn försöker uttrycka sig och att de vuxna ska vara uppmärksamma och lyssna. Dock
berörs det endast om barn själva tar initiativ till att uttrycka sig.
o Öppningar: Arbetslaget ska lyssna på barnen.
o Möjligheter: Pedagoger behöver arbeta på ett sätt där dem kan lyssna på barnen,
exempelvis ha ett rum där barn och pedagoger kan prata enskilt.
o Skyldigheter: Det är pedagogers skyldighet att aktivt lyssna på barnens åsikter
(Shier, 2001).
Nivå två handlar om att barn får stöd i att uttrycka sig. Denna nivå berör att det finns
många anledningar till att barn inte uttrycker sina åsikter för vuxna, det kan bland annat
handla om blyghet, låg självkänsla eller känslan av att det är meningslöst.
o Öppningar: Pedagoger är redo att arbeta för att barn ska uttrycka sig.
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o Möjligheter: Pedagoger behöver ge barnen möjlighet att kunna utrycka sina
åsikter där de vuxna kan behöva använda sig av hjälpmedel och idéer för att få
barnen att utrycka sig.
o Skyldigheter: Det är pedagogers skyldighet att arbeta och försäkra sig om att
barnen blir aktiverade och får stöd i att uttrycka sig (Shier 2001).
Nivå tre innebär att barns åsikter och synpunkter tas till tillvara på. Att ta hänsyn till
barns beslutsfattande innebär inte att varje vardagligt beslut måste ske i samråd med barns
önskemål eller att de vuxna är bundna till allt som barn ber om. Även om de vuxna anser
att barns åsikter är viktiga kan det finnas aspekter som gör att alla åsikter inte kan tas till
vara på.
o Öppningar: Pedagoger är beredda att ta hänsyn till barns åsikter.
o Möjligheter: Organisationen utgår från en beslutsfattande process som skapar
möjligheter för att kunna ta hänsyn till barns åsikter.
o Skyldigheter: Organisationen har som målsättning att se till att barns åsikter får
stor vikt i beslutsfattande (Shier, 2001).
Nivå fyra innebär att barn involveras i beslutsfattandeprocesser. Denna nivån handlar om
övergången från ord till handling och därmed bli aktivt deltagande i beslutsfattandet. I de
tre tidigare nivåerna har beslutsfattandet styrts av de vuxna men här förändras det och
barn är involverande i beslutsfattandet. Detta kan bidra till en ökad känsla av empati och
ansvar hos barn och samt en större självkänsla.
o Öppningar: Pedagoger involverar barnen i beslutsfattandeprocesser.
o Möjligheter: Pedagoger gör det möjligt för barnen att vara med och bestämma.
o Skyldigheter: Organisationen gör det till ett krav att barnen måste vara med i
beslutsfattandeprocesser (Shier 2001).
Nivå fem handlar om hur barn delar makt och ansvar över beslutsfattande. Det finns en
mindre liten avvikelse mellan nivå fyra och fem, skillnaden handlar mer om till vilken
grad delaktigheten sker. För att fullt uppnå nivå fem krävs det att de vuxna delar sin makt
med barn, det är dock ingen skyldighet. Beslut om hur man som vuxen delar med sig av
sin makt handlar om de risker och möjligheter det innebär att göra det. Modellen ger inte
förslag på hur barn ska pressas till beslut.
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o Öppningar: Pedagoger är villiga att dela makten och beslutsfattandet med barn.
o Möjligheter: Det finns tillvägagångssätt och en strävan hos pedagoger att vilja
dela makten.
o Skyldigheter: Det är organisationens målsättning att barn och pedagoger ska
dela makt och ansvar, i alla fall inom vissa områden som rör beslutsfattande
(Shier, 2001).
I Harts modell finns det inte något separat steg där barn får ta beslut oberoende av vuxna,
och det skiljer sig från Shiers där han menar att det händer hela tiden speciellt i barns lek.
Shier menar också att deltagandet i Harts delaktighetsstege sker i sampel med vuxna och
barn och inte endast barn (Shier, 2001).

3.3.

Motivering till val av teoretiska perspektiv

Då studiens fokus berör barns delaktighet i situationer kring valtavlan behövs teorier som
kan ge stöd för analys i resultatet. Studien inspireras av både Hart och Shiers teorier som
belyser barns delaktighet på olika steg och nivåer. Användning av båda teorierna trots
likheter är av intresse då resultatet kan tolkas ur olika synvinklar vilket bidrar till en
bredare förståelse.
Med inspiration och vägledning av de valda teorierna analyseras och bearbetas studiens
insamlade data. Utifrån de olika stegen och nivåerna placeras fältanteckningarna in i de
olika modellerna för att ge en djupare förståelse kring barns delaktighet. De valda
teorierna genomsyrar resultatet och ger därmed arbetet en röd tråd.
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4. Vetenskaplig metod
Då syftet med studien var att undersöka hur användandet av valtavlan synliggjorde barns
delaktighet i förskolan baserades studien på en öppen icke deltagande observation. I en
icke deltagande observation står observatören vid sidan om och observerar och deltar inte
i händelserna. Genom att använda sig av denna metod försöker forskaren att inte påverka
situationen och under tiden observationen sker fokuserar forskaren på något specifikt som
ska observeras (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). Studiens observation grundade
sig i hur valtavlan synliggjorde barns delaktighet i verksamheten och inte hur pedagoger
såg på verktyget. En intervju passade därför inte lika bra och hade inte gett samma
rättvisande resultat. Under en observation behöver forskaren dokumentera företeelser
som sker och detta kan göras i form av fältanteckningar som ska skrivas ner så fort som
möjligt (Denscombe, 2016). Fältanteckningar användes i studiens observationer för att få
en djupare förståelse för hur barns delaktighet kunde synliggöras, därför dokumenterades
relevanta aspekter för studiens innehåll. Holme och Krohn Solvang (1997) poängterar att
observatörer som är fysiskt närvarande lättare kan sätta sig in i situationen och därmed få
en inblick i de berördas perspektiv. Detta kan bidra till en djupare förståelse och en
bredare uppfattning kring fenomenen som observeras.
En öppen observation handlar om att observatörerna gör de berörda medvetna om att en
observation ska ske. Det bidrar till att en medvetenhet kring att vissa faktorer kommer att
studeras i gruppen (Holme & Krohn Solvang, 1997). I den presenterade studien innebar
det att både barn och pedagoger hade kännedom om observationen och att vissa
företeelser skulle dokumenteras och analyseras. En öppen observation används för att
hantera kvalitativa data. Kvalitativa data presenteras i form av ord, antingen skrivna eller
talade. Det kopplas främst samman med forskningsmetoder som observation och intervju.
Kvalitativa data behöver analyseras, bearbetas och brytas ner för att exempelvis hitta
något mönster. Det är en utmaning då det kan handla om mycket data och ur insamlade
data ska forskaren skapa någon slags mening (Denscombe, 2016).
En användning av både öppen och icke deltagande observation bidrog till att å ena sidan
kunde observationen ske vid sidan om utan att påverka situationen allt för mycket och
genom fältanteckningarna kunde det som var av intresse för studien observeras. Å andra
sidan var pedagoger och barn medvetna om vilket fenomen som skulle studeras vilket
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kunde medföra att pedagoger och barn ändrade sitt beteende, däremot minskade
nyfikenheten kring observationen då varken barn eller pedagoger ställde frågor kring vad
observationen innebar under tiden observationen skedde.
Det finns olika tillvägagångsätt för att observera. Som observatör kan man observera
genom första eller andra ordningen. I andra ordningen är man som observatör med i
situationen som observeras, observationen görs under aktiviteten och är inte den primära
uppgiften. Studiens primära uppgift var att observera situationer kring valtavlan och
därför blev det en observation av första ordningen. Det bidrar med en högre kvalitet
genom att observatören inte behöver ha uppmärksamheten på flera olika företeelser då
observatören inte medverkar i den observerade situationen (Bjørndal, 2005).

4.1.

Vilka krav ställer metoden på forskaren

Metoden kräver en medvetenhet om riskerna som finns med observationer. Några av
aspekterna som kan påverka observationer är närvaron, bara genom att vara på plats kan
pedagoger och barn påverkas och ändra sitt beteende. En annan aspekt som kan påverka
resultatet är tolkningen av studiens observationer då observatören väljer att fokusera på
några specifika händelser och tolkar dessa utefter studiens frågeställningar. Detta kan
även bidra till att observatören kan missa företeelser som annars hade varit betydande
(Denscombe, 2016).
Bjørndal (2005) beskriver att när vi observerar används våra fem sinnen, vi tar emot flera
impulser och det är då omöjligt att ta in allt som sker, vilket kan bidra till att företeelser
kan upplevas på olika sätt. Denscombe (2016) poängterar också att minnet är selektivt
och att man som observatör inte kommer ihåg allting eller kan fånga upp alla detaljer i
situationer som observeras. För att vara goda observatörer behöver ens förhållningsätt,
observationer och slutsatser kritiskt granskas och värderas. Detta är något som behövs ta
hänsyn till i tolkning av insamlat material.

4.2.

Urval

Undersökningsgruppen som valdes ut var barn och pedagoger på den utvalda förskolan.
Då en jämförelse inte var studiens fokus skedde observationerna endast på en avdelning
men vid flera olika tillfällen. En medvetenhet kring att resultatet inte kunde generaliseras
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fanns, däremot skriver Denscombe (2016) om överförbarhet som innebär att resultatet går
att applicera i andra sammanhang, exempelvis kan andra pedagoger känna igen sig i
studiens resultat.
Förskolan där studien genomfördes var en tidigare verksamhetsförlagd utbildningsplats
därav blev det ett bekvämlighetsurval som enligt Denscombe (2016) handlar om
bekvämlighet för forskaren då forskaren väljer det som finns nära till hands. Andra
faktorer som kan påverka ett bekvämlighetsurval är relationen till pedagoger och barn
sedan tidigare. Å ena sidan är det bra då barn och pedagoger vet vem observatören är men
å andra sidan har observatören nu en annan roll än vad barnen är vana vid vilket kan bidra
till att barnen kanske vill fånga observatörens uppmärksamhet. Det kan bli svårt att
förklara för barnen vad ens närvaro innebär då dem är vana vid att observatören annars
är delaktig i barngruppen. Det kan betyda att observatören blir störd och ofokuserad på
uppgiften. Även tolkningarna i observationen kan påverkas utifrån tidigare erfarenheter
av hur barnen brukar bete sig (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014).
Trots riskerna som presenterats beslutades i samråd med förskolechefen att
observationerna skulle ske på en avdelning som är känd sedan tidigare. Detta för att den
valda avdelningen arbetar frekvent med valtavlan och utifrån studiens syfte innebar det
ett mer rättvist resultat, då valtavlan genomsyrar verksamheten innehåll under hela dagen.

4.3.

Reliabilitet och validitet

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, om studien kan göras av någon annan och
få samma resultat och slutsatser har studien en hög reliabilitet. För att kontrollera
reliabiliteten i kvalitativa studier krävs det tydliga redogörelser med många detaljer av
metod och analys. Forskningsprocessen behöver kunna granskas därför måste forskaren
visa läsaren hur slutsatser kommit fram. Validitet berör trovärdighet i studier, även här
behöver forskaren tydligt redogöra för insamlade data. I kvalitativa studier finns det olika
faktorer som avgör studiens validitet, för att kontrollera validiteten går det inte att göra
om studien som i en kvantitativ forskning då det blir svårt att efterlikna en social
inramning. Däremot kan forskaren gå tillbaka till deltagarna i studien för att kontrollera
validiteten på insamlade data (Denscombe, 2016).
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Då observationerna inte utförts på mer än en förskola och en avdelning hade studien svårt
att uppnå hög reliabilitet men genom att redogöra för många exempel kunde resultatet
visa att rätt mätverktyg och tydliga fältanteckningar användes för studien. Med studiens
fältanteckningar kunde sanna och riktiga data återges som enligt Holme och Krohn
Solvang (1997) kan bidra till hög validitet.

4.4.

Genomförande

Chefen på den berörda förskolan kontaktades och tillfrågades om studien kunde utföras
hos dem. Efter godkännande bestämdes ett möte med förskolechefen där syfte och
studiens genomförande presenterades. Missiv (se bilaga 4) lämnades till pedagoger och
samtyckeskrav (se bilaga 5) lämnades ut till vårdnadshavare på den berörda avdelningen.
Tanken var att observationerna skulle ske under tre dagar men komplikationer uppstod
kring den nya lagstiftningen GDPR. Förskolan erbjöd istället två dagar för observation
då deras dagliga verksamhet behövde fortlöpa. Urvalsgruppen bestod av barn där
vårdnadshavare lämnat samtycke vilket alla vårdnadshavare gjorde. Det innebar att
verksamheten kunde pågå som vanligt och ingen omorganisation behövde göras, vilket
hade behövts om inte alla vårdnadshavare hade gett sitt samtycke.
Förberedelser inför observation bestod av diskussion kring vad som skulle observeras.
För att få svar på studiens forskningsfrågor togs det fram olika aspekter som
observationerna behövde fokusera på då valtavlan bestod av många olika moment. Dessa
aspekter berörde om barnen fick vara med och utforma valtavlan, byta rum, bestämma
öppning och stängning av rum, om barnen blev lyssnade på och om deras åsikter togs
tillvara på.
Observationerna ägde rum under en vecka där två dagar valdes ut och de skedde på en
avdelning men i två olika rum där valtavlan i båda rummet hade en central plats. Valtavlan
var cirka 1,5 meter hög och samtliga barns fotografier satt fast runt tavlan och i mitten
fanns bilder på rummen som erbjöds. Varje rum erbjöd ett visst antal platser i form av
krokar för barnen att hänga sin bild på. I det andra rummet fanns en mindre valtavla med
samma funktion.
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Första dagen observerades tre olika situationer, två innan lunch och en efter. Gemensamt
för samtliga tre observerade situationer var att barngruppen var indelade i mindre grupper
med cirka tolv barn i varje grupp. Under alla situationer fick barnen välja på valtavlan
med samma förutsättningar. Andra dagen observationerna genomfördes så utformades
sig situationen kring valtavlan på ett annat sätt än tidigare observationer. Dels startade
observationen av valtavlan samtidigt som avdelningen öppnades för att sedan avbrytas
och nu användas tillsammans med alla 44 barn på avdelningen, situationen introducerades
med ett stormöte. Under samtliga observationer skrevs fältanteckningar ner med penna
och papper vid sidan om för att påverka barn och pedagoger så lite som möjligt. Studiens
teoretiska utgångpunkter genomsyrades i anteckningarna för att lättare placeras in i
resultatet. Efter observationerna var gjorda jämfördes fältanteckningar för att inte
glömma viktiga detaljer.

4.5.

Bearbetning av resultat

Insamlat material från observationerna sammanställdes och kategoriserades med
inspiration från studiens teoretiska utgångspunkter. Kategorierna är grupperade efter
stegen i Harts delaktighetsstege och nivåerna i Shiers modell. De kategorierna som
inspirerats av Harts stege är initierade beslut och styrda av barn, tokenism och anvisande
men informerande. Kategorierna som inspirerats av Shires modell är barn får stöd att
uttrycka sig, barn blir lyssnade till och barns åsikter och synpunkter tas tillvara på. För
att förenkla kategoriseringen av insamlade data skapades två mindmaps med en teori på
vardera. Under varje teori delades observationerna upp utifrån vilka aspekter som var av
intresse i de olika kategorierna. Därefter placerades de kategoriserade observationerna in
i stegen och nivåerna i de olika teorierna för att underlätta analys av resultat.

4.6.

Metoddiskussion

Inledningsvis var avsikten att observationerna skulle utgå från ett observationsschema där
företeelser skulle prickas av från en checklista, och därmed ge ett kvantitativt resultat i
form av siffror. Denscombe (2016) poängterar att när observatörerna använder sig av
identiska observationsscheman och fokuserar på exakt samma företeelser medverkar det
till att företeelserna överensstämmer mellan observatörerna. Ett observationsschema
beskriver vad som sker men inte varför det sker, tillexempel vad som orsakar händelserna.
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Efter övervägande upplevdes ett observationsschema inte som rätt metod för studien då
det inte förklarar bakomliggande skäl till händelserna som observerats utan endast
presenterar hur frekvent företeelserna sker. För denna studie hade ett observationsschema
inneburit ett mätbart resultat utan en djupare innebörd för barns delaktighet.
Studien grundade sig istället på observation med hjälp av fältanteckningar då
användandet av valtavlan skulle undersökas och inte hur många gånger företeelser
skedde. Tidigt i studien poängterades det att intervju av pedagoger inte var av intresse då
deras perspektiv på valtavlan inte var studiens fokus. I efterhand kändes det som att
intervjuer av pedagoger hade gett studien en annan infallsvinkel och ett annat resultat.
Samtal med pedagoger på avdelningen gjordes och det framkom då att deras tankar och
åsikter kunde varit av intresse för studiens syfte. Eftersom studiens syfte var att undersöka
hur användandet av valtavlan synliggjorde barns delaktighet i förskolan hade det varit av
intresse att även intervjua barnen för att få deras syn på detta. Att kombinera två olika
metoder kan vara tidskrävande och därmed valdes endast observation. Däremot blev
observationens insamlade material tillräckligt för syftet i denna studie.

4.7.

Etiska ställningstagande

De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet och har tagits hänsyn till i studien.
Informationskravet handlar om att forskaren ska lämna information till deltagare om vad
deras medverkan i studien innebär och de villkor som finns för deras deltagande. Att
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst ska också framgå i informationen.
Informationskravet ska också beröra insamlade uppgifter och att dessa inte ska användas
för något annat än studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att samtycke ska samlas in
från berörda parter när det sker en aktiv medverkan, om deltagare är under 15 år ska
vårdnadshavare ge samtycke. Deltagarna i studien har rätt att själva bestämma kring
medverkan, exempelvis hur länge deltagandet sker och avbryta utan negativa följer och
påtryckningar. Konfidentialitetskravet omfattar att personuppgifterna ska förvaras på ett
säkert sätt utan tillgång för obehöriga och att deltagarna ska vara oidentifierbara. Detta
görs bland annat genom att försvåra för obehöriga att identifiera individer i studien.
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Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast används till studien där
godkännande av deltagarna har skett och ingen annanstans (Vetenskapsrådet, 2002).
Informationskravet i den presenterade studien innebar att förskolechefen informerades
om studien för att få klartecken. Därefter informerades berörda pedagoger om studiens
innehåll i form av ett missiv och vad deras medverkan skulle innebära samt
deltagarfriheten och rätten att avbryta. Både barn och pedagoger blev informerade på
plats om att deras deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som. Samtyckeskravet
togs hänsyn till då godkännande av förskolechefen hade givits för att kunna genomföra
studien samt att samtycke för barns deltagande samlades in från vårdnadshavare.
Tillsammans med samtycket bifogades en blankett gällande GDPR och behandling av
personuppgifter. Det insamlade materialet behandlades utifrån konfidentiellkravet där
insamlat material har förvarats på ett säkert sätt. I fältanteckningar fanns en noggrannhet
kring att inte benämna barn eller pedagoger vid namn eller ålder för att deltagarna inte
skulle kunna identifieras. Det framgick inte i studien vart observationerna genomfördes,
detta för att värna om deltagarnas integritet. Hänsyn till nyttjandekravet har tagits genom
att information gavs till berörda parter om att insamlat material endast skulle användas
för denna studie och inget annat. Det innebar att efter studiens genomförande kunde
insamlat materialet inte användas i något annat sammanhang på grund av radering efter
studiens godkännande.
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5. Resultat och Analys
Resultatet presenteras i form av olika kategorier som identifierar barns delaktighet i
användandet av valtavlan. Kategorierna som observationerna placerades i presenteras
utifrån sex huvudrubriker som utgår från stegen och nivåerna i Hart och Shiers modell
och fem underrubriker som förtydligar observationernas innehåll. Situationerna som
redogörs för är insamlad data från sex olika observationer som har skett under två dagar.
Observationerna presenteras slumpmässigt och inte i den ordning de har observerats utan
i den kategorin de har placerats.

5.1.

Initierade beslut och styrda av barn

Harts (1997) sjunde steg initierade beslut och styrda va barn berör att barn sköter hela
processen med hjälp av vuxnas stöd.
Det som kunde utläsas i studiens observationer var att barnen fick möjlighet att välja i
vilket rum de ville vara i, samt uttrycka tankar och känslor kring detta. Om något barn
uttryckte en osäkerhet kring sitt val var det helt okej att ta sin bild och sätta sig ner och
fundera vad barnet ville välja. Pedagoger bestämde i vilken ordningen barnen skulle välja
och det kunde vara slumpmässigt, strategiskt eller efter barnens placering i samlingen.
Under tiden barnen valde rum fanns pedagoger där som stöd utan att påverka barnens val.
När observationerna genomfördes fick barnen lov att byta rum när de ville i den mån det
fanns plats.
I samtliga observerade situationer kunde ett mönster upptäckas och det handlade om
pedagogers roll i användandet av valtavlan. Pedagoger bestämde utformningen av
valtavlan och även ordningen barnen skulle välja. När barnen gick fram för att göra sitt
val satt en pedagog tyst bredvid tavlan och hjälpte till vid behov. Under tiden valtavlan
användes gick barnen själva fram för att byta rum och ansvarade för att valtavlan skulle
fungera. Ett fåtal gånger hördes barnens önskan om att byta rum och samtliga gånger
svarade pedagoger ja. Barnen kontrollerade själva antalet barn som var tillåtet i varje rum
samt vilka aktiviteter som skulle ske i rummen, detta kan placeras in i Harts (1997) sjunde
steg. Utifrån observationerna framgick det att barnen ansvarade för en stor del av arbetet
kring valtavlan och pedagoger fanns där som stöd. I Shiers (2001) fjärde nivå barn
involveras i beslutsfattandeprocesser berörs vikten av att pedagoger gör det möjligt för
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barn att vara med och bestämma. Det kan bidra till ökad självkänsla och ansvar. Steg sju
i Harts delaktighetsstege och nivå fyra i Shiers modell kan båda kopplas till användandet
av valtavlan där barnen själva beslutade över sina egna val och ansvarade för processen
kring valtavlan.

5.2.

Tokenism

I Harts (1997) stege finns det tre steg som definierar ett icke deltagande, tokenism är det
tredje steget och berör barns rätt att uttrycka sig men utan att kunna påverka. Steget
kopplas samman med observerade situationer där barnen har haft möjlighet att uttrycka
tankar, känslor samt önskemål om att till exempel få plats i ett fullt rum men där barnen
inte har kunnat påverka sina situationer.
5.2.1.

Ordningen barnen får välja

Städklockan ringde och det var dags för samling. Valtavlan var förberedd av pedagog när
barnen satte sig i samlingen. På tavlan fanns fyra rum tillgängliga, pedagoger kom på att
barnen skulle måla självporträtt och stängde därför ett av de fyra rummen. Pedagogen la
fram barnens bilder på mattan och berättade vem som skulle gå fram och välja på tavlan.
Barnen viskade om vad den som var framme skulle välja. När alla barn hade valt förutom
ett uttryckte det barnet: ”Och sist mig”.
Det fanns flera valmöjligheter kvar för barnet som fick välja sist då endast ett rum var
fullt, barnet uttryckte inte verbalt missnöje men ryckte lite på axlarna när valet gjordes.
I en annan situation som observerades bestämde återigen pedagogen ordningen på hur
barnen skulle välja på tavlan men på ett annat sätt. Denna gången valde pedagogen att
utgå ifrån vad barnen hade på sig i form av färg och mönster på kläderna.
Pedagog- ”Alla barn som har rosa tröja får gå och välja”.
Vid flertalet observationer framgick det att rum blev fulla allt eftersom barnen valde. I
många fall visades ingen protest från barnen då det fanns andra valmöjligheter, dock
förekom det situationer där det endast fanns ett rum kvar för barnen att välja på. Beroende
på hur pedagoger valde i vilken ordningen barnen skulle välja blev både möjligheter och
svårigheter för barnens delaktighet synliga. Något som kunde försvåra barnens
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delaktighet kring valtavlan var bland annat situationer när något rum blev fullt och barnet
som ville vara där uttryckte en besvikelse både verbalt och med kroppsspråk.

5.3.

Barn blir lyssnade till

Nivå ett i Shiers (2001) modell handlar om att barn blir lyssnade till och beskriver när
barn försöker uttrycka sig och att de vuxna ska lyssna och vara uppmärksamma. Detta
berör endast när barnen själva tar initiativ till att uttrycka sig. Pedagoger ska lyssna på
barnen och för att göra det behöver pedagoger arbeta på ett sätt där möjligheterna skapas
för att uppnå detta. I situationen nedan framgick nivå ett i Shiers modell.
5.3.1.

Att inte välja är okej

En situation som observerades vid valtavlan var mellan pedagog och barn där ett rum var
fullt och där barnet uttryckte en besvikelse över detta.
Barn- ”Jag vill leka med min kompis”.
Pedagog- ”Det går inte, det är ju fullt”.
Pedagogen lyssnade på barnet och försökte få de andra lediga rummen att låta lockande
för att barnet istället ska välja några av dom. Barnet skakade på huvudet och visade tydligt
att barnet ville vara i det rum som var fullt.
Pedagog- ”Vill du följa med och hämta frukt så kan du fundera lite”?
Barnet svarade ja och pedagog och barn gick iväg och åt frukt och efter en kort stund gick
barnet tillbaka till tavlan och det önskade rummet var nu ledigt.

5.4.

Anvisande men informerande

Anvisande men informerande är det fjärde steget i Harts (1997) delaktighetsstege som
handlar om barns riktiga deltagande, här bestämmer pedagoger uppgifterna men
informerar barnen vad målen med dessa uppgifter är och varför dem ska göras. I
observationen nedan blev detta synligt då pedagogen bestämde att barnen skulle byta rum
men förklarade varför det skulle göras.
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5.4.1.

Byta rum

Tre barn valde att hänga sin bild på språkrummet och startade en aktivitet tillsammans.
Efter ett tag öppnade pedagogen dörren till rummet och uttryckte att leken inte fungerade
längre.
Pedagog- ”Nu funkar det inte längre, ni får gå och leka i ett annat rum. Ni får gå och
välja en i taget”.
Pedagogen stod i dörren och lät barnen gå fram en och en till valtavlan. Barnen hängde
nu sina bilder på matematik - och teknikrummet, så att barnen fortfarande var i samma
rum. Barnen startade nu en ny aktivitet tillsammans och pedagogen verkade nöjd med
barnens val.

5.5.

Barns åsikters och synpunkter tas tillvara på

Nivå tre i Shiers (2001) modell innebär att barns åsikter och synpunkter tas tillvara på
men att varje beslut inte behöver ske tillsammans med barns önskemål. Pedagoger tycker
barnens åsikter är viktiga men det finns hinder som gör att alla önskemål inte kan tas till
vara på. I situationen nedan fick barnet möjlighet att uttrycka en önskan men pedagogen
kunde inte möta den. Här uttrycker pedagogen att det bara är en pedagog på plats och
därmed går det inte. Precis som Shier (2001) beskriver finns det aspekter i verksamheten
som utgör hinder för barns delaktighet, i detta fall var det personalbrist som utgjorde
hindret.
5.5.1.

Öppna rum

I denna situation hade alla barnen valt rum varav ett barn hade en önskan om att öppna
ett till rum.
Barn- ”Kan vi öppna byggrummet för jag vill leka med lego”?
Pedagog- ”Nej jag är ju själv här nu, det får iså fall bli i eftermiddag”.
Barnet återgår då till det valda rummet.
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5.5.2.

Fullt rum

I följande situation fick alla barnen välja på tavlan förutom två barn som först skulle göra
självporträtt med en av pedagogerna. Ett av barnen var klar med sitt porträtt och skulle
gå och välja på valtavlan. Barnet stod vid tavlan och tittade.
Pedagog- ”Det är fullt i kiosk och naturrum, du får välja byggrummet så länge tills något
annat blir ledigt”.
Barnet hängde sin bild på byggrummet och uttryckte sig inte verbalt men suckade och
såg besviken ut. Återigen kopplas detta samman med nivå tre i Shiers modell då
pedagoger lyssnar på barnen men aspekter gör att åsikterna inte alltid kan tas tillvara på
(Shier, 2001). Ett sådant exempel var den strikta ramen med begränsat antal plaster som
valtavlan utgjorde.
En situation som kunde uppfattas som en svårighet för barns delaktighet var när rummen
blev fulla. Så fort ett rum blev fullt begränsades barns valmöjligheter och därmed
uppfattades en begränsning av barns delaktighet i att bestämma över sin situation. Ibland
kunde situationen däremot ändras till en möjlighet då barn kunde förhandla med
pedagoger om en extra plats i rummet eftersom varje rum hade en extrakrok som kunde
användas beroende på hur situationen såg ut. Det kan kopplas till möjligheterna i nivå tre
i Shiers (2001) modell, där organisationen utgår från en beslutfattande process som skapar
möjlighet för att kunna ta hänsyn till barns åsikter. En förhandlingssituation där detta blev
synligt var när ett barn stod och tittade på valtavlan och barnet frågade pedagogen om det
var okej att hänga sin bild på det fulla rummet om barnet använde extrakroken till det
rummet.

5.6.

Barn får stöd i att uttrycka sig

Nivå två i Shiers (2001) modell berör att barn får stöd i att uttrycka sig där olika stöd
behövs för att denna nivån ska uppnås då det finns faktorer som kan göra att barn inte
uttrycker sina åsikter, exempelvis blyghet och låg självkänsla. Möjligheten i nivå två är
att pedagoger kan behöva använda sig av hjälpmedel för att få barn att uttrycka sig.
Några möjligheter som framkom under observationerna var att barnen fick möjlighet att
påverka sin situation, göra sin röst hörd och de barn som uppfattades som tillbakadragna
kunde påverka sin situation utan att behöva uttrycka sig verbalt. Under en av valstunderna
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som observerades var det ett barn som inte ville välja på tavlan eller berätta vad barnet
ville göra. Barnet fick ta sin bild sätta sig ner för att fundera och vänta tills alla andra
barnen hade valt. När alla andra barn hade valt på tavlan fick barnet återigen komma fram
och välja på tavlan, pedagogen fanns nu med och kunde ge stöd till barnet som till sist
valde ett rum.

5.7.

Sammanfattning av resultat

I denna del sammanfattas studiens resultat utifrån studiens tre forskningsfrågor. I samtliga
observationer framkom det att pedagogerna bestämde ramen av valtavlan, vilka rum som
skulle vara tillgängliga samt i vilken ordning barnen skulle få välja. Även om
pedagogerna bestämde vilka rum som skulle vara tillgängliga fick barnen möjlighet att
vara delaktiga i de valen som valtavlan erbjöd, i form av att välja och byta rum men även
bestämma val av aktivitet i rummet. Pedagogerna höll sig i bakgrunden när barnen skötte
processen med val och byte av rum vilket bidrog till att barnen fick möjlighet att vara
delaktiga i sina egna val med hjälp av pedagogernas stöd. Samtliga barn fick möjlighet
att uttrycka sig, bli lyssnade på samt påverka sin situation i den mån det var möjligt. Några
svårigheter som användandet av valtavlan kunde innebära för barns delaktighet var den
strikta ramen. Den strikta ramen av valtavlan innebar i denna studie begränsat antal
plaster i de tillgängliga rummen, så fort ett rum blev fullt begränsades barns
valmöjligheter och därmed möjligheten att påverka sin situation. Ordningen som barnen
fick välja i var också en del av den strikta ramen, även fast ordningen varierade fick alltid
ett eller två barn välja sist.
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6. Diskussion
I denna del diskuteras studiens egna resultat utifrån tidigare forskning, teoretiska
utgångspunkter, litteratur samt styrdokument. Studiens syfte var att undersöka hur
användandet av valtavlan kunde synliggöra barns delaktighet i förskolan. För att besvara
studiens syfte formulerades tre forskningsfrågor:
o På vilket sätt är barnen delaktiga i de val dem ska göra?
o På vilket sätt är barnen delaktiga i processen av vilka rum och aktiviteter som ska
vara tillgängliga?
o Vilka möjligheter eller svårigheter kan valtavlan innebära för barnens
delaktighet?
Studiens forskningsfrågor kunde besvaras i olika grad med hjälp av den valda metoden,
de två första forskningsfrågorna kunde med hjälp av observationerna tolkas och besvaras.
Studiens sista forskningsfråga berörde möjligheterna och svårigheterna valtavlan kunde
innebära för barns delaktighet i förskolan. Under studiens gång framkom det att denna
forskningsfråga var problematisk att besvara. Det var svårt att förstå innebörden av vilka
möjligheter eller svårigheter som blev synliga under den begränsade tiden studien
utfördes. Forskningsfrågan var ändå av vikt för studiens innehåll då svårigheter och
möjligheter kunde jämföras och problematiseras för att få svar på studiens syfte, däremot
berördes begreppen endast på ytan. Kunde studien pågått under en längre period och om
möjligheten att kunna följa några barn funnits hade förståelsen för innebörden blivit
djupare.
Utifrån studiens resultat utgick valtavlan från en stark inramning och klassificering, där
pedagogerna bestämde vad valtavlan skulle erbjuda i form av vilka rum som skulle vara
öppna och stängda. Emilson och Folkeson (2006) diskuterar två olika aktiviteter med
stark eller svag grad av inramning och klassificering där läraren har olika mycket kontroll.
En stark klassificering och inramning innebär en svag delaktighet för barnen och en svag
klassificering och inramning innebär att barnen blir lyssnade på där läraren använder sin
kontroll till att stödja barnen. Pedagogerna i denna studie bestämde ordningen barnen
skulle välja på tavlan vilket Dolk lyfter i sin avhandling, problematiken kring att något
barn får välja sist diskuteras. Desto längre bak i ordningen barn får välja minskas
valmöjligheterna och därmed försvåras barns möjlighet att göra val (Dolk, 2013).
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Studiens resultat visade att även fast rum blev fulla hade barnen som fick välja sist många
gånger en del valmöjlighet då det fanns andra lediga rum. Däremot förekom det
situationer där alla rum var fulla förutom ett och barnen fick välja det rummet. I dessa
situationer begränsades barnens möjlighet att göra val och därmed minskades
delaktigheten för barnen. Sandberg och Eriksson (2010) menar att när tillgängligheten av
material och aktiviteter är begränsade hämmar det barnens möjlighet till delaktighet
Valtavlan uppfattades som en dold styrning där pedagogerna inte behövde inta auktoritära
positioner på grund av den starka klassificeringen och inramningen. Pedagogerna kunde
styra barnen utan barnens vetskap genom att bestämma ordningen och utformningen av
valtavlan. Valstunden i Dolks (2013) avhandling är en metod som tillåter val under en
kontrollerad form. Pedagoger uppmuntrar barn till att göra självständiga val, framföra sin
vilja och förhandla med vuxna. Det blir problematiskt när pedagoger uppmuntrar barn till
att göra självständiga val när pedagoger sedan sätter gränser för valmöjligheterna som
ska vara tillgängliga.
Barnen i studien ansvarade över att valtavlan skulle fungera och för att sin egen bild
hängde på rätt rum. Barnen kontrollerade själva tillgängligheten i rummen genom att
räkna krokar och kontrollera antalet barn. Barnen tog ansvar för byte av rum och
ansvarade för aktiviteterna i det valda rummet, pedagoger fanns som stöd under hela tiden
valtavlan användes. Pramling Samuelsson och Sheridan (2001) diskuterar kring
tillgången av rum där pedagoger varken förbjuder eller tillåter barnen att göra saker utan
påminner barnen om reglerna de kommit fram till tillsammans, detta bidrar till att barnen
får fatta egna beslut. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) nämner att barnens
deltagande inte handlar om att lyssna på barnen för att sedan alltid låta dem bestämma.
Däremot menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2001) att barnens åsikter och känslor
ska respekteras och därför ska pedagoger arbeta på ett sätt där barnen kan uttrycka sig.
Detta kan vävas samman med de tre första nivåerna i Shiers (2001) modell som innefattar
att pedagoger ska lyssna på barnen, ge barnen stöd i att uttrycka sig och ta vara på barnens
åsikter, vilket kunde utläsas i observationerna. Däremot inträffade detta under en
kontrollerad form där pedagoger redan bestämt ramen för hur delaktiga barnen kunde
vara.
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Valtavlan i studien genomsyrade hela verksamheten dagligen och därför gjordes ingen
skillnad på barnens fria lek och valtavlan. Barnen fick göra aktiva val under hela dagen
och anpassade själv aktiviteter och lekar i rummen. Pedagoger och barn i Dolks (2013)
avhandling gör skillnad på den fria leken och valstunden. Valstunden pågar under en
begränsad tid där barnen väljer aktiviteter och när den ska avslutas samlas barn och
pedagoger för att återgå till den dagliga verksamheten. Barnen anser att det är efter
valstunden deras fria lek börjar och det är nu barnen kan göra aktiva val.
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) poängterar förskolans skyldighet att arbeta
med barns delaktighet. Arbetet innebär att barnen ska få uttrycka tankar, åsikter och
kunna påverka sin situation. Barn ska även få möjlighet att göra val utifrån sina egna
villkor och därmed skapas grunden för delaktighet. Aspekterna ovan har blivit synliga
under observationerna kring användandet av valtavlan då barnen fick möjlighet att göra
val, uttrycka tankar, åsikter och därmed påverka sin situation. Även Sandberg och
Eriksson (2010) antyder att barn är delaktiga när de får välja och fatta egna beslut. Vi
ställde oss därför frågan om barn är delaktiga i situationer som rör valtavlan. Räcker det
att barn gör egna val inom den strikta ramen för att uppnå delaktighet?
Utifrån läroplanen och Sandberg och Erikssons definitioner på delaktighet (2010) visade
resultatet i denna studie att barnen var delaktiga genom att uttrycka sig, bli lyssnade på
och gjorde egna val. Däremot skedde detta i en kontrollerad form där pedagoger bestämde
villkoren för hur stor del barns delaktighet fick ta i verksamheten. I förskolans praktik
kan det bli problematisk om pedagoger endast arbetar med barns delaktighet utifrån
ovanstående aspekter, men samtidigt har intentionen att barn är delaktiga när de i själva
verket inte har någon riktig talan över vad som ska ske i verksamheten. Vi anser att barnen
ska kunna vara med och påverka större beslut i förskolans verksamhet och inte endast
vara delaktiga under pedagogers obemärkta styrning. Johannesen och Sandvik (2009)
menar att om barn ska vara delaktiga måste pedagoger våga släppa på kontrollen även om
resultatet är ovisst.
Användandet av valtavlan skapade ett klimat inom den strikta ramen där barnen hade
möjlighet att uttrycka sig genom att välja och byta rum och därmed kunde påverka sin
situation. Valtavlan tillät barnen att fatta egna beslut och uttrycka sig samtidigt som
pedagoger fanns där som stöd och kunde ge barnen vägledning när det behövdes.
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Sandberg och Eriksson (2010) anser att stöttande pedagoger är en förutsättning för barns
delaktighet. Pedagoger behöver lyssna och tillåta barn att påverka beslut.
Hart (1997) menar att det finns ett icke deltagande och ett verkligt deltagande, valtavlans
strikta ram utgjorde ett icke deltagande där barnen inte var delaktiga i skapandet av tavlan
eller i bestämmelser runt om kring den. Däremot synliggjordes ett verkligt deltagande i
den strikta ramen där barnen kunde uttrycka sig och fatta sina egna beslut. Barnen befann
sig på olika steg i modellerna, arbetet med delaktighet behöver inte alltid ske på de högsta
stegen eller nivåerna. Det är dock viktigt att poängtera att arbetet med barnens delaktighet
inte ska ske på de lägsta stegen. Det blir en utmaning för pedagogerna i denna studie att
undvika de lägsta stegen och nivåerna på grund av den strikta ramen valtavlan utgör. För
att valtavlan ska kunna synliggöra barnens delaktighet behöver barnen vara involverade
i utformandet av tavlan och hur ordningen ska ske, och därmed bestämma i större
utsträckning än bara över sin egen situation.
Resultatets betydelse för vår framtida yrkesroll berör hur användandet av valtavlan
synliggör barns delaktighet i förskolan. Det kan väcka tankar och funderingar kring vad
delaktighet är och hur det kan uppmärksammas i verksamheten. Studien kan bidra till att
pedagoger kan finna barns icke deltagande och hur de kan arbeta för att ett verkligt
deltagande ska ske. Vi vill att studien bidrar till en medvetenhet kring den dolda
styrningen och vad den strikta ramen innebär för barns möjlighet till delaktighet.

6.1.

Slutsats

Sammanfattningsvis ser vi att användandet av valtavlan kan synliggöra barns delaktighet
inom den strikta ramen men det krävs stödjande pedagoger som är villiga att släppa
kontrollen och låta barn delta i beslut, bli lyssnade på och uttrycka sig. För att göra barn
delaktiga utanför den strikta ramen krävs det att pedagoger släpper in barn i större
beslutsfattande i användandet av valtavlan som inte endast rör barns egen situation. Ska
den fungera behöver pedagoger vara eniga om att valtavlan som koncept berikar
verksamheten, det behöver också finnas en medvetenhet kring den dolda styrningen och
vilka konsekvenser den får för barns delaktighet. Likväl behöver barnen vara införstådda
med syftet kring valtavlan och villiga att använda hjälpmedlet i den dagliga
verksamheten.
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6.2.

Förslag till vidare forskning

Vårt förslag till vidare forskning handlar om att undersöka barnens perspektiv kring
användandet av valtavlan. Studien utgick endast från ett fåtal observationer och egna
tolkningar kring barns delaktighet. Det hade varit av intresse att under en längre period
följa en barngrupps dagliga verksamhet där barnintervjuer hade gett en annan
infallsvinkel till studien, vi saknade barnens perspektiv kring delaktighet i användandet
av valtavlan och därför tror vi att denna utgångspunkt är en god start till vidare forskning.
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