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Förord 
Vi vill börja med att tacka alla vårdnadshavare, toddlare, förskollärare samt övrig personal 

på de förskolor där vi utfört vår studie för ett gott samarbete och trevligt bemötande. Vi vill 

även tacka vår handledare Lisa Backman för din stöttning och att du drivit på oss till max 

för att studien skulle bli så bra som möjligt. Utan dig hade det varit betydligt svårare, du har 

underlättat enormt för oss. Slutligen vill vi tacka varandra för utmärkt samarbete, mycket 

skratt och tårar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

Sammanfattning 
Vikten av barns inflytande lyfts bland annat i barnkonventionen och svenska styrdokument 

för skolan och förskolan. Tidigare forskning har visat att det är av stor vikt att pedagogerna 

är aktiva och närvarande samt ställer öppna frågor och ger toddlarna valmöjligheter. Vidare 

belyste tidigare forskning att det verbala språket har stor betydelse för hur mycket inflytande 

toddlare ges. Den tidigare forskningen belyser att inflytande handlar om möjligheten att 

kunna påverka sin vardag och de beslut som berör toddlaren. Vår studie syftade till att 

undersöka hur förskollärarna arbetade i förskolan för att ge toddlarna möjlighet till 

inflytande samt hur toddlarnas inflytande framträdde. Studien utgick från ett sociokulturellt 

perspektiv samt Shiers fem stegsmodell för inflytande (Shier, 2001). Studiens empiri 

grundade sig i begreppet proximala utvecklingszonen, begreppet har använts för att 

analysera och diskutera studien.  

 

De metoder som användes under studien för datainsamlingen var intervjuer och 

observationer av förskollärares arbetssätt kring inflytande samt hur inflytandet framträder 

hos toddlarna. För att intervjuerna skulle bli möjliga sammanställde vi en intervjuguide med 

frågor som mestadels handlade om inflytande. Innan intervjuerna utfördes kontaktades sex 

olika förskollärare som arbetade med toddlare som senare valde att delta i studien.  

Intervjuerna framhävde vilken syn förskolläraren hade på inflytande samt hur hen arbetade 

för att ge toddlare inflytande. Till observationerna skapades ett observationsschema som 

utgick från Shiers (2001) fem stegsmodell vilket underlättade för oss att se när och hur 

inflytande framträdde. Innan observationerna skedde kontaktades två toddlaravdelningar på 

olika förskolor. I observationerna synliggjordes de situationer där toddlare gavs möjlighet 

till inflytande och hur det framträdde.  Studiens resultat visade att det fanns begränsningar 

för förskolläraren att ge toddlare inflytande. Detta eftersom det krävdes mycket tid för 

förskolläraren att observera och uppmärksamma det som toddlarna visade intresse för genom 

sitt kroppsspråk. Resultatet visade även att inflytande framträdde som bäst i den fria leken 

eller under de tillfällen där toddlarna delades in i mindre grupper. Vidare visade studien att 

även toddlare mötte vissa begränsningar för att få inflytande. Detta eftersom toddlarnas 

bristande språkfärdigheter blev en begränsning när de försökte få inflytande. En viktig 

slutsats var att toddlarna mötte inflytande, dock i form av olika begränsade valmöjligheter 

under sin dag på förskolan. Resultatet av studien belyser att toddlare ges möjlighet till 

inflytande dock med vissa begränsningar utifrån mognad och ålder. Toddlare ges olika 

valmöjligheter utifrån pågående aktivitet. Vidare framkom det att toddlares verbala förmågor 

spelar stor roll för att de ska bli lyssnade till.  

 

Nyckelord: Toddlare, Shiers fem stegsmodell, observation, intervju, förskollärare 
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Inledning 

Den svenska förskolan har en grund i demokratiska processer och samtliga av förskolans 

styrdokument belyser detta som ett värdefullt begrepp. Begreppet inflytande är något som 

går i linje med demokrati eftersom båda begreppen handlar om att påverka och göra sin röst 

hörd. Läroplanen (2018) belyser att alla har rätt till inflytande och att det är barnens intressen 

och behov som ska ligga till grund för utformningen av förskolans miljö samt den planerade 

undervisningen. Vidare nämner läroplanen vikten av att förskollärare ska möjliggöra att alla 

barn får inflytande över sin utbildning i förskolan (Lpfö18, 2018, s.16). Även FN:s 

barnkonvention belyser att barn har rätt till att uttrycka sina åsikter kring det som berör dem 

samt rätten att göra sina röster hörda (Barnkonventionen, 1989). Hur fungerar det med 

inflytande bland toddlare?  

 

Att arbeta med barn kan vara en utmaning och allra helst med de yngsta barnen som kallas 

för toddlare då de ofta saknar det verbala språket och kommunicerar med kroppen. 

Inflytande i förskolan möjliggör för ett ökat lärande hos toddlarna och att det är en rättighet 

som alla toddlare bör ges. Inflytande handlar i stort sett om möjligheten till att kunna påverka 

sitt liv (Emilson, 2008, s.29–30). Detta medför att vi vill fördjupa oss i hur förskollärare 

arbetar för att ge dessa toddlare inflytande i vardagen på förskolan samt hur toddlares 

inflytande tar sig i uttryck i olika situationer.  

 

Vi upplevde under våra VFU perioder (verksamhetsförlagd utbildning) att det är i den 

planerade undervisningen som inflytandet ofta brister i toddlargrupper då toddlarna saknar 

det verbala språket. Dock är det här som vi upplever att det finns stor potential till att 

möjliggöra för toddlares inflytande och att det genom noggrann planering, dokumentation 

samt observation som det kan bli möjligt att ge toddlare inflytande.  I vår studie är vi 

intresserad av att se hur toddlarna får inflytande i förskolan. Toddlare kännetecknas genom 

sina kroppsrörelser och innefattar de allra yngsta barnen i förskolan. Dessa barn blir lätt 

underskattade utifrån sin ålder och mognad då de saknar det verbala språket. Detta är något 

vi finner intressant och därför valt att fördjupa oss i.  
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Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att beröra begreppet toddlare, pedagogernas roll och förskolans 

styrdokument såsom skollagen, läroplanen samt barnkonventionen. Vidare kommer även 

begrepp som inflytande, demokrati samt skillnaden mellan barns perspektiv och 

barnperspektiv nämnas. 

2.1 Toddlare 

I vår studie kommer vi arbeta med begreppet toddlare som härstammar från engelskans 

toddler vilket utgår från barn i åldern 1–2 år. Själva begreppet handlar ursprungligen om hur 

toddlarna rör sig och att det är genom kroppen toddlarna lär och utvecklas i ett socialt 

samspel med andra. Det är via toddlarnas kroppar som de visar vad dem känner, tänker samt 

kommunicerar (Hildén, 2016, s.8, 13). Toddlare genomgår olika faser i sin språkutveckling 

där ettord till tvåordssatser används för att kommunicera, detta kan ibland leda till 

missförstånd när toddlare försöker kommunicera med andra. Då toddlare ofta blir förbisedda 

på grund av deras bristande språkfärdigheter är det av stort intresse att studera toddlare i 

förhållande till begreppet inflytande (Hwang & Nilsson, 2011, s.207–208). 

2.2 Demokrati och inflytande 

Demokrati i förskolan handlar om att allas röster ska få bli hörda. Det är i förskolan som 

barnen får lära sig om sina rättigheter, ett aktivt deltagande i frågor som berör samhället samt 

får ett synsätt som demokratiska medmänniskor (Westlund, 2017, s.137–138). Ett exempel 

på att ha ett demokratiskt inflytande är att skapa ett barnråd där allas röster får möjligheten 

att komma fram rörande viktiga frågor i verksamheter. Genom att ha ett öppet klimat skapas 

möjligheter för att uttrycka sig och vara sig själv i ett socialt samspel (Westlund, 2017, 

s.139–140).  

 

Inflytande handlar om att allas röster ska få chansen till att bli hörda, vare sig det handlar 

om det verbala språket eller om kroppsspråket. Inflytande i förskolan handlar ofta om att 

göra enkla val som att välja frukt eller vad man vill göra i den fria leken (Hildén, 2016, s.95). 

Genom att ge toddlarna enklare val i undervisningen kan man se det som att de har fått 

inflytande men med vissa begränsningar. I verksamheten behöver man utvärdera hur mycket 

inflytande som är rimligt utifrån mognad och ålder (Hildén, 2016, s.95). Inflytande handlar 

inte om att någon ska bestämma utan det fokuserar på att barnen ska få sin åsikt 

uppmärksammad och respekterad (Hildén, 2016, s.95,97). Genom att se barnen som 

kompetenta medmänniskor och vi som pedagoger ser utifrån ett barns perspektiv bjuder vi 

in till ett inflytande i förskolans verksamhet (Williams & Sheridan, 2018, s.156). 

 

Begreppet inflytande hör samman med demokrati och är något som bör ske i samspel med 

andra (Johannesen & Sandvik, 2009, s.30). Undervisningen bör utgå från toddlares intressen 

samt att pedagogerna behöver visa intresse för de frågor som kan uppstå. Pedagogerna 

behöver ständigt vara anpassningsbara för toddlarnas behov och intressen. Vidare handlar 
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det inte om att pedagogerna lägger över en stor del av utbildningen på toddlarna utan det är 

pedagogerna som behöver vara den drivande kraften med det största ansvaret. Toddlare har 

rätt att göra sina röster hörda och pedagogerna behöver inbjuda till inflytande. Genom att 

göra toddlarnas röster hörda kan pedagogerna synliggöra för ett demokratiskt arbetssätt 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.43–44). I vår studie om toddlares inflytande utgår vi dels 

utifrån hur pedagoger beskriver att de arbetar med inflytande, även Harry Shiers (2001) 

modell för inflytande som beskrivs mer i avsnittet om teoretiska utgångspunkter kommer att 

användas.  

2.3 Förskolans styrdokument 

I vår studie blir skollagen högst relevant då den bland annat tar upp att barn ska få möjlighet 

och stimulans till att ta egna initiativ samt även ges ett inflytande över sin utbildning i 

förskolans verksamhet. Skollagen ingår även i skolväsendet och är en av grundstenarna att 

förhålla sig till i undervisningen (SFS, 2010:800, kap 4, 9 §).  

Ett annat styrdokument som ingår i förskolan är läroplanen, även den är en grund i förskolans 

utbildning.  Läroplanen (2018) belyser att rektorn har ett ansvar att se till att förskolan arbetar 

aktivt för att utveckla och ge barn inflytande. Vidare nämner läroplanen (2018) att 

arbetslaget har en skyldighet följa upp och skapa möjligheter till inflytande genom att ta utgå 

från barnens behov, intressen och åsikter. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att 

pedagogerna har kunskap om barnens erfarenheter vid planering av undervisning samt 

utformningen av miljön (Lpfö18, s.16, 18–19).  Läroplanen (2018) belyser även de 

rättigheter och värden som barn har enligt FN:s barnkonvention. Därför är det allas 

skyldighet som arbetar i förskolan att utgå ifrån barnens bästa där utgångspunkten är 

inflytande och kunskaper om rättigheter (Lpfö18, s.5).  

Barnkonventionen är en lag som benämner hur barn ska behandlas och vilka rättigheter de 

har. Lagen trädde i kraft 1 januari 2020 som en juridisk lag och har en likvärdig position som 

övriga lagar i Sveriges rättssystem. I artikel 12 belyser barnkonventionen att alla barn har 

rätt till att göra sin åsikt hörd samt att få sina åsikter respekterade. Barn har även enligt 

barnkonventionen rätt att tycka, tänka och uttrycka sina åsikter (Barnkonventionen, 2022-

10-05).  

Sammanfattningsvis belyser dessa tre styrdokument vikten av att barn ska bli hörda, 

respekterade och vara delaktiga i inflytandet av undervisningen i förskolan. Styrdokumenten 

tar också upp förskollärarens arbetssätt där det är av stor vikt att möjliggöra för inflytande. 

Detta genom att skapa rätt förutsättningar där arbetslaget har ett gemensamt synssätt. Därav 

blir det intressant att titta närmare på förskollärarens roll när det kommer till att arbeta med 

toddlare och inflytande samt när toddlares inflytande framträder i förskolan.  
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2.4 Pedagogen och barnsyn 

Ebba Hildén (2016) är en tidigare förskollärare samt doktorand vid Karlstad universitet som 

bland annat belyser vikten av att pedagoger i förskolans verksamhet behöver vara närvarande 

och medvetna om de olika lärprocesserna som kan ske. Vidare bör pedagoger ställa öppna 

frågor och ha en förståelse för att toddlarnas svar på frågor kan komma till uttryck på olika 

sätt. Toddlarna ska tillsammans med pedagogerna utforska, lära och intressera sig för 

varandra. Genom att utgå från toddlarnas intressen kan pedagogen vara medforskare, 

stimulera och utveckla toddlarnas lärande. En pedagog som är aktiv i sin dokumentation 

möjliggör för toddlares utveckling och behov (Hildén, 2016, s.28–29). Några viktiga 

egenskaper en pedagog bör ha i sitt arbete med barn är bland annat att vara lyhörd, visa ett 

intresse för vad barnet vill förmedla, låta det ta tid i processen men också förstå budskap. 

Pedagogen bör ställa utmanande frågor men också vara medveten om vart i 

utvecklingsprocessen barnet befinner sig (Hildén, 2016, s.28, 31). Pedagoger som verkar 

inom förskolan behöver se barnen som medmänniskor som har rätten att fatta beslut i sin 

undervisning där fokus hamnar på att barnen är kompetenta individer (Hildén, 2016, s.22). 

Genom att se toddlarnas utvecklingsnivå behöver pedagogerna anpassa undervisningen för 

att barnen ska kunna göra sig hörda, uttrycka åsikter och förstå sin omvärld (Löfdahl, 2004, 

s.30–31).  

 

Barnsyn är en medveten handling från pedagogen och därför viktigt att man är självmedveten 

och kritisk i sitt förhållningssätt gentemot barnen för att kunna reflektera över handlingar 

(Bjervås, 2003, s.58). Hur pedagogerna bemöter barnen i förskolan påverkas genom regler, 

traditioner och respekt gentemot andra kollegor. Detta bemötande påverkar hur mycket 

inflytande som ges till barnen och det finns även en rädsla för att ge barnen för mycket 

initiativ. Det är dock av stor vikt att man som pedagog vågar släppa in barnen i beslut och 

lyssnar på vad de har att tillföra (Ungerberg, 2019, s.31). Pedagogerna och deras arbetssätt 

blir högst intressant att studera i vår studie då det är deras barnsyn som påverkar hur mycket 

inflytande toddlare ges i undervisningen.  

2.5 Barnperspektiv och barns perspektiv 

I vår studie kommer vi utgå från ett barnperspektiv då vårt fokus ligger på vad förskolläraren 

har för barnsyn och hur förskolläraren arbetar med inflytande i undervisningen. Två olika 

sätt att utgå ifrån när man arbetar med barn kallas för barnperspektiv och ett barns perspektiv. 

Ett barnperspektiv handlar om när någon annan än barnen själva som verkar för deras bästa. 

Begreppet barnperspektiv har bidragit till att politiker arbetat fram barnkonventionen som 

blivit en del av lagen där man ser barndomen som en process (Halldén, 2007, s.169–171). 

Ett barnperspektiv utgår från att de vuxna skapar en värld som de vuxna tror att barnen 

behöver. De vuxna kommer alltid ur detta perspektiv tro att dem utgår från vad barnen tycker 

(Sommer et al. 2011, s.42).  

 

Barns perspektiv handlar i stället om när barnen själva får verka för sitt bästa med sina egna 

tankar och idéer utifrån sin proximala utvecklingszon (Halldén, 2007, s.170–171). Synen i 
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detta perspektiv handlar om att barnet ständigt är i en process av förändring där barnet börjar 

med att uppfatta sin omvärld precis som den är (Sommer et al, 2011, s.42). Som pedagog 

bör man kunna sätta sig in i barnens synsätt för att skapa en förståelse för behov, utveckling 

samt vilja (Hildén, 2016, s.22).  

 

2.6 Studiens disposition 

I detta kapitel har vi redogjort för studiens bakgrund där det beskrivs om pedagogen samt 

vad en toddlare är och vad som kännetecknar det begreppet och vilka styrdokument som 

finns gällande toddlarna. Vidare beskrivs även synen på barn samt barns perspektiv och 

barnperspektivet. Nedan beskrivs studiens syfte, därefter redogörs tidigare och relevant 

forskning för studien och det teoretiska perspektivet som varit en grund för studien samt 

även Shiers fem stegsmodell. Sedan kommer ett kapitel om bland annat metoderna för 

insamling av data, etiska hänsynstaganden, urval, genomförandet och tillförlitligheten. 

Därefter kommer ett kapitel där redogörelsen för resultat och analys kommer framställas för 

respektive metod. I kapitlet diskussion används tidigare forskning som grund för att 

diskutera resultatet och analysen för studien. Studien avslutas med en konklusion där 

relevans, slutsats samt förslag på tidigare forskning skrivs fram. Studien är uppdelad utifrån 

två delstudier, där Emmelie skriver resultat och analys för delstudie 1 utifrån intervjuer och 

Elina skriver delstudie 2 utifrån observationerna. Resten av arbetet är skrivet tillsammans.   
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi lyfta fram tidigare forskning kring toddlares inflytande i förskolans 

verksamhet som är relevant till studiens frågeställningar samt syfte. För att hitta relevant 

forskning har vi använt oss av olika databaser vid universitetsbiblioteket i Uppsala. 

Databaserna heter Nordic Base of Early Childhood Education and Care, ERIC samt Google 

Scholar och innehåller forskning från Skandinavien och resten av världen inom didaktik och 

pedagogik. Vi använde oss av begrepp som inflytande, preschool, toddlers, young children 

i vår sökning.   

3.1 Möjligheter till inflytande 

Forskaren och förskolläraren Kristina Westlund (2011) beskriver i sin demokratididaktiska 

studie Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande att barnens möjligheter till 

inflytande förekommer mest i den fria leken då pedagogerna inte aktivt deltar utan befinner 

sig i närheten och på så sätt skapar pedagoger handlingsutrymme för barnen. Genom ett 

aktivt deltagande från pedagoger möjliggörs ett utvecklat lärande kring vad barnen är 

intresserade av. Det ger en insyn i barnens livsvärld och på så sätt ges barn större inflytande 

och möjliggör för pedagogernas framtida planering av aktiviteter (Westlund, 2011, s.71).   

 

Pedagoger kan använda sig av två olika former för att möjliggöra för inflytande. Den ena är 

indirekt påverkan är pedagogernas uppfattningar om barnens intressen och det är därmed 

enbart pedagogernas uppfattningar som blir grunden för den planerade undervisningen. En 

direkt påverkan fokuserar i stället på att ge barnen förutsättningar att självmant påverka 

innehållet i den planerade undervisningen (Westlund, 2011, s.75). Grunden för att skapa 

inflytande hos barnen är att pedagogerna har ett arbetssätt där barnen får möjlighet att 

bestämma och välja vid olika undervisningstillfällen, detta genom att ställa öppna frågor och 

ge barnen valmöjligheter (Westlund, 2011, s.77, 79).  Den vanligaste formen av inflytande i 

förskolans verksamhet är barnens egna initiativ som förekommer i samling, aktiviteter, den 

fria leken och olika uppdrag (Westlund, 2011, s.88).  Westlund har intervjuat pedagoger i 

sin tidigare forskning där pedagogerna belyser att begreppet inflytande är indelat i två delar 

där den ena delen handlar om vad pedagogerna gör och den andra delen vad barnen gör. 

Pedagogernas del innefattar barnens behov och intressen samt att pedagogerna arbetar med 

ett öppet och ärligt förhållningssätt. I den andra delen som innefattar vad barnen gör belyses 

barnens rätt att uttrycka åsikter och ta egna initiativ (Westlund, 2011, s.86).  

 

Genom att inte ta hänsyn till de faktiska maktförhållanden som finns mellan barn och 

pedagoger riskerar barnens inflytande att hamna i bakgrunden. Med maktförhållanden menas 

aspekter som ålder, mognad och livserfarenheter. Dessa maktförhållanden innebär att en del 

barn ges mer inflytande än andra utifrån de aspekter som nämns ovan. Genom att ha det 

verbala språket ges barnet ökad möjlighet till inflytande, utöver att ha det verbala språket 

handlar det även om förmågan att kunna ta egna initiativ till inflytande (Westlund, 2011, 

s.155–156).  Professorn Anette Emilson (2008) beskriver begreppet inflytande i sin 

avhandling, Det önskvärda barnet- fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar 
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mellan lärare och barn i förskolan hur det kan ha olika betydelser beroende på vem man 

frågar och handlar helt enkelt om vilken barnsyn pedagogen har. Barnsynen synliggör 

barnens begränsningar eller möjligheter till ett ökat inflytande i verksamheten (Emilson, 

2008, s.28).  Emilson (2008) förtydligar att delar ur läroplanens grundstenar handlar om att 

barn ska ges möjlighet att påverka, uttrycka tankar och idéer och utformning av 

verksamhetens miljöer.  Inflytande handlar i stora drag om att kunna påverka (Emilson, 

2008, s.29). Vidare belyser Emilson (2008) att inflytande är en rättighet som alla bör ha och 

att det är en förutsättning för barnens lärande. Inflytande är en förberedelse för lärandet i 

framtiden men även för det lärande som sker just nu (Emilson, 2008, s.30).   

3.2 Toddlare och Inflytande 

När läroplanen för förskolan blev det styrande dokumentet år 1998 räknades även toddlare 

in i läroplansmålen och gavs möjlighet att utöva inflytande i utbildningen (Emilson, 2008, 

s.30–31; Lpfö18, 2018. s.3). Kristin Ungerberg (2019) som är universitetslektor vid Karlstad 

universitet menar att toddlare har rätt till inflytande även om de saknar det verbala språket 

och i stället kommunicerar med sina kroppar. Toddlare bedöms ofta utifrån sin ålder, 

livserfarenhet och sätt att agera, vilket leder till att toddlare inte alltid tas på stort allvar i 

situationer där deras handlingar är av stor vikt. Vidare menar Ungerberg (2019) att toddlare 

ständigt befinner sig i rörelse och utforskar sin omvärld utifrån deras kroppar (Ungerberg, 

2019, s.10–11).  

 

I arbetet med toddlares inflytande är det av stor vikt att pedagogerna lägger fokus på 

toddlarens kroppsspråk samt uttryck eftersom det är utmärkande drag och utgör den största 

delen av toddlares kommunikation (Westlund, 2011, s.85). Vidare belyser Westlund (2011) 

ett arbetssätt för att öka toddlares inflytande, detta genom att pedagogerna utgår från 

toddlarnas intressen och beroende på vilken utvecklingsnivå som toddlarna befinner sig i när 

pedagogerna planerar undervisningen.  Genom att ha ett öppet och varierande arbetssätt ökar 

man möjligheten till att fler toddlare får inflytande i undervisningen (Westlund, 2011, s.159).  

 

För att ge toddlare inflytande i undervisningen krävs det att pedagogerna har ett öppet och 

tillåtande arbetssätt samt är närvarande för toddlarnas uttryck och signaler. Genom detta 

arbetssätt tar pedagogerna toddlares perspektiv i beaktning (Emilson, 2007, s.36). Emilson 

(2008) beskriver i sin avhandling att pedagogens attityd, förhållningsregler och styrande 

policy i verksamheten kan begränsa toddlares inflytande (Emilson, 2008, s.39). Vidare 

menar Emilson (2008) att kommunikationsmöjligheterna hos toddlarna och pedagogerna 

måste ha sin utgångspunkt i toddlarnas livsvärld för att inflytande ska möjliggöras (Emilson, 

2008, s.107). För att detta ska bli möjligt menar Emilson (2007) att pedagogerna bör vara 

närvarande och rikta sin uppmärksamhet mot toddlarnas uttryck, känslor samt ta hänsyn till 

toddlarnas perspektiv (Emilson, 2007, s.30). Elisabeth Arnér (2006) belyser i sin 

licensavhandling att toddlare liksom andra barn tidvis är beroende av att vi vuxna kan föra 

deras talan när deras egna språk inte blir tillräckligt. Pedagogerna bör utgå från det toddlarna 

vill förmedla och det initiativ som de själva tar (Arnér, 2006, s.21).  
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Ungerberg (2019) menar att toddlare påverkar sin omgivning dagligen genom sina 

kroppsrörelser och utgår man från barnens perspektiv kan de vara medskapare och har ett 

inflytande i förskolan. Då toddlare inte har språket har de ändå stor påverkan i sin vardag på 

förskolan men kanske inte på samma sätt som vi vuxna ser på inflytande (Ungerberg, 2019, 

s.11–12).  
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4. Syfte 

Syftet med studien är att genom observationer och intervjuer med förskollärare undersöka 

toddlares inflytande i förskolan. Därför blir våra frågeställningar följande: 

• Hur arbetar förskollärare för att ge toddlare inflytande i förskolan? 

• I vilka sammanhang framträder toddlares inflytande i förskolan? 
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5. Teori 

I detta kapitel kommer vi redogöra för studiens teoretiska perspektiv som blivit grunden för 

studien. Utgångspunkten i studien är ett sociokulturellt perspektiv då det krävs samspel med 

andra, delaktighet och kommunikation för att uppnå inflytande. Vidare redogör vi för Shiers 

(2001) fem stegsmodell för delaktighet och inflytande.  

5.1 Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivets fokus är att människor lär sig i samspel med andra där den 

proximala utvecklingszonen ständigt utvecklas. Den proximala utvecklingszonen handlar 

om att toddlare ska utmanas i sin utveckling där man utgår från toddlarens nuvarande 

kunskap. Enligt den ryske forskaren Lev Vygotskij ska pedagogerna endast finnas som stöd 

och vägledning för att toddlare ska utveckla sitt lärande och få mer kunskap. Vidare menar 

Vygotskij att den proximala utvecklingszonen handlar om att utforska sina tankar och 

färdigheter och att det är i den fria leken som toddlares utveckling blir som tydligast (Hwang 

& Nilsson, 2011, s.67, 222). Vygotskij menade att det är i de lekfulla planerade aktiviteterna 

som barnen lär sig och utvecklas. Toddlarna utvecklas också i den fria leken där fokuset 

hamnar på ett socialt samspel där kommunikationen är grunden (Hildén, 2016, s.14). I 

dagens läroplan för förskolan vilar grunden för ett sociokulturellt tänkande där barnen ses 

som medskapare. 

 

Enligt Vygotskij är språket ett viktigt redskap i utvecklingen och som bidrar till en förståelse 

för andra i sin omgivning. Kommunikation behöver inte bara bestå av ett talat språk, utan vi 

har tillgång till kroppsspråk, skrift samt olika teckensystem (Säljö, 2017, s.256–257). I ett 

sociokulturellt tankesätt är kommunikation ett viktigt begrepp då det innefattar både verbala 

och kroppsliga handlingar i det sociala samspelet med andra. Vygotskij menade att det 

verbala språket inte enbart är ord som skapar mening utan även handlingar i 

kommunikationen (Löfdahl, 2004, s.13–14).  

 

Det sociokulturella perspektivet blev relevant i vår studie då fokus ligger på hur 

förskollärarna arbetar med toddlares inflytande, vilket med andra ord handlar om att göra 

toddlarna till medskapare i förskolan. Ett av de centrala begreppen i det sociokulturella 

perspektivet är den proximala utvecklingszonen, vilket inte bara handlar om att barnen ska 

utmanas i sin utveckling utan även att även om att bygga vidare på den kunskap som barnet 

besitter. Vidare handlar det inte om att fokusera på vilka brister som barnet har utan att i 

stället utvecklas tillsammans (Hwang & Nilsson, 2011, s.257). Harry Shier (2001) har en 

modell för att synliggöra hur förskolläraren möjliggör för inflytande genom fem olika steg. 

Nedan redogörs det för denna modell. 
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5.2 Shiers modell 

Forskaren Harry Shier (2001) belyser att det är genom Storbritanniens fastställande av FN:s 

konvention i december 1991 som det utvecklades ett större intresse för litteratur och 

diskussioner kring barns inflytande. Tack vare grundandet av barnkonventionen har det 

framkommit mer texter, litteratur samt artiklar angående information om hur barns 

delaktighet och inflytande ska tas i åtanke i olika organisationer.  Shier (2001) bygger vidare 

från Roger Harts delaktighetsstege som består av åtta steg och som fått ett stort inflytande. 

Denna modell har blivit den mest använda modellen i olika verksamheter för att ta reda på 

om man uppnår delaktighet. Shier (2001) i sin tur har vidareutvecklat Harts stege och skapat 

en modell som fokuserar barns delaktighet och inflytande i fem steg (Shier, 2001, s.1–4).  

Dessa fem steg är följande: 

1. Barn blir lyssnade till 

2. Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

3. Barns åsikter och synpunkter tas tillvara på 

4. Barn blir involverade i beslutsprocesser 

5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande (Shier, 2001, s.4)  

Enligt Shier (2001) finns ett sätt att analysera och synliggöra hur barns inflytande möjliggörs 

i förskolan. Modellen består av fem steg som alla beskriver vilken grad av inflytande barnen 

har i en viss situation. Det första steget handlar om att barnen ska bli lyssnade till att få den 

uppmärksamhet som krävs i situationen där barnet pratar. I steg två analyseras hur och vilket 

stöd toddlarna får för att ge dem möjlighet att uttrycka sina åsikter, tankar och funderingar 

samt vilka resurser pedagogerna ges för att ge barnen dessa möjligheter. I steg tre handlar 

det om hur väl pedagogerna är villiga att lyssna på toddlarna och ta deras åsikter i beaktning 

och hur väl förskolans verksamhet är utformad för att ge barnen inflytande. Vidare i steg 

fyra handlar det om huruvida pedagogerna är öppna för att ta in toddlarna och göra dem 

delaktiga i olika beslut och om det finns tillfällen där toddlarna kan ges möjlighet till detta. 

Det femte och sista steget innefattar vilken syn vi pedagoger har på att gemensamt inflytande 

med toddlarna samt om det i förskolan finns ett arbetssätt för hur toddlare och pedagoger 

kan dela på inflytandet (Shier, 2001, s.6–9). 

 

Ungerberg (2019) belyser Shiers fem stegsmodell som ett verktyg för att enklare se på barns 

inflytande. En nackdel med att använda sig av modellen för att synliggöra toddlares 

inflytande kan vara att den blir linjär. Synen på toddlarna blir därmed individuell med fokus 

på ålder och hur mycket initiativ som toddlare ges (Ungerberg, 2019, s.21). För att modellen 

ska vara ett fungerande verktyg krävs det att pedagogerna dokumenterar och följer upp 

processen för att synliggöra eventuella förbättringar i verksamheten för att bidra till barns 

inflytande. Genom användning av Shiers (2001) modell synliggörs hur och om toddlare får 

inflytande i undervisningen men inte hur pedagogerna bör arbeta, dock kan modellen 

användas som vägledning för att synliggöra vad som behöver förbättras i arbetet med att ge 

toddlarna inflytande. Shiers (2001) modell blir högst relevant i vår studie då den handlar om 

hur toddlarna får vara delaktiga till ett inflytande i beslutsprocessen tillsammans med en 

vuxen. Vi kommer att använda Shiers (2001) fem stegsmodell som underlag för våra 

observationer samt analys.  
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6. Metod 

I detta kapitel kommer vi belysa de metodologiska val som stått till grund för vår studie och 

som innefattar vilka urval, genomföranden, analysmetoder, databearbetning samt reflektion 

kring arbetet och metodernas tillförlitlighet. Vidare redogörs det för de olika etiska 

aspekterna som vi haft i beaktning under studiens gång. Vi har båda observerat varsin 

förskola vid tre olika tillfällen för att se hur förskolläraren arbetar vid olika tillfällen för att 

ge toddlare inflytande. Vi har även intervjuat tre förskollärare vardera för att få olika 

perspektiv och syn på hur arbetet kring inflytande kan se ut. I vår skrivprocess har vi delat 

upp arbetet i delstudie 1 och delstudie 2. Emmelie skrev delstudie 1 där hon tog upp de 

intervjuer som vi utförde på respektive förskolor. Elina skrev i delstudie 2 om de 

observationer som vi utförde. Vi ansvarade för att skriva respektive delstudie enskilt för 

metod, resultat och analys. Övriga delar i studien är skrivna gemensamt.  

6.1 Metodval 

De metodval vi utgått från är observationer av förskollärare i barngrupp samt att intervjua 

olika förskollärare. Detta är en studie med en kvalitativ ansats. Vårt syfte är att ta reda på 

hur förskolläraren ger barnen inflytande i förskolans verksamhet samt vad det finns för 

möjligheter och begränsningar med det. Vidare vill vi se hur toddlares inflytande framträder. 

Utifrån våra frågeställningar valde vi att använda oss av kvalitativa metoder. Detta fungerar 

väl i vår studie, där det bland annat gick att ställa följdfrågor under intervjuerna 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s.16).  

6.1.1 Delstudie 1, Intervjuer 

För att synliggöra hur och om förskollärarna arbetar för att ge toddlare möjlighet till 

inflytande i undervisningen har vi valt att använda oss av intervjuer med förskollärarna. 

Intervjuerna blir ett sätt att synliggöra hur förskollärarna tycker, tänker och vad de anser 

kring begreppet inflytande, samt hur deras arbetssätt ser ut i verksamheten. Vi har valt att 

använda oss av en intervjuguide (Se bilaga 3) där samtliga förskollärare får svara på samma 

strukturerade frågor men där följdfrågorna är flexibla.  (Christoffersen & Johannesen 2015, 

s.83–85). För att kunna fokusera på det som sägs under intervjun har även inspelningar 

använts för att senare transkriberas. Enligt Bryman är det av stor vikt att spela in intervjun 

då det i efterhand underlättar att höra vad och hur något förklaras eller sägs. Inspelningar 

möjliggör för att kunna återgå till tidigare svar och därmed minimera risken att missa viktigt 

innehåll (Bryman, 2018, s.577–579).   

6.1.2 Delstudie 2, Observationer 

I delstudie 2 har observationer använts för att samla in data kring hur förskollärare arbetar 

för att möjliggöra inflytandet för toddlare i undervisningen. Observationer ges utrymme för 

att se relevanta händelser i stunden utifrån det planerade syftet för studien (Christoffersen & 

Johannesen, 2015, s.66). Vid observationstillfällena har vi befunnit oss i den planerade 
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undervisningen i verksamheten för att synliggöra hur förskollärarens arbetssätt kring 

inflytande hos toddlarna framträder. Till observationerna har även ett observationsschema 

(Se bilaga 4) använts där vi har utgått ifrån Shiers modell för inflytande och de fem steg som 

beskrivs. Vi har enligt Shiers (2001) modell valt att fokusera på om toddlare blir lyssnade 

till samt om toddlarnas åsikter och synpunkter tas hänsyn till och utifall toddlarna får stöd i 

att uttrycka dessa. Vi har även valt att observera hur förskolläraren tillåter toddlarna att få 

inflytande i beslutsprocessen samt även om toddlare och förskollärare delar på beslut som 

rör innehållet i undervisningen (Shier, 2001, s.4–5). Enligt Håkansson är det av stor vikt att 

genom användningen av observationsschema fundera kring studiens syfte och vad som är 

intressant att studera och hur man bör gå till väga för att kunna studera flera händelser 

samtidigt (Håkansson, 2021, s.116–118).  Shiers modell underlättar vid observationerna för 

att lättare hålla fokus på de frågeställningar och det syfte som studien berör. Under vårt 

observationsarbete fördes kontinuerligt anteckningar för att koppla handlingar och uttryck 

till begreppet inflytande.  Detta för att underlätta kommande analysarbete med det insamlade 

materialet i observationerna.   

6.2 Urval och avgränsningar 

Intervjuerna är med sex olika förskollärare som arbetar med toddlare och på olika förskolor. 

Vi kontaktade fyra förskollärare var, där totalt sex förskollärare valde att delta i intervjuerna. 

Observationerna utfördes på två olika förskolor under tre olika tillfällen. Vi kontaktade 

varsin förskola där vi ville utföra observationerna och som hade en geografisk närhet utifrån 

våra närområden. Enligt Christoffersen och Johannesen är detta ett bekvämlighetsurval 

(Christoffersen & Johannesen, 2015, s.57). I vårt arbete var alla namn fiktiva för att ta hänsyn 

till de etiska aspekterna som finns. 

 

Intervjuade och observerade förskollärares bakgrund 
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6.3 Genomförande  

Innan vi påbörjade vårt arbete kontaktade vi varsin förskola för att se om förskollärarna var 

intresserade av att delta i vår studie kring förskollärarnas arbete med toddlarnas inflytande i 

undervisningen. Dessa förskolor har vi tidigare haft VFU (verksamhetsförlagd utbildning). 

Båda förskolorna var positiva till att delta i studien och vi skickade därefter e-post med 

informations och medgivandeblanketter (Se bilaga 1 & 2) för både pedagoger och 

vårdnadshavare till de berörda förskolorna. Totalt delades 21 informations och 

medgivandeblanketter (Se bilaga 1) ut till vårdnadshavarna på förskolorna. Av dessa 21 

medgivandeblanketter som vårdnadshavarna fick signera för godkännande kom 18 av dessa 

blanketter tillbaka påskrivna. De tre toddlarna som inte fått medgivandeblanketterna 

påskrivna fick vara i en annan barngrupp den korta stund som observationen ägde rum. Vi 

delade även ut två informations- och medgivandeblanketter (Se bilaga 2) till förskollärarna 

som deltog i observationerna.  Syftet med observationerna var att synliggöra hur 

förskolläraren arbetar med toddlares inflytande i undervisningen.  

 

Förskollärarna på respektive förskola fick dela ut våra informationsbrev samt 

medgivandeblanketter till vårdnadshavarna. Vi informerade förskolorna om att blanketterna 

skulle vara påskriva till den 21 oktober. Vid det bestämda datumet hade vi 18 påskrivna 

blanketter från vårdnadshavarna som vi samlade in för att försäkra oss om att berörda 

vårdnadshavare och förskollärare gett sitt samtycke, detta för att vi sedan skulle kunna 

påbörja arbetet med fältstudierna. Blanketterna användes enbart för att sammanställa 

studiens data. I observationerna som utfördes deltog över lag de flesta toddlare, enbart vid 

några enstaka tillfällen valde någon att göra annat.  

 

Både observationer och intervjuer pågick under totalt fem dagar. Vi intervjuade tre 

förskollärare och utförde tre observationer vardera på respektive förskola, vi fokuserade på 

att observera ett undervisningstillfälle per dag i toddlargrupp. Vi valde här att byta förskola 

med varandra, detta för att inte resultatet skulle påverkas av den personliga koppling som 

fanns.  Efter att vi presenterat oss och vårt syfte med besöket för arbetslaget inledde vi 

observationerna genom att diskutera med förskolläraren hur vi skulle förhålla oss till 

barngruppen under undervisningen för att inte störa toddlarna och förskolläraren. Under alla 

observationerna valde vi att placera oss på avstånd, detta för att få en större överblick av 

barngruppen och det som skedde.  

 

Efter avslutade observationer bytte vi rum för att intervjua förskolläraren på respektive 

toddlaravdelning. Intervjuerna utfördes över lag i förskolornas personalrum, dock utfördes 

två över zoom.  Intervjun med förskolläraren spelades in med hjälp av röstinspelning via 

våra mobiltelefoner, detta för att underlätta vid transkriberingen.  För att få ett större material 

kring studiens syfte och frågeställningar valde vi även att intervjua förskollärare från fyra 

andra förskolor.  Som stöd till intervjuerna använde vi oss av vår intervjuguide (Se bilaga 

3). Intervjuerna pågick under ca 15 minuter vardera. Efter varje avslutad intervju lyssnade 

vi gemensamt igenom det inspelade materialet för att kunna påbörja en transkribering. 
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Observationerna avslutades även de med att vi påbörjade bearbetning av det insamlade 

materialet från observationsschemat (Se bilaga 4).  

6.4 Databearbetning delstudie 1 och 2 

Enligt Christoffersen och Johannesen (2015) är det av stor vikt att direkt efter avslutad 

intervju gå igenom materialet och ljudinspelningarna och påbörja en transkribering av dessa. 

Detta för att minimera risken att glömma det man precis upplevt och de intryck man fick 

under intervjun. Genom inspelat material kan man enkelt gå tillbaka, pausa och spola fram 

till det man anser vara relevant för studien (Christoffersen & Johannesen, 2015, s.92–93).  

Innan vi påbörjade transkriberingen lyssnade vi upprepade gånger igenom det inspelade 

materialet för att sedan föra anteckningar med hjälp av papper och penna. Efter 

transkriberingen tittade vi igenom det insamlade materialet för att se om det passade in på 

studiens syfte och frågeställningar. Vid varje avslutad observation valde vi att tillsammans 

gå igenom materialet som vi samlat ihop utifrån de observationsschema (Se bilaga 4) vi 

använde oss av.  Detta för att tillsammans diskutera och jämföra det insamlade materialet 

och vilka eventuella skillnader som fanns. För att minimera risken att väsentliga delar av 

materialet glöms bort är det enligt Bryman (2018) av stor vikt att påbörja en analysering av 

det insamlade materialet redan direkt efter att observationerna har avslutats, vilket vi gjorde 

(Bryman, 2018, s.533). Då vi i vårt observationsschema (Se bilaga 4) har utgått ifrån Shiers 

(2001) fem stegsmodell underlättade det sorteringen av det insamlade materialet från 

observationerna. Sorteringen möjliggjorde att vi lättare kunde dela in materialet i olika 

grupper som berör toddlares möjlighet till inflytande samt hur förskolläraren arbetar för att 

möjliggöra inflytande för toddlare i undervisningen. Genom denna typ av databearbetning 

kunde vi enklare koppla samman våra grupper med Shiers (2001) modell för inflytande.   

6.5 Tillförlitlighet  

Vi är väl medvetna om att det finns många aspekter som kan påverka förskollärarens 

arbetssätt och hur dessa ser på begreppet inflytande kopplat till toddlare och att det som 

framkommer i studien kan se olika ut beroende på metodvalen. För att vår studie ska vara 

tillförlitlig kommer vi vara transparanta i hela arbetets process. Detta för att underlätta för 

andra att bedöma kvalitén och vikten av arbetet, detta är även något som Bryman belyser 

(Bryman, 2018, s.490).   

 

Det finns både för och nackdelar med det metodval som valt till studien. Genom att använda 

sig av intervjuer kan man få en tydligare bild av ämnet genom att använda sig av följdfrågor 

samt att frågorna kan anpassas till situation och individ. Det underlättar även för att bygga 

en relation till deltagaren av intervjun och därmed få mera genuina svar. Det man ska ha i 

åtanke med intervjuer är att de är tidskrävande samt att man kan få svar som ej är tillförlitliga. 

I vårt fall var intervjuerna 15 minuter, vilket kan ses som kort tid. Däremot tog 

transkriberingen och analysen lång tid (Håkansson, 2021, s.111). Observationer som är vårt 

andra metodval möjliggör för göra direkta iakttagelser där man får förstahandsinformation. 

Det är viktigt att ha i åtanke att observationerna kan komma att behöva kompletteras med 
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andra metodval samt att det är av stor vikt att man är införstådd med vad som ska observeras. 

I vår studie använde vi oss av ett observationsschema för att lättare fokusera på våra 

frågeställningar samt att vi valde att komplettera observationerna med intervjuer 

(Håkansson, 2021, s.115–116). Genom att kombinera intervjuer med observationer anser vi 

att studiens tillförlitlighet blir trovärdig. Detta genom att metodvalen har gett oss direkta 

iakttagelser och förskollärarens synvinkel på arbetet kring toddlares inflytande vilket går i 

linje med våra frågeställningar samt syftet för studien. Trovärdigheten kan sjunka något då 

vi tolkar det insamlade materialet samt att urvalet av deltagarna var begränsat. Enligt 

Christoffersen och Johannesen (2015) har deltagarna en egen uppfattning om vad som sker 

medan vi kan ha en annan, detta eftersom vi lägger personliga åsikter och antaganden vid 

det som sker (Christoffersen & Johannesen, 2015, s.21).  I vår studie valde vi att försöka 

hitta likvärdighet i materialet för att få en större tillförlitlighet.  

6.6 Diskussion delstudie 1 och 2 

Det vi upplevde som utmanande med observationerna var att när vi fokuserade på 

händelserna samtidigt som vi förde anteckningar lättare tappade fokus på det som skedde 

just då. Under vår gemensamma reflektion kring observationerna där vi diskuterade det som 

framkommit sammanförde vi våra anteckningar samtidigt som vi jämförde hur arbetet såg 

ut kring toddlares inflytande. Trots observationsschema (Se bilaga 4) upplevde vi att det blev 

mycket intryck att hantera i stunden. En annan aspekt som vi såg som utmanande under 

arbetets gång var att invänta svar på de olika blanketterna samt även få respons från 

förskolorna på grund av tidsbristen. Håkansson (2021) belyser olika fördelar med 

observationer. De fördelar som vi upplevde med observationen var att vi fick en mer 

detaljerad syn på hur inflytande sker och hur förskolläraren arbetar med detta just i stunden 

(Håkansson, 2021, s.119).  

 

Håkansson (2021) nämner olika nackdelar med intervjuer. Vi upplevde att transkriberingen 

av intervjuerna var väldigt tidskrävande och tog stor del av arbetet, vi upplevde att risken 

med intervjuerna är att förskollärarna kan ge oss svar som de tror att vi vill ha eller att dem 

lägger stor vikt vid personliga åsikter och inte hur det faktiskt ser ut (Håkansson, 2021, 

s.111–112).  För att få ett fylligare material valde vi att göra intervjuer med olika 

förskollärare för att se hur deras syn på toddlares inflytande ser ut. Intervjun bestod av öppna 

frågor samt följdfrågor utifrån svaren som framkom, till hjälp använde vi oss av en 

intervjuguide (Se bilaga 3).  Då vi båda utförde intervjuer med olika förskollärare intog vi 

en roll där vi ville skapa ett förtroende för att få konkreta svar. Vi upplevde att efterarbetet 

med intervjuerna var tidskrävande dock insåg vi att observationerna som komplement till 

intervjuerna underlättade vilket Håkansson belyser (Håkansson, 2021, s.111).  

6.7 Etiska aspekter 

Vi började med att ta del av Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för individskydd som är 

informationskrav, samtyckeskrav, Konfidentialitetskravet samt nyttjande kravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14). Innan utförandet av observationerna samt intervjuerna 
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skapades en medgivandeblankett för både vårdnadshavare och förskollärare men också ett 

informationsbrev. Utifrån informationskravet skapades även ett informationsbrev som 

innefattade en beskrivning av studiens syfte och innehåll. Informationsbrevet skickades ut 

till vårdnadshavare och berörda pedagoger (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Därefter skapades 

även en medgivandeblankett som utgick från att alla berörda parter var införstådda med 

studiens syfte och innehåll samt vilka etiska aspekter som togs hänsyn till i studien såsom 

tystnadsplikt, rätten av att avbryta deltagandet och anonymitet, blanketten möjliggjorde även 

för frivilligt deltagande genom att deltagaren signerar blanketten (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.9–12). Blanketterna skickades ut till de berörda förskolorna via mejl som i sin tur delade 

ut dessa till den berörda barngruppens vårdnadshavare samt förskollärare.  När alla 

blanketter var påskrivna och insamlade kunde arbetet påbörjas. Alla blanketter blev inte 

påskrivna. De toddlare som inte deltog i studien fick under observationstillfällena vistas i ett 

annat rum med en pedagog. Etiken fortsatte genom hela arbetets gång och deltagarna samt 

förskolorna fick fiktiva namn i studien.   
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7. Resultat & analys 

I detta kapitel redogörs för resultatet och analysen av studiens intervjuer samt observationer. 

I observationerna redogörs Shiers fem stegsmodell för inflytande hos toddlare (Shier 2001, 

s.4–5). Analysen utgår även från intervjuguiden (Se bilaga 3) Vi valde att gemensamt gå 

igenom och sammanställa resultaten ifrån intervjuerna och observationerna. Emmelie skrev 

resultat och analys i delstudie 1 och Elina skrev resultat och analys i delstudie 2.   

7.1 Delstudie 1: Resultat och analys av intervjuer 

Under intervjuerna som utfördes i förskolans personalrum fanns det bord, stolar samt en stor 

soffa eller andra sittplatser. Varje personalrum hade anslagstavlor med information om 

personalens arbetstider och eventuella bortfall samt även dokument som unikum och 

läroplanen. Under intervjuerna som utfördes i förskolans personalrum valde vi att placera 

oss vid ett bord där vi satt mittemot förskolläraren. Vid de intervjuer som i stället utfördes 

över Zoom befann vi oss hemma vid köksbordet och förskollärarna i ett arbetsrum på 

förskolorna. Nedan presenteras studiens resultat och analys utifrån intervjuguiden (Se bilaga 

3). Vi valde i intervjufrågorna att utgå från våra två frågeställningar som nämndes tidigare 

under syfte, detta för att synliggöra ett tydligare resultat.  

Resultat 

Hur arbetar förskollärare för att ge toddlare inflytande i förskolan?  

I intervjuerna framgick det att förskollärare har ett aktivt tänkande kring toddlares inflytande 

i förskolan genom att ha ett demokratiskt arbetssätt där toddlarna blir observerade och ges 

valmöjligheter i olika val under en dag på förskolan. I det demokratiska arbetssättet ingår 

det även att rösta för att alla toddlare ska bli hörda samt lära sig respektera andras åsikter 

och val. Toddlarna lär sig genom detta arbetssätt att dem har rätt till att göra sin åsikt hörd 

men att det inte alltid blir som toddlaren vill.  

Samarbeta med hemmet 

Under intervjuerna ville även förskollärarna belysa vikten av att samarbeta med hemmet för 

att synliggöra vad toddlaren är intresserad av hemma som kanske inte blir lika tydligt i 

förskolan. I hemmet kan toddlaren ge mera uttryck för vad hen intresserar sig av eftersom 

det inte finns någon stor toddlargrupp att ta hänsyn till samt att toddlaren är mer avslappnad 

hemma. Som vårdnadshavare har man även en annan syn och relation med sin toddlare än 

förskolläraren och kan därmed upptäcka andra intressen hos toddlaren.  

Utmaningar med att ge toddlare inflytande  

Något som blev tydligt under intervjuerna var att samtliga förskollärare belyste hur svårt det 

kan vara att ge toddlare inflytande i undervisningen eftersom toddlarna saknar det verbala 

språket. Detta kräver mycket av förskollärarnas tid och uppmärksamhet då förskollärarna 
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ständigt behöver vara lyhörda för toddlarnas kroppsspråk där dem försöker uttrycka deras 

åsikter och viljor. Vidare framkom det att det finns svårigheter med att ge toddlarna 

inflytande när det handlar om att toddlaren vill använda material som är för de äldre barnen 

och som kan vara en säkerhetsrisk. Detta då det kan handla om material som är för litet där 

det finns kvävningsrisk eller tillfällen där toddlaren vill leka på en klätterställning som är 

anpassad för äldre barn och deras motorik.  

”Jag tycker nog att en utmaning är när dem vill utforska något material som är för äldre barn… (.) som de 

kanske inte kan utforska på grund av någon säkerhetsrisk” Olle, Förskollärare. 

Då toddlarna ofta brister i sina verbala förmågor kompliceras ofta kommunikationen mellan 

toddlare och förskollärare. Därav är det av stor vikt att som förskollärare vara observant för 

toddlarnas åsikter och kroppsspråk. Genom att observera toddlarna kan man lättare 

synliggöra deras intressen och proximala utvecklingszon.  

”Jag kan till exempel kolla på vad dom leker för något? Med vad dom leker med?  Vad har de för tidigare 

erfarenheter? Om det kanske finns något speciellt material som är roligt för stunden. Det är väldigt mycket 

som jag kan kolla efter, det är bara tiden som begränsar mig” Ewa, Förskollärare. 

Arbeta i mindre grupper 

Det framkom även att förskollärarna arbetar med mindre barngrupper för att lättare 

synliggöra toddlarnas olika intressen och därmed ge toddlarna fler möjligheter att uttrycka 

sig. Genom att dela in toddlargruppen i mindre grupper underlättar det förskollärarnas arbete 

med att möjliggöra för inflytande. Detta eftersom det blir lättare för förskolläraren att se 

varje toddlare och vilka intressen samt behov som toddlaren har.  

Erbjuda valmöjligheter och anpassade förväntningar 

Förskollärarna nämner även att det är i den fria leken som möjligheterna finns att tillvara ta 

toddlarnas intressen och åsikter där förskolläraren kan utnyttja dessa för att skapa ett 

spontant lärtillfälle. Förskollärarna ger toddlarna inflytande genom att erbjuda dem 

valmöjligheter när det kommer till olika val i förskolan. Det kan till exempel handla om vart 

de ska gå på utflykt, val av aktivitet i den fria leken och även möjlighet att välja sånger under 

samlingen. Vidare är det viktigt att inte ha samma förväntningar och krav på resultatet i 

undervisningen som i arbetet med äldre barn.  I arbetet med toddlare är det inte heller samma 

fokus på resultatet utan snarare på själva processen i lärandet.  

” För att kunna planera för yngre barn krävs det att man inte har samma förväntningar på toddlarna som man 

har på de äldre barnen. Barnen kommer ju inte kunna diskutera och reflektera på samma nivå (.) även om det 

går förstås. Man behöver dock förenkla och anpassa aktiviteterna (.) För om man planerar undervisning 

utifrån barnens intressen så kommer barnen egentligen oavsett ålder att vilja vara med, lära sig, reflektera 

och bidra” Ewa, förskollärare. 
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I vilka sammanhang framträder toddlares inflytande i förskolan?  

Erbjuda valmöjligheter 

Under intervjuerna framkom det att toddlarnas inflytande framträder som tydligast i vissa 

situationer som bland annat den fria leken. I den fria leken får toddlarna möjlighet att 

uttrycka vad dem tycker om och vad dem vill göra samt vilka eventuella intressen som 

toddlaren har.  Vidare är det i den fria leken som toddlaren självmant väljer vem hen vill 

leka med eller om hen vill leka ensam, samt vilket material hen vill leka med just för stunden. 

I den fria leken har toddlaren många valmöjligheter utifrån vilket rum i förskolan toddlaren 

befinner sig.  Det kan handla om leksaker och pysselmaterial samt olika lärmiljöer. I 

lärmiljöerna är det förskolläraren samt övriga pedagoger som begränsat toddlares val av 

leksaker då det är förbestämt vilka leksaker som finns tillgängliga.  När det kommer till 

material för pyssel är det även där förbestämt vad toddlaren har att välja bland. Det blir 

tydligt att toddlare ges olika valmöjligheter under dagen på förskolan där förskollärare 

begränsat materialvalen och bestämt vad som anses lämpligt eller inte.  

 

” Jag tänker så här…(Paus) De ska kunna påverka allt från vilka aktiviteter och material som erbjuds, vilket 

projekt vi arbetar med och kanske hur vi arbetar med projektet. Men också vart vi går på utflykt och ge dem 

olika val i alla aktiviteter”. Förskolläraren Katrin 

 

Under toddlarens dag på förskolan ges många begränsade valmöjligheter till toddlaren, detta 

möjliggör för deras inflytande utifrån deras mognad och ålder. Under en dag på förskolan 

ges toddlarna möjligheter till många val, dock är dessa val alltid något begränsade. I 

sångsamlingen får toddlarna möjlighet att välja vilken sång de vill sjunga, detta sker oftast 

genom att förskolläraren använder sig av förbestämda sångkort som läggs fram och där 

toddlarna får välja sångkort. I vissa fall ställer förskolläraren frågan först om vilken sång 

som toddlaren vill sjunga, brister kommunikationen kan förskolläraren förstärka frågan 

genom att använda sångkorten.  Även samlingar som innefattar lekar får toddlarna möjlighet 

att välja dels om toddlaren vill delta i leken, dels vilken lek som toddlaren föredrar att leka. 

I dessa fall blir demokratiska rättigheter av stor vikt då toddlarna inte alltid kommer vilja 

leka samma lek och därmed behöver kompromissa. Vidare framkommer toddlares inflytande 

när det handlar om vilken bok som ska läsas. Här får toddlarna olika valmöjligheter utifrån 

vilka böcker som förskolläraren väljer att erbjuda, dessa val är oftast begränsat till ett fåtal 

böcker.  

 

Vid planerade aktiviteter som utflykt får toddlarna möjlighet till inflytande genom att vara 

med och välja utflyktsmål. Även dessa val är delvis begränsade då förskolläraren 

tillsammans med arbetslaget valt ut olika platser som är lämpliga för utflykt utifrån 

toddlarnas mognad och ålder. För att tydliggöra för toddlarens val även om det verbala 

förmågorna brister har förskolläraren valt att synliggöra utflyktsmålen i form av bildstöd.  

” Jaadu ja men de kan ju faktiskt vara vart vi ska gå på utflykt. Vi kan ju stötta de yngre barnen med 

valmöjligheter genom att vara snabba och lyhörda på vad de vill välja”. Olle, förskollärare. 
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Olika måltider  

Fruktstunden är ett tillfälle då toddlaren ges ett begränsat inflytande eftersom frukterna redan 

är förbestämda och begränsade till ett antal bitar per toddlare. Toddlaren får utifrån dessa val 

välja vilken frukt som önskas men har även rätten att avböja.  

 

”Jaadu ja men de kan ju faktiskt handla om vilken frukt som toddlaren vill äta. Genom olika valmöjligheter 

stöttar vi barnen”. Förskolläraren Berit  

 

Vidare under måltiden i förskolan har toddlare rätt att välja vad hen vill ha för grönsaker 

dock med vissa begränsningar. Toddlaren är dock begränsad i sitt val då maten ofta läggs 

upp på tallriken och toddlaren får sedan endast välja vilka grönsaker hen vill ha. Detta av 

anledning till att toddlaren behöver se och smaka på all mat för att utforska matlusten. 

Toddlarna har även det begränsade valet av vad de vill dricka till lunchen, dessa val är mjölk 

eller vatten. Valet är även begränsat utifrån att vatten serveras först och sedan får toddlaren 

mjölk om hen vill.  En annan matsituation i vardagen på förskolan är mellanmålet. Även 

valen i denna matsituation är begränsade då toddlaren får välja mellan hårt och mjukt bröd, 

vilket pålägg som hen vill ha utifrån de förbestämda val som finns på förskolan. Även här 

får toddlaren valmöjligheter i drycken på samma sätt som under lunchmåltiden.  

 

”hmm jaa under våra måltider på förskolan brukar vi ju faktiskt låta barnen välja t.ex. grönsaker eller pålägg 

själva”. Förskollärare Louise. 

7.1.1 Resultatanalys intervjuer, delstudie 1 

Analys 

Hur arbetar förskollärare för att ge toddlare inflytande i förskolan? 

Utifrån de frågeställningar som vi utgick från där fokus låg på hur förskolläraren arbetar med 

att ge toddlare inflytande samt även hur toddlares inflytande framträder i förskolan. I de 

frågeställningar vi utgick från låg grunden i det sociokulturella perspektivet. Detta på grund 

av att det sociokulturella perspektivet fokuserar på det sociala samspelet med andra och att 

det är där lärandet sker, vilket vi kopplar till begreppet inflytande. I det sociokulturella 

perspektivet är språket något som anses centralt och som en viktig del i kommunikationen 

mellan oss människor. I bakgrundsinformationen som framkom under intervjuerna blev det 

tydligt att de flesta av förskollärarna var relativt nya inom yrket, vilket gav likvärdiga svar 

på de flesta av intervjufrågorna. Dock skiljde det sig en aning då en av förskollärarna hade 

arbetat som förskollärare i 20 år och därmed hade en bredare erfarenhet kring inflytande i 

förskolan, där framkom även en historisk beskrivning av inflytande hos toddlare. Under 

frågorna som berörde vilken syn som förskollärarna hade på inflytande hos toddlarna 

framkom det att förskollärarna bör se till vart toddlarna ligger i den proximala 

utvecklingszonen.  

 

Det framkommer även att förskollärarna arbetar med inflytande utifrån läroplanens mål när 

dem planerar sin undervisning för toddlarna. Läroplanen (2018) belyser att alla som är 
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verksamma inom förskolan bör utgå från barnens behov, intressen och åsikter för att ett 

inflytande ska kunna ske (Lpfö18, 2018, s.16–17). Det framkom att förskollärarna arbetar 

med inflytande utifrån läroplanens mål när dem planerar sin undervisning för toddlarna. 

Läroplanen (2018) belyser att alla som är verksamma inom förskolan bör utgå från barnens 

behov, intressen och åsikter för att ett inflytande ska kunna ske (Lpfö18, 2018, s.16–17).  

När frågorna kring hur inflytandet framkommer i undervisningen med toddlarna belyser 

förskollärarna hur viktigt det är att försöka se vad toddlarna är intresserade av samt hur 

viktigt det är att ha en god dialog med vårdnadshavarna för att synliggöra vad toddlaren är 

intresserad av hemma.  Förskollärarna beskriver vidare att det är genom att arbeta med ett 

demokratiskt arbetssätt som alla får möjligheten att komma till tals och uttrycka sina åsikter. 

 

Under intervjuerna framkom det skillnader i inflytande mellan de äldre barnen och toddlarna 

när det kommer till undervisning. Detta eftersom de äldre barnen kan kommunicera och 

förmedla deras tankar och åsikter på ett lättare sätt än toddlarna, de äldre barnen har kommit 

längre rent kognitivt.  Det framkommer även att det är viktigt att man som förskollärare inte 

förväntar sig samma sak av toddlarna som hos de äldre barnen eftersom de befinner sig i 

olika proximala utvecklingszoner. Genom att planera sin undervisning utifrån toddlarnas 

intressen kommer fler av toddlarna vilja delta i aktiviteten och därmed få ett utvecklat 

lärande där toddlarna även kan bidra. Vidare i intervjuerna framkom det vilka svårigheter 

som finns med att ge toddlare inflytande i undervisningen. En svårighet som nämndes av 

förskollärarna var just att toddlarna saknar det verbala språket och att det därmed blir 

tidskrävande att behöva observerar toddlarna för att synliggöra deras intressen. Ytterligare 

en svårighet som framkom var att toddlarna ibland uttryckte att dem vill saker de ännu inte 

behärskar och att det rent av kunde vara farligt. Det som i stället framkom som enkelt med 

att ge toddlarna inflytande var återigen att dela in toddlarna i mindre grupper för att enklare 

synliggöra det som intresserar toddlarna och vad dem föredrar att leka med just nu. 

 

I vilka sammanhang framträder toddlares inflytande i förskolan? 

Eftersom toddlare ofta saknar det verbala språket och i stället kommunicerar mer med 

kroppsspråket blir det av stor vikt att förskollärare uppmärksammar och synliggör toddlarnas 

åsikter och ger dem möjligheter att påverka sin vardag på förskolan (Säljö, 2017, s. 256–

257). Toddlare kommunicerar mycket med kroppen för att göra sig förstådda och hörda, 

detta bör förskollärare ta hänsyn till i planeringen av undervisningen i förskolan (Löfdahl, 

2004, s.12). För att möjliggöra för inflytande underlättar det även att dela in toddlarna i 

mindre grupper, det kan även leda till att toddlarna får ett större utrymme att uttrycka sig. 

Precis som Vygotskij beskriver utifrån det sociokulturella perspektivet framgår det att det är 

genom kroppsspråket som toddlarna uttrycker sig och försöker förmedla sina tankar och 

åsikter. Därför kan det underlätta att dela in toddlarna i mindre grupper för att som 

förskollärare lättare se vad toddlarna vill och behöver just i stunden (Säljö, 2017, s.256–

257).  Även att ge toddlarna olika valmöjligheter som till exempel utflyktsval, vilken frukt, 

välja sångkort samt att det i den fria leken finns möjlighet att få till spontana 

undervisningstillfällen.  
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7.2 Delstudie 2: Resultat och analys av observationer 

Observationerna utfördes utifrån ett observationsschema (Se bilaga 4) som grundades på 

Shiers (2001) fem stegsmodell. I observationerna som utfördes på två olika förskolor kunde 

vi se det fanns vissa svårigheter för förskolläraren att ge toddlarna inflytande i förskolan 

samt att inflytandet sker med vissa begränsningar även för toddlaren. De svårigheter som 

förskolläraren mötte var toddlarnas bristande språkliga förmåga samt tidsbristen för att 

kunna observera varje enskild toddlare för att synliggöra deras intressen. Toddlarna mötte 

vissa begränsningar i deras möjlighet till inflytande då toddlarna erbjuds begränsade val i 

olika aktiviteter som till exempel val av frukt, material, böcker och leksaker. Nedan 

presenteras studiens resultat och analys utifrån observationsschemat (Se bilaga 4). Nedan 

beskrivs ett observationstillfälle per steg utifrån Shiers (2001) fem stegsmodell. 

Resultat 

Shier steg 1, toddlare blir lyssnade till 

Det är en mulen kall måndag morgon på förskolan och toddlarna kommer in på avdelningen 

Ärtan från utevistelsen och det är dags för blöjbyten innan samlingen ska börja. 

Förskolläraren Kajsa låter toddlarna röra sig fritt i rummet innan hon uppmanar dem att sätta 

sig runt den runda mattan på golvet i rörelserummet. Samlingen börjar med att Kajsa 

tillsammans med toddlarna räknar hur många som är i förskolan idag, det resulterade i åtta 

toddlare, en förskollärare och en resurs. Vidare sker följande: 

 

Ture: ((reser sig upp)) dansa 

 

Kajsa: ((tittar snabbt på Ture)) Idag är det måndag och vet ni vad vi brukar göra på måndagar? 

 

Vera och Anna: ((viftar med armarna)) 

 

Vera: (     ) Imse 

 

Kajsa: Idag ska vi ju dansa tillsammans ((ställer sig upp)) 

 

Resursen Kalle: ((hjälper Vilgot upp)) 

 

Kajsa ((går mot projektorn)) Nu får alla ställa sig upp 

 

Under observationen av miniröris visar toddlarna tydligt att de har något att förmedla till 

förskolläraren. Vera och Anna visar med kroppen vad de vill få uppmärksammat, Vera 

försöker förtydliga med att säga imse. Ture uttrycker ordet dansa och reser sig upp, allt detta 

är något som förskolläraren uppmärksammar men fortsätter att fokusera på det som hon har 

planerat. Detta hade varit ett ypperligt tillfälle att lyssna på toddlarna då dem försöker 

uttrycka sig och sina åsikter på ett tydligt sätt. Genom att förskolläraren Kajsa inte bekräftar 

det som toddlarna försöker förmedla blir upplevelsen att hon inte lyssnar på toddlarna under 

detta tillfälle.  
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I samtliga observationer som utfördes synliggjordes det att toddlarna delvis blev lyssnade 

till och därmed kunde vi se en nackdel med detta steg i Shiers (2001) modell. Nackdelen 

handlar om att det blir svårt för förskolläraren att observera en hel toddlargrupp där det 

verbala språket brister och samtidigt hålla i ett undervisningstillfälle. Observationen visade 

att det kan vara en utmaning för förskollärare att hinna med att uppmärksamma alla toddlare 

då tiden inte räcker till samt att toddlargrupperna är stora.  

Shiers steg 2, Barn får stöd för att uttrycka sina synpunkter och åsikter  

Det är tisdag förmiddag och toddlarna i gruppen Grodorna samlas kring den rundan mattan 

för att ha en samling innan lunchen. Det är tio toddlare, förskolläraren Berit och två 

barnskötare på avdelningen.  

 

Berit: ((lägger fram sångkort på golvet)) 

 

Berit: William du får börja välja ((pekar på sångkorten)) 

 

William: ((sitter tyst))  

 

Berit: William det är din tur! 

 

William: ((tittar ner i golvet)) 

 

Lukas: ((kryper fram och tar ett kort och stoppar det i munnen)) 

 

Berit: Nej Lukas det är inte din tur nu, men snart! 

 

Lukas: ((kryper med kortet en bit ifrån Berit)) 

 

Barnskötaren Moa: ((tar kortet från Lukas)) 

 

Berit: Vill du att jag ska hjälpa dig William? 

 

William: ((tittar på Berit och ler)) 

 

Berit: Kom till mig William så hjälps vi åt ((klappar på sitt knä)) 

 

Under samlingen visar William att han inte är bekväm med situationen där han förväntas 

utföra en uppmaning i en större grupp.  Detta genom att han undviker att försöka uttrycka 

sig och vill inte heller ha ögonkontakt med förskolläraren.  Förskolläraren Berit 

uppmärksammar detta och inser att William kanske behöver stöttning för att utföra 

uppmaningen.  Genom att Berit stöttar William tar hon hänsyn till hans åsikter och 

synpunkter.  

 

En fördel med detta steg är att toddlarna ofta saknar det verbala språket. Detta steg kan 

möjliggöra för toddlarna att uttrycka sina åsikter och tankar genom att förskolläraren 

erbjuder toddlaren stöd i olika former.  En nackdel med detta steg är att förskolläraren 

riskerar att ge toddlaren stöd för snabbt och därmed begränsa toddlarens möjlighet att 

uttrycka sig själv.   
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Shiers steg 3, Barns åsikter och synpunkter beaktas 

Det är tisdag förmiddag och idag är det några ur toddlargruppen på Ärtans avdelning som 

ska få måla i ateljén. Det är tre toddlare samt en förskollärare som är samlade inne i 

förskolans ateljé. Bordet är färdigställt med readymix färgerna blå och gul, penslar och vitt 

papper. Alla toddlarna har fått varsitt förkläde som förskolläraren Kajsa förberett.  

 

Kajsa: ((pekar på färgerna)) Vad är det här för färg?  

 

Ellie: ((lägger handen i den gula färgen))  

 

Valter: ((tittar på Ellie)) GUL! 

 

Kajsa: Precis Valter, det är gul 

 

Kajsa: Ellie varför lägger du handen i färgen? 

 

Valter: Grön! ((tittar på grön färg i hyllan)) 

 

Ellie: måla! ((lägger handen igen i färgen)) 

 

Valter: Ha::a den! ((pekar på grön)) 

 

Kajsa: Prova lägg din hand på pappret Ellie ((hämtar den gröna flaskan)) 

 

Under denna sekvens uttrycker toddlarna tydligt att dem vill ha ytterligare en färg att måla 

med vilket förskolläraren Kajsa snabbt uppmärksammar och bekräftar genom att frångå sin 

planering och hämta en flaska färg till. Ellie har synpunkter på hur hon vill att målningen 

ska gå till genom att hon visar att hon vill måla med sina händer i stället för med pensel och 

att även det uppmärksammas av förskolläraren Kajsa.  

 

Kajsa: Sara vill du måla med pensel eller händerna? 

 

Sara: ((kollar arg på Kajsa)) 

 

Kajsa: Vill du måla? 

 

Valter: måla Valter! 

 

Sara: (   ) 

 

Kajsa: Ja Valter målar 

 

Kajsa: Sara du behöver inte måla 

 

Sara: ((kollar argt på Kajsa)) 

 

Ellie: ((kladdar färg på Sara)) 

 

Sara: ((gråter))  

 

Kajsa: Inte måla på kompisarna Ellie! Vi målar på papper ((torkar av Sara)) 

 

Ellie: ((lägger handen i blå färg))  

 

Ellie: ((kollar på sin hand)) grön? ((ser förvånad ut)) 
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Kajsa: Precis Ellie när vi blandar gul och blå blir det färgen grön! 

 

I denna situation vill inte Sara delta i målandet och hon agerar osäkert kring hela situationen 

vilket kan bero på att hon inte har tidigare erfarenheter kring att måla och att materialet kan 

vara främmande för Sara. Sara försöker genom sitt kroppsspråk i form av ögonkontakt 

uttrycka att hon inte vill delta i aktiviteten.  Förskolläraren Kajsa lyssnar på Saras åsikter där 

hon uttrycker att hon inte vill måla och låter henne sitta med och titta på i stället och ändå 

vara delaktig i aktiviteten.  Ellie upptäcker hur man blandar färgen grön genom att först 

doppa sin hand i den gula färgen och sedan doppa handen i den blå färgen. Förskolläraren 

Kajsa visar tydligt att hon försöker ta toddlarnas åsikter och synpunkter i beaktning genom 

att dela upp toddlargruppen i mindre grupper för att enklare kunna se och höra det som 

toddlarna vill förmedla och uttrycka.  

 

I detta steg kan det lätt bli en nackdel om förskolläraren feltolkar toddlarens signaler och 

agerar fel utifrån den tolkning som gjordes. Fördelen med detta steg är att toddlarna blir 

lyssnade till och ges möjlighet till inflytande i förskolan.   

Shiers steg 4, Barn involveras i beslutsfattande processer 

Det är måndag morgon och toddlargruppen Grodorna har utflyktsdag. Grodorna är tio 

toddlare, två barnskötare samt en förskollärare. Förskolläraren Berit har förberett tre olika 

bilder inför utflykten där en föreställer skogen, den andra lekparken och den tredje ängen. 

Toddlargruppen står samlade ute på gården med reflexvästar på och vagnarna står redo.  

 

Berit: Idag är det ju utflyktsdag för Grodorna. Men vart ska vi gå? 

((rycker på axlarna och ser frågande ut))  

 

Berit: ((lägger fram utflyktskort på backen)) 

 

Lukas: ((springer fram till korten)) ((pekar på skogen)) 

 

Berit: Vad är det för någonting Lukas? 

 

Lukas: Träd 

 

Berit: Ja precis skogen! ((pekar på skogenkortet))  

 

Berit: Här har vi lekparken och här ängen ((pekar på de andra korten)) 

 

I detta arbetssätt lägger förskolläraren Berit grunden för att toddlarna ska få ett inflytande i 

den beslutsfattande processen. Genom att arbeta på ett demokratiskt sätt får toddlarna 

möjlighet att påverka undervisningen och på så sätt även ett större inflytande i planeringen.    

 

Berit: -Kan ni visa vart ni vill vi gå någonstans? -kan ni räcka upp handen dit ni vill gå?  

 

Berit: ((visar kortet på skogen)) -vilka vill gå till skogen? 

 

William: ((hoppar och viftar med händer i luften)) 
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Selma och Maja: - (     ) 

 

Berit: -Vilka vill gå till ängen? ((visar ängen kortet)) 

 

Toddlargruppen: ((ingen respons)) 

 

Berit: -Vem vill gå till lekparken? ((visar lekparken kortet)) 

 

Toddlargruppen: ((viftar exalterat på armarna)) 

 

Berit: -Så bra nu vet jag vart vi ska gå på utflykt, vad duktiga ni var på att visa mig det. 

 

Under denna aktivitet fick toddlarna möjlighet till ett större inflytande genom att Berit gav 

toddlarna utrymme till att vara delaktiga i beslut som rör deras vardag på förskolan. 

Toddlarna visade tydligt genom sitt kroppsspråk och verbala handlingar vart de önskade åka 

på utflykt samt vart dem inte ville åka. Genom att låta toddlarna vara med i beslutsprocessen 

kan förskolläraren stärka toddlarnas självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Det blir 

tydligt att förskolläraren Berit är förberedd och har anpassat sin undervisning utifrån 

toddlarnas mognad och ålder (proximala utvecklingszonen) för att kunna ge dem inflytande.  

 

En fördel med detta steg är att toddlarnas självförtroende stärks genom att toddlarna ges 

större förtroende vid olika uppgifter som ska utföras. En nackdel med steget är att tid sällan 

finns på förskolan för att ge alla toddlarna samma möjlighet till inflytande, även om det 

eftersträvas.  

Shiers steg 5, Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 

Det är en onsdag morgon och toddlargruppen Ärtan har fruktsamling ute på gården. 

Barnskötaren Camilla kommer ut med fruktskålen där det finns tre olika frukter att välja 

bland. Tio toddlare sitter vid bänkarna och väntar tillsammans med förskolläraren Kajsa.  

 

Camilla: - Vem vill ha frukt? ((tittar på toddlarna och ler)) 

 

Ida: ((pekar på skålen)) -a::aa 

 

Kajsa: - Vill du ha äpple, päron eller banan? 

 

Ida: ((pekar på päron)) 

 

Kajsa: ((ger en päronbit till Ida)) 

 

Kajsa: - Valter vad vill du ha för frukt? ((tittar på Valter)) 

 

Valter: - BANAN! 

 

Kajsa: - Oj, du behöver inte skrika Valter ((tittar förvånat på Valter)) 

 

Valter: - Banan ((tittar ner i backen)) 

 

Kajsa: ((ger bananen till Valter)) – Mycket bättre! 

 

I denna sekvens ges toddlarna möjlighet att fatta egna beslut utifrån fruktsamlingen. Denna 

process pågick tills alla barn hade fått välja en egen frukt.  När en av toddlarna uttrycker sig 
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på ett oönskat sätt blir toddlaren tillrättavisad och det blir tydligt att det finns regler att 

förhålla sig till även om man är en toddlare. När det var två barn kvar som inte hade valt 

ännu skedde följande: 

 

Kajsa: - vilken frukt vill du ha Ellie? 

 

Ellie: ((pekar på äpple)) – Päbble 

 

Kajsa: ((ger Ellie äpple)) 

 

Ellie: ((kastar äpplet på backen)) – NEJ! 

 

Kajsa: - ville du inte ha äpple? 

 

Ellie: ((skakar på huvudet)) 

 

Kajsa: - vad vill du ha för frukt? 

 

Valter: ((plockar upp Ellies äppelbit och stoppar i munnen)) 

 

Under denna situation blir det tydligt hur svårt det kan vara att låta toddlarna bli delaktiga i 

att fatta beslut. Detta även om deras valmöjligheter ofta är begränsade för att underlätta 

beslutsfattande utifrån toddlarnas mognad och ålder.  Som förskollärare är det av stor vikt 

att ändå ge toddlarna möjligheten att få fatta egna beslut och påverka deras vardag i 

förskolan.  

 

En nackdel med det sista steget i Shiers (2001) modell är att toddlarnas svar lätt misstolkas 

och det uppstår en konflikt mellan toddlaren och pedagogerna. Genom detta steg finns 

fördelar som att toddlarna blir delaktiga i beslutsprocessen och får därmed tillit till sin egen 

förmåga och får ett ökat självförtroende.  

7.2.1 Resultatanalys observationer, delstudie 2 

Analys 

Utifrån de frågeställningar som vi har utgått från ligger fokus på hur förskolläraren arbetar 

med toddlares inflytande samt hur toddlares inflytande framträder i undervisningen. I våra 

observationer har vi valt att utgå ifrån Shiers fem stegsmodell för att lättare synliggöra 

inflytandet bland toddlare samt hur förskolläraren arbetar med begreppet (Shier, 2001, s.4–

5). I steg ett som handlar om hur toddlare blir lyssnade till samt om förskolläraren lyssnar 

på toddlare. Toddlare blir till viss del lyssnade till genom att förskollärarna uppmärksammar 

deras kroppsspråk och signaler som toddlaren försöker förmedla när hen är av annan åsikt 

(Säljö, 2017, s.256–257). Genom att förskolläraren är uppmärksam och lyhörd för det som 

toddlarna försöker förmedla genom sitt kroppsspråk, verbala förmågor samt genom olika 

materiella verktyg uppfylls det första steget i Shiers modell för inflytande (Shier, 2001, s.4–

5).  
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Det andra steget i Shiers (2001) modell handlar om huruvida toddlaren får stöd i att uttrycka 

sina åsikter och synpunkter. I observationen kunde vi se att förskolläraren genom att vara 

uppmärksam samt lyhörd för ett av toddlarnas uttryck samt kroppsspråk behövde stöd för att 

kunna utföra den uppmaning som getts. Förskolläraren hade även i sin planering av 

undervisningen tagit hänsyn till att toddlarna kan komma att behöva någon form av stöd för 

att kunna delta i undervisningen på ett sådant sätt att ett lärande kan ske, detta genom att 

använda sig av sångkort (Shier, 2001, s.4–5).  

 

Vidare i steg tre av Shiers (2001) modell handlar det om barns åsikter och synpunkter och 

om de tas tillvara på. I observationen av undervisningen i ateljén framkom det att en av 

toddlarna hade synpunkter på hur hen ville måla samt att en annan toddlare hade åsikter om 

vilka färger som skulle användas. Detta uppmärksammade förskolläraren Kajsa genom att 

bekräfta det som toddlaren sa samt att hon frångick sin planerade undervisning för att ta 

hänsyn till toddlarnas åsikter och synpunkter (Shier, 2001, s.4–5). Vygotskij belyser 

begreppet proximal utveckling som uppnås när toddlaren utforskar lärandet tillsammans med 

någon som har större kunskap och mer erfarenhet. I detta fall utforskade en av toddlarna 

färgerna på egen hand och förskolläraren Kajsa uppmärksammade detta vilket ledde till att 

ett lärande kunde ske där toddlarens eget inflytande bidrog till lärandet (Hwang & Nilsson, 

2011, s.67). 

 

I steg fyra i Shiers (2001) modell blir barn involverade i beslutsprocesser och hur detta kan 

se ut. I vår observation där förskolan skulle åka på utflykt blev det tydligt hur förskolläraren 

Berit involverade toddlarna i beslutet kring vart gruppen skulle åka någonstans. Detta genom 

att skapa tre olika utflyktskort med bilder på de olika utflyktsmålen för att enklare synliggöra 

för toddlarna vilka alternativ som fanns. Genom detta arbetssätt involveras toddlarna i 

beslutet och att valmöjligheterna utformats utifrån vart i den proximala utvecklingszonen 

toddlaren befinner sig i (Hwang & Nilsson, 2011, s.257).  

 

Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande vilket är det femte och sista steget i 

Shiers modell (Shier, 2001, s.4–5). Under observationen vid fruktstunden framkom det hur 

svårt det kan vara som förskollärare att låta toddlarna dela inflytande och ansvar då toddlare 

ofta säger en sak men menar en annan.  Detta eftersom många toddlare inte har utvecklat det 

verbala språket ännu och använder sig mer av kroppen för att förmedla det som toddlarna 

vill. I åldern 1–2 år som toddlarna befinner sig genomgår toddlaren olika faser i sin verbala 

utveckling. I toddlarnas verbala kommunikation används oftast ettordssatser till 

tvåordssatser, vilket ibland kan resultera i missförstånd i kommunikationen med andra 

(Hwang & Nilsson, 2011, s.207–208).   
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att belysa hur förskollärare arbetar med toddlares inflytande i 

förskolans verksamhet samt hur inflytande framträder hos toddlaren.  

 

I resultatet och analysen för intervjuerna där frågeställningens utgångspunkt var hur 

förskolläraren arbetar för att ge toddlare inflytande framkom det att förskolläraren ständigt 

observerar toddlare för att synliggöra deras intressen samt vad toddlaren själv ger uttryck 

för.  Ungerberg (2019) menar att det är genom kroppen som toddlare utforskar omvärlden 

och att de ständigt är i rörelse. Vidare framkom det att förskolläraren delar in toddlarna i 

mindre grupper för att enklare synliggöra deras kroppsspråk. Westlund (2011) menar att det 

är genom fokus på toddlares kroppsspråk som intressen och lärande synliggörs (Westlund, 

2011).  Genom ett demokratiskt arbetssätt blir det enklare för förskolläraren att möjliggöra 

inflytande för toddlare samt att det bidrar till toddlares förståelse för värdet av allas åsikter.  

Förskollärare arbetar ständigt med att ge toddlare olika valmöjligheter i olika situationer i 

förskolans verksamhet. Slutligen framkom det att förskollärare inte bör ha samma 

förväntningar och krav på toddlare som på de äldre barnen då arbetet med toddlare fokuserar 

på lärprocessen och inte på resultatet.  

 

I resultatet för vilka sammanhang som toddlares inflytande framträder i blev det tydligt att 

toddlarna har störst inflytande i den fria leken, där toddlarna själv kan välja lekmiljö, material 

samt lekkamrater. Vidare blev det tydligt att det fanns vissa begräsningar i toddlarens 

möjligheter till inflytande, detta då förskolläraren bestämt aktivitet där toddlarna får olika 

val utifrån situation. Inflytande hos toddlare framträder även i de planerade aktiviteterna, det 

kan handla om sångsamling, måltider, samling som innefattar lek samt även högläsning och 

utflykter. Westlund (2011) menar att det är genom ett aktivt deltagande hos förskolläraren 

som toddlares intressen synliggörs då förskolläraren får insyn i toddlares livsvärldar och på 

så sätt möjliggörs deras inflytande.   

 

I resultatet och analysen för observationerna där vi observerade hur förskolläraren arbetar 

med att ge toddlare inflytande och i vilka situationer som toddlares inflytande framträder har 

vi utgått från Shiers (2001) fem stegsmodell. I steg ett framkom det att toddlarna inte blev 

lyssnade till i de planerade aktiviteterna. Vidare i steg två blev det tydligt att förskollärarna 

hade ett aktivt tänkande kring att toddlarna kan behöva stöd för att uttrycka sig eller göra val 

i olika situationer.  Förskollärarna arbetade med ett förberett material som underlättar för 

toddlarna att uttrycka åsikter och synpunkter. Westlund (2011) menar att det är genom 

förskollärarnas arbetssätt som grunden för inflytande skapas och där toddlarna ges möjlighet 

att påverka. I steg tre framkom det att förskollärarna var flexibla och lyhörda för toddlarnas 

åsikter och synpunkter i den planerade undervisningen.  

 

Emilson (2007) menar att det är genom närvarande pedagoger där uppmärksamhet riktas 

mot toddlarnas uttryck och känslor, det handlar om att inta toddlarnas perspektiv. Vidare 

menar Emilson (2007) att det är av stor vikt att förskollärarna har ett öppet och tillåtande 

arbetssätt där de tar toddlarens perspektiv i beaktning. I steg fyra synliggjordes det att 
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förskollärarna arbetar förebyggande med att involvera toddlare i olika beslut under dagen på 

förskolan.  I det sista steget i Shiers (2001) modell framkom det vissa svårigheter med att 

dela inflytande med toddlare, detta eftersom toddlare ofta har brister i det verbala språket 

och missförstånd lätt uppstår. Arnér (2006) beskriver att toddlare är beroende av att 

förskolans personal för deras talan när det verbala språket brister samt att pedagogerna bör 

utgå från de som toddlaren vill förmedla och det initiativ de tar.  

 

Vår studie har sin grund i det sociokulturella perspektivet där den proximala 

utvecklingszonen hamnar i fokus. Detta genom att undersöka hur toddlares inflytande 

framträder i olika situationer på förskolan samt hur förskolläraren arbetar för att möjliggöra 

inflytandet i toddlargruppen.  Kombinationen av intervjuer och observationer som vi använt 

oss av i studien har fungerat bra och kompletterat varandra väl. Dock anser vi att det finns 

vissa risker med att svaren som ges under intervjuerna kan baseras på det som förskollärarna 

tror att vi vill höra. Vi upplevde att förskollärarna belyste läroplanen och målen som 

innefattar inflytande i stället för deras egna tankar, åsikter och funderingar. Vidare upplevde 

vi att en stor del av observationerna kunde påverkas av hur förskollärarna uppfattade vår 

studie samt förväntningar och därmed påverka resultatet genom att förskollärarna ansträngde 

sig extra för att ge toddlare inflytande just i stunden.  

 

Under observationerna användes Shiers (2001) fem stegsmodell för att synliggöra inflytande 

dock upplevde vi precis som Ungerberg att Shiers modell är väldigt linjär då den enbart visar 

ena sidan av det som observeras. I våra observationer blev Shiers (2001) fem stegsmodell 

linjär eftersom fokus enbart låg på förskolläraren och inte på toddlaren (Ungerberg, 2019).  
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9. Konklusion 

Vår slutsats i resultatet är att toddlare ges inflytande i förskolan även om det är begränsat.  

Utifrån våra observationer och intervjuer kunde vi se att toddlares inflytande är komplext 

eftersom dem saknar det verbala språket och kommunicerar med sin kropp vilket kan leda 

till missförstånd i kommunikation med andra. Det är även komplext då toddlares inflytande 

ofta begränsas till ett fåtal valmöjligheter där förskollärarens planerade aktivitet ofta 

prioriteras före toddlarens åsikter. Vidare blev det tydligt att förskollärares arbete med att ge 

toddlare inflytande är tidskrävande, eftersom förskolläraren behöver observera många 

toddlare under kort tid för att synliggöra både deras enskilda och gemensamma intressen. 

Det är därav av stor vikt att arbeta utifrån ett demokratiskt arbetssätt, på så vis blir allas röster 

hörda. I observationerna utgick vi ifrån Shiers modell vilket varit en fördel för studien 

eftersom modellen gav oss konkreta utgångspunkter under arbetets gång. Forskning kring 

hur förskollärare arbetar med toddlares inflytande i förskolan är begränsad. Vår studie bidrar 

med att synliggöra när toddlares inflytande framträder samt hur förskollärare arbetar för att 

ge toddlare inflytande i verksamheten. Vidare forskning kring hur toddlares inflytande 

framträder i förskolan samt hur förskollärare arbetar kring begreppet inflytande i förskolans 

verksamhet skulle kunna vara att göra observationer över en längre tidsperiod samt 

observera flera förskolor och toddlargrupper.  Vidare hade det varit intressant att i en större 

forskning göra observationer i andra länder och jämföra de olika ländernas arbete kring 

toddlares inflytande i förskolan, samt se ifall toddlares inflytande framträder på olika sätt.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1, Information och medgivandeblankett till vårdnadshavare 

  

Informationsbrev vårdnadshavare  

Information om en studie av yngre barns inflytande i undervisningen 

Vi är förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. Denna studie fokuserar på yngre barns inflytande i 

undervisningen där vi vill se hur förskolläraren arbetar samt hur barnens inflytande 

framträder i aktiviteterna. För att kunna se ett resultat kommer vi observera och intervjua 

förskolläraren i förskolemiljön. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn och förskolläraren vid tre 

tillfällen under en vecka i förskolan. Vi kommer att samla in data genom observation av 

barngruppen och förskolläraren. Observationerna kommer inte påverka barnets vanliga 

aktiviteter. Vi kommer endast att anteckna under observationerna och inga namn kommer 

att nämnas i studien, deltagandet är anonymt. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagandet undertecknar ni den medföljande blanketten om 

medgivande och lämnar in den till förskolläraren på ditt barns avdelning. Vi ser gärna 

att blanketten är inlämnad senast den 21-10-2022. Om ni har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Lisa Backman  

e-post: xxx-xxx 

 

Elina Larsson: 

E-post: xxx xx 

 

Emmelie Johansson: 

E-post: xxx xxx 

Uppsala 2022-10-04 

Till vårdnadshavare till barn xxx förskola 

mailto:emmelie.johansson.5907@student.uu.se
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Medgivande till deltagande i en studie  
 

Studien kommer att handla om yngre barns inflytande i undervisningen och utförs inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Elina Larsson och Emmelie Johansson 

som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i studien om yngre barns 

inflytande.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer 

att observeras i sin förskolemiljö. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Observationen används uteslutande till examensarbetet.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 

är frivillig och när som helst kan avbrytas.  

 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelseår: …………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

 

Blanketten lämnas till ditt barns förskollärare 
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11.2 Bilaga 2, Information och medgivandeblankett pedagoger 

 
Informationsbrev pedagog 

Information om en studie av yngre barns inflytande i undervisningen 

 

Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. Denna studie fokuserar på yngre barns inflytande i 

undervisningen där vi vill se hur förskolläraren arbetar samt hur barnens inflytande 

framträder i aktiviteterna. För att kunna se ett resultat kommer vi observera och intervjua 

förskolläraren i den naturliga förskolemiljön. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att observera dig och din barngrupp i en 

undervisningssituation vid 3 tillfällen under en vecka på förskolan. Observationerna kommer 

inte påverka ditt vanliga arbete. Vi kommer endast att anteckna under observationerna och 

inga namn kommer att nämnas i studien, deltagandet är anonymt. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om du är positiv till deltagandet undertecknar du den medföljande blanketten om 

medgivande och lämnar in den till Emmelie eller Elina. Vi ser gärna att blanketten är 

inlämnad senast den xx-10-2022. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra 

att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Lisa Backman  

e-post: xxxx 

Studenter: Elina Larsson & Emmelie Johansson 

e-post: xxx  

e-post: xxx 

 

Uppsala 2022-10-04 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elina.larsson.1147@student.uu.se
mailto:emmelie.johansson.5907@student.uu.se
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Till berörda pedagoger på xxx förskola    

 

Medgivande till deltagande i en studie som handlar om barns inflytande i undervisningen. 

Studien utförs inom ramen för ett självständigt arbete av Elina Larsson och Emmelie 

Johansson som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Denna studie fokuserar på yngre 

barns inflytande i undervisningen där vi vill se hur förskolläraren arbetar samt hur barnens 

inflytande framträder i aktiviteterna. För att samla in material kommer vi genomföra en 

observationsstudie i förskolan samt intervjua förskollärare.  

 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. Jag har tagit del av 

informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas samt 

observeras i mitt arbete med barnen i undervisningen samt att det insamlade materialet jag 

medverkar i kommer att analyseras och delar av den data som samlats in kommer att 

publiceras i studien. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data 

förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag är informerad om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Materialet kommer enbart att användas under 

examensarbetets gång.  

 

Pedagogens namn .......................................................................  

Underskrift Pedagog ……………………………………………… 

Ort och datum .......................................................................  

 

Blanketten lämnas till Elina eller Emmelie 

Tack för er medverkan! 
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11.3 Bilaga 3, Intervjuguide  

 
Följande intervjuguide bygger på strukturerade frågor där varje förskollärare har fått besvara 

samma grundfrågor, där följdfrågorna anpassas efter just den förskollärarens svar. Vi har 

utgått från Alan Bryman när vi valde vilken form av frågor vi skulle använda oss av 

(Bryman, 2018, s.569–570).  

 

- Vill du börja med att berätta lite om din bakgrund som förskollärare och om den 

avdelning du arbetar på nu? [Möjliga följdfrågor, hur länge arbetet där o.s.v.] 

- Vi är intresserade av frågan om yngre barns inflytande i förskolan. Vi är nyfikna på 

om du har några exempel på hur ni arbetar med just inflytande bland toddlarna (1–2 

år)? [Möjliga följdfrågor: planerat/ ”spontant”? Tid En vanlig dag/över längre tid, t.ex. 

under en hel eller en del av en termin?] 

- Vad betyder inflytande för dig?  

- Hur skulle du säga att toddlarnas inflytande märks? [konkreta exempel på 

situationer/beteenden] 

- Vad finns det för utmaningar med att planera för och att ge inflytande till toddlarna? 

- Exempel på hur och när det är enklast att ge toddlarna inflytande? 

- Ser du någon skillnad på barns inflytande under tiden du har arbetat? 

- [Om du har erfarenhet av att arbeta med äldre barn, och det inte redan kommit upp] Vad 

skulle du säga är de största skillnaderna i att arbeta med inflytande med just toddlare 

jämfört med äldre förskolebarn? 

- Finns det något apropå toddlarna inflytande i förskolan som vi inte har pratat om 

som du skulle vilja tillägga? 

Tack så mycket för den här intervjun! 
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11.4 Bilaga 4, Observationsschema  

 
Observationsschema 

Vi kommer att användas oss av detta observationsschema när vi gör observerar 

förskollärares arbetssätt kring begreppet toddlares inflytande i undervisningen kan se ut. 

Detta observationsschema utgår från Shiers fem stegsmodell för inflytande (Shier 2021, s.4–

5).  

 

 

Inflytande i undervisningen 

 

Förskollärare 

 

Toddlare  

 

Lyssnar på / Blir lyssnad till 

  

 

Ger/får stöd att uttrycka sina 

åsikter 

  

 

Åsikter och synpunkter beaktas 

  

 

Barnen involveras i 

beslutsfattande 

processer/Involverar barnen 

  

 

Barn och förskollärare delar 

inflytande och ansvar 

  

 

Övrig information 

  

 

 

 
 


