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Abstract 
 
Earlier studies shows that democracy within the preschool is an important and on-going 
work, but could implicate certain consequences. For example that goals regarding 
democracy and influence in the preschool, rarely is done in practice but instead remains 
just words on a paper. It could also mean that the pedagogues lack education and 
knowledge within the area, but also how they react to the influence of children. 
 
Preschool is expected to be a place for all children, no matter what luggage the child is 
carrying. The luggage is filled with the life experience, the personality and in this case 
the needs that the child has. The needs could be anything from nearness to physical and 
psychological disorders that requires more pedagogical attention. We have in this study 
looked closer into how children in need of certain support are allowed to influence the 
everyday work in the preschool. We have observed two different preschools within the 
same school district, interviewed teachers and handed out questionnaires to parents and 
legal guardians. The object has been to study if children with disabilities and children 
without disabilities, gets the same opportunity to influence and to participate in the 
everyday work in the preschool. Our question formulation in this study is; How does 
children with special needs get the opportunity to influence the everyday work within 
the preschool?   
 By comparing these preschools we have been able to draw the conclusion that 
differences exist regarding how the children gets to influence the everyday work in the 
preschool. A lot of it has to do with what approach and viewpoint the pedagogue has 
regarding inclusion. The goals from the curriculum and other steering documents, often 
ends up only being guidelines and are not fulfilled. The children we have studied has 
disabilities which are both neurological and neuropsychiatrical. The result in this study 
does not represent the entire teacher community. It is only based on the preschools that 
we have decided to observe. 
 
Keywords: Inclusion, specialpedagogic, children in need of support, children with 
special needs, preschool, approach  
 
 
Sammanfattning 
Tidigare forskning visar att demokrati i förskolan är ett viktigt och pågående arbete men 
som kan innebära vissa konsekvenser. T.ex. att mål som handlar om demokrati och 
inflytande i förskolan, sällan utförs i praktiken utan istället bara blir ord på papper. Det 
kan också innebära att det saknas utbildning och kunskap hos pedagogerna inom 
området, men också hur de förhåller sig till barns inflytande. 
Förskolan förväntas vara en plats för alla barn oavsett vilken ryggsäck barnet bär på. 
Ryggsäcken är fylld med barnets livserfarenheter, personligheter och i detta fall olika 
behov som behöver tillgodoses.  
Behoven kan handla om allt ifrån närhet till fysiska och psykiska sjukdomar som kräver 
mer pedagogisk omsorg. 



 

 

 
I det här arbetet har vi studerat hur barn i behov av särskilt stöd får vara med och 
påverka vardagen i förskolan. Vi har som metod observerat två olika förskolor inom 
samma kommun, intervjuat förskollärare samt lämnat ut enkäter till 
föräldrar/vårdnadshavare. Syftet har varit att undersöka om barn i behov av särskilt stöd 
får vara med och påverka vardagen i förskolan. 
Vår frågeställning i detta arbete är: Hur ser möjligheten ut för barn med behov av 
särskilt stöd att få vara med och påverka vardagen i förskolan? 
Genom att ha jämfört dessa förskolor har vi kunnat dra slutsatsen att det existerar 
skillnader gällande hur barnen får vara med och påverka vardagen i förskolan. Det 
handlar väldigt mycket om vad pedagogen har för inställning och synsätt gällande 
inkludering.  
De barn vi har studerat har haft funktionsnedsättningar som både är neurologiska och 
neuropsykiatriska. 
Resultatet i vår studie representerar inte hela lärarkollektivet utan är endast baserad på 
de förskolor vi har valt att observera. 
 
 
Nyckelord: Inkludering, specialpedagogik, barn i behov av stöd, barn med speciella 
behov, förskola, inflytande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Förord 
 
Först och främst vill vi tacka de förskolor som har varit medverkande i observationerna 
av vårt examensarbete. Utan förskolorna och pedagogerna hade vi inte kunnat få fram 
de material vi behövde för vår undersökning. Vi vill även tacka barnens föräldrar och 
vårdnadshavare som har deltagit i vår enkätundersökning. Tack till våra föräldrar, 
vänner och andra närstående som har peppat oss och funnits där när vi har suttit i båten 
utan åror. Slutligen vill vi även tacka vår handledare Calle Carling för handledningen 
och stödet i vårt skrivande. 
 
Elin Andersson & Ingela Eriksson, Gävle, 11/12-14 
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1. Inledning 
 
I det här arbetet kommer läsaren att få ta del av vår studie som handlar om barn i behov 
av särskilt stöd och hur möjligheten ser ut för att få vara med och påverka vardagen i 
förskolan. 
Vårt intresse för ämnet i detta arbete d.v.s. inkludering hos barn i behov av särskilt stöd, 
växte när vi utifrån våra erfarenheter och vår verksamhetsförlagda utbildning la märke 
till att man i förskolan särbehandlar vissa barn som är i behov av särskilt stöd. 
Med särbehandling menar vi att man inte låter dessa barn få den tid som behövs för att 
t.ex. uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 
Istället låter man detta rinna ut i sanden.  
Vi som blivande förskollärare anser att dessa normer, värden och riktlinjer som står i 
läroplanen, är viktiga och centrala i förskoleverksamheten för att barnet ska få så bra 
förutsättningar som möjligt i livet.  För att barnet senare i livet ska ha en förståelse för 
vad det innebär att ha rätten till att få delta och påverka, är det viktigt att vi belyser detta 
redan i förskolan. 
Vi har utfört vår studie och observerat två olika förskolor i samma kommun. En av 
förskolorna är en förskola för ”normalstörda” 1barn där det går ett barn som är i behov 
av särskilt stöd. Den andra förskolan är en särskild förskola för barn med olika slags 
funktionsnedsättningar. Anledningen till varför vi har observerat två olika förskolor är 
för att se hur förutsättningarna ser ut för det enskilda barnet som är i behov av särskilt 
stöd. 
 
I läroplanen (Skolverket, 2010) för förskolan står det att förskolans uppdrag är att vi i 
verksamheten ska arbeta från en helhetsbild utifrån det enskilda barnet och att barnets 
behov utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheten 
ska även anpassa sig till alla barn och deras behov i förskolan. Barn som är i behov av 
stöd och stimulans mer än andra, ska få detta stöd utformat med hänsyn till barnets 
behov så att barnet kan utvecklas så långt som möjligt i livet. 
Under normer och värden (2.1) står det att förskollärare ska ansvara för: 

• Att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. 
Under barns inflytande (2.3) står det att förskolan ska lägga grunden för att barnen ska 
ha en förståelse för vad demokrati är. Förskolan ska därför sträva efter att varje barn: 

• Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 
möjlighet att påverka sin situation. 

• Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom 
att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

 
Vi anser att dessa normer, värden och mål är viktiga punkter att utgå ifrån eftersom de 
går hand i hand för hur vi ska ge barnen möjligheter att få vara med och påverka 
vardagen.  För att förskolan ska tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt 
deltar, måste vi förskollärare utveckla barnens förståelse att uttrycka sina tankar samt 
åsikter och därmed få möjligheten att få påverka sin situation i vardagen.  
Alltså, för att 2.1 (normer och värden.) ska uppnås, måste vi först arbeta med 2.3 
(barns inflytande). Tanken med arbetet har varit att stärka vår och läsarens kompetens 
som förskollärare inom ämnet som berör oss dagligen i förskoleverksamheten. 

                                                
1 Normalstörda: definieras som friska barn som inte är i behov av särskilt stöd.  
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2. Litteraturgenomgång 
 
I detta avsnitt kommer vi beskriva tidigare forskning om inkludering för barn i behov av 
särskilt stöd, både utifrån artiklar, litteratur och styrdokument.  
 
2.1 Varför har inte barn i behov av särskilt stöd möjlighet att påverka 
vardagen i förskolan?  
 
I Ribaeus, (2014) artikel kan vi läsa att demokrati är ett viktigt och pågående arbete i 
förskolan, men som tyvärr kan vara problematiskt att genomföra och förverkliga i det 
vardagliga arbetet. Hon lyfter fram att det finns en tydlig skillnad mellan förskollärarnas 
önskemål kring hur arbete med demokrati i förskolan ska visa sig och hur de upplever 
att det faktiskt ser ut på förskolan. Hon skriver utifrån sin studieundersökning att 
pedagogerna upplever att mål som handlar om just demokrati och inflytande i förskolan, 
ofta bara blir ord på papper som sedan inte verkliggörs i praktiken. Pedagogerna som 
hon har intervjuat i sin observation menar på att barnen ska göras delaktiga och få ha 
inflytande både i och över förskolans verksamhet. Pedagogerna menar även att 
problemet som kan uppstå när man arbetar med de demokratiska målen kan vara svåra 
att nå upp till alla gånger. Samt att barnen ofta bara får möjlighet till att göra egna val 
och påverka när verksamheten är mindre planerad.  
 
Tidigare forskning visar att orsaken till varför man oftast inte inkluderar barn i behov av 
särskilt stöd, beror på att man inom förskoleverksamheten saknar utbildning och 
kunskap om dessa barn. Brennan, (2005) stödjer sig mot Odom (2000) som menar att 
man kan se att barn i behov av särskilt stöd oftast inte inkluderas pga. dålig kunskap och 
utbildning hos pedagogerna. Odom lyfter fram något viktigt där han skriver om att det 
är viktigt att barn i behov av särskilt stöd blir inkluderade i sin vardag. Detta för att de 
ska lära sig att bilda sociala relationer med deras kamrater för att vardagen i förskolan 
ska bli så betydelsefull som möjligt.  Bricker (2000), Odom (2001) och Turnbull (1982) 
menar att inkludering i förskolan kan förbereda barn i behov av särskilt stöd och de 
”normalstörda” barnen för vad som väntas i hela deras skolgång när det handlar om 
inkludering, detta kunde vi även se att Brennan, (2005) har lyft fram i sin text. 
Forskning visar även att det inte bara handlar om bristande resurser utan även om vad 
pedagogen har för inställning och synsätt gällande inkludering. Båda orsakerna, dvs. 
bristande resurser och pedagogens inställning gällande inkludering, skapar hinder för att 
barn i behov av särskilt stöd ska få vara inkluderade i förkolan, Spano, (2010). 
 
Ribaeus, (2014) diskuterar i sin text att demokrati och inflytande i förskolan oftast ses 
som positivt men att det även kan innebära vissa konsekvenser. T.ex. kan det hända att 
pedagogerna ger barnen ett för stort ansvar som barnen kanske inte klarar av eller är 
redo för. Detta kan såklart variera mellan individerna och behöver inte ses som ett 
hinder för att utesluta demokrati i förskolan. Konsekvensen kan även vara att man i 
verksamheten blandar ihop innebörden att bli hörd och att få påverka. Det som Ribeaeus 
menar är att man lätt i verksamheten tror att man har låtit barnen varit delaktiga om man 
har låtit barnen få komma till tals, men det handlar egentligen om mer än att bara lyssna 
på barnen och det är de som hon menar att vi blandar ihop innebörden av begreppen och 
tror att vi har låtit barnen få vara delaktiga fast de egentligen bara har fått blivit lyssnad 
på utan att vi har agerat. Därmed har barnen inte ens fått möjlighet att påverka.   
Vidare skriver författaren att demokrati skall ses som en rättighet, dvs. att barn får 
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möjlighet att uttrycka sina tankar och därmed få påverka sin vardag. 
 
Det handlar inte endast om barns möjligheter att kunna påverka sina situationer och 
handlingar i vardagen, utan att det även bör ses som en viktig del till deras förmåga att 
senare i livet kunna få påverka olika situationer, menar Sheridan & Pramling 
Samuelsson (2001) vilket vi även kan se att Ribeaus, (2014) anser. 
Ribaeus diskuterar även i sin text att barn i förskolan som har vänner och är socialt 
delaktiga har större möjlighet till att få yttra sig i demokratiska handlingar och få mer att 
säga till om. Vår teori om detta är att det handlar om vad förskolläraren har för 
förhållningssätt mot barnen eftersom det är deras uppgift att se till att alla få komma till 
tals oavsett om man har vänner eller inte.  

 
Utifrån våra erfarenheter så är det viktigt att man har ett demokratiskt förhållningssätt 
som skapar så goda förutsättningar som möjligt för barnen, oavsett barnens olika behov. 
Med ett demokratiskt förhållningssätt menar vi att det handlar om att vara medveten om 
vad man har för attityd och inställning när vi agerar i olika situationer, som i det här 
fallet när man arbetar demokratiskt i förskolan.  
 
Ribaeus, (2014)  lutar sig till Erwin och Kipness (1997) som menar att demokratin i 
förskolan ska ge barnen en möjlighet av att de kan få vara med och påverka vardagen 
men att denna möjlighet ofta kan hindras p.g.a. att pedagogerna gör valen åt barnen 
samt endast låter barnen få välja mellan ett fåtal alternativ. De menar att orsaken till 
detta kan vara att det är ett lätt alternativ att de gör valen åt barnen eller för att de anser 
att det är lämpligast. Detta kan leda till att barnen istället upplever de som att de inte kan 
ta sina egna beslut på egen hand eller att deras val är ointressant. 
 
Bae, (2009) menar att det handlar om vad de vuxna har för attityd och inställning när 
det handlar om demokrati samt vilken barnsyn, kunskap och förmåga de har att relatera 
till att förstå barnen, så att de kan uppfostra dem att aktivt delta i ett demokratiskt 
samhälle.  Detta kan man även se i Lindahl, (2006) artikel där hon lyfter fram att de 
vuxnas attityd och förhållningssätt har en påverkan på barns respekt och förståelse för 
de rättigheter och skyldigheter som skall gälla i ett demokratiskt arbete. På så vis har 
pedagogerna en viktig roll i förskolan för att nå fram till barnen.  
Åter igen kan vi ansluta till läroplanen som skriver att förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet 
att påverka sin situation. 
 

2.2 Barns rättigheter utifrån FN:konventionen 
Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, (2011) skriver i sin artikel att man som pedagog ska 
fånga barns perspektiv redan i förskolan och att förskolans demokratiska uppdrag 
bygger på att alla barn har rätt till att vara delaktiga och ha ett inflytande som 
samhällsmedborgare. Författarna kopplar till FN: konventionen om barnens rättigheter, 
som dels handlar om barns rätt att uttrycka sin mening och bli lyssnade på.  FN: 
konventionen om barnets rättigheter, artikel 12, redogör att varje barn ska ha rätt att få 
yttra sina tankar och känslor. Samt få berätta hur barnen vill ha det och att de vuxna ska 
vara lyhörda och ta in det som barnen vill komma till tals med.  

Med andra ord ska barnen i förskolan ha rätt att få uttrycka sin syn på den dagliga 
verksamheten i förskolan.  
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”Verksamheten ska utgå från varje barns behov. Barn som behöver särskilt stöd i sin 
utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver” (Lpfö 98, s.5). 
 
2.3 Om det existerar en rättighet, så existerar det även en skyldighet 
 
Det är vår skyldighet att se till att barns rätt framhävs i förskolan, detta menar Arnér, 
(2010) som i sin bok skriver att barn ska ges rätt till inflytande i sin egen vardag i 
förskolan och att de ska utveckla insikter om vad begreppet demokrati kan innebära.  
Författaren menar att om det existerar en rättighet, så existerar det även en skyldighet 
om barn har rätt till demokrati. Det innebär att förskollärare har en skyldighet att 
tillgodose denna rättighet.  Med detta ska barnen alltså få rätt att uttrycka sina tankar, 
åsikter och känslor och därmed få möjlighet att påverka vardagen. Arnér menar att om 
lärarnas ansvar för att fostra barnen till demokrati ska ha någon mening i förskolan, 
krävs det att barns perspektiv på olika sätt tas tillvara. 
Vidare skriver hon om att fostran och utveckling är en nödvändig väg för att skapa ett 
demokratiskt samhälle. Hon menar att ett demokratiskt samhälle handlar om att varje 
människa ska ha en röst och samtidigt kunna göra sin röst hörd. Ingen blir demokratisk 
av sig själv utan det krävs vägledning för att kunna bli det.  
För att demokratin i förskolan ska kunna växa och fungera så måste den bygga på att 
människor strävar efter och inser att vars och ens ansträngning behövs för att en 
ansvarsfull tillvaro ska kunna skapas. 
 
Författaren skriver: "om det existerar en rättighet, så existerar det även en skyldighet.". 
Vi resonerar detta till Ribaeus som i sin artikel skriver att demokrati är ett viktigt och 
pågående arbete i förskolan, men som tyvärr kan vara problematiskt att genomföra och 
förverkliga i det vardagliga arbetet.  
De pedagoger hon har studerat upplever att mål som handlar om just demokrati och 
inflytande i förskolan, ofta bara blir ord på papper som sedan inte verkliggörs i 
praktiken. 
Rättigheten för oss är alltså de olika mål som står i läroplanen, bl.a.: 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla 
efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande, 2.3 Barns inflytande. 
Skyldigheten är då alltså det som utförs i praktiken. Det som står i läroplanen står där 
av en anledning och anledningen är att vi ska arbeta utifrån dessa mål. 
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3. Syfte 
 
I detta arbete är syftet att undersöka om barn i behov av särskilt stöd har möjlighet att få 
vara med och påverka sin vardag i förskolan.  
 
  
 
 

4. Frågeställning 
 
Hur ser möjligheten ut för barn i behov av särskilt stöd att få vara med och påverka 
vardagen i de två studerade förskoleverksamheterna? 
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5. Metodavsnitt  
 
5.1 Fallstudie 
 
När man vill skaffa en mycket mer fördjupad information om ett fenomen, så använder 
man sig utav en fallstudie, Rosenqvist & Andrén, (2006).  
Rosenqvist & Andrén menar att en fallstudie skulle kunna jämföras med ett mordfall då 
man utreder hur, när, och varför mordet skedde. I vår undersökning har vi tittat på hur 
möjligheterna ser ut för barn i behov av särskilt stöd att få vara med och påverka 
vardagen i förskoleverksamheten och när barnen får dessa möjligheter. Rosenqvist & 
Andrén menar alltså att man använder sig utav en fallstudie i vissa pedagogiska och 
didaktiskta observationer då man t.ex. studerar en människas specifika 
handlingsmönster.  
Vi har använt oss av en fallstudie och en så kallad triangulera i vår studie. Författarna 
förklarar att när man endast observerar och observerar upprepande gånger, så har man 
använt sig av en fallstudie. Triangulera innebär att man utöver observationerna använder 
fler metoder, som i vårt fall har varit intervjuer och enkäter. Genom att använda sig av 
triangulera-metoden, så får man fram information ur flera olika perspektiv. 
 
5.2 Vår intervju och att använda sig av intervju som metod 
 
Bryman & Bell,  (2013) beskriver att det finns två olika typer av intervju-metoder som 
forskaren kan använda sig av, ostrukturerad intervju och semistrukturerad intervju.  
En ostrukturerad intervju innebär att man som forskare har använt olika 
minnesanteckningar som stöd vid intervjun. Med denna metod kan forskaren ställa en 
rak fråga där den som blir intervjuad får en chans att svara och associera fritt: forskaren 
reagerar endast på de svaren som grundas för en eventuell uppföljningsfråga.  
En semistrukturerad intervju innebär att forskaren använder en lista med förhållandevis 
specifika anteckningar som har med ämnet att göra.  
Dock har den som blir intervjuad stor frihet att besvara frågorna hur som helst och 
frågorna behöver inte komma i någon specifik ordning. Frågor som inte är relevanta till 
ämnet kan också ställas om forskaren anknyter till något som intervjupersonen har sagt.  
 
Dessa metoder som används i en intervjuprocess kan vi relatera till vår undersökning. 
Vi använde oss av den så kallade semistrukturerade intervjun då vi formulerade våra 
frågor utifrån ett valt ämne som handlade om barn i behov av särskilt stöd får vara med 
och påverka vardagen i förskolan. Frågorna som vi ställde kom utan inbördes ordning 
och var formulerade så att pedagogen lätt skulle förstå vad vi undersökte (se frågor 
under bilagor). Ett flertal av våra frågor blev redan besvarade när pedagogen tog sig 
friheten att besvara alla frågor hur som helst. 
Esaiasson, P m.fl. (2012) beskriver den så kallade intervjuguiden som handlar om att 
intervjuer ska omfatta flera frågor som struktureras efter ämnet. Det kan vara bra att 
tänka på både form och innehåll när man konstruerar sin intervjuguide. Innehållet 
innebär att man knyter an till undersökningens syfte-och problemställning. Formen 
innebär att man skapar en aktiv situation där samtalet blir levande.  
Grundregeln är att alla frågor ska vara lätta att förstå så att forskaren inte ska behöva 
spendera hela intervjutiden åt att förklara vad som menas och vad man vill ha ut av 
frågan. 
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För att kunna uppnå det som Esaiasson, P m.fl. (2012)  skriver i intervjuguiden, så 
tänker vi att för att man ska få ut så mycket som möjligt av intervjun så krävs det att 
man förbereder frågorna och planerar intervjuerna innan de ska utföras.  
Vi anser att man bör följa råden utifrån intervjuguiden, dvs. att man i förberedelsen bör 
försöka besvara frågorna själv så att man förstår vad man menar, för att det sedan i sin 
tur ska underlätta i intervjuprocessen när intervjupersonen ska besvara dessa frågor. I 
båda fallen av intervjuerna har vi utgått ifrån Esaiassons intervjuguide och Brymans 
semistrukturerad intervju. 
 
Varför vi valde semistrukturerade intervjun som metod var för att vi anser att det är 
viktigt att vara väl förberedd inför en intervju och för att vi skulle få svar där 
intervjupersonen måste förklara mer utförligt än bara ett ja eller ett nej svar. 
T.ex. vår huvudfråga i detta arbete: Hur får barn i behov av särskilt stöd vara med och 
påverka vardagen? 
Hade vi formulerat frågan på följande sätt: Får barn i behov av särskilt stöd vara med 
och påverka vardagen? Så hade vi kanske inte fått ut något mer svar än ett ja eller ett 
nej.  
Däremot i vår enkätundersökning som skickades ut till föräldrarna på förskolan, 
använde vi oss av frågor som skulle vara lätta att besvara t.ex. Anser du att ditt barn får 
delta demokratiskt i vardagliga aktiviteter? Motivera gärna ditt svar! 
Anledningen till varför vi valde att skriva ”motivera gärna ditt svar”, var för att 
föräldern skulle känna sig viktig i vår undersökning och att de gärna fick svara mer 
utförligt än ett ja eller ett nej, utan att det skulle vara ett krav. 
 
5.3 Vår observation 
 
Vi använde oss av observationer som metod i vår undersökning. Vi upplevde att 
filmupptagning hade varit ett bättre alternativ eftersom man då kan gå tillbaka och 
granska materialet flera gånger. Eftersom båda förskolorna hade strikta regler gällande 
filmning (oavsett tillstånd), så valde vi att endast anteckna.  
Esaiasson m.fl. skriver i Metodpraktikan att finessen med observationer som metod i en 
undersökning, är att forskaren finns där på plats och ser olika händelser med egna ögon. 
I en observation är det inte någon annan som berättar hur det är eller har varit, därför 
blir direktobservationer väldigt lämpliga då man själv kan se vad som händer i 
situationen.  
Esaiasson m.fl. (2012) skriver i Metodpraktikan att finessen med observationer som 
metod i en undersökning, är att forskaren finns där på plats och ser olika händelser med 
egna ögon. I en observation är det inte någon annan som berättar hur det är eller har 
varit, därför blir direktobservationer väldigt lämpliga då man vill studera processer som 
kan vara svåra att sätta ord på. Varför vi valde oss utav observation som metod, var 
alltså för att vi vela vara på plats och se saker med våra egna ögon. 
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5.4 Etiska överväganden 
 
I vår undersökning har vi använt oss av de fyra etiska reglerna som innefattar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Bryman & Bell, (2013) skriver om dessa krav och förklarar dessa begrepp: 
 
Informationskravet handlar om att forskaren ska ge tydlig information om 
undersökningens syfte till de berörda personerna. 
Samtyckeskravet handlar om att de personer som deltar i studien ska ha rätt till att 
avbryta deltagandet om så önskas och vara medveten om att deltagandet är frivilligt. 
Om det handlar om barn så krävs det ett godkännande av barnets vårdnadshavare. 
Konfidentialitetskravet handlar om att det insamlade materialet ska förvaras säkert och 
förstöras vid slutförd process samt att de objekt som man observerar ska vara anonyma. 
Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet får endast användas till 
forskningsändamålet. 
 
Etiska övervägande utifrån vetenskaps rådets fyra etiska regler: 
 
Konfidentialitetskrav: Vi har valt att benämna förskolorna som ”Lingonet” och 
”Blåbäret”. 
Informationskrav: Innan vi observerade förskolorna lämnade vi ut ett 
informationsbrev som sattes upp på båda förskolorna så att föräldrarna kunde se detta. 
 I informationsbrevet presenterade vi oss själva och berättade att vi skulle skriva ett 
examensarbete som handlar om hur man inkluderar barn i behov av särskilt stöd. Vi 
förklarade varför vi skulle undersöka detta fokusområde och att vi skulle observera 
förskolorna. Vi berättade även i informationsbrevet att det färdiga examensarbetet sedan 
kommer att finnas tillgängligt på förskolorna. 
Nyttjandekrav: Vi informerade förskolan samt föräldrarna till barnen att vi skulle 
använda de insamlade materialet enbart till vårt examensarbete. I enkäterna som vi 
lämnade ut skrev vi även att sammanställningen sedan kommer att köras i en 
dokumentförstörare. 
Samtyckeskrav: Vi kontakade dessa två förskolor och frågade om de vela medverka i 
våra undersökning. Vi berättade vad de skulle innebära och samtliga pedagoger 
godkände våra villkor (som i sin tur handlade om observationer, intervjuer med 
pedagoger samt enkätundersökning hos föräldrar och vårdnadshavare).  
 
Etiska överväganden handlar till en stor del om att man som forskare tar hänsyn till flera 
olika aspekter som rör de människor som deltar i studien, och det är precis vad vi har 
strävat efter i detta arbete. 
 
 
 
5.5 Vår enkätundersökning 
 
Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning på förskolorna. Enkäterna 
lämnades ut till föräldrar och vårdnadshavare. Frågorna handlade om inkludering och 
var anpassade så att vem som helst skulle kunna besvara dem. Anledningen till varför vi 
valde att lämna ut enkäter på just dessa förskolor var för att vi visste om att dessa hade 
barn i behov av särskilt stöd och för att det skulle vara relevant till vårt arbete. 
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Vi valde att utöver observationerna och intervjuerna med förskollärarna, låta föräldrar 
och vårdnadshavare få besvara en enkät med frågor som vi kunde använda som stöd i 
detta arbete. Enkätfrågorna var formulerade så att alla föräldrar och vårdnadshavare 
(oavsett om de hade ett barn i behov av särskilt stöd eller ej) skulle kunna delta och få 
sin röst hörd. Rosenqvist & Andrén, (2006) skriver att sättet att formulera enkätfrågor är 
svårare än vad man tror. Enkätfrågor måste vara noggranna och entydiga frågor till 
skillnad från intervjufrågor som oftast är djupare. Esaiasson m.fl. (2012) menar dock att 
intervjufrågor också ska vara lätta att förstå, för att forskaren inte ska behöva spendera 
hela intervjutiden åt att förklara vad man vill ha ut av frågan.  
Det existerar en viktig skillnad mellan enkät och intervju som forskaren ska vara 
medveten om och det är att i en intervju kan man ställa följdfrågor vilket inte är möjligt 
i en enkät. Därför är det viktigt att man inte har inställningen att det är lätt att skriva 
enkätfrågor, eftersom forskaren måste övertygande argumentera varför man väljer 
denna teknik.  I en enkät brukar man inledningsvis ställa frågor som handlar om 
personens kön, ålder och namn, Rosenqvist & Andrén, (2006) men eftersom vi valde att 
låta alla föräldrar och vårdnadshavare vara anonyma så uteslöt vi denna struktur. 
I enkäterna som vi lämnade ut skrev vi även att sammanställningen sedan kommer att 
köras i en dokumentförstörare och påpekade att enkäten endast kommer att användas i 
utbildningssyfte.   
 
När vi skulle lämna ut enkäterna så lämnade vi det ansvaret hos förskollärarna på båda 
förskolorna, eftersom de själva tog på sig de ansvaret. På ena förskolan så valde 
pedagogerna att sätta upp enkäterna på anslagstavlan så att föräldrarna själva kunde ta 
om de var intresserade av att delta. På den andra förskolan så lämnade pedagogerna ut 
en varsin enkät på varje barns hylla.  
 
 

5.6 Observation   
 
Vi har observerat två olika avdelningar på två förskolor, Lingonet och Blåbäret. 
Blåbäret har 25 barn som är mellan tre-fem år. Bland dessa barn som är ”normalstörda”, 
finns det ett barn (fem år) som är i behov av särskilt stöd och har en neurologisk 
funktionsnedsättning.  Lingonet är en avdelning som har fem barn mellan tre-sex år. På 
denna avdelning är alla barn i behov av särskilt stöd och har samma 
funktionsnedsättning. 
 
 
 
 
Observationsschema 
I våra observationer har vi haft didaktiska frågor som stöd: 

• Vem får vara med och påverka vardagen i förskolan? 
• Vad får barnen vara med och bestämma om? 
• När får barnen vara med och påverka vardagen? 
• Var får barnen vara med och påverka? 
• Hur får barnen vara med och påverka vardagen? 
• Varför får barnen vara med och påverka vardagen i förskolan? 
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Skälet till varför vi har använt oss av detta observationsschema har varit för att vi som 
stöd lättare skulle kunna se detta i våra observationer. Observationsschemat kommer 
inte att återkomma i vårt arbete utan har bara varit ett stöd för oss som observatörer i 
studien.  
 
 
5.8 Metodresonemang 
 
Vi har valt att studera förskollärarna då vi anser att det är vi som besitter den makten att 
barnen faktiskt får vara med och påverka vardagen.  
Ekelund, (2013) menar att om barnen lämnas ifred med deras lek så är det barnen som 
har inflytande över leken, men detta är inte samma sak som att låta barnen få inflytande 
över verksamheten. Vi refererar till detta då vi anser att om vi hade studerat ur ett barns 
perspektiv, så hade det varit svårare att synliggöra deras inflytande i verksamheten. 
 
5.9 Observationsmaterial 
 
I båda observationerna antecknade vi för hand. I intervjun med en förskollärare på 
Lingonet, använde vi mobiltelefon för att spela in intervjun, som förskolläraren 
godkände.  
 
5.10 Bearbetning av material 
 
Ljudupptagningen transkriberade vi och raderade därefter ljudfilen. Transkriberingen 
utifrån intervjun med förskolläraren har vi använt som stöd i detta arbete. 
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6. Resultat och analys 
 
6.1 Observation 1 
 
I denna observation har vi valt att använda ett fiktivt namn på barnet som vi diskuterar 
om. Det fiktiva namnet har vi tagit utifrån våra egna erfarenheter då vi anser att man  
använder namnet "Kalle" ofta när man vill namnge en person som egentligen heter 
något annat. 
 
Blåbäret 
Observationen var när avdelningen hade deras så kallade arbetsstund, som innebär att 
barnen sitter ner och arbetar med olika saker.  
Barnskötaren berättar att tanken med arbetsstunden är att barnen ska få arbeta och inte 
bara leka. De tar fram en sak som de vill arbeta med, som de sedan plockar undan. 
Barnskötaren berättar att de har väldigt få leksaker som t.ex. bilar och istället mer utav 
saker som är relaterade till det praktiska livet, exempelvis diska, baka och duka etc.   
 
Vem får vara med och påverka vardagen i förskolan och hur? 
Vid observationen satt två barn ner tillsammans och vävde en varsin matta. Ett av 
barnen är i behov av särskilt stöd och satt bredvid sin assistent som i grunden är 
barnskötare. Barnskötaren sa inte ifrån om något var fel, utan sa istället ”Får jag ge dig 
ett tips?”, till barnet i behov av särskilt stöd. Barnet fick då i sin tur bestämma, som i 
detta fall var, om barnet ville fortsätta väva sin matta tills den blev klar eller om barnet 
ville väva halva mattan.  
 
 

”Det är viktigt att man tänker utifrån sig själv: det är barnens åsikter som är viktiga, 
inte pedagogens. Man gör alla barn delaktig automatiskt.  

När det endast är ett barn som är i behov av stöd, så ser jag sällan att barnet har ett 
behov. Barn visar lätta signaler på om de får vara delaktiga i verksamheten.” 

- Barnskötare, Lingonet. 
 
Citatet från barnskötaren kan vi reflektera till i vår observation. Barnskötaren betonar att 
man gör alla barn delaktig automatiskt och att när det endast är ett barn som är i behov 
av stöd, så ser man sällan att det barnet har ett behov. I observationen när barnskötaren 
satt med två barn (varav ett barn som var i behov av särskilt stöd), så kunde vi se att 
barnskötaren fick båda barnen att vara delaktiga utan att på något sätt agera utifrån att 
det ena barnet var i behov av särskilt stöd. Vi tolka det som att barnskötaren behandlade 
båda barnen lika oavsett det ena barnets behov. 
 

6.1.1 Observation 2 
 
Blåbäret 
Tre pojkar sitter på golvet och bygger med kaplastavar, ett barn som är i behov av 
särskilt stöd, Kalle, sitter på sidan om och inspekterar de andra. 
Kalle har nyss bakat bröd och väntar på att degen ska ha jäst färdigt.  
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Pedagogen säger till då degen är klar att bakas ut och frågar Kalle om han vill göra flera 
små bröd eller om han vill göra ett enda stort bröd. Han valde att göra ett enda stort 
bröd. 
Det är en stor förberedelse för att Kalle ska kunna delta i bakningen då han inte kan stå 
upp utan stöd. Pedagogen måste därför hjälpa till att spänna fast en slags ”stå ställning” 
som gör att Kalle kan  stå upp utan problem. Den ställningen är också på hjul och kan 
därför flyttas lätt till olika platser och med denna ställning når Kalle upp till bordet och 
kan enkelt baka ut sitt bröd. 
Han knådar och slår på degen var på pedagogen frågar:  
- OJ! Kan man göra sådär? 
- OJ! det blev en hel limpa, vill du ha så? 
Kalle nickar. Efter bakningen är det dags att diska så pedagogen rullar bort Kalle till 
diskbänken och lyfter ut han ur den rullande ställningen och kopplar fast stå ställningen 
in till diskbänken så att Kalle kan stå stadigt och nära då han ska diska. 
Brödet blev jättestort och Kalle får mycket beröm av pedagogerna för att han lyckats 
fått brödet så bra. 
Ett annat händelseförlopp i observationen var när Kalle står i sin stå ställning på hjul så 
står han bara i ett rum och tittar mot fönstret. Då kommer pedagogen och skjutsar in 
Kalle i ett annat rum och säger:  
- Här kan du kika istället! 
Nu står Kalle placerad bredvid ett bord där två andra barn sitter och spelar Bingo och 
tittar på precis som en annan flicka också står och gör vid tillfället.  
När barnen spelat klart spelet lämnar de bordet och Kalle som inte kan flyttas med 
ställningen på sig står därför kvar själv. 
Om Kalle hade suttit i sin rullstol så hade han kunnat förflytta sig på egen hand istället 
för att behöva stå kvar vid bordet ensam. Efter en liten stund kom pedagogen och tog av 
honom stå ställningen. 
 
6.2 Observation 1 
 
Lingonet 
När får barnen vara med och påverka vardagen och vad får barnen vara med och 
bestämma om? 
Observationen var när avdelningen hade deras samling som de dagligen har strax innan 
lunch. Eftersom flera barn var sjuka denna dag, så var det endast tre barn som befann 
sig på förskolan som vi sedan skulle observera under en sångsamling. Av dessa tre barn 
var det ett barn som förskollärarna ansåg saknade intresse och koncentration för att 
kunna delta i sångsamlingen tillsammans med de andra barnen. Detta barn fick därför 
istället delta i en läsvila med en annan pedagog.  Vi diskuterade orsaken till detta med 
pedagogen som berättade att barnet hade haft en ”vill inte vara med”- tendens sedan 
inskolningen, ca sex månader sedan.  
De hade försökt olika varianter men då barnet gjorde motstånd gång på gång, så 
bestämde de sig för att ta denna åtgärd istället, att barnet fick avstå från samlingen och 
ha läsvila med en annan pedagog istället. 
Under sångsamlingen inledde förskolläraren med att plocka fram tre olika föremål som 
vardera symboliserade en sång. Utifrån dessa tre föremål fick barnet i sin tur välja ett 
föremål, som då var den sång som barnet vela sjunga. T.ex. En spindel för ”Imse vimse 
spindel”. De tre föremålen som förskolläraren plockade fram låg i en påse tillsammans 
med flera andra föremål.  
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”Som med oss alla, det är ingen skillnad på barn och vuxna. Alla vill vara delaktiga i 
sina egna liv. Då blir det meningsfullt, saker som är meningsfulla är det som vi lär oss.  
Vuxnas uppgift är att se hur barnen ser ut att vilja ha det och sedan utifrån det se till att 

t.ex. de barnet behöver det egna rummet för att komma till ro.  
Vår uppgift är att skapa det. Deras delaktighet är att visa kroppsligt hur de vill eller 

inte vill.”.” 
- Förskollärare, Lingonet. 

 
Citatet från förskolläraren reflekterar vi till i observationen då vi kunde se att alla barn 
fick vara delaktiga genom att välja ett föremål som symboliserade den sång de ville 
sjunga.  Som vi nämnde i observationen så tog förskolläraren beslutet att placera ett av 
barnen i ett annat rum eftersom barnet visade tecken på att det ej ville delta i 
sångsamlingen. Detta kopplar vi åter igen till citatet där förskolläraren anser att det är 
vuxnas uppgift att se hur barnen ser ut att vilja ha det och sedan utgå ifrån det.  
 
Under intervjun tidigare berättade förskolläraren att de arbetar med ”ge mig” principen 
som innebär att förskolläraren säger ”ge mig-vad vill du sjunga?” till barnet när de har 
föremålen framför sig. Då förstår barnen att ”ge mig” i samband med föremålen framför 
barnet betyder att de ska ta ett föremål och ge till förskolläraren. Förskolläraren håller 
även fram handen när han/hon säger ”ge mig” för att barnen lättare ska förstå principen. 
Ett av barnen reagerar inte när förskolläraren lägger fram föremålen och säger ”ge mig”, 
men efter några upprepningar kan barnet ta ett föremål och lägga i förskollärarens hand. 
I en intervju med förskolläraren efter observationen, berättar hon att orsaken till att 
barnet i början inte agerade som förväntat, kan ha att göra med att de brukar köra ”ge 
mig” principen i ett annat rum, d.v.s. inte i den miljön som de var i när vi observerade.  
Hon berättar att barnet har svårt att förankra på en annan plats, ett annat rum än de som 
barnet befinner sig i.  
En annan pedagog som är vikarie den här dagen, berättar att man ständigt får arbeta med 
en så kallad tusengångermetoden för att rutinen tillslut ska sitta. Med 
tusengångermetoden innebär det att man upprepar saker (tusen gånger) för att rutinen 
ska sitta. 
Barnen som observerades hade inte det verbala språket och kunde därför inte uttrycka 
sig verbalt. Barnen och förskolläraren använde tecken som stöd under sångsamlingen 
för att kunna stärka deras förståelse för kommunikationen, som i sin tur senare kan leda 
till att barnen förstår att de får möjligheten att göra sina egna val. T.ex. som i detta fall 
då varje föremål symboliseras en sång som de ska sjunga.  
Ord som de kunde förklara med hjälp av tecken som stöd var olika färger och djur som 
kopplades ihop med sångerna. 

 
”Det är förskolans uppdrag och det är en rättighet, att barn ska få inkluderas. Det är 
ett sunt förnuft! Man jobbar utifrån varje barns särskilda behov. Precis på samma sätt 

fast man ovandlar sig till det som passar barnet.” 
- Förskollärare, Lingonet. 

 
Utifrån ovanstående citat kan vi se att de arbetade utifrån barnens särskilda behov 
samtidigt som alla blev inkluderade. I det här fallet så  anser vi att barnen saknar 
förmågan att kunna uttrycka sig verbalt och då har pedagogerna via tecken som stöd 
anpassat sig till barnen och jobbat utifrån varje barns särskilda behov så att alla ska bli 
inkluderade. 
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6.2.1 Observation 2 
 
Lingonet 
Vem får vara med och påverka vardagen i förskolan? 
Strax efter lunch fick barnen delta i fria aktiviteter. 
Pedagogen plockade fram play doh lera 2åt ett barn och gav en ipad3 till ett annat barn. 
När pedagogen plockade fram diverse material åt barnen sa pedagogen ”Du ska baka” 
och ”Du får sitta här och hålla på med ipaden”. Barnen satte sig ner med de valda 
aktiviteterna utan att visa tecken på missnöje. Här kunde vi se att det var pedagogen 
som gjorde valen åt barnen, dvs. det var inte barnen som plockade fram materialet själv.  
I observationen där vi studerade hur barnen fick delta i fria aktiviteter, kunde vi se saker 
som fick oss att undra om varför barnen inte själva fick välja vad de skulle göra utan att 
de istället hade bestämda val utifrån pedagogen. 
Vi diskuterade detta med pedagogen som förklarade att det är en konst för dessa barn att 
kunna välja själv. De förstår inte innebörden med att få välja mellan olika 
aktiviteter/föremål och pedagogerna vet sedan tidigare att barnen oftast vill göra den 
aktiviteten som de blev tilldelad. 
På Blåbäret observerade vi när två barn satt tillsammans och vävde varsin matta. 
Barnen fick bestämma om de vela fortsätta med sin matta eller om den redan var klar 
och här kunde vi se att båda barnen fick vara delaktiga och påverka sina egna val genom 
att få bestämma om dem vela fortsätta arbetet eller gå vidare med något annat 
Även på Lingonet då barnen fick välja sång på samlingen kunde vi se att barnen får vara 
med och göra sina egna val dagligen under samlingarna då de får bestämma vilken sång 
de vill sjunga genom att välja ett föremål som symboliserar den sången. 
 
 
6.3 Resultat och analys av observation 1 på Lingonet 
 
Vi har valt att analysera observationerna från Lingonet mer än Blåbäret, eftersom det 
inte gav lika mycket material att analysera om på Blåbäret.  
 
Lingonet 
”Observationen var när avdelningen hade deras samling som de dagligen har strax 
innan lunch. Eftersom flera barn var sjuka denna dag, så var det endast tre barn som 
befann sig på förskolan som vi sedan skulle observera under en sångsamling. Utav 
dessa tre barn var det ett barn som förskollärarna ansåg saknade intresse och 
koncentration för att kunna delta i sångsamlingen tillsammans med de andra barnen. 
Detta barn fick därför istället delta i en läsvila med en annan pedagog.” 
 
Vi fastnade för detta i vår observation och valde att diskutera detta tillsammans med 
pedagogen. Vår hypotes var varför de agerade på följande sätt i situationen istället för 
att ta andra åtgärder, t.ex. provat andra sätt för att barnet skulle få vara med och delta i 
samlingen.  
Pedagogen berättade att barnet hade haft en ”vill inte vara med”- tendens sedan 
inskolningen, ca sex månader sedan. 
 
                                                
2 Play doh lera: definieras som leklera som barnen kan ”baka” med och göra olika saker. Kan förknippas 
med Trolldeg bland annat. 
3 Ipad: är ett elektroniskt hjälpmedel som även kallas för surfplatta, padda och lärplatta. Används bland 
annat vid dokumentation och för att spela på etc.  
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Pedagogen berättade även att man aldrig ska ge sig då det är en lång inskolningsperiod, 
men eftersom barnet har reagerat negativt upprepande gånger så anser personalen att det 
blir en så kallad kollektiv bestraffning. Dvs. att det är bättre att barnet går undan än att 
de andra barnen ska bli störda. 
En teori som pedagogen hade var att det här barnet har dåliga erfarenheter och minnen 
gällande sångsamling från en tidigare förskola som barnet gick på. 
 
 
6.4 Resultat och analys av observation 2 på Lingonet 
 
Lingonet 
”Strax efter lunch fick barnen delta i fria aktiviteter. 
Pedagogen plockade fram play-do lera åt ett barn och gav en ipad till ett annat barn. 
När pedagogen plockade fram diverse material åt barnen sa pedagogen ”Du ska baka” 
och ”Du får sitta här och hålla på med ipaden”. Barnen satte sig ner med de valda 
aktiviteterna utan att visa tecken på missnöje. Här kunde vi se att det var pedagogen 
som gjorde valen åt barnen, dvs. det var inte barnen som plockade fram materialet 
själv.  I observationen där vi studerade hur barnen fick delta i fria aktiviteter, kunde vi 
se saker som fick oss att undra om varför barnen inte själva fick välja vad de skulle 
göra utan att de istället hade bestämda val utifrån pedagogen.” 
 
Efter en diskussion med pedagogen fick vi en annan bild av det hela, då pedagogen 
menade att det är en konst för dessa barn att välja själv. De förstår inte innebörden med 
att få välja mellan olika aktiviteter/föremål och pedagogerna vet sedan tidigare att 
barnen oftast vill göra den aktiviteten som de blev tilldelad.  
I verksamheten brukar pedagogerna lägga fram två olika alternativ som symboliserar de 
aktiviteter som är omtyckt respektive mindre omtyckt. I början kanske barnet bara få se 
ett kort med en bild på t.ex. bollhavet för att barnet ska tränas att korten betyder att man 
ska gå till den platsen som bilden visar. Sedan kan korten öka till två-tre stycken då 
barnen fått ett större grepp om hur denna metod för valmöjligheter fungerar.  
I en intervju på Lingonet berättade förskolläraren att man via denna metod vägleder 
barnen genom att hjälpa de på traven då de kanske inte har förståelsen för det här med 
valmöjligheter. Om valen då står mellan en sak som barnet inte tycker om och en sak 
som barnet tykcker om så underlättar det då barnet ska göra sitt val.  
Därför anser vi att det som Arnér, (2010) skriver om, dvs. att man inte kan bli 
demokratisk utav sig själv, är viktigt i förskolan men även i samhället. 
 
I vår intervju på Lingonet berättade pedagogen på vilket sätt barnen får vara med och 
påverka vardagen i förskolan. Utifrån intervjun valde vi att observera ännu en gång, för 
att kunna uppleva det med egna ögon. Esaiasson m.fl. (2012) skriver i Metodpraktikan 
att finessen med observationer som metod i en undersökning, är att forskaren finns där 
på plats och ser olika händelser med egna ögon. I en observation är det inte någon annan 
som berättar hur det är eller har varit, därför blir direktobservationer väldigt lämpliga då 
man vill studera processer som kan vara svåra att sätta ord på. Vår teori är att man inte 
alltid ska ta direktobservationen som ett säkert kort, då forskaren kan bli besviken utav 
det som är förväntat. T.ex. i vårt fall: När vi kom till förskolan och observerade så 
kunde vi se att barnen till en viss del faktiskt fick vara med och påverka vardagen, men 
att det oftast var pedagogerna som gjorde valen åt barnen. Här fick vi inte det 
förväntade resultatet av vad pedagogen hade sagt i intervjun, d.v.s. att barnen fick göra 
sina egna val, men att vi utifrån det valde att försöka få en tydligare förklaring och 
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helhet om situationen genom att ställa flera frågor till pedagogen och ytligare en 
observation.  
 
 
6.5 Resultat och analys av observation 2 på Blåbäret 
 
Blåbäret 
Tre pojkar sitter på golvet och bygger med kaplastavar, ett barn som är i behov av 
särskilt stöd sitter på sidan om och inspekterar de andra. Barnet som är i behov av 
särskilt stöd kallar vi för Kalle i denna observation. Kalle har nyss bakat bröd och 
väntar på att degen ska ha jäst färdigt.  
Pedagogen säger till då degen är klar att bakas ut och frågar Kalle om han vill göra 
flera små bröd eller om han vill göra ett enda stort bröd. Han valde att göra ett enda 
stort bröd. 
Det är en stor förberedelse för att Kalle ska kunna delta i bakningen då han inte kan stå 
upp utan stöd. Pedagogen måste därför hjälpa till att spänna fast en slags ”stå 
ställning” som gör att Kalle kan  stå upp utan problem. Den ställningen är också på 
hjul och kan därför flyttas lätt till olika platser och med denna ställning når Kalle upp 
till bordet och kan enkelt baka ut sitt bröd. 
Han knådar och slår på degen var på pedagogen frågar:  
- OJ! Kan man göra sådär? 
- OJ! det blev en hel limpa, vill du ha så? 
Kalle nickar.  
 
I den här situationen kunde vi se att pedagogen lät barnet få bestämma och göra egna 
val om hur sitt bröd skulle se ut och på vilket sätt det skulle bakas ut.  
Pedagogen ställer frågor som leder till att Kalle faktiskt kan få bestämma själv och 
därmed få möjlighet till att påverka vardagen i förskolan. 
 
Däremot i en annan situation la vi märke till att barnet inte fick samma valmöjligheter: 
Ett annat händelseförlopp i observationen var när Kalle står i sin ”stå ställning” på hjul 
så står han bara i ett rum och tittar mot fönstret. Då kommer pedagogen och skjutsar in 
Kalle i ett annat rum och säger:  
- Här kan du kika istället! 
Nu står Kalle placerad bredvid ett bord där två andra barn sitter och spelar Bingo och 
tittar på precis som en annan flicka också står och gör vid tillfället.  
När barnen spelat klart spelet lämnar de bordet och Kalle som inte kan flyttas med 
ställningen på sig står därför kvar själv. 
Vi reagerade på att barnet bara blev flyttad utan att fråga om han ville stå där och att 
pedagogen inte frågade barnet om han fortfarande ville ha på sig ”stå ställningen” eller 
inte. Därför anser vi att barnet här inte fick samma möjlighet att påverka vardagen som i 
situationen innan.  
 
Hur ser möjligheten ut för barn med behov av särskilt stöd att få vara med och 
påverka vardagen i förskoleverksamheten? 
Om man knyter an till vår frågeställning som vi försöker belysa och besvara i detta 
arbete, så kan vi som resultat se att valmöjligheterna skiljer sig åt från de två 
förskolorna som vi har observerat.  
På Lingonet kunde vi se och tolka det som att barnen väldigt sällan får möjligheter till 
att få vara med och påverka vardagen i förskolan. Under båda observationerna kunde vi 
även se att det var pedagogerna som gjorde valen åt barnen när de bland annat bestämde 
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vilka aktiviteter som individen skulle hålla på med T.ex. när pedagogen sa ”Du ska 
hålla på med iPaden” och la fram iPaden åt ett barn. Däremot så fick vi det förklarat 
från pedagogen att de brukar lägga fram två olika föremål som symboliserar det som de 
vet att barnet tycker om att göra respektive tycker mindre om. Detta var tyvärr ingenting 
som vi själv upplevde i observationerna och har därför svårt att dra den slutsatsen, dvs. 
att barnen får vara med och påverka vardagen i förskolan.  
Däremot så kunde vi se att barnen får vara med och göra sina egna val under 
samlingarna då de får bestämma vilken låt de vill sjunga genom att välja ett föremål 
som symboliserar den sången. 
 
På Blåbäret kunde vi i båda observationerna se att pedagogerna ständigt arbetar med 
valmöjligheter utifrån barnens egen vilja. Om t.ex. ett barn vill baka men att det hindras 
utav att flera barn vill baka, så skriver de upp alla barn som vill baka på en lista och 
utgår efter den för att det ska bli så rättvist som möjligt utifrån barnens egna val. 
Pedagogerna hade istället kunnat hänvisa till att göra något annat (som utifrån våra 
erfarenheter är en vanlig situation i förskoleverksamheten), men pedagogerna har valt 
att låta barnen få sitt val genomfört och med det får barnen samtidigt träna på turordning 
genom att vänta på sin tur.  
 
Pedagogerna utgick också väldigt ofta efter att faktiskt fråga barnen om vad de vill göra 
och på så sätt göra barnens röst hörd, vilket som vi också inleder med i detta arbete 
utifrån läroplanen. Dvs. att förskolan ska därför sträva efter att varje barn: 
Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 
påverka sin situation. 
 
Förskollärarens förhållningssätt spelar roll. 
B. Olsson & K. Olsson, (2007) skriver om de pedagogiska principerna när det handlar 
om olika diagnoser och svårigheter. När man har den diagnos som författaren benämner, 
så har man svårt att koncentrera sig i stökiga miljöer, eftersom man behöver lugn och 
ro. Här spelar lärarens förhållningssätt stor roll. Om läraren arbetar efter ett bra 
förhållningssätt mot barnet med diagnos, så kommer resterande barn med stor 
sannolikhet att ta efter lärarens inställning.  
Pedagogiska principen som dessa författare benämner, kan vi relatera till observationen 
då ett barn inte fick delta i samlingen eftersom man ansåg att barnet störde de andra. 
Genom att undvika den kollektiva bestraffningen, så anser vi att pedagogen visar ett bra 
förhållningssätt mot alla barnen eftersom det barnet som gick undan slipper befinna sig i 
den stökiga miljön och de resterande barnen slipper bli störda utav detta barn. 
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7. Diskussion 
 
Barns valmöjligheter på de olika förskolorna. Skillnader/likheter- Orsak till 
skillnaderna. 
Varför kan det vara så stora skillnader? Vad anser vi? 
På ena förskolan var det bara ett barn i behov av stöd i en stor barngrupp med 
normalstörda barn vilket vi tror kan vara en orsak till att vårt resultat på förskolorna såg 
olika ut. Vår tanke är att då det endast är ett barn i behov av särskilt stöd så kanske man 
måste anpassa det barnet till den övriga gruppen. Det handlar mycket om pedagogens 
förhållningssätt och hur han/hon agerar då vi fick som svar i ena intervjun att 
pedagogerna sällan ser barnet som ett barn i behov av särskilt stöd.  
 
På den andra förskolan som vi observerade, var alla barn i behov av särskilt stöd. Vi tror  
att skillnaden här gentemot den andra förskolan, är att det inte är integrerade med några 
normalstörda barn samt vad pedagogerna har för inställning. T.ex. när pedagogerna 
hade bestämt vad barnen skulle göra utan att på något sätt frågat barnen vad de 
egentligen vela göra. Pedagogen berättade för oss att de vet vad barnen vill göra. Vi 
funderade dock på om det verkligen är så, vem säger att barnen inte kan ha ändrat sig? 
 
Vi anser även att det handlar om vad pedagogen har för attityd gällande det som faktiskt 
är vår frågeställning i detta arbete, dvs.: Hur ser möjligheten ut för barn med behov av 
särskilt stöd att få vara med och påverka vardagen i förskoleverksamheten? 
Om man t.ex. endast ser svårigheter i möjligheter, så är det svårt att låta dessa barn få 
vara med och påverka vardagen i förskolan. Detta kopplar vi till Arnér, E. (2010) som 
menar att om det existerar en rättighet, så existerar det även en skyldighet om barn har 
rätt till demokrati, så innebär det att förskollärare har en skyldighet att tillgodose denna 
rättighet.   
Vi anser därför utifrån observationerna att det handlar om vad pedagogen har för attityd.  
Det vi menar är att det kanske hade sett annorlunda ut om det var både barn i behov av 
särskilt stöd och normalstörda barn i den här gruppen, eftersom man då kanske har 
inställningen att det blir svårare att låta barnen få vara med och påverka vardagen då 
deras funktionsnedsättning påverkar barnens förmåga att få välja och vara med och 
påverka. 
 
 
7.1 Barns valmöjligheter på de olika förskolorna- Varför är det viktigt i 
verksamheten och hur kan vi arbeta med det? 
 
I förskoleverksamheten så behöver valen inte vara så stora för att de ska ha en betydelse 
och gynna barnens möjlighet till att få påverka vardagen. T.ex. kan det räcka med små 
val i förskolan där barnen får välja sång på samlingen eller vilken frukt de vill äta.  
De små valen kan vara en bra grund för att barnen senare i livet ska kunna vara 
demokratiska medborgare i samhället. Det handlar även om att barnen ska få känna att 
de är någon och att de faktiskt får vara den individ som de är. Att få ha vissa 
valmöjligheter i förskolan där vi pedagoger synliggör barnet kan stärka deras kompetens 
och självkänsla.  
Vi anser att det är en självklarhet att barnen ska få vara med och påverka vardagen i 
förskolan och barn är inte bara barn utan det är människor som har rätt att yttra sig 
precis som vi.  
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Vi ser det som att barnen har som heltidsjobb att vara på förskolan och hur skulle det då 
se ut om vi vuxna inte fick vara med och påverka vår situation på arbetsplatsen? Det 
handlar därför inte bara om att få vara demokratisk utan att även vara människa. 
 
Hur kan man då arbeta för att barnen ska få möjlighet till detta i förskolan? 
Vi har utgått ifrån våra egna erfarenheter samt kompetens och kan därför se att små val 
är betydelsefulla. T.ex. kan det vara betydelsefullt när barnen får välja vilken bok som 
ska läsas. Såklart tror vi inte att barnen tänker i samma banor som oss, t.ex. ”Åh, nu fick 
jag välja bok. Jag är viktig eftersom jag får vara med och påverka vardagen i förskolan”, 
men det vi menar är att man bör utgå ifrån ett barns perspektiv också och tänka hur man 
själv hade velat bli bemött i valmöjligheter och hur det hade stärkt en själv som individ.  
Fler exempel utifrån våra erfarenheter där barnen kan få möjlighet till att få göra val i 
förskolan kan vara om barnen får välja om de vill vara inom-eller utomhus i den fria 
leken, välja vilka aktiviteter de vill arbeta med samt att de får vara med i beslutsfattande 
om hur förskolan ska se ut (som kan vara allt ifrån miljön till vilket material de ska 
använda i verksamheten).  
 
I litteraturgenomgången skrev vi om Ribaeus, (2014) som kopplade till Sheridan och 
Pramling Samuelsson, (2001) som i sin tur menade att det inte endast handlar om barns 
möjligheter att kunna påverka sina situationer och handlingar i vardagen, utan att det 
även bör ses som en viktig del till deras förmåga att senare i livet kunna få påverka olika 
situationer. Detta var något som vi kunde reflektera till i vår observation på Lingonet då 
vi upplevde att  barnen sällan fick påverka sin situation. 
Författarna menar att om man inte får ta del av detta i förskolan, så kommer detta att 
påverkas senare i livet. Eftersom dessa barn kräver mer vägledning än vad de 
normalstörda behöver, så anser vi att det är viktigt att de faktiskt får påverka sin 
situation i förskolan för att de senare i livet ska ha så bra förutsättningar som möjligt för 
att kunna påverka sin situation i vardagen. 
Vidare lutar sig Ribaeus, (2014) till Erwin och Kipness (1997) som menar att 
demokratin i förskolan ska ge barnen en möjlighet av att de kan få vara med och 
påverka vardagen men att denna möjlighet ofta kan hindras p.g.a. att pedagogerna gör 
valen åt barnen samt låter barnen endast få välja mellan ett fåtal alternativ. Detta var 
också något som vi kunde se i vår observation på Lingonet när förskolläraren hade 
bestämt att ett barn skulle spela på ipaden och att ett annat barn skulle baka med play 
doh lera. 
Författarna skriver att möjligheten oftast hindras p.g.a. att pedagogerna låter barnen 
endast få välja mellan ett fåtal alternativ, detta kunde vi också se i observationen men 
fick en förklaring utav förskolläraren som menar att anledningen till att barnen endast få 
välja mellan t.ex. två olika saker är för att denna metod fungerar som vägledning för 
dessa barn. 
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7.2 Vad anser forskarna och vad blir våra slutsatser utifrån det? 
 
Utifrån böckerna och artiklarna vi har läst och använt som stöd för vår studie så har vi 
diskuterat utifrån vad författarna har lyft fram.  
Ribaeus, (2014) menar att demokrati i förskolan är ett viktigt och pågående arbete som 
tyvärr kan innebära vissa konsekvenser som bl.a. Att pedagogerna i 
förskoleverksamheten upplever att mål som handlar om just demokrati och inflytande i 
förskolan, ofta bara blir ord på papper som sedan inte verkliggörs i praktiken.  

Vi anser att orsaken till detta kan bero på att det är allt för stora barngrupper nu för 
tiden. Det är för få pedagoger på för många barn och därför blir det svårt att hinna med 
att arbeta utifrån de olika mål som förskola har. Det handlar även om att man ska hinna 
med att dokumentera och reflektera för att kunna fullfölja arbetet. Genom att man 
dokumenterar och reflekterar så ser man att man har arbetat och kanske uppnåt målen i 
verksamheten. Bortsett från de stora barngrupperna så anser vi även att det saknas 
resurser för de barn som är i behov av det och på så sätt försvinner tiden för att kunna 
arbeta efter målen som handlar om demokrati då pedagogerna måste fokusera extra 
mycket på barnet som är i behov av stöd istället för att fokusera på de mål som 
förskolan ska arbeta efter. Utan att på något sätt försöka dra alla pedagoger över samma 
kam, så tror vi att detta är ett vanligt scenario utifrån våra erfarenheter. Det handlar 
heller inte endast om demokratiaspekten utan även rent generellt om det mesta i 
förskoleverksamheten, t.ex. dokumentation, reflektion, föräldrasamtal, mål utifrån 
läroplanen etc.  
 
Barn i behov av särskilt stöd inkluderas oftast inte p.g.a. dålig kunskap och utbildning 
hos pedagogerna, menar Odom (2000). Vi kan inte ställa oss kritisk emot detta då vi 
håller med om att det saknas kunskap om hur man ska arbeta med barn som är i behov 
av särskilt stöd. Däremot ställer vi oss kritisk mot Öhlmér, (2001) som menar att den 
nya lärarutbildningen går mot en specialpedagogisk breddning för alla pedagoger. Vi 
har själva tagit del av den nya utbildningen då vi är den första årskullen på den nya 
förskollärarutbildningen och anser att det Öhlmér skriver om inte stämmer överens med 
våra erfarenheter utifrån utbildningen Våra tankar om detta är att det saknas bred 
utbildning om specialpedagogik som ändå är något som vi kommer att behöva i vår 
framtida yrkesroll. Vi har fått en väldigt liten inblick i det specialpedagogiska arbetet i 
förskolan och önskar att vi hade fått mer kött på benen under vår utbildning så man är 
väl förberedd när man väl kommer ut i verksamheten. 
 
Det handlar dock inte bara om stora barngrupper, dålig kunskap och utbildning hos 
pedagogerna. Spano, (2010) menar att det även handlar om vad pedagogen har för 
inställning gällande inkludering. Han menar att bristande inställning skapar hinder för 
att barn i behov av särskilt stöd ska få vara inkluderade i förskolan.  
Vi menar att om man som pedagog går med inställningen att barn inte kan göra egna 
val, så kanske man inte släpper fram barnens önskemål och att man istället gör valen åt 
barnen för att man tror att de inte kan välja själv. Spano menar att detta bara rör de barn 
som är i behov av särskilt stöd. Dock så menar vi att detta gäller alla barn oavsett om 
det har ett behov eller ej. T.ex. utifrån våra erfarenheter där vi har kunnat se att vissa 
pedagoger tror att de mindre barnen inte kan göra sina egna val bara för att de inte har 
de verbala språket. Ett annat exempel som motstrider det som Spano menar, dvs. att det 
endast är barn i behov av särskilt stöd som blir drabbade om vad pedagogerna har för 
attityd, skulle kunna vara barn med olika modersmål som inte kan säga vad han eller 
hon vill, tycker eller känner p.g.a. att de inte kan det svenska språket. 
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7.3 Läroplanen 
 
Vi inleder detta arbete med att nämna dessa mål utifrån läroplanen då vi anser att de är 
viktiga att sträva efter i verksamheten. 
”Under normer och värden (2.1) står det att förskollärare ska ansvara för: 

• Att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. 
Under barns inflytande (2.3) står det att förskolan ska lägga grunden för att barnen ska 
ha en förståelse för vad demokrati är. Förskolan ska därför sträva efter att varje barn: 

• Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 
möjlighet att påverka sin situation. 

• Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom 
att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande” 

 
I våra observationer har vi försökt att se om respektive förskolor strävar efter dessa mål.  
På Blåbäret kunde vi se en viss koppling utifrån dessa mål och hur pedagogerna faktiskt 
arbetade på förskolan. Vi upplevde det som att det var mer synligt och lättare att relatera 
till läroplanen än vad det var på Lingonet. 
Varför tror vi att det är sådan skillnad? Varför ser vi det tydligare på ena förskolan? 
Vi tror att en skillnad kan bero på den funktionsnedsättning som barnen har på Lingonet 
då det kräver mer pedagogisk omsorg. Vi menar alltså att fokuset på den demokratiska 
biten lätt kan hamna åt sidan då det blir ett mer krävande arbetssätt att arbeta med dessa 
barn. Självklart så menar vi inte att Lingonet inte arbetar efter utifrån dessa mål, utan vi 
menar att vi utifrån våra observationer kunde se att det var mer synligt på Blåbäret. 
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8. Metoddiskussion 
 
I det här avsnittet kommer vi diskutera vad vi anser har varit bra eller mindre bra i vårt 
val av metoder. I efterhand har vi upptäckt för- och nackdelar med metoderna vi har 
använt oss av i vår studie.  
Fördelen med att ha arbetat efter de etiska reglerna, har varit att vi inte har stött på 
hinder under vår forskningsprocess. Vi har varit tydliga redan från första början, genom 
att först kontakta de medverkande förskolorna där vi presenterade vår undersökning och 
frågade om dem vela vara med i den. Vi lät även förskolorna vara anonyma i vår 
observation, därför valde vi att benämna de som Blåbäret och Lingonet. På Lingonet 
valde vi att ta hänsyn till dessa barn eftersom vi saknade kunskap om deras diagnos, 
detta gjorde vi genom att sätta oss vid sidan av för att inte vara ett störmoment för 
barnen. Vi upplevde det som att det var ett bra beslut ifrån vår sida. 
Vi använde oss av en enkätundersökning i pappersform men tror att det hade varit ett 
lättare och smidigare arbetssätt genom att använda sig av en modernare metod som t.ex. 
internetbaserade enkäter. Innan vi observerade förskolorna och lämnade ut enkäterna till 
föräldrar och vårdnadshavare, så hade vi förväntningar som inte stämde överens med 
vårt resultat. Dels trodde vi att föräldrarna skulle visa större intresse för ämnet eftersom 
det ändå handlar om deras barn och att de här får en chans till att få deras röst hörd.   
 

8.1 Resultat ifrån enkätundersökningen 
 
Vi fick endast in tre besvarade enkäter ifrån ena förskolan, nämligen Lingonet. 
Samma dag som i skulle hämta in materialet så fick vi ett samtal ifrån förskolläraren 
som berättade att enkäterna tyvärr blivit uppätna av ett barn på förskolan. 
Vårt resultat i enkätundersökningen blev därför ett problem för oss som vi ändå har valt 
att diskutera, som Rosenqvist & Andrén, (2006) skriver om i sin litteratur. 
 
Barns valmöjligheter på de olika förskolorna- våra förväntningar innan vi utförde 
studien (observationer och insamlat material som enkäter). 
 
Våra förväntningar var att få in enkäter som vi sedan kunde sammanställa och diskutera. 
Som vi nämnde i resultatet så fick vi ett telefonsamtal ifrån förskolläraren samma dag 
som vi skulle hämta in materialet. Förskolläraren berättade att de hade fått in tre enkäter 
och att alla frågor var besvarade, men att det hade skett en olycka. Ett av barnen på 
förskolan hade fått tag i enkäterna och ätit upp dem.  
Vi upplever detta som väldigt tråkigt då vi fick höra att en förälder hade uppskattat att 
få delta i undersökningen väldigt mycket och hade besvarat frågorna välformulerat.                                 
Dessa svar hade varit intressanta att presentera i detta arbete för att se vad föräldrarna 
har för syn gällande inkludering för deras barn. 
 
Varför vi bara fick besvarade enkäter på ena förskolan kanske kan bero på att 
pedagogerna valde olika metoder i att försöka nå föräldrarna med vår 
enkätundersökning. Vi tror att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om båda 
förskolorna hade valt metoden att lämna ut en varsin blankett på vardera barns hylla. 
Fler föräldrar hade då kanske blivit mer uppmärksamma och intresserade om de hade 
sett blanketten på barnets hylla.  
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En tanke som vi har är att informationsbrev eller liknande som sitter vid sidan av, inte 
når fram till föräldrarna på samma sätt som om de ligger placerade på barnens hyllor. 
Förskolan som inte hade fått in några besvarade enkäter var den förskola som endast 
hade ett barn i behov av stöd. En tanke som vi har då är att orsaken kan vara att många 
föräldrar känner att de inte behöver delta i undersökningen eftersom de inte har ett barn 
som är i behov av särskilt stöd då vi skrev i vårt informationsbrev att vi undersökte hur 
barn i behov av särskilt stöd får vara med och påverka vardagen. På den andra förskolan 
fanns det fler barn i behov av särskilt stöd, vilket kanske kan ha lett till att deras 
föräldrar blev mer insatt i att besvara enkätfrågorna då ämnet är mer relevant för dem. 
 
En annan metod som för oss hade varit ett bättre alternativ är att vi skulle använt oss av 
ljudupptagning och filmning istället för direktobservationer då man bara ser med egna 
ögon. Genom att använda film- och ljudupptagning så kan man lätt gå tillbaka och se 
saker som man inte lade märke till när man väl var på plats och observerade. 
Fördelen med att filma är att man som observatör kan se och tolka utifrån ett 
kroppsspråk som visar t.ex. uttryck för vad man tycker, känner osv.  
I vårt fall kunde vi inte använda oss av varken film-eller ljudupptagning då 
förskollärarna berättade att inte ens de själva får använda sig av dessa metoder eftersom 
reglerna inom de etiska övervägandena har blivit hårdare. 

Den metod som vi anser har fungerat på ett problemfritt sätt är intervjuerna tillsammans 
med pedagogerna på förskolan. Det var bra att vi valde att göra intervjumetoden innan 
vi gjorde våra observationer, eftersom vi utifrån intervjuerna fick utförliga svar som vi 
sedan kunde relatera till i observationerna. 
 
Vi använde oss av ett observationsschema (didaktiska frågor) när vi utförde våra 
observationer. Skälet till varför vi använde dessa didaktiska frågor som stöd var för att 
vi lättare skulle kunna se t.ex. Vem får vara med och påverka vardagen i förskolan? 
Under vår utbildning så har vitt fått lära oss att det är bra att arbeta med de didaktiska 
frågorna, att ha dessa frågor i tanken när man planerar en aktivitet eller utför en 
observation för att lättare kunna se och få fram den information man behöver. Därför 
anser vi att observationsschemat har varit ett effektivt sätt för oss att veta vad vi ska titta 
efter i våra observationer. 
 

Hur tycker vi att våra metoder har fungerat för att kunna besvara vår forskningsfråga?  
Vi anser att direktobservationerna har varit den absolut bästa metoden för att kunna se 
hur möjligheten ser ut för barn i behov av särskilt stöd att få vara med och påverka 
vardagen i förskoleverksamheten. Man bör inte ta för givet att de som intervjupersonen 
säger, stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. Till skillnad från 
direktobservationer där man får se det som sker med egna ögon. 
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9. Slutord  
 
Hur har vi upplevt att det varit att genomföra denna studie? 
Under resans gång har vi stärkt vår egen kompetens som förskollärare och fått lite mer 
kött på benet inom ämnet specialpedagogik. 
Båda saknade erfarenheter om hur det är att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 
men utifrån studien har vårt intresse för ämnet växt och blivit starkare. Vi tror att vi 
kommer ha detta i tanken i framtiden efter vad vi sett och studerat. 
 
Som råd till andra som ska utföra en vetenskaplig studie så anser vi att det är en fördel 
att vara påläst inom ämnet innan man utför studien. I vårt fall så kunde vi ha studerat 
om de olika funktionsnedsättningarna som barnen hade för att vara mer förberedd.  
 
Hur ser möjligheten ut för barn med behov av särskilt stöd att få vara med och 
påverka vardagen i förskoleverksamheten? 
 
Som avslutning i detta arbete har vi försökt besvara vår frågeställning. Möjligheten 
finns, det handlar mer om hur vi förhåller oss till den möjligheten för att barn i behov av 
särskilt stöd (även de normalstörda barnen) ska få möjligheter att påverka vardagen i 
förskolan. Hur förhåller man då sig till möjligheten? Genom att ha en positiv inställning 
och synsätt gällande inkludering, så anser vi som blivande förskollärare att man kan 
inkludera barnen och uppnå de mål utifrån läroplanen som vi har belyst i detta arbete.  
Med hjälp utav denna studie tror vi att vi kommer tänka annorlunda kring inkludering i 
ett demokratiskt arbetssätt. Vi kommer ta med oss denna studie i våra egna ryggsäckar 
och tänka tillbaka till när vi själva är ute i verksamheten och arbetar och ska sträva efter 
dessa mål som vi tidigare har nämnt utifrån läroplanen.  
 
Utifrån våra observationer så har vi kunnat se att det existerar skillnader mellan barns 
valmöjligheter på båda förskolorna. På den ena förskolan så kunde vi se att barnen i 
vissa tillfällen fick göra sina egna val men att det till stor del var pedagogerna som 
gjorde valen åt barnen. Däremot på den andra förskolan så kunde vi se att barnen hade 
större möjligheter till att få påverka sin vardag och att det oftast handlade om små saker 
som man annars i verksamheten inte reflektera över. T.ex. när pedagogen frågade om 
barnet ville ha ett tips istället för att visa eller berätta hur barnet skulle göra för att 
situationen skulle bli rätt. 
 
 
”Om det existerar en rättighet, så existerar det även en skyldighet.” 
 Med dessa ord så kan vi inte annat än att hålla med Arnér (2010). Vi anser att 
rättigheten i det här fallet är målen som står i läroplanen och för att vi ska uppnå målen 
är det vår skyldighet att vi arbetar och strävar utifrån dessa.  
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Avslut 
 

 
"Varje barn har rättighet att bli bemött utifrån sina möjligheter. 

 
Varje barn har rättighet att få utnyttja sina resurser. 

 
Det är varje barns rätt att mötas av en omgivning som tar tillvara dess förmågor. 

 
Det är vårt ansvar att finna metoder och vägar som bäst gynnar barnets utveckling. 

 
Den pedagogik som är anpassad till det särskilda barnets behov och förutsättningar, 

det är en bra pedagogik för alla barn." 
- ”Lingonets” förskola 
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Bilagor 
 

 Intervjufrågor 
 
Vad är delaktighet för dig? 
 
När, var och hur är det synligt med delaktighet i förskolan? 
 
Varför är det viktigt med delaktighet? 
 
Hur kan man arbeta för att barnen ska få en möjlighet att påverka vardagen i 
förskolan? 
 
Hur arbetar du som pedagog, för att barn med särskilda behov ska ha samma möjlighet 
att påverka vardagen? 
 
Krävs det resurser för att barn med särskilda behov ska ha möjlighet till att påverka 
vardagen? 
 
Vad har föräldrar och vårdnadshavare för syn på deras barn i behov av särskilt stöd, 
gällande påverkan och demokratiska beslut i försolan? 
 
Varför är det viktigt att barn i behov av stöd, får samma inkludering som det 
normalstörda barnet? 
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Enkätundersökning 
 
1.Vad är delaktighet för dig? 
 
Svar:….................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................. 
 
2.Hur uppfattar du ditt barns möjlighet till att få påverka vardagen i förskolan? 
 
Svar:….................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................. 
  
3. Vad förväntar du dig av förskolan gällande ditt barns möjlighet att påverka? 
 
Svar:….................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................. 
 
 
4. Anser du att ditt barn får delta demokratiskt i vardagliga aktiviteter? 
Motivera gärna ditt svar! 
 
Svar:….................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................. 
5. Anser du att ditt barn får göra egna val eller uppfattar du det som att pedagogen gör 
valen åt  
ditt barn? 
Svar:….................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
......................................................................................... 
6. Hur och vad kan du som förälder påverka i verksamheten, vad det gäller ditt barns 
möjlighet att göra val? 
 
Svar:….................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................. 
 
7. Hur skulle du önska att möjligheten för ditt barn att göra egna val såg ut på 
förskolan?  
 
Svar:….................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................. 
 
Övriga synpunkter: 
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….........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................. 
Tusen tack för din medverkan!  
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Informationsbrev 
 
 
 
Hej föräldrar!  
 
Vi är två förskollärarstudenter som heter Elin Andersson och Ingela Eriksson. Vi skriver 
tillsammans vårt examensarbete och önskar att NI deltar i en undersökning: 
 
Vi vill undersöka vad barn har för möjlighet till att göra egna val i förskolan och detta 
med hjälp av en enkät som vi hoppas att ni föräldrar vill svara på. Det är inget tvång att 
svara på enkäten, men vi skulle uppskatta om ni ville vara till hjälp för vårat arbete.  
 
 
När ni har fyllt i enkäten kan ni  
lämna den till någon utav personalen på ert barns avdelning. 
Enkäterna är ANONYMA och vi kommer efter sammanställningen att förstöra det 
insamlade materialet.  
Vårt färdiga examensarbete kommer sedan att finnas tillgängligt på förskolan om ni 
skulle vara intresserade att ta del av den. 
 
 
Varma hälsningar, Ingela och Elin  
 
 
 
 
 
 
 
 


