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1 Inledning
Utvärderingar som utförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har 
visat att barnens delaktighet i planeringen och utvärderingen av verksamheten bör 
stärkas (Repo m.fl., 2019; Juutinen m.fl., 2021). Personalen inom småbarnspedagogiken 
önskar få stöd exempelvis i fråga om hur man kan höra barn på ett sätt som tar hänsyn 
till barnens ålder och utvecklingsnivå, så att deras möjligheter att påverka ökar. 

År 2021 lät NCU utföra en systematisk forskningsöversikt i syfte att ta reda på 
vilken typ av metoder för stärkande av barns delaktighet som använts i studier om 
småbarnspedagogiken. Med hjälp av den kunskap som forskningsöversikten gav kan 
stödmaterialet för personalen inom småbarnspedagogiken vidareutvecklas så att det 
främjar barnens delaktighet. Översikten togs fram av Marleena Mustola och Eija Sevón 
från Jyväskylä universitet och den kommer senare att publiceras som en vetenskaplig 
forskningsartikel (Sevón, Mustola, Siippainen & Vlasov, på kommande). 

Denna sammanfattningspublikation baserar sig på en artikel som skrivits på basis av 
forskningsöversikten. Publikationen presenterar metoder som kan användas för att 
stärka barnens delaktighet i planeringen och utvärderingen av småbarnspedagogiken. I 
publikationen ges praktiska exempel på hur barn kan och har varit delaktiga i planeringen 
och utvärderingen av vardagsaktiviteter. Exemplen och tipsen har getts av medlemmar 
i nätverket för utvärdering av småbarnspedagogiken, ett nätverk som koordineras 
av NCU. Publikationen innehåller också reflektionsfrågor, vars syfte är att utmana 
personalen inom småbarnspedagogiken att fundera över hur barnens delaktighet i 
den egna barngruppens verksamhet förverkligas. Sammanfattningspublikationen har 
utarbetats av Anna Rissanen.
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” Barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem själva och barnens 
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  
(FN:s konvention om barnets rättigheter 60/1991)

” Barn skall bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt 
sin ålder och utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva.  
(Finlands grundlag 731/1999)

” Syftet med småbarnspedagogiken är att säkerställa barnens möjligheter att få 
delta i och påverka sådana angelägenheter som berör barnet självt. Barnet ska ges 
möjlighet att delta i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. 
Vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av småbarnspedagogiken ska 
barnens åsikter och önskemål redas ut och beaktas i enlighet med barnets ålder och 
utvecklingsnivå. (Lag om småbarnspedagogik 540/2018) 

Bild: AlohaH
aw

ai/Shutterstock.com

Barnens delaktighet definieras i lagstiftningen 
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2 Barnens rätt att påverka frågor 
som rör deras eget liv
Enligt FN:s konvention (60/1991) om barnets rättigheter ska varje barn ha rätt att 
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem själva och åsikterna ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Barn ska ges möjlighet att bli 
hörda i frågor som rör dem själva, och denna skyldighet betonas också i lagstiftningen 
om småbarnspedagogiken. I småbarnspedagogikens vardag framgår att barnet är 
delaktigt till exempel om barnet ses som aktivt och kapabelt, som en aktör som 
påverkar sitt eget liv. Delaktigheten är även nära kopplad till barnets möjlighet att 
påverka beslutsfattande och att åstadkomma förändring. (Kataja, 2014.) Delaktighet är 
således en aktivitet där barnet i sin egen sociala miljö medvetet kan påverka (Turja & 
Vuorisalo, 2017). 

Att barnet får en kamratgrupp, kan uppleva att det hör till gruppen och att barnet blir 
hört och sett stärker delaktigheten. Barnens förståelse för sina rättigheter, sitt ansvar 
och konsekvenserna av sina val i sin tur utvecklas genom delaktighet och stöd av en 
vuxen. (Grunderna för planen för småbarnspedagogik, 2022.) När det gäller barnens 
delaktighet bör särskild uppmärksamhet ägnas personalens egen verksamhet, och 
man bör vara öppen för förändringar så att småbarnspedagogiken kan utvecklas och 
förändras enligt barnens förslag och behov (Sevón m.fl., på kommande). 

Utgångspunkten för utvecklingen av verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken 
är en inkluderande småbarnspedagogik där varje barn kan agera, utvecklas och lära sig 
som en unik individ och som medlem i gemenskapen (Harkoma m.fl., 2022). Barnens 
delaktighet kan inte förverkligas utan personalens aktiva engagemang för saken. I 
småbarnspedagogikens vardag bör det finnas medvetet organiserade möjligheter att 
förverkliga delaktigheten. (Turja, 2020.) Det viktigaste är att förstå vad som avses med 
delaktighet och att reflektera över sin egen verksamhet och yrkesroll som möjliggörare 
av barnens delaktighet i planeringen och utvärderingen av småbarnspedagogiken 
(Sevón et al., på kommande).
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3 Översikt över metoder inom 
forskningen som beaktar barnens 
delaktighet
Vägledande för arbetet med forskningsöversikten var frågorna om vilken typ av data
insamlingsmetoder som använts i studier om småbarnspedagogiken. De metoder som 
beaktades var metoder som möjliggör barns delaktighet och är relaterade till barns 
hörande. Dessutom granskades vilken roll barnen har i de olika faserna av datainsamlingen 
och vilka utmaningar eller möjligheter metoderna eventuellt är förknippade med. 

Utifrån forskningsöversikten bildades sex metodkategorier där barn hade inkluderats 
i studiens datainsamling på olika sätt. Det fanns en viss överlappning i metoderna 
och det var inte alltid tydligt att en viss metod skulle placeras i endast en kategori. 
Kategorierna var följande: 

1.  Multimetodologin och 
mosaikmetoden

2. Visuella metoder 

3. Observation och etnografi 

4. Barn som aktörer och 
utforskare 

5. Språkbaserade metoder 

6. Kreativa och lekbaserade 
metoder 

I de följande kapitlen presenteras principer, tillvägagångssätt och reflektion i anknytning 
till metoderna. Innehållet kan användas som en del av det egna arbetet, när man 
funderar över hur barnens delaktighet i planeringen och utvärderingen av småbarns
pedagogiken kan stärkas. I denna publikation behandlas de visuella metoderna och 
de kreativa och lekbaserade metoderna i ett och samma kapitel för att underlätta 
läsningen. De presenteras i det sista metodkapitlet. 



Multi  
metodologin  
och mosaik 

metoden 
Visuella  
metoder 

Observation  
och etnografi 

Barn som 
aktörer och 
utforskare 

Språk 
baserade  
metoder 

Kreativa  
och lek 

baserade  
metoder

De största kategorierna enligt förekomst var multimetodologin och mosaikapproachen, 
de visuella metoderna och observation och etnografi. De minsta kategorierna enligt 
förekomst var barnen som aktörer och utforskare, de språkbaserade metoderna och de 
kreativa och lekbaserade metoderna. 
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4 Hur stärka barnens delaktighet i 
planeringen och utvärderingen av 
småbarnspedagogiken 

4.1 Multimetodologin och mosaikapproachen
Mosaikapproachen är en metod, som utvecklats inom barndomsforskningen, som går 
ut på att producera mångsidig information på flera olika sätt. Information tas fram med 
hjälp av olika metoder som ett slags separata mosaikplattor som tillsammans bildar en 
större helhet, en färdig mosaik. Den centrala principen i mosaikapproachen är att man 
möjliggör barnens jämlika delaktighet och respekterar deras aktörskap. När det gäller 
produktionen av information i mosaikapproachen ligger fokus på användningen av 
olika interaktionskanaler, samtidig användning av visuella och språkliga metoder samt 
hörande av barnen på mångsidiga sätt och med mångsidiga metoder. Vid utvärdering 
av småbarnspedagogikens verksamhet kan mosaikapproachen användas till exempel så 
att man kombinerar olika metoder, såsom fotografering, teckning, berättande, samtal 
med barnen, intervjuer, rollspel, pedagogisk dokumentation och så vidare. 

I denna approach betonas att metoderna ska vara mångsidiga och att alla barn är 
olika. De valda metoderna bör också granskas med avseende på hur metoderna passar 
in i småbarnspedagogikens vardag. Om man använder metoder som drar nytta av 
flera sensoriska kanaler får barnen mångsidigare möjligheter att uttrycka sina tankar 
och åsikter. Att använda multimetodologi vid produktionen av information främjar 
beaktandet av barnens individuella egenskaper och olika bakgrund.

Inom mosaikapproachen och multimetodologin betonas de centrala principerna om 
barnens rättigheter, såsom barnens förmåga och färdigheter i att uttrycka sig själva 
samt deras rätt att bli hörda och uttrycka sin egen åsikt. Approachen respekterar 
barnens egna kunskaper om frågor som rör deras vardag. 



• Hur ser vi till att alla barn i gruppen får sin röst hörd i frågor som rör dem? Hur har vi tagit 
hänsyn till barnens varierande ålder och utvecklingsnivå eller till exempel språkkunskaper?

• Vilka olika metoder använder vi för att ta reda på barnens åsikter? Hur stödjer och 
kompletterar metoderna varandra?

• Hur säkerställer vi att metoderna är mångsidiga och att barnen tycker om dem? 

• Hur gör vi det möjligt för barnens vårdnadshavare att delta i planeringen och utvärderingen av 
verksamheten? 

Tips för det praktiska genomförandet

” Barnets egen sida är en bilaga till barnets plan för småbarnspedagogik. Sidans inledande 
kartläggning i början av verksamhetsperioden startar planeringen av den målinriktade 
verksamheten. Barnets egen sida består av fem bilder vars innehåll barnen får skapa på sätt 
som lämpar sig för deras åldersnivå, utveckling och uttryckssätt. Barnet fyller i den egna 
sidan hemma tillsammans med vårdnadshavaren och returnerar den till daghemmet. Hur 
de önskemål, intressen och åsikter som kommit fram under den inledande kartläggningen 
förverkligats utvärderas som en del av gruppens verksamhet med ändamålsenliga 
pedagogiska dokumentationsverktyg. Utvärderingen av barnens egen sida ger gruppen bit 
för bit form och innehåll åt ett collageliknande nyckeldokument som ständigt finns inom 
barnens räckhåll, är synligt och kan återkallas i minnet. I genomförandet beaktas särskilt 
att det finns bilder att stöda sig på och att barnet självt kan känna igen sin utvärdering. 
Innehållet på barnets egen sida och utvärderingsinformationen är närvarande under 
samtalen om barnets plan. Den utvärdering som barnet självt producerar dokumenteras 
i planen för småbarnspedagogiken vid sidan av pedagogernas, vårdnadshavarnas och 
andra sakkunnigas synpunkter.

” Vi planerar på papper ett slags tankekarta för en liten grupp. Först planerar de vuxna 
grova planer för den kommande månaden, därefter preciseras planerna med barnen i 
smågrupper och illustreras med bilder bredvid texten. Dessutom inkluderas barnens idéer 
om till exempel projektteman. I slutet av månaden går vi igenom planen tillsammans 
med barnen och funderar på hur det gick, om det var lätt eller svårt och om vi ska jobba 
vidare med temat. Runt planen kan man också sätta upp foton om genomförandet, så att 
det är lättare att dra sig till minnes temat när det är dags för utvärderingen.

Bild: Pixapay.com
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4.2 Observation och etnografi
Observation och etnografi är allmänna metoder inom forskningen kring småbarns
pedagogik. Med etnografi avses strävan att förstå människors aktiviteter som en del av 
deras miljö eller olika sociala grupper, och det kallas ofta fältarbete. Inom småbarns
pedagogiken intresserar sig etnografer till exempel för barnens sociala relationer, lekar, 
humor, barnen som aktörer i sin miljö och barnens mediekulturer. Information samlas 
in främst genom observationer, men utöver det kan anteckningar, intervjuer med barn 
eller videofilmer användas. Observation kan användas speciellt när man vill undersöka 
och förstå barnens aktiviteter och interaktion i olika vardagssituationer. 

I vardagen inom småbarnspedagogiken hör observationerna av barnen, de gemensamma 
samtalen och hörandet av barnen till den pedagogiska dokumentationen. Dessa är 
viktiga sätt att få information om barnens liv, utveckling, intressen, tankar, lärande 
och behov samt om barngruppens verksamhet, på ett konkret och mångsidigt sätt. 
(Grunderna för planen för småbarnspedagogik, 2022.) Observationen bör genomföras 
systematiskt och personalen bör ha en gemensam uppfattning om syftet med den 
och om hur den information som produceras kommer att användas. Å andra sidan är 
observationerna samt möjliggörandet av en lugn samvaro och interaktiva diskussioner 
redan i sig viktiga mål, och de stärker också barnens delaktighet. 

När det gäller observation bör man vinnlägga sig om att de observationsobjekt som man 
i förväg beslutat om eller personalens egen tolkning av saker inte styr uppfattningen 
om barnens perspektiv för mycket. Det är således bra att fundera på hur man ska få 
fram barnens egna tankar och perspektiv och inte bara det som en vuxen kan observera. 



Tips för det praktiska genomförandet

” Barnen utvärderar verksamheten hela tiden, så personalen måste vara skärpt och lyssna 
på barnens kommentarer. Vissa frågar medvetet vad barnen anser. Smileys och tummen 
upp är enkla utvärderingsverktyg. Det är viktigt att observera barnens gester. Bilder och 
andra konkreta saker gör det lättare för barnet att utvärdera. Vi går tillsammans med 
barnen igenom bilder av gruppens egna projekt och teman, barnen berättar vad de lärt 
sig och vad som var trevligt med aktiviteten.

” Personalen observerar barnen och deras växelverkan och utvärderar hur väl lärmiljön 
fungerar  i förhållande till barngruppen. Utifrån personalens utvärdering ändras rutiner 
och tillvägagångssätt som möjliggör barnens delaktighet i verksamheten. Eftersom 
vårt daghem är litet kan personalen utvärdera barnens delaktighet varje dag och ändra 
tillvägagångssätten så att de stödjer barnens delaktighet.

” I utvärderingen av vardagen använder vi tre behållare för tennisbollar. I en korg finns 
gröna, röda och gula bollar. Med färgbollarna utvärderar barnen vardagsaktiviteterna 
under handledning och på ett mångsidigt sätt. Så småningom börjar barnen också göra 
det självständigt. Till exempel kom två flickor från sin morgonaktivitet utomhus och 
frågade om utomhusaktiviteten nu ska utvärderas. Den ena lade en röd boll i behållaren, 
den andra en grön. På frågan ”Varför valde du den röda bollen?” svarade den andra: ”Jag 
fick snö på handleden och började frysa.”

Bild: Fotogestoeber/ Shutterstock.com

• I vilka situationer eller för undersökning av vilka frågor lämpar sig observation särskilt 
bra? Fäster vi också uppmärksamhet vid hela gruppens verksamhetskultur, atmosfär och 
interaktion?

• Får barnen själva observera vardagen? Vilka saker kunde barn observera och hur kunde de 
dokumentera sina observationer? 

• Observerar vi vår egen verksamhet, vår interaktion eller de vardagliga strukturer och regler 
som vi skapat?

• Hur säkerställer vi att personalen har tid för lugn samvaro, lyssnande och samtal med barnen? 

https://www.shutterstock.com/g/fotogestoeber
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4.3 Barn som aktörer och utforskare
I metoden där barnen är aktörer och utforskare ligger fokus på de vuxnas och 
barnens gemensamma agerande samt på barnens fulla delaktighet i planeringen och 
utvärderingen av verksamheten inom småbarnspedagogiken. Den centrala principen 
i denna metod är att barnen deltar i alla faser av verksamheten och är jämbördiga 
med personalen. Fokus ligger på att barnen och personalen aktivt arbetar och lär 
sig tillsammans, att de delar med sig av saker och att barnen och de vuxna byter 
roller med varandra. Denna metod som stärker barnens aktörskap används särskilt i 
verksamhet som betonar barnens rätt att delta i byggandet av kunskap. Ett konkret 
exempel på sådan verksamhet är utvecklingen av de vardagliga tillvägagångssätten 
inom småbarnspedagogiken. 

I denna metod utvecklas de vardagliga tillvägagångssätten inom småbarnspedagogiken 
helt och hållet ur barnens synvinkel. Barnens egna iakttagelser, erfarenheter och 
upplevelser i anslutning till olika miljöer hjälper dem att utvecklas som tänkande 
individer (Grunderna för planen för småbarnspedagogik, 2022) och stöder deras förmåga 
att uttrycka sina åsikter och tankar öppet. I utforskande smågruppsverksamhet 
uppbyggd enligt denna metod ställer och uttrycker barnen frågor som de söker 
svar på tillsammans med vuxna. Barnens iakttagelser och idéer verbaliseras och 
dokumenteras under processens gång. Personalens roll är att stödja processen och 
ta hänsyn till barnens initiativ, planer och sätt att genomföra utvärderingen av de 
vardagliga tillvägagångssätten och hjälpa barnen att diskutera resultaten, utifrån vilka 
tillvägagångssätten kan ändras om det behövs. 

Den utforskande verksamheten består dels av att ta hänsyn till barnens initiativ och 
berika initiativen i gruppens verksamhet, dels av att barnen och personalen tillsammans 
diskuterar olika saker, fenomen och alster. Med utgångspunkt i de observationer som 
gjorts tillsammans med barnen och dokumentationen av observationerna utvecklas 
de vardagliga tillvägagångssätten inom småbarnspedagogiken, men även till exempel 
verksamhetsmiljöerna, ur barnens synvinkel. 



Tips för det praktiska genomförandet

” I kamratbedömningen bedömer barnen varandras alster, till exempel: vad skulle jag kunna 
lägga till här, vad skulle jag inte lägga till, men utan att kritisera. Denna bedömningsmetod 
lär barnet att ge och ta emot feedback. Barnet kan också bedöma sitt arbete. Först 
sätts ett mål för arbetet: vad vill jag få fram med det här, vad vill jag åstadkomma, och 
därefter diskuteras om jag lyckades.

” Vi gjorde en klättervägg på vårt daghem enligt barnens ritningar. Förskolebarnen på 
vårt daghem ritade först på papper sådant som hade anknytning till havet, och av dessa 
valde vi ut barnens favoritteckningar. Utifrån dessa teckningar gjorde en av de anställda 
ritningar för klätterväggen. En ergoterapeut kom för att ge råd om var det vore bra att 
placera stegen. Alla barn på vårt daghem vet att förskolebarnens teckningar finns på 
väggen.

• Hur skulle vi bättre kunna utnyttja barnens frågor och funderingar i genomförandet av projekt 
som baserar sig på utforskande verksamhet?

• Hur säkerställer vi att den utforskande verksamheten utnyttjas så mångsidigt som möjligt i 
den pedagogiska verksamheten?

• Hur utnyttjar och utformar vi olika lärmiljöer i vår utforskande verksamhet? 

• Hur och om vad söker vi information tillsammans med barnen? 

Bild: Goran Bogicevic/ Shutterstock.com
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4.4 Språkbaserade metoder
Principen inom de språkbaserade metoderna är att genom dialog hjälpa barn att bli 
hörda i frågor som rör dem. Metoderna grundar sig på att personalen skapar en så 
känslomässigt trygg diskussionsmiljö för barnen att de vågar säga sina åsikter och 
uppfattningar och ta upp frågor som är viktiga för dem. 

Intervjun är den mest använda språkbaserade metoden. Utifrån intervjuerna har det 
också skapats olika varianter, såsom berättande, intervjuer baserade på minnen samt 
lekbaserade intervjuer och intervjuer där flera sinnen används. Samtalet kan berikas 
med kringmaterial som leksaker, foton, barnens egna teckningar eller målningar. 
Kringmaterialet hjälper till att etablera kontakt med barnet, till exempel i en individuell 
intervjusituation. När man genomför individuella intervjusituationer är det bra att 
tänka igenom den vuxnas roll och hur barnet kan tänkas förstå intervjusituationen. 

I dialogbaserade metoder kan man förutom individuella intervjuer även använda 
gruppintervjuer. Fördelarna med gruppintervjuer är att den ömsesidiga interaktionen 
i barngruppen ger barnen trygghet och minskar deras nervositet. Å andra sidan kan 
utmaningen med en gruppintervju vara att alla barn inte deltar i diskussionen eller att 
gruppdynamiken orsakar utmaningar. 

Syftet med intervjuerna och berättandet är alltså framför allt att man ska få förståelse 
för barnens syn på saker och fenomen relaterade till deras vardag, såsom känslor, 
kamratrelationer, mobbning eller till exempel mediernas betydelse i deras vardag. 
Att barnen hörs vid planeringen och utvärderingen av verksamheten inom småbarns
pedagogiken stödjer barnens utveckling när det gäller känslan av egenvärde som 
fullvärdig medlem i barngruppen. 



• Hur mångsidigt använder vi språkbaserade metoder när vi vill få fram barnens perspektiv?

• Hur har vi berikat till exempel intervjusituationerna?

• Hur säkerställer vi att alla barn kan delta i diskussioner om frågor som är viktiga för dem? Hur 
uppmärksammar vi barn som inte kan uttrycka sig språkligt?

• Hur säkerställer vi att barnen har möjlighet till spontana och lugna samtal med varandra och 
med oss om meningsfulla vardagsfrågor?

Tips för det praktiska genomförandet

” Barnens egna möten där barngruppen samlas tillsammans med vuxna. Principen är att 
diskussionen är fri till form och innehåll. I allmänhet diskuteras vad barnen skulle vilja 
göra ensamma, i par eller i grupp. Diskussionerna kan också gälla någon viss situation 
som behandlas genom diskussion, tecknande och lek. Över mötet skrivs ett PM som 
föräldrarna kan läsa. Man kan också göra en stor väggtavla med barnens önskemål 
och senare med barnen gå igenom vilka önskemål som genomförts och vilka som inte 
genomförts och varför.

” Efter utflykten fick barnen rita en röd eller grön smiley på ett A4-papper. Efter detta 
diskuterade vi vad som var bra och vad som inte var bra på utflykten. Det visade sig att 
någon hade frusit, någon hade varit hungrig och någon skulle inte ha velat ha en ledd 
aktivitet. Utvärderingsdokumentet förvarades synligt för barnen och vårdnadshavarna, 
och på nästa utflykt såg vi till att barnen hade på sig yllesockor, hade med sig en matsäck 
och fick bestämma vad de skulle göra under utflykten. En lätt och snabbt genomförd och 
samtidigt dokumenterad utvärdering som inverkade direkt på framtida aktiviteter. Bild: Pixapay.com
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4.5 Visuella, kreativa och lekbaserade metoder
I forskningsöversikten hade de visuella, kreativa och lekbaserade metoderna placerats i 
olika kategorier. I denna sammanfattningspublikation har kategorierna slagits samman 
för att underlätta läsandet, eftersom det finns många likheter mellan metoderna. 
Dessutom kompletteras metoderna ofta med observation eller intervju av barnen, 
antingen under eller efter en aktivitet.

Användningen av de visuella metoderna har ökat i och med att digitala apparater 
blivit vanligare och utvecklats. I de visuella metoderna används videor, foton, emojier 
och teckningar. De kreativa och lekbaserade metoderna fokuserar på barnens starka 
aktörskap och situationsrelaterad kontroll, då barnen själva får besluta vilken typ av 
information de producerar. Vid val av verktyg och tekniker för visuella och kreativa 
metoder är det viktigt att ta hänsyn till barnens ålder och utvecklingsnivå. Om man ska 
använda en ny metod, såsom fotografering, krävs det ofta att man låter mindre barn 
pröva och öva tillsammans med en vuxen. De äldre barnen däremot kan med stöd av 
en vuxen samarbeta med sina kamrater.

Med visuella, kreativa och lekbaserade metoder kan man få fram till exempel de små 
barnens tankar och synpunkter på lärmiljön, vardagen, verksamhetens kvalitet och 
deras välbefinnande. Med hjälp av kreativa och lekbaserade metoder kan man bättre 
få fram barnens tankar och synvinklar, till exempel deras känslor, eftersom metoderna 
ger upphov till andra typer av berättelser och minnen än enbart en talbaserad intervju. 
Vid användning av olika kreativa metoder kan man be barnen att skapa sina drömmars 
lekmiljö, berätta en historia med hjälp av musik, bygga miniatyrer och spela rollspel. 



Tips för det praktiska genomförandet

” Vi gör digitala mappar för varje barn om deras växande och vi går igenom bilderna 
och videofilmerna tillsammans med barnen. Ett barn utvärderar verksamheten och sin 
delaktighet till exempel så här: ’’på den där bilden gjorde vi en parkourbana av de här 
bänkarna och en vuxen hjälpte oss. Vi var inomhus men fick i alla fall göra allt möjligt med 
stolarna, fastän vi bara brukar sitta på dem när vi äter, det var roligt och spännande’’. Vi 
skriver ner de här tankarna i mapparna och då får vårdnadshavarna bättre möjlighet att 
vara delaktiga i barnens vardag och deras upplevelse av vardagen. Med hjälp av tankarna 
kan vi utveckla vår verksamhet tillsammans med barnen. Utifrån barnens berättelser 
kan en vuxen ställa följdfrågor: ”Hur skulle du ha velat att vi gjorde, hur tyckte du att 
den vuxna var, varför tror du att den vuxna sa att ni skulle dela upp er i olika lekgrupper?

” Det lekfulla sättet att vägleda interaktionen och den metodiska användningen av lek gör 
utvärderingen till en naturlig del av barnets egen upplevelsevärld. Vi har skapat en berättelse 
om en figur, som blivit en levande del av gruppens vardag. Vi har använt en laminerad figur 
som kan flyttas eller en figur som placerats på en vägg så att barnen ser den. Figuren 
deltar i aktiviteterna och är till hjälp i gruppbildningen. När barnen i gruppen har lärt känna 
varandra, samlas gruppen och barnen ger varandra och figuren ett kamratlöfte. För detta 
används en trevlig sånglek som handlar om vänskap eller en rolig aktivitetsbaserad övning 
där figuren är med. Om barnen står i ring stärker det gemenskapen och upplevelsen av att 
göra något tillsammans. I slutet av situationen får barnen fundera på och komma överens 
om vad man ska göra för att alla ska ha det trevligt. Löftet verbaliseras på lek så att alla 
skriver sitt namn på en egen liten löfteslapp på vilken det också finns en bild av figuren. 
Hur kamratlöftet har hållits utvärderas nu och då under verksamhetsperioden och kring 
löftet byggs det fortlöpande aktiviteter som är berikande.

• Vilka visuella, kreativa och lekbaserade metoder är bekanta för vår grupp och vilka tycker 
barnen om? 

• Med vilka kreativa och lekfulla metoder kunde vi få bättre information om barnens vardag 
inom småbarnspedagogiken?

• Hur tolkar vi material som producerats med visuella och kreativa metoder? Hur involverar vi 
barnen i tolkningen?

Bild: O
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5 Att stärka barnens delaktighet 
kräver medvetna handlingar
Metoderna som presenteras i denna publikation är kopplade till en särskild barn_
uppfattning inom barndomsforskningen. Enligt denna uppfattning har barnen förmåga 
att beskriva och utvärdera sitt eget liv. Det material som valdes ut för forsknings
översikten visade på ett starkt engagemang för barnkonventionen och dess principer 
om att barnet har rätt att uttrycka sin åsikt och bli hörd i frågor som rör barnet 
självt. Studierna innehöll mycket etisk reflektion kring det faktiska förverkligandet av 
barnens delaktighet i forskningsprocessen samt en kritisk diskussion om makthierarkin 
i relationen mellan vuxna och barn.

Att i vardagen använda metoder som stödjer barnens delaktighet kräver också av 
personalen inom småbarnspedagogiken djup etisk reflektion och granskning av 
relationerna mellan gruppens personal och barnen. Barns delaktighet i planeringen och 
utvärderingen av verksamheten handlar i grund och botten inte om enskilda metoder 
eller sätt att få fram barnens åsikter utan om personalens uppfattning om delaktighet. 
Vid planeringen och utvärderingen av barngruppens verksamhet bör personalen fästa 
uppmärksamhet vid både de strukturer som stödjer verksamheten och det egna 
arbetet för att stärka barnens delaktighet. Personalen ska medvetet stödja barnen i att 
uttrycka sina tankar och samtidigt se till att barns åsikter tas på allvar och beaktas på 
lämpligt sätt. 

När det gäller delaktighet är det mycket viktigt att fundera på om barnen är jämlika eller 
inkluderade: vilka av barnen i gruppen kan och får delta i planeringen och utvärderingen 
av verksamhet? Att använda en metod eller flera metoder garanterar inte att alla barn 
blir delaktiga i planeringen och utvärderingen av den dagliga småbarnspedagogiken. 
Ibland är det bra att stanna upp och tänka igenom vad barnens delaktighet i planeringen 
och utvärderingen av barngruppens verksamhet innebär och när delaktigheten är 
meningsfull ur barnets, den vuxnes och hela den pedagogiska processens synvinkel. 



• Vilka metoder använder vi redan nu för att stärka barnens 
delaktighet?

• Hur kan vi genom våra egna handlingar öka barnens känsla av att 
tillhöra gruppen?

• Hur säkerställer vi att barnens tankar och förslag är en del av 
planeringen och utvärderingen av verksamheten?

Bild: O
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