
 

 

 

 

 
 

 

 

Att arbeta med demokrati 
 

En intervjustudie om hur demokratiuppdraget beskrivs och arbetas med i 
förskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

To work with democracy as a task  
An interview study about how the democratic mission describes as actualized by 
some preschool teachers.  

 
 

 
Annika Larsson 
 

Fakultet för humaniora och samhällsvetenskap 

Förskollärarprogrammet 

Grundnivå 15 hp 

Handledare: Stefan Backius 

Examinator: Getahun Yacob Abraham 

2018-02-13 

 

 



 

 

   Abstract  

The aim of this research was to study the effect of the democratic mission for preschool teachers in 

their daily work. 

 

Previous results indicates that there are three main factors affecting the democratic mission in 

preschool. First of all, the teacher, and secondly the conditions of the organization - the school. Last, 

but not least, the ability for preschool teachers to analyze and reflect towards their own 

considerations. 

 

I have gathered data through semi-structured interviews. All of the information providers are 

working as preschool teachers of today. The main goal of this study was to acquire new knowledge 

about how educators of today consider themselves applying democracy in preschool and how they 

consider the ability of preschool children applying real influence. 

 

I applied three main factors I found in previous research, to analyze the data. It seems that the 

democracy mission mainly affects the preschool teachers in their daily thoughts and actions without 

really being crystalized which means it affects their daily work with children and how they react 

and respond to children’s actions. 
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Sammanfattning  

 

Studiens syfte var att öka kunskapen om hur pedagoger anser sig tillämpa begreppen demokrati och 

reellt inflytande i sitt vardagliga arbete med förskolebarn. 

 

Olika teoretiska vindar har under historiens gång format utbildningssystemens demokratiuppdrag. 

För pedagogen har detta inneburit att hen fått ta olika plats i den så kallade demokratiska fostran. 

 

Tre forskningsfrågor styrde valet av metod, vilken är en kvalitativ ansats där semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Fyra pedagoger verksamma inom förskolan deltog i studien och frågorna 

som valdes för att svara på syftet var: 

 

• Hur beskriver pedagogerna att de synliggör demokrati för barnen i det vardagliga arbetet? 

• Hur beskriver pedagogerna att de arbetar för att möjliggöra så det enskilda barnet får reellt 

inflytande i verksamheten? 

• Hur beskriver pedagogerna begreppen reellt inflytande och demokratiska värderingar? 

  

Utifrån tidigare forskning framkom en teori om att det är tre faktorer som påverkar demokratiarbetet 

i förskolan. Faktorerna är pedagogen, organisatoriska förhållanden samt pedagogens analys och 

reflektionsarbete. De tre faktorerna användes för att analysera den data som framkommit i 

intervjuerna. Resultatet visar att mycket demokratiarbete sker i vardagen både med och för barnen, 

men är då ofta oreflekterat och oftast inte så uppenbart för pedagogerna.  

 

Nyckelord  
Demokratiuppdrag, demokrati, pedagog, förskollärare, reellt inflytande 
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Inledning  
 

Framtiden finns inte, utan skapas här och nu. Morgondagens samhälle är i ständig tillblivelse. Genom att 

reflektera över sin egen roll i medborgarfostran, är pedagogen en viktig del av att forma denna framtid och 

detta samhälle.  

(Dahlstedt & Olson, 2013. S.141)  

Hade du frågat mig för ett år sedan om Sverige är ett demokratiskt land och har ett demokratiskt 

utbildningssystem hade jag svarat självklart! Vi får alla tycka och tänka, jag har rätt att säga min 

mening och alla barn i detta avlånga land får gå i skola, det är dessutom lagstadgat (Skolverket, 

2016b). Hur kan det inte vara demokratiskt? Vid närmare granskning av begreppet demokrati inser 

jag att det är vidare och har en större innebörd än jag kunnat ana. Du och jag behöver nödvändigtvis 

inte lägga samma innebörd i begreppet varför det är lätt att det blir en tolkningsfråga, vilket till 

exempel den norska forskaren Marie Pettersvold (2014) menar att det är så det är. Begreppet 

demokrati uppfattas olika beroende på personen som tolkar det, varför också demokratiarbetet i 

förskolan kan se väldigt olika ut. Flera forskare lyfter fram pedagogen som en avgörande faktor för 

demokratiarbetet till exempel Pettersvold (2014) och Ribaeus (2014), vilket tydliggör att ett stort 

ansvar läggs på förskolläraren. Förskollärarens ansvar att tolka läroplanens strävansmål, är inte 

oproblematiskt och en kvalitetsgranskning visar att det finns både brister och skillnader på kvalitén 

mellan förskolor (U2015/3229/S). Frågan jag ställer mig är, hur vi någonsin kommer att kunna få en 

likvärdig förskola, en förskola för alla, om vi tolkar begreppen olika? 

   

I förskolans läroplan beskrivs vikten av att barn ska få erfara demokratiska värderingar och att det är 

i förskolan vi lägger grunden för att forma framtidens demokratiska medborgare (Skolverket, 

2016a). Riktlinjer och mål som beskrivs lägger betoning vid ett demokratiskt förhållningssätt 

(Skolverket, 2016a). I skolverkets policydokument går det att utläsa att grunden för att barn ska 

förstå vad demokrati är läggs i förskolan (Skolverket, 2016a). Läroplanen beskriver de 

demokratiska mål en verksamhet ska sträva mot, men det framgår inte hur arbetet praktiskt ska 

utföras för att nå dem (Skolverket, 2016a). Det förutsätts därför att pedagoger har den kunskap och 

kompetens som krävs för att omsätta innebörden i målen till verksamheten och därigenom realisera 

läroplanens intentioner (Skolinspektionen, 2017). Målen ska tolkas och arbetet ska utföras, men hur 

påverkar egentligen demokratiuppdraget arbetet i förskolan? I detta arbete är avsikten att öka 

förståelsen kring demokratiuppdraget och hur det påverkar arbetet i förskolan. Redan nu kan 

belysas att de informanter som används vid insamling av empiri, består av både förskollärare och 

barnskötare, men för att i möjligaste mån kunna bevara deras anonymitet kommer alla informanter 

benämnas som pedagoger. 

 

 

Bakgrund  
Nedan följer en historisk resumé av hur demokratiuppdraget tagit plats i det svenska 

utbildningssystemet och även vilken roll pedagogen haft i detta uppdrag. Avsikten är inte att 

beskriva detaljerat varför det sett ut som det gjort, utan detta är ett selektivt urval av det som anses 

vara betydelsefullt för studien. Därefter följer tankar om att demokrati och reellt inflytande är 

mångsidiga begrepp och varför det blir nödvändigt att studera dem. 
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Demokratiutbildningens historiska roll i det svenska utbildningssystemet  
Olika teoretiska vindar har under historiens gång format utbildningssystemens demokratiuppdrag. 

För pedagogen har detta inneburit att hen fått ta olika plats i den så kallade demokratiska fostran. 

Senare delen av 40-talet ville staten se ett mer jämlikt Sverige och utbildning ansågs vara 

betydelsefull för detta. Individen skulle manas till kritisk medvetenhet vilket innefattade att inte 

följa auktoriteter, varför det pedagogiska idealet var neutralitet (Dahlstedt & Olson, 2013). 

 

Under 70-talet inspirerade utvecklingspsykologiska teorier och det beskrevs noggrant hur 

pedagogen skulle arbeta för att barnet skulle kunna utvecklas i det stadie hen befann sig (Westlund, 

2011). Långsamt ökande krav på barnet skulle medföra en högre delaktighet genom att exempelvis 

kunna påverka de regler som gällde. Pedagogens stöd betonades för att hjälpa barnet utveckla sina 

självständiga och ansvarstagande förmågor. Förskolan bedrevs därmed i fostrande, demokratiska 

former (Westlund, 2011).  

 

Tidigt 90-tal går Sverige in i en djup ekonomisk kris och samhällsklyftorna växer. I och med ett 

samtida regeringsskifte accelererar en välfärdspolitisk omvandling (Dahlstedt & Olson, 2013). Flera 

kollektiva och statliga lösningar så som sjukvård och skola börjar nu delvis privatiseras. Valfriheten 

är här och antas leda till högre kostnadseffektivitet och en höjd kvalitet eftersom det blir konkurrens 

i utbildningssystemet. Statsmakten har rollen att formulera generella målsättningar i form av 

styrdokumenten för landets samtliga skolor, kommunerna har ansvaret att det konkret genomförs 

och förskole pedagogerna har fått ökat handlingsutrymme för hur utbildningen utformas. Pedagogen 

ska också aktivt ta ställning för demokratins värdegrund, och barnet ska ges ökat inflytande över 

utbildningen (Dahlstedt & Olson, 2013). 

 

Vuxenutbildningen, gymnasieskolan och grundskolan får standardiserade skrivningar kring den 

demokratiska värdegrunden och 1998 kommer förskolans revolutionerande år. Det är då förskolan 

får sin första läroplan och därmed erkänns som en utbildningsform (Dahlstedt & Olson, 2013). 

Utbildningen ska stärka barnets inflytande och personliga ansvar framförallt genom pedagogernas 

arbetssätt där barnen ska ges inflytande över både utbildningens innehåll och form. Utbildningen får 

därmed en tydlig roll som demokratifostrare och pedagogen ska ta ställning för de grundläggande 

värden som lyfts i läroplanen (Dahlstedt & Olson, 2013).  

 

Tidigt 2000-tal står demokratin inför utmaningar i form av passivitet bland medborgarna och ökad 

misstro till statsmakten (Dahlstedt & Olson, 2013). Utbildning riktas därför mot att försöka behålla 

en slags moralisk ordning i samhället där individer ger ömsesidig tillit och respekt. Den 

demokratiska fostran bör ta avstamp i gemensamma samtal mellan människor som öppnar upp för 

brett deltagande och gestaltas av ett inkluderande och öppet klimat, så kallade deliberativa samtal. 

Den deliberativa teorin menar att demokrati föds genom samtal, vilket formar barnet till en 

lyssnande, tolerant och ansvarstagande medborgare (Dahlstedt & Olson, 2013). Pedagogen ska i 

hög grad vara involverad i samtalen och hen ska också metareflektera kring de olika val av 

arbetssätt och metoder hen använder. Detta betyder att pedagogen kontinuerligt ska reflektera kring 

sitt egna tänkande, sina värderingar och sitt förhållningssätt. Barnet ses som subjekt i sitt egna 

lärande och ska tränas till ett demokratiskt liv genom att få inflytande över både utbildningens form 

och innehåll. Pedagogens värdegrundsarbete handlar om att få elever att tillsammans reflektera och 

samtala. Genom samtal där perspektiv, argument och ståndpunkter ställs mot varandra fostras 

demokratiska medborgare som är både toleranta och öppna beskriver Dahlstedt och Olson (2013).  

 

2010 reviderades förskolans läroplan och begreppet reellt inflytande skrevs in. Där står att 

”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens 

innehåll” (Skolverket, 2010 s.14). I läroplanen fick också den filosofi som utvecklats i Reggio 
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Emilia större plats. Filosofin beskriver att pedagogen ska lyssna till det enskilda barnet, vilket syftar 

till att barnen ska ses som unika och kompetenta subjekt (Westlund, 2011). 

 

Sammanfattningsvis har demokratiuppdraget historiskt influerats av olika teoretiska vindar. Tidigt 

70-tal inspirerar utvecklingspsykologiska teorier och det beskrevs noggrant hur pedagogen skulle 

arbeta för att barnet skulle utvecklas i det stadie hen befann sig. Pedagogen skulle vara ett stöd så 

att barnet kunde utvecklas till att bli självständig och ansvarstagande, vilket också innebar att barnet 

skulle få påverka de regler som skulle gälla. 

 

1998 var ett revolutionerande år för förskolan då den första läroplanen erkändes som en 

utbildningsform. Utbildningen förväntas nu stärka barnets inflytande och personliga ansvar och 

pedagogen ska ta ställning för de grundläggande värden som lyfts i läroplanen. Pedagogen har 

också fått ökat handlingsutrymme för utbildningens utformning. 

 

I början av 2000-talet blir barnet ett subjekt i sitt egna lärande och genom samtalen ska barnen 

tillsammans med pedagogen reflektera och lyfta olika perspektiv, ståndpunkter och argument vilket 

kan ställs mot varandra. På så vis antas samtalen ge förutsättning för att fostra toleranta och öppna 

demokratiska medborgare. Pedagogen ska också kontinuerligt reflektera kring både sitt 

förhållningssätt, sina tankar, sina värderingar och kring de arbetssätt och metoder som hen 

använder. Vidare ska pedagogen också ge barnet möjlighet att påverka både utbildningens form och 

innehåll. 

   

Eftersom den svenska förskolan influerats av olika pedagogiska filosofier har det också påverkat 

hur demokratiuppdraget idag uttrycks i olika styrdokument. Teorier om att barn är unika och 

kompetent subjekt har växt sig starka och pedagogen förväntas idag lyssna till det enskilda barnet. 

Barn ska ha reellt inflytande i verksamheten och att det är förskolläraren som ansvarar för att det 

sker skrevs in i förskolans läroplan 2010 (Skolverket, 2010).  

Demokrati och reellt inflytande ~ mångsidiga begrepp  
Flera forskare visar att begreppen inte har ett ensidigt innehåll och därför behöver diskuteras. Den 

svenska akademins ordlista beskriver begreppet demokrati som medbestämmande eller folkvälde 

medan inflytande beskrivs som möjlighet att påverka (SAOL). Gert Biesta, professor i pedagogisk 

teori vid universitetet i Exeter, diskuterar begreppet demokrati (Biesta, 2006). Han menar att det 

idag knappast finns någon som inte vill kalla sig för demokrat, varför risken är att begreppet fått så 

många betydelser att det upphört att ha någon innebörd. Samtidigt hävdar Biesta att begreppet 

kräver en ständig diskussion om vad det innebär. Hänvisning görs till John Dewey när han skriver 

att demokratins idé ständigt behöver upptäckas, återupptäckas och omformas (Biesta, 2006). 

 

Forskaren Marie Pettersvold (2014) är inne på samma spår och skriver att begreppet demokrati 

behöver diskuteras då det uppfattas olika beroende av person som ska tolka det. Kristina Westlund 

(2011) menar istället att begreppet reellt inflytande måste problematiseras och konkretiseras för att 

möjliggöra och säkerställa att barns inflytande används som en resurs till arbetet för en demokratisk 

förskola. Det är - trots att barn ska ha reellt inflytande över verksamheten - förskolläraren som har 

ansvaret för den, skriver hon. Om begreppet likställs med ”frihet utan begränsningar”, kan det 

istället uppfattas som ett omöjligt uppdrag (Westlund, 2011). Olika röster menar därmed att det inte 

är självklara begrepp som förskollärare möter i de olika styrdokumenten och det krävs därför 

diskussioner kring dem. Trots att det idag inte tycks finnas en enhetlig bild av vad begreppet 

demokrati innebär, framgår det i förskolans styrdokument att det aktivt ska arbetas med demokrati 

och reellt inflytande i förskolan (Skolverket, 2016a).   
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På skolverkets hemsida kan vi läsa att förskolans värdegrundsarbete ska byggas utifrån tre 

perspektiv; om, genom och för. Barnen ska få kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter, 

vilket sker genom pedagogernas arbetssätt där barnen känner delaktighet i och har reellt inflytande 

över verksamheten. Då utvecklas demokratiska kompetenser för framtiden (Skolverket, 2017b). 

Förutsättning för en god lärandemiljö beskrivs vara ett tillåtande klimat med tillitsfulla relationer 

och där ingen kränks. Det är i möten, samtal och relationer med andra som barn utvecklar de 

demokratiska förmågorna skriver Skolverket.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) konkretiserar att barn ska ha inflytande över sin utbildning och 

läroplanen (Skolverket, 2016a) beskriver de demokratiska strävansmål som finns för förskolan. Där 

framgår dock inte hur förskollärare i praktiken ska arbeta för att nå dem. Detta är något som också 

skolinspektionens lyfter i sin senaste kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2017). Där beskrivs att 

på grund av att läroplanen inte ger någon vägledning förutsätts att pedagogerna själva har kunskap 

och kompetens som krävs för att omsätta innebörden i målen till verksamheten och därigenom 

realisera läroplanens intentioner. Det är således varje pedagogs individuella uppgift att tolka målen.  

Förskolans allmänna råd (Skolverket, 2017a) tydliggör att förskolläraren ansvarar för den 

undervisning hen bedriver och att hen bör analysera hur undervisningen stimulerar och utmanar 

barns utveckling och lärande. Där går att läsa följande: 

 

Det kan till exempel handla om att planera och analysera hur arbetssätt 
och förhållningssätt påverkar barnens lek, utveckling och lärande. Det 
får anses ligga i en legitimerad förskollärares yrkesroll att utifrån sina 
kunskaper tolka de nationella målen.  

(Skolverket, 2017a)  

Biesta (2006) lyfter också tankar om att trots skillnader mellan att lära för demokrati och genom 

demokrati, fokuserar båda delarna på hur barn bäst förbereds för det framtida demokratiska 

deltagandet. Detta kan kopplas till Skolverkets möjliga intentioner med att utgå ifrån de tre 

perspektiven om, genom och för i demokratiarbetet. I slutändan kan det tolkas som att arbetet ska 

utföras med tanke på barns framtida demokratiska deltagande.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det är upp till förskollärarna att tolka demokratibegreppen. 

Däremot beskriver Skolverket att barnen ska få kunskap om demokrati genom pedagogernas 

arbetssätt där de också ska känna delaktighet i och ha reellt inflytande över verksamheten, då 

utvecklas demokratiska kompetenser för framtiden (Skolverket, 2017b). Läroplanen (2016) 

beskriver alltså målen som ska nås, men det framkommer inte hur förskollärarna ska arbeta för att 

nå dem.  
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Syfte  

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur pedagoger anser sig tillämpa begreppen demokrati 

och reellt inflytande i sitt vardagliga arbete med förskolebarn. 

 

Frågeställningarna  
Följande tre frågeställningar har valts ut för att fördjupa och svara på syftet i denna studie:  

• Hur beskriver pedagogerna att de synliggör demokrati för barnen i det vardagliga arbetet? 

• Hur beskriver pedagogerna att de arbetar för att möjliggöra så det enskilda barnet får reellt 

inflytande i verksamheten? 

• Hur beskriver pedagogerna begreppen reellt inflytande och demokratiska värderingar? 

 

  

Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt  
Söka på forskningar och avhandlingar som handlar om demokrati, ger så många resultat att det i 

princip skulle vara oumbärligt för en forskare att ta sig an allt. Därför är den forskning som nedan 

redovisas, avgränsad till det som anses vara extra betydelsefulla för just denna studie. De fyra 

forskningar som lyfts har alla på ett eller annat sätt studerat demokratiuppdraget i förskolan.   

Tidigare forskning  
Elisabeth Arnér (2006) har undersökt om barn kan ges reella möjligheter till inflytande över sin 

vardag i förskolan, genom ett ändrat förhållningssätt hos pedagogerna. Enligt Arnér finns det många 

pedagoger som hävdar att det är omöjligt att följa läroplansmålen på grund av olika hindrande 

förhållande. Allt från för lite personal till för stora barngrupper. Hon såg också ett intresse hos både 

pedagoger, politiker och kommunalt ansvariga att förändra och utveckla förskolan och att skapa 

insikter kring demokrati och inflytande. Därför valde hon att försöka genomföra ett 

utvecklingsarbete i förskolan och resultatet blev positivt (Arnér, 2006). 

 

Arnérs (2006) utvecklingsarbete genomfördes på så vis att de pedagoger som deltog fick läsa olika 

forskningstexter och därefter testa om ett ändrat förhållningssätt kunde påverkade barnen. Därefter 

skedde olika gruppdiskussioner kring det de sett. Resultatet visade att utvecklingsarbetet 

synliggjorde för pedagogerna vad de tidigare tagit för givet och hur det påverkat barnen. När 

barnens egna idéer och självinitierade lek istället fick ta större utrymme uppfattade pedagogerna att 

barnen blev mer koncentrerade i samspel med andra (Arnér, 2006). Pedagogerna såg också en mer 

positiv stämning vilket skapade en lugnare barngrupp. Vidare blev det tydligt för pedagogerna att de 

inte tjatade lika mycket på barnen, eftersom de inte försökte övertala barnen att göra som de själva 

ville. Barnen fick nu större möjligheter till inflytande över sin vardag i förskolan och pedagogerna 

blev medvetna om vikten av att reflektera över arbetssätt, pedagogiska frågor och sitt bemötande 

mot barnen (Arnér, 2006).  
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Genom fallstudier undersökte Kristina Westlund (2011) pedagogers arbete med förskolebarns 

inflytande och kunde urskilja fem arbetsformer som användes. Den första handlar enligt Westlund 

om att skapa handlingsutrymme för att barn själva ska kunna ta beslut utan pedagogen. Exempelvis 

sker det genom att material är i en tillgänglig nivå för att barnen själva ska kunna sätta igång en 

aktivitet. Den andra arbetsformen är att skapa tillfälle för samtal med barn (Westlund, 2011). Detta 

sker till exempel när barngruppen delas för att öka möjligheten att fler får komma till tals. I 

vardagliga samtal med barnen får pedagogerna också uppfattningar om barnens åsikter och kan 

använda det i planeringen av verksamheten. Tredje arbetsformen är att stödja interaktion mellan 

barn både i konflikter och lekar (Westlund, 2011). Detta sker när pedagogen uppmuntrar ett barn att 

fråga om hen får var med ett annat barn och leka. Barnen ges möjlighet till inflytande genom att 

själva kunna bestämma om de vill leka eller inte. Den fjärde arbetsformen Westlund lyfter fram är 

att pedagoger planera utifrån barns behov och intresse, vilket beskrivs som en mer indirekt 

arbetsform. Den femte och, enligt Westlund den vanligaste arbetsformen är att ge barn möjlighet att 

ta ansvar (Westlund, 2011). 

 

De arbetsformer som möjliggör inflytande kan också används för att styra barnen beskriver 

Westlund (2011). Exempelvis tillfrågas barnet om vad hen vill göra när pedagogen har för avsikt att 

styra bort barnet från det hen gör just nu. Barns val påverkas av omgivningen och pedagogen måste 

därför vara uppmärksam på att barnet inte alltid gör det som förväntas från andra, exempelvis från 

pedagog eller andra barn. Pedagogen måste värna om att barnen väljer det som känns rätt för denne. 

Westlund (2011) skriver att styrning både kan öka barns inflytande, men också begränsa det.  

 

I Westlunds (2011) arbete, kan vi läsa om begreppet reellt inflytande;  

 
”Detta begrepp behöver problematiseras, särskilt i ljuset av hur komplexa processer av frihet och 

styrning påverkar pedagogernas arbete med barns inflytande”  

(Westlund, 2011 sid.172) 
 

 

Begreppet reellt inflytande behöver diskuteras, problematiseras och konkretiseras för att möjliggöra 

och säkerställa att barns inflytande används som en resurs till arbetet för en demokratisk förskola 

(Westlund, 2011). Om begreppet likställs med frihet utan begränsningar, kan det istället uppfattas 

som ett omöjligt uppdrag. Hon ifrågasätter vem som ska avgöra vad som är reellt inflytande. Ska 

barnets perspektiv styra, kan pedagogernas arbete att utforma verksamheten utifrån barnens intresse 

och behov ifrågasättas. Det kan bli svårt att förklara för barnen kopplingen mellan deras önskemål 

och pedagogernas planering i verksamheten hävdar Westlund (2011). 

 

Westlund (2011) beskriver också att pedagogerna lyfter fram tidsbrist som en aspekt i arbetet vilket 

hon kopplar till stora barngrupper i förhållande till personalstyrka. Hon menar också att det finns 

dilemma som är kopplade till att arbetslaget inte är överens om vad barn ska få påverka. Beroende 

av vilken pedagog barnet möter får barnet därför olika möjligheter till detta (Westlund, 2011). Det 

är viktigt att förskollärare reflekterar kring varför arbetet med inflytande ser ut som det gör. Särskilt 

betydelsefullt är det i ett mångkulturellt och föränderligt samhälle, där alla nödvändigtvis inte 

uppfattar demokrati och inflytande på samma sätt (Westlund, 2011). En förskola kan inte antas bli 

demokratisk bara för att barnet ges inflytande, utan demokratiarbetet måste problematiseras hävdar 

hon. 
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Den norska forskaren Mari Pettersvold (2014) önskade ta reda på hur förskollärare uppfattar 

demokratibegreppet, och utifrån det försöka närma sig en förståelse för hur det kan påverka barnens 

möjlighet att få erfara demokrati i förskolan. Med den deliberativa demokratiförståelsen för ögonen, 

ville Pettersvold hitta de faktorer som verkade avgörande för att barn ska få möjlighet att tillgodose 

sig positiva erfarenheter av demokrati. Genom semistrukturerade intervjuer både i grupp och 

enskilt, fick hon fram ett resultat som visade att förskolan kan ge barnet möjlighet att tillgodose sig 

positiva och värdefulla demokratiska erfarenheter genom deltagande i grupp (Pettersvold, 2014). 

 

Pettersvold (2014) ser tre olika förståelser för vad deltagande kan innebära. Den första förståelsen 

kallar hon liberalistisk. Här värdesätts barnets självbestämmande. Det kan handla om att de yngre 

barnen har möjlighet att välja vilken pedagog som ska byta blöja på hen, men oftast handlar det om 

att ta beslut utifrån förutbestämda ramar (Pettersvold, 2014). Barnet ska ha möjlighet att välja och 

inte vara tvungen att följa beslut tagna för gruppen. Exempelvis beskriver hon att det kan handla om 

att inte följa med på en planerad utflykt, eller att barnet får välja mellan aktiviteter som redan pågår 

i olika rum. Den individuella friheten handlar inte bara om att få möjlighet att välja utan barnet 

måste också välja (Pettervsold, 2014). Detta beskrivs vara ett resultat av organisatoriska 

förändringar som inneburit att barnet aktivt måste bestämma vad hen själv vill göra (Pettersvold, 

2014). 

 

Den andra förståelsen benämns av Pettersvold (2014) som majoritetsdemokrati och handlar om att 

beslut tas utifrån det de flesta barn vill. Här finns inget alternativ för barnet att vara tyst och inte ha 

någon vilja, utan här måste barnet ha en åsikt (Pettersvold, 2014). Majoritetsdemokrati utförs ofta 

genom att ett och ett barn blir tillfrågad om vad denne vill. Förskollärarna menar att detta är ett sätt 

att öva deltagande och ge barnen realistiska erfarenheter av vad demokrati innebär skriver 

Pettersvold (2014). 

 

Den tredje demokratiförståelsen Pettersvold (2014) ser är den hon väljer att kalla deliberativ 

demokrati. Det handlar om att barnen ska prata ihop sig och få förståelse för att de har olika åsikter 

och förstår saker på olika sätt, men att de kan komma överens ändå. Här belyser förskollärarna att 

kommunikationen är viktig (Pettersvold, 2014). För att kunna nå den bästa lösningen får varje 

deltagare yttra sina egna åsikter, men ska också lyssna och bedöma andras. Som exempel beskriver 

Pettersvold att istället för att lösa en konflikt säger förskolläraren att hen inte vet vad som hänt, men 

att hen kan hjälpa barnen lösa det. Därefter får barnen utifrån sin egen syn berätta vad som har hänt. 

Förskollärarens roll betonas för att finnas där som ett stöd och kan ibland också leda barnen i 

diskussionen för att finna en lösning (Pettersvold, 2014). Typiskt i denna syn på deltagande är också 

att temaarbete ersatts med projektarbete baserade på barnens intresse skriver Pettervsold. Samtal i 

både stora och små grupper leder projektet framåt och flera förskollärare lyfter att de barn som är 

mer tystlåtna brukar blomstra när de får göra sådant som intresserar dem. Inlärningsprocesserna 

görs transparenta för barnen genom den pedagogiska dokumentationen med bilder som synliggör 

vad som händer i projektet (Pettersvold, 2014). En förutsättning för att det ska gå att arbeta på detta 

vis beskrivs vara att det ska finns organisatoriska bestämmelser och förpliktelser som gör det 

möjligt att arbeta med deltagande och engagemang på detta sätt. Deltagande i fortbildning har också 

varit en betydande faktor för att kunna börja arbeta med projektarbete (Pettersvold, 2014). 
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Pettersvold (2014) hävdar att nyckeln för att barn ska känna sig delaktiga ligger hos de vuxna och 

det krävs både kompetens, kompetensutveckling och stabilitet för att göra det möjligt. Hon skriver 

också att begreppet demokrati kan uppfattas olika beroende av person som tolkar det, vilket gör att 

arbetet med demokrati i förskolan kan se väldigt olika ut. Enligt Pettersvold (2014) är det tre 

avgörande faktorer för att barn ska få möjlighet att tillgodose sig det positiva som kan komma ur de 

diskursiva situationerna eller samtalen i förskolan. Den första är förskolläraren, den andra är de 

organisatoriska förhållandena och den tredje är ett långsiktigt arbete där förskollärarna kritiskt 

måste kunna granska och reflektera kring sina arbetsmetoder. 

 

För att undersöka hur demokratiuppdraget kommer till uttryck genom förskollärares tal och 

handling har Katarina Ribaeus (2014) använt sig av observationer och två stycken 

fokusgruppintervjuer. Materialet har hon närmat sig enligt Biestas tankar om att barn är 

demokratiska subjekt och att det sker demokratiutbildning. 

 

Ofta är det reellt inflytande som förskollärarna talar om i frågor kring demokratiuppdraget (Ribaeus, 

2014). De beskriver också uppdraget som komplext. I förskollärarnas möte med varandra talas det 

ofta om hur de arbetar med barns inflytande, och flertalet pedagoger beskriver att det är lättare att 

implementera när det handlar om de äldre barnen (Ribaeus, 2014). Ribaeus skriver att 

förskollärarna anser att de själva ofta hindrade barnen från inflytande, genom att exempelvis ofta 

säga nej till dem. Förskollärarna i Ribaeus forskning diskuterar också att barnen måste utsättas för 

lite risker ibland, eftersom de har rätten att leva sina liv. De tycker att det borde drivas ett 

förändringsarbete. Kunde förskollärare dela med sig till varandra om tankar och arbetssätt skulle det 

bli ett redskap för att arbeta med inflytande (Ribaeus, 2014). 

 

Ribaeus (2014) skriver att demokratimålen prioriteras av förskollärarna och skrivs in i dokument, 

men sedan saknar de redskap för att omsätta arbetet i praktiken. Förskollärarna anser att det fattades 

konkreta mål för verksamheten och efterlyser dessutom avsatt tid för fortbildning (Ribaeus, 2014). I 

gruppdiskussionerna framkommer att det ofta är olika strukturella hinder som påverkar arbetet med 

barns inflytande; för lite planeringstid, för stora barngrupper, lokalernas utformning och barnens 

ålder är sådant som utgör hinder. Mest avgörande anses ändå förskollärarnas egna förhållningssätt 

vara (Ribaeus, 2014). Förhållningssättet kan handla om pedagogernas svårigheter att anpassa sig till 

förändringar och att tänka om, men också om ett kontrollbehov beskriver Ribaeus (2014). 

 

Ribaeus (2014) ser att demokratiuppdraget tar sig uttryck både genom att förskollärare ger barn 

direkt och indirekt inflytande. Här lyfts åter förskollärarnas förhållningssätt. De försöker på olika 

sätt definiera vad inflytande kan vara, men Ribaeus (2014) ser att det är lättare för dem att definiera 

vad det inte är. Hon tolkar det ändå som att förskollärarna inte vill planera verksamheten för mycket 

eftersom de hellre vill kunna ta tillvara på barnens initiativ. På olika sätt försöker de ge barnen 

möjlighet till inflytande skriver Ribaeus. Exempel på inflytande ges i form av demokratiska 

redskap. Det är ett sätt för barnen att berätta vad de tycker om saker och ting utan att med ord 

behöva beskriva det (Ribaeus, 2014). En form av demokratiskt redskap är barnens tummar. Att visa 

tummen upp för något visar en positiv inställning, medan en tumme som riktas nedåt mot golvet 

berättar att något inte är bra. Barnen kan själva välja när de vill använda tummarna vilket blir en 

form av inflytande menar Ribaeus (2014). 

 

Vidare belyser Ribaeus (2014) att hon ser att mycket demokratiarbete sker i förskolan, men 

eftersom arbetet ofta är oreflekterat blir förskollärarna inte själva medvetna om vad de faktiskt gör. 

Demokratiarbetet handlar framför allt om att göra barnen delaktiga och låta dem vara med och 

bestämma, exempelvis genom att ta tillvara på deras initiativ. Ribaeus (2014) ser också att det är 

förskolläraren som har makten över vilken inflytande barnen får, varför denne har en betydande roll 

i demokratiarbetet.   
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Sammanfattningsvis kan vi från tidigare forskning utläsa att demokratiarbetet i förskolan avgörs av 

framför allt tre faktorer. Oberoende av teoretisk utgångspunkt och vilken forskningsmetod som 

använts, har forskarna sett att demokratiarbetet beror på pedagog, de organisatoriska förhållandena 

och pedagogens reflektions- och analysarbete. Beroende av pedagogen, hur hen tolkar 

demokratiuppdraget, förhåller sig till det och väljer att ta sig an det, påverkar detta barnens 

möjlighet att erfara demokrati i förskolan (Arnér, 2006; Westlund, 2011; Pettersvold, 2014; Ribaeus 

2014). Vad gäller de organisatoriska förhållandena ingår här sådant pedagogen ofta själv har svårt 

att påverka, som exempelvis tid för planering och reflektion, barngruppens storlek, de barn som 

ingår i gruppen samt personaltätheten. Reflektions- och analysarbetet handlar om att pedagogerna 

kritiskt behöver granska och reflektera kring sin förståelse för uppdraget och vilka arbetsmetoder 

som används för att möjliggöra att barn ska få positiva erfarenheter av demokrati. 

 

I studien appliceras de tre faktorerna för att analysera den empiri som framkommer från 

intervjuerna. Faktorerna benämns som påverkningsfaktorer då tidigare forskning belyser att de 

faktiskt påverkar demokratiarbetet. Vidare i arbetet kommer begreppen pedagog och informant 

användas för att benämna de personer som gett underlag för den insamlade empirin. 

 

 

Teoretisk ansats 
Från tidigare forskning kan vi utläsa tankar om att demokratiarbetet avgörs av framför allt tre 

faktorer; förskolläraren, de organisatoriska förhållandena och reflektions- och analysarbetet. 

Beroende av förskolläraren, hur hen tolkar demokratiuppdraget, förhåller sig till det och väljer att ta 

sig an det påverkar det barnens möjlighet att erfara demokrati i förskolan (Arnér, 2006; Westlund, 

2011; Pettersvold, 2014; Ribaeus 2014). För att nå syftet med denna studie, att öka kunskapen kring 

hur pedagoger anser sig tillämpa begreppen demokrati och reellt inflytande i sitt vardagliga arbete 

med förskolebarn, valdes narrativ teori utifrån social konstruktivism. Utifrån perspektivet kan 

kunskap förstås vara socialt konstruerat och beroende av de möjligheter som finns till social 

interaktion. Säljö (2014) beskriver att människan aktivt skapar meningsfullhet av det hen varseblir 

genom att bearbeta sin omvärld med hjälp av fysiska verktyg och intellektuella redskap. Språket ses 

som det främsta redskapet för människan för att kunna kommunicera med sin omvärld, genom 

frågor byter vi ständigt information med varandra (Säljö, 2014). Språket hjälper oss också att kunna 

analysera och diskutera våra handlingar. Genom att vi både kan utföra och kommunicera hur vi 

utfört något ger språket oss förutsättningar att möta världen. Språket är därmed en rik komponent 

för människan genom att kunna skapa och kommunicera kunskap (Säljö, 2014). 

 

 

Metodologisk ansats och val av metod  
 

Metod   
För att på bästa sätt besvara studiens frågeställningar, användes kvalitativa intervjuer. Bryman 

(2011) menar att kvalitativa intervjuer lägger fokus på att komma åt intervjupersonernas egna 

synsätt och uppfattningar, vilket var relevant för denna studie. 

 



 

10 

 

Intervjuerna var semistrukturerade och Christofferssen och Johannessen (2015) beskriver att de då 

bygger på en intervjuguide, där forskaren på förhand utformat generella frågor kring det hen tänkt 

undersöka. De jämför med strukturerade intervjuer där alla intervjuer sker med samma frågor, och 

hävdar att semistrukturerade intervjuers generella frågor ger informanterna möjlighet att beskriva 

och utforma sina svar. Intervjuguiden hjälper också forskaren koncentrera samtalet till sitt ämne 

(Christofferssen & Johannessen, 2015). Bryman (2011) belyser dock att intervjuer i kvalitativ 

forskning kan avvika från den intervjuguide som har formulerats och istället använda 

uppföljningsfrågor utifrån de svar som den intervjuade ger. Vidare lyfter Bryman betydelsen av att 

forskaren bekantar sig med informanternas arbetsmiljö, vilket han menar underlättar förståelsen och 

tolkningen av det som informanten berättar (Bryman, 2011). Kvalitativa intervjuer brukar också 

spelas in för att därefter transkriberas - skrivas ut. Detta menar Bryman är betydelsefullt då 

forskaren ska kunna göra en detaljerad analys, men också för att fånga informanternas egna ord.   

 

Fokusgruppintervjuer som baseras på en grupp av intervjupersoner och leds av en moderator (Kvale 

& Brinkmann, 2014) hade också kunnat vara ett alternativ för studien. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att fokusgrupper framför allt används när forskaren vill komma åt olika synpunkter kring 

tabubelagda ämnen. De menar att gruppinteraktionen kan göra det lättare för den enskilda att 

uttrycka sina synpunkter. Fokusgruppintervjuer kräver, i jämförelse med enskilda intervjuer, att flera 

pedagoger samtidigt kan träffas och lämna barngruppen, varför detta blev betydelsefullt att ta 

hänsyn till i val av intervjuform. Då det inte alltid är så lätt att få tag på vikarier och för att i så liten 

grad som möjligt störa verksamheten blev valet enskilda, semistrukturerade intervjuer.  

 

En intervjuguide utformades med studiens frågeställningar i tanken. Guiden börjar med några frågor 

kring pedagogen, barngruppen och antal personal som arbetar på avdelningen. Därefter varvades 

frågor kring vad begreppen reellt inflytande och demokratiska värderingar innebär för pedagogen 

och hur hen arbetar för att säkerställa dessa (se bilaga 3). Alla frågor ställdes inte som direkta frågor 

till pedagogerna, men svar på frågorna framkom ändå under samtliga intervjuer. 

 

Noterbart kan vara att om intervjuerna hade utförts med andra pedagoger, på en annan plats och vid 

en annan tidpunkt, hade det möjligen kunnat ge ett annat resultat än det som presenteras i detta 

arbete. Vidare hade också fokusgruppintervjuer kunnat ge andra svar då de öppnar upp för samtal 

mellan informanterna, vilket möjligen också kunnat ge ett annat resultat av studien.  

 

 

Datainsamlingsteknik 
Den semistrukturerade intervjuformen gjorde det möjligt att delvis utforma intervjun utifrån 

informanternas svar, och gav också möjlighet att följa upp svaren med följdfrågor som inte var 

förutbestämda. På så vis var också informanterna med och utformade intervjun (Christofferssen & 

Johannessen, 2015). Metoden gjorde det också möjligt att gå djupare in på frågor vars svar krävde 

det. För att få så rikhaltiga och uttömmande svar som möjligt, men också för att fördjupa samtalen, 

ombads informanterna ibland utveckla sina svar. Bryman (2011) kallar det för uppföljningsfrågor, 

medan Dahlgren och Johansson (2015) istället kallar det probing. Icke-verbal probing beskrivs 

också kunna vara en användbar metod av Dahlgren och Johansson (2015). De skriver att forskaren 

då använder sig av exempelvis nickningar eller ”hummar” för att visa att hen lyssnar och är beredd 

på en fortsättning. Detta användes också vid flera tillfällen, vilket resulterade i att informanterna då 

utvecklade sina svar. För att säkerställa att informanten uppfattats rätt, användes ibland sluta frågor. 

Ljudinspelningarna gjorde det också möjligt att lyssna på materialet om och om igen, för att 

säkerställa att inget viktigt missades, något Bryman (2011) lyfter är betydelsefullt. Genom att 

intervjua informanterna på deras arbetsplats, blev det lättare för pedagogerna att avsätta den tid som 

behövdes, eftersom de snabbt kunde återgå till barngruppen när intervjun avslutats. 
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Genomförande 
Två förskolechefer verksamma i mitt närområde kontaktades via mejl, för att tillfrågas om ett 

godkännande att intervjua deras anställda förskollärare. Godkännande gavs av de båda 

förskolecheferna och de anställda kunde nu tillfrågas. Val av förskola kan klassas som ett 

bekvämlighetsval, då förskolan ligger i mitt närområde och då jag tidigare haft kontakt med de 

anställda pedagogerna. Den redan etablerade kontakten underlättade intervjuerna, eftersom vi dels 

kunde vara flexibla med våra tider att mötas, men också då pedagogerna möjligen kan haft lättare 

att säga vad de verkligen ville. Eftersom vi tidigare haft kontakt med varandra fanns också risken att 

det var lättare att övertolka pedagogernas svar, varför detta blev något att ta hänsyn till. Därför 

användes som tidigare beskrivits både probing och icke-verbal probing (Dahlgren & Johansson, 

2015) för att få informanterna att utveckla och fördjupa sina svar och för att minska risken att 

svaren kunde tolkas på olika sätt. 

 

Ett krav som vetenskapsrådet (2011) ställer på en forskare som på ett eller annat sätt ska studera 

människor är att både informationsbrev och samtyckesblankett ska ges till de tänkta informanterna. 

Sex stycken verksamma pedagoger tillfrågades om deltagande och mottog både informationsbrev 

och samtyckesblankett. Brevet och blanketten lämnades hos pedagogerna för att de skulle få 

betänketid. Två dagar senare kontaktades de igen för att tillfrågas om de ville delta i studien. Fyra 

av sex pedagoger valde att delta. 45 minuter hade avsatts med varje pedagog och intervjuerna tog 

mellan 16 och 45 minuter att genomföra. Platsen där intervjun görs kan vara avgörande för vilken 

information informanten delger (Löfgren, 2014), varför valet gjordes att utföra intervjuerna på 

förskolan. Detta val gjorde det också möjligt för pedagogerna att snabbt kunna återgå till 

barngruppen om så behövdes. Tre av intervjuerna skedde samma dag, 8 december 2017, medan den 

fjärde skedde veckan efter, 12 december. Den fjärde pedagogen var inte på plats. He vid första 

intervjutillfället och därför skedde den intervjun en annan dag.   

 

Vid ankomst till förskolan uppmärksammades en viss osäkerhet hos pedagogerna. De diskuterade 

vem som skulle börja bli intervjuad och vem som skulle stanna i barngruppen. Vidare visade någon 

pedagog tveksamhet till deltagande, varför jag kände ett behov av att förklara intervjuns syfte. Efter 

förklaringen kändes en viss lättnad av från pedagogerna och intervjuerna kunde då påbörjas. Tanken 

var att göra små anteckningar samtidigt som intervjun pågick, men detta blev inte fallet. När 

förtydligande till ljudinspelning angavs, vägdes risken in att pedagogerna skulle bli fundersamma 

och skeptiska till vad som antecknades vilket skulle kunna påverka deras svar. Anteckningar 

uteslöts därför och istället lades allt fokus på samtalen. Både probing och icke-verbal probing 

användes vid upprepade tillfällen, och fick pedagogerna att både fortsätta prata och ge mer utförliga 

svar än de först gett. 

 

Analys av material  
Ljudinspelningarna lyssnades igenom dagen efter att de gjorts för att öka chansen att minnas 

detaljer. Vissa saker som kan komma att ha betydelse i analysarbetet framkommer inte alltid i 

ljudinspelningarna. Exempelvis framgår inte intervjuplats, miner, kroppshållningar och olika rum 

informanterna pekade mot när de gav olika svar. För att underlätta och möjliggöra att jämförelse 

och analys skulle kunna göras av de olika informanternas svar, användes transkribering som en 

hjälp för att kunna tolka det som sagts. 
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Efter en första genomlyssning transkriberades materialet till ett dokument i datorn. Transkriptionen 

gjordes ordagrant, varför informanternas dialekt fick styra stavningen. När informanten tog en kort 

paus i en mening, markerades detta med tre punkter efter varandra. En längre paus hos informanten 

markerades med fem punkter. Bokstäver som betonades skrevs med versaler och meningar som 

uttrycktes starkare än andra avslutades med utropstecken. Hände något oväntat som en hostning, ett 

skratt eller att någon kom in i rummet markerades detta med två * och däremellan skrevs vad som 

hände. När transkriberingen var färdig skrevs alla textdokument ut, vilket gjorde det visuellt lättare 

att se likheter och skillnader i informanternas svar. 

 

Begreppen reellt inflytande och demokratiska värderingar användes, och utifrån tidigare forskning 

applicerades de tre tidigare angivna faktorerna. Den första är pedagogen, den andra de 

organisatoriska förhållande och den tredje pedagogens reflektions- och analysarbete. Svaren 

kategoriserades sedan efter; 

 

• Hur pedagogerna beskriver begreppet reellt inflytande. 

• Hur pedagogerna arbetar för att barn ska få reellt inflytande. 

• Hur pedagogerna beskriver begreppet demokratiska värderingar. 

• Hur pedagogerna arbetar för att barn ska tillägna sig demokratiska värderingar. 

 

 

Analys av materialet fortlöpte kontinuerligt för att hitta likheter, skillnader, gemensamma svar och 

mönster. Ett ständigt återvändande till vald teori blev nödvändigt för att inte gå vilse i allt material. 

Meningar som inte var relevanta utifrån syftet sållades bort, och markörpennor i olika färger 

användes flitigt till hjälp för att få överblick och kunna dela in svaren. Utfallsrummet blev således 

det som presenteras längre ner i arbetet och resultatet redovisas i form av kortare narrativ, 

berättelser. 

 

Metoddiskussion  
Den semistrukturerade intervjuformen gjorde att ingen intervju blev den andre lik, vilket också 

innebar en utmaning när svaren skulle sammanställas, tolkas och analyseras. Eftersom många frågor 

utformades under intervjuns gång, kan istället intervjuer med exakt samma frågor till alla 

informanter, gett ett annat resultat.  

 

Två av intervjuerna kom också vid ett tillfälle vardera att avbrytas, då annan personal kom in i det 

rum där intervjun pågick, vilket kan haft betydelse för den information informanterna valde att 

delge mig. Ljudinspelningen var inte något som föredrogs hos förskollärarna. En informant suckade 

innan inspelningen startade och en annan menade att det är ju bara du som ska lyssna på 

inspelningen. Flera deltagare visade också lättnad när inspelningen avslutades, varför 

ljudinspelningen blev en faktor som kan påverkat det förskollärarna valde att berätta. Slutsats av 

detta blir att om en annan metod använts, exempelvis gruppintervjuer, kan informanterna haft lättare 

att öppna upp sig vilket möjligen gett ett annat resultat än det som nedan redovisas.    
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Etiska övervägande  
Eftersom min undersökning vänder sig till verksamma pedagoger inom förskolan behövde jag först 

få ett godkännande av förskolechefen, innan jag tillfrågade pedagogerna om deltagande. För att 

skydda informanten, har den som utför studien ett ansvar att etiskt överväga de olika val hen gör 

(Vetenskapsrådet, 2011). Ett etiskt övervägande kom att bli vilken förskola som skulle tillfrågas. En 

av förskolorna vars chef tillfrågades, föll bort i urvalet då mitt privatliv skulle kunna påverka 

pedagogerna som jobbar där. Innan intervjuerna påbörjades lämnades också både skriftlig och 

muntlig information kring vilket ämne som skulle undersökas, vilket vetenskapsrådet beskriver som 

informationsbrev, något som måste lämnas (ibid). Skriftligt samtycke inhämtades från alla deltagare 

och även ett muntligt säkerställande om att alla var införstådda med att de deltog frivilligt och när 

som helst hade rätten och möjligheten att avbryta sitt deltagande. Då det kändes betydelsefullt att 

pedagogerna skulle ha kvar mina kontaktuppgifter och den informationsblankett där det beskrevs att 

de hade möjlighet att dra tillbaka sitt samtycke, gjordes två separata brev. Ett brev med information 

kring ämnet som skulle studeras, kontaktuppgifter till mig och information om att informanterna 

hade rätten att dra sig ur. Det andra brevet var samtyckesblanketten där de fick skriva på ett 

samtycke till att delta i studien. Detta möjliggjorde att deltagarna kunde behålla papperet med mina 

kontaktuppgifter om några frågor skulle uppstå. I informationsbrevet framgick vem som hade 

möjlighet att ta del av både det insamlade materialet, och det bestående material som kommer 

finnas kvar efter att arbetet är avslutat. Det framgick också att informanternas namn i arbetet 

kommer fingeras för att så långt som möjligt hålla dem anonyma. Både barnskötare och 

förskollärare intervjuades, men för att skydda den enskilde från att kunna identifieras, har jag valt 

att benämna samtliga som pedagoger.  

 

Ljudinspelningarna gjordes med en privat mobiltelefon vilken skulle kunna tappas eller komma 

bort, varför det inspelade materialet flyttades över till min dator som bevarades i mitt hus. Datorn 

har också ett kodlås så att ingen annan kan komma in i den. Under transkriberingen fingerades 

informanternas namn och kollegor vars namn nämns, togs bort. Inte förvränga eller ändra något 

informanterna sagt är betydelsefullt för att genomföra en sanningsenlig studie, men kollegors namn 

ansågs inte vara betydelsefulla för studien och togs därför bort. Det togs också i beaktan att när 

material som inte ansågs ha betydelse för studien sållades bort, gjordes samtidigt ett val för vad som 

kommer bli redovisat. Meningar som togs bort studerades därför flera gånger innan valet gjordes. 

 

 

Resultat och analys  
Det som redovisas nedan är resultatet från de fyra semistrukturerade intervjuerna jag utfört med 

yrkesverksamma pedagoger. Informanternas namn har fingerats och de namnges nedan som Anna, 

Elsa, Stina och Johanna. Samtliga informanter arbetar med åldersintegrerade barngrupper, barn 1-

5år. För att lätt kunna urskilja citat från informanterna, kommer de redovisas som blockcitat. 

Redovisningen sker utifrån kategoriseringarna: 

 

• Hur beskriver pedagogerna begreppet reellt inflytande 

• Hur arbetar pedagogerna för att barn ska få reellt inflytande 

• Hur beskriver pedagogerna begreppet demokratiska värderingar 

• Hur arbetar pedagogerna för att barn ska tillägna sig demokratiska värderingar 

 
Efter redovisningen av varje frågeställning, sker en analys utifrån påverkningsfaktorerna som 

återfinns i tidigare forskning. Sist i denna del redovisas slutsatserna. 
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Empiri och analys 
Nedan presenteras resultatet som ett narrativ, vilket förtydligas genom ett antal citat.  

 

Hur beskriver pedagogerna begreppet reellt inflytande?  
Samtliga informanter ger uttryck för att reellt inflytande handlar om att barnen ska ges möjlighet att 

påverka och att de ska bli lyssnade till. Anna, Stina och Elsa lyfter vikten av att följa barnens vilja, 

att låta barnen få göra det de vill.  

Alla ska... ha inflytande... om de kommer med någon idé eller något de tycker, så får man lyssna på det å går 

det att genomföra så gör man det... 

           (Elsa) 

 

Vill barnen till exempel måla och det passar att måla, så gör vi det berättar Stina. Verksamheten bör 

också anpassas med material utifrån barnens intresse och utbudet bör varieras beskriver samtliga 

informanter. Både Elsa och Stina säger att om barnen hittar naturmaterial som de vill ta in, då får de 

göra det. Johanna ser utmaningar i att anpassa verksamheten efter alla barn och beskriver att de är 

på så olika nivåer, både språkligt och åldersmässigt.     

Så köpte vi ju stora krattor, det är ett exempel. Så vi anpassar så gott vi kan. Men vi har ju ekonomi som styr 

det hela..  

 (Anna)  

Sen har man olika lokaler och så… men a, vi försöker att ha material som tilltalar alla… men 

det är tufft att få det att fungera bra i verkligheten tycker jag.  

(Johanna)  

Det kan handla om att köpa in nytt material som barnen intresserar sig för, vilket samtidigt är en 

ekonomisk fråga hävdar Anna. Barnens intresse kan också resultera i omändringar på 

avdelningarna. När de äldre barnen visade intresse för bokstäver och började skriva fick de inte sitta 

ifred för de yngre hävdar Sina. De valde då att flytta skrivbordet till ett rum inte de yngre hade 

tillgång.  

Två stolar stoppar ju i alla fall. Så de liksom kan få sitta ifred och göra det i lugn och ro, för annars blir de ju 

störda hela tiden. Och de kan kanske inte ha tuschpennor framme för att... då börjar det... så... sen är det lite 

så att när man möblerar om, då är det nytt och då blir det faktiskt väldigt roligt.  

(Stina)   
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Alla ska ha inflytande säger Elsa. Samtidigt som hon beskriver att inflytande kan handla om att 

hjälpa barnen ta ner det de inte når, belyser hon vikten av att materialet finns i tillgänglig nivå för 

dem som inte kan prata. Vidare beskriver Elsa att det ska vara ett varierat utbud av material så att 

något passar alla. 

  

Johanna tycker att reellt inflytande också handlar om att de vuxna inte ska bestämma hela dagen i 

förväg, utan barnen ska få vara med och utforma den. Vidare beskriver hon att det kan handla om att 

ge barnen alternativ, exempelvis om de vill vara inne eller ute. Är ett barn ledsen när hen är ute så 

går vi istället in säger hon.  

Analys 
I informanternas svar kan vi se att de organisatoriska förhållandena påverkar barns möjlighet till 

reellt inflytande. Dels beskriver informanterna att verksamheten ska anpassas utifrån barnens 

intresse, men det blir då också en ekonomisk fråga. En annan utmaning som informanterna ser i att 

anpassa efter barnens intresse, är att eftersom de arbetar med en åldersintegrerad barngrupp och 

barnen är på så olika nivåer, blir det svårt att möta alla barn. Informanterna beskriver att miljön, 

alltså de organisatoriska förhållandena, är utformade så att de har möjlighet att exempelvis flytta 

skrivbord när äldre barn inte får vara ifred och skriva. 
   

 

Hur arbetar pedagogerna för att barn ska få reellt inflytande?  
Johanna beskriver att hon använder sig av så kallade önskesamlingar. Det är samlingar där barnen 

får önska vad de ska göra under dagen. Barnen berätta då vad de tycker är roligt och vad de tycker 

är mindre roligt. På så vis får barnen vara med och påverkar vad de ska gör på förskolan berättar 

Johanna. Det barnen ger uttryck för att de inte tycker är roligt, hoppar vi oftast över säger hon. Stina 

berättar att de äldsta barnen får vara med och planera en gymnastiklektion i slutet av vårterminen, 

vilket hon anser blir reellt inflytande. De fyra informanterna beskriver också att de lyssnar på det 

barnen vill och i den mån det går, försöker möta deras önskningar. Elsa lyfter som exempel ett 

tillfälle då några barn samlat på kottar och ville göra julpyssel. Då gjorde de det och intresset spred 

sig till de övriga barnen så att de också ville pyssla med kottar. Anna menar att de arbetar med reellt 

inflytande genom att vara lyhörda och flexibla. 
 

Å då hade vi kanske planerat något, nej då kom tjejerna med något annat, då hängde vi 

på direkt.   

(Anna) 

 

 

Hon lyfter också ett exempel där barnens intresse styrde deras nyligen avslutade temaarbete. Det 

hade regnat och utanför förskolan fanns stora vattenpölar. Diskussioner om vad som kunde hända 

med vatten tog fart. På förhand visste pedagogerna att barnen tyckte det var intressant med 

experiment, och detta användes för att undersöka vattnets egenskaper. Min undran blev då vad de 

gjort för experiment och Anna berättade om färgpenslar som doppats i vatten, vilket innebar att 

vattnet färgades. De hade också fyllt plastmuggar med vatten och låtit det frysa. Isklumparna ställde 

de sedan ut och barnen fick se vad som hände. Genom upplevelse och diskussion fick barnen nya 

erfarenheter.  
 

OJ, det smälte. Å varför de? Jo det var ju varmt ute och det regnade och ja.. ÅÅÅ, å vad kan man göra, vad är 

vatten bra till? Sådär har de ju diskuterat.   

(Anna)  
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Informanterna är överens om att det är pedagogerna som planerar verksamheten, men när barnen 

kommer med egna idéer eller synpunkter, så lyssnar de och genomför det som går. Det är en 

utmaning att ge alla barn reellt inflytande i en åldersgrupp med 1-5 åringar. Samtliga beskriver att 

det är lättare att ge de äldre barnen inflytande. Framförallt de som också har det verbala språket.  
 

Då kan man ju säga direkt att när vi arbetar med barn som är 1-5år… så blir det ju… oftast de större barnen. 

Det blir ju deras förslag eftersom de kan prata.  

(Stina)  

Det är ju svårt med ettåringarna, de har ju inte det inflytandet.  

 (Elsa)  

 

Vi försöker ändå att lyssna in dem och vi…så gott det går med personal och så, att alla ska vara nöjda och 

glada aa… men de små tycker jag personligen är svårare å… å följa det här demokrati…mmm…  
 

(Johanna) 
 

*Högt andetag* Alla är jättesvårt! För vi har ju ett…så små. Å vi har…icke svensktalande.  

(Anna)   

 

Följande dialog ägde sedan rum mellan mig och Anna;  

Jag: - Tänker du att en femåring har större inflytande på verksamheten än vad en ettåring har?  

Anna: - O JA!..... MEN ettåringen tar ju mera kraft av oss…än femåringen….förstår du mig?  

Jag: -  Aaa, men hur tänker du då?  

Anna: - Jo men det, vi engagerar oss ju mer i de små för de behöver ju ha det. Men de stora behöver ju också 

ha det lika mycket.  

Jag: *Nickar och ler förstående*.  

Anna: -  Men jag menar överlag så tar ju… de små MER tid ifrån de stora då i själva tema…eller dagen. Men 

de stora behöver ju ha´t också. Eller allihopa behöver ju ha sååå…  

De yngre barnen upptar mer tid än de äldre, något också Johanna lyfter. Hon beskriver att 

ettåringarna och små barn kräver närhet och omsorg på ett annat sätt än deras femåringar, varför de 

yngsta styr på sitt sätt.  
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Stina berättar om de yngre barnen som älskar att dansa. Trots att de inte utvecklat det verbala 

språket, förstår hon vad de vill. Hon förklarar att barnen går in i det rum där bandspelaren står och 

ställer sig och pekar på den. Då är det betydelsefullt att uppmärksamma det. 

 

Så det är ju ett sätt av inflytande det också, att man försöker ta tillvara på det de vill också. Eller när de 

kommer och tar en i hand och vill gå till dockvrån och leka till exempel, att man följer med. Det blir ju de 

minstas sätt.  

(Stina)  

Språket är en faktor som avgör vilket inflytande barnet får. Både Johanna och Anna berättar att 

många barn har ett verbalt språk men inte talar svenska, vilket påverkar deras möjlighet till 

inflytande. Båda beskriver att de försöker samtala med barnen genom kroppsspråk, bilder och 

tecken, men att det ändå är utmanande. Trots språkskillnader försöker de varje dag känna av vad 

barnen tycker är roligt säger Johanna. Hon försöker alltid ha med sig i bakhuvudet att barnen ska få 

inflytande. Exempelvis försöker de, om det finns personal, tillgodose de barn som inte vill vara ute 

genom att någon stannar inne med dem. En svårighet för att ge alla barn reellt inflytande är 

barngrupp i förhållande till personalantal och de känner sig ofta underbemannad beskriver både 

Johanna och Stina. 

 

När Elsa fick frågan hur hon möjliggör att alla barn kan få inflytande över verksamheten, svarar hon 

att det är svårt och tystnar sedan en kort stund. Därefter beskriver hon att under en samling där en 

ettåring visar sig otålig, får hen inflytande genom att de respekterar detta och går ut från det rum där 

samlingen pågår. Hon säger att de aldrig tvingar barnen att delta om de inte vill vara med. Jag frågar 

om hon inte ser det som reellt inflytande och hon svarar;   

Jo Jo, det är ett inflytande egentligen som det lilla barnet har på det viset…  

(Elsa)  

Samtliga informanter hävdar att det är viktigt att lyssna på det barnen vill. Johanna lyfter åter 

exemplet att de går in om någon är ledsen. Hon beskriver också att verksamheten är ganska inrutad, 

och att det därför inte blir så långa stunder på en dag som barnen får vara med och påverka. Det är 

inte alla dagar eller gruppkonstellationer som passar för att barnen helt kan få bestämma vad de kan 

eller ska göra säger hon.  

Man måste vara lite fyrkantig också, för många barn behöver det! Vi har ju våra tider å så, så det är inte så att 

de hela tiden… de kan inte påverka allt hos oss.  

(Johanna)  
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Johanna, Stina och Elsa uttrycker att det inte är speciellt ofta de diskuterat barns inflytande. 

Speciellt inte denna höst då det varit lite planeringstid säger Stina och Johanna. Ytterligare en 

aspekt som Stina lyfter är att arbetslaget fått mer arbetsuppgifter.  

Det är väl det att det läggs ju på oss hela tiden nya saker nu då som en ska lära sig och som en ska göra åå det 

måste vi liksom göra. Å då får man ta det först. Å sen är det ääändå mycket saker en känner att en skulle vilja 

sitta och prata om som en inte hinner. Och det är ju…hemskt ändå. För det är ju liksom barnen är ju fokus, 

det är ju det vi ska lägga på. Tycker jag.  

(Stina)  
 

 

Analys 
Pedagogerna beskriver att det varit för lite planeringstid under den aktuella hösten, och att det därför 

inte funnits tid att diskutera olika arbetssätt. Det har också lagts fler arbetsuppgifter på pedagogerna, 

exempelvis dokumentation. De organisatoriska förhållandena beskrivs här vara en faktor som 

påverkar möjligheterna för pedagogerna att diskutera, reflektera och analysera kring sitt arbete 

varför detta påverkar deras arbete och förhållningssättet till det. 

 

De organisatoriska förhållandena – barngruppen - lyfts också fram som en utmaning för att kunna 

ge barnen reellt inflytande. Informanterna har många yngre barn på avdelningen och många barn 

som inte talar svenska, vilket de tycker är svårt när det kommer till att ge barnen inflytande. 

Ytterligare en utmaning ligger i att räcka till och informanterna syftar då till barnantalet i 

förhållande till personalen. Om ett barn inte vill vara ute försöker de att gå in, men det beror på hur 

många anställda som arbetar. 

 

De organisatoriska förhållandena påverkar arbetet eftersom de har många små barn som tar mer tid 

och kräver både mer närhet och omsorg i jämförelse med de äldre. Samtidigt ser informanten detta 

som att barnet då också styr, vilket kan beskrivas som en form av inflytande. Här blir det synligt att 

informanten reflekterar och analyserar kring sitt egna förhållningssätt. Först ser hon hinder, men 

sedan väljer hon att se vilka möjligheter det kan ge barnen. 

 

Informanterna ger också sken av att de inte tänker så mycket kring uppdraget, utan det är något som 

bara finns där någonstans i bakhuvudet. 

Samtliga informanter lyfter att det är en utmaning att ge små barn och barn som inte talar det 

svenska språket, inflytande. Alla får nog inte vara med och påverka verksamheten utan det är de 

äldsta som får den möjligheten, säger en informant. I nästa mening beskriver informanten hur de 

försöker använda olika medel för att kommunicera med barnen. Exempelvis använder hon bilder för 

att se vad barnen tycker om. Två informanter beskriver också att de försöker kommunicera via 

kroppsspråk, bilder och tecken för att inkludera alla barn. Pedagogen blir betydelsefull för att barnet 

ska uppmärksammas och kunna få inflytande, men vi kan också se att pedagogerna inte reflekterat 

kring sitt arbete, vilket gör att informanterna inte ser att deras arbetsmetoder ger barnen möjlighet 

till inflytande. 
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Önskasamlingar är en arbetsform som används för att ge barnen inflytande och låta dem vara med 

och påverka både verksamheten och sin dag på förskolan. Barnen får möjlighet att uttrycka både det 

som är bra och mindre bra. Pedagogerna lyssnar på barnen och om det finns möjlighet så gör de det 

barnet önskar. Barnens inflytande synliggörs exempelvis när de utformar tema efter barnens önskan. 

En informant beskriver också att inflytande ges till barnet när hen blir lyssnad på om hen ger uttryck 

för att inte vilja delta i samlingen. Ett annat sätt att möta barnet och dennes vilja, är att vara 

uppmärksam på barnets aktivitet och kroppsspråk. Till exempel ville ett barn höra musik och gick in 

i rummet där bandspelaren stod och pekade på denna. 

 

 

Hur beskriver pedagogerna begreppet demokratiska värderingar?  
Samtliga informanter ger uttryck för att demokratiska värderingar handlar om bemötande mot 

andra. Det är betydelsefullt att kunna lyssna på varandra. Alla är lika mycket värda och alla ska 

behandlas lika säger Anna och Elsa. Ta hand om varandra, vara rädda om varandra och visa hänsyn 

mot alla andra, är återkommande meningar från informanterna. 

Vad ska man göra? Hur ska man vara mot varandra? Hur gör man i leken? Ska jag bestämma? …. Och där 

har du ju demokrati.  

(Anna)  

Det gör vi ju egentligen VARJE dag. Det är ju det här att vi är lika mycket värda allihop. Det ska ju… det ska 

ju liksom inte vara någon skillnad. Å inte mellan killar och tjejer heller… Å särskilt det här att man liksom, 

att vi ska vara rädda om varandra. Vi är inte lika, vi får vara olika, men att vi, att vi ska bry oss om varandra. 

Ta hand om varandra.  

(Stina)  

Lyssna, vara snälla och hjälpa varandra är betydelsefullt hävdar Stina. Lyssna på varandra innebär 

att låta alla komma till tals, och att vänta på sin tur. Det är bra att träna på, för det är jättesvårt att 

prata bara en i taget säger hon.  

Barnen ska känna att de blir lyssnade på, att det de säger är betydelsefullt och att man verkligen bryr 

sig. Samtliga informanter belyser att det sker genom att vara intresserad av det barnen säger. Det är 

också viktigt att barnen känner att det är meningsfullt på förskolan säger Johanna.  

De ska känna att de har möjlighet att påverka och samtidigt veta att bara för att jag vill en sak betyder det inte 

att det blir så.  

(Johanna)  

Johanna berättar att om två barn vill gå ut och de andra stanna inne, så stannar de inne, men att de 

kanske går ut nästa gång. Hon tänker att barnen vid sådana tillfällen kan få med sig vad demokrati 

kan innebära. 
 

Men det är ju demokrati, att man har en röst och att den ska få höras, men det behöver inte betyda att man får 

som man vill tycker jag. Det är inte samma sak.  

(Johanna)  
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Den viktigaste demokratiförståelsen för ett barn att få med sig för framtiden, är att lyssna och ta 

hänsyn till vad andra säger Elsa. Hjälpa varandra, vara rädda om varandra och respektera varandra 

lyfter Stina som de viktigaste demokratiförståelserna att få med sig från förskolan. Johanna säger att 

det viktigaste för barnet att få med sig är att hen har en röst och att hen ska göra sig hört, men 

samtidigt kunna acceptera att hen inte alltid får som hen vill.  

Jag tror inte man gör barnet nytta genom att alltid lyssna på det. Å alltid följa barnets väg. 

Det tror jag inte på….. inte ALLTID…  

(Johanna)  

Analys 
De fyra informanterna uttrycker att demokratiska värderingar handlar om bemötande mot andra. Ta 

hand om varandra, vara rädda om varandra och visa hänsyn mot varandra är återkommande 

meningar hos samtliga. Barnen ska känna att de blir lyssnade på, och att det de säger är 

betydelsefull. Vidare beskrivs att barnen ska veta att pedagogerna verkligen bryr sig och att de är 

intresserade av det barnen säger. Barnen ska också kunna lyssna på varandra och vänta på sin tur.  

 

Pedagogerna lyfter betydelsefulla demokratiska värderingar som barnen kan få med sig ifrån 

förskolan, och vi kan därför se att verksamheten är avgörande för att det ska bli möjligt. Hade det 

inte funnits en barngrupp, hade de inte kunnat få de demokratiska värderingarna som informanterna 

anser är betydelsefulla. Hjälpa varandra, vara rädda om varandra och respektera varandra är också 

sådant som lyfts som betydelsefullt och det krävs därmed fler än en person för att kunna tillägna sig 

de här demokratiförståelserna. En informant beskriver också att det kan handla om att vi stannar 

inne om flest barn vill det, varför miljön kan anses vara en faktor som påverkar barnen att kunna 

erfara demokratiska värderingar. Hade de inte kunnat välja mellan att vara inne och ute hade inte 

barnen kunnat välja och därmed fått förståelse för att det blir som flest vill. 

 

Den svåraste faktorn att utläsa är pedagogernas reflektionsarbete, men i Stinas citat kan vi ändå se 

att hon diskuterar med sig själv och därmed reflekterar kring vad demokratiska värderingar innebär.  

Det gör vi ju egentligen VARJE dag. Det är ju det här att vi är lika mycket värda allihop. Det ska ju… det ska 

ju liksom inte vara någon skillnad. Å inte mellan killar och tjejer heller… Å särskilt det här att man liksom, 

att vi ska vara rädda om varandra. Vi är inte lika, vi får vara olika, men att vi, att vi ska bry oss om varandra. 

Ta hand om varandra.  

(Stina)  
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Hur arbetar pedagogerna för att barn ska tillägna sig demokratiska 

värderingar?  
Arbeta demokratiskt handlar om att alla ska ha lika rätt till uppmärksamhet och möjlighet till att få 

prata och höras förklarar Elsa. Barnets vilja att uttrycka sig ligger i vår uppfostran säger hon. Stina 

har testat att använda sig av en sten som barnen får hålla i och den som håller i stenen är den som 

får prata. Detta anser hon gett resultat och tror det kan bero på att det blev så tydligt för barnen 

vems tur det var att prata. Stina hävdar att demokratigrunden är att värna om varandra, vilket hon 

menar att barnen på hennes avdelning verkligen gör. När någon behöver hjälp med sina skor eller 

vantar i tamburen, så hjälper de ofta varandra säger hon. Pedagogerna ber ibland också de äldre 

barnen att ta med de yngre ifrån tamburen och in på avdelningen, vilket hon menar är ett sätt bry sig 

om varandra. 

 

Samtliga informanter menar att det är naturligt att arbeta demokratiskt, men är inte något som så 

ofta diskuteras. Vi tänker nog inte så mycket kring demokratiuppdraget i våra planeringar, men 

ibland delar vi upp barngruppen så att de äldre kan göra lite svårare saker säger Elsa. Anna och 

Johanna beskriver att arbetet med femåringarna i en grupp och de yngre i en annan. De äldre har fått 

vara med och bestämma vad vi ska göra, och vi har också tillsammans reflekterat kring det som 

varit roligt berättar Johanna. Målen ligger långt där bak i bakhuvudet hävdar Anna.  

Det står ju med i läroplanen, så det är liksom som att det, det är självklart att…jag tror nog att alla vi tänker 

på det. Men vi har inte diskuterat det nej, och det skulle vi behöva göra. Det är mycket vi bööör göra… 

   (Johanna) 

    

 

Elsa ser barngruppen som en utmaning för att arbeta demokratiskt. De har en svår barngrupp säger 

hon. Många små och många med annat modersmål. Johanna tycker att utmaningen ligger i att kunna 

finnas där för alla. De mindre barnen tar mycket mer tid än de äldre, vilket blir en utmaning i det 

demokratiska arbetet hävdar hon. Stina ser också en utmaning i den stora barngruppen jämfört med 

personalantal. Anna säger också att den åldersintegrerade gruppen ställer mer krav på pedagogerna 

än vad en åldershomogen grupp gör. Hon beskriver att de äldre barnen får klara sig mer själva hos 

dem. Jag frågar om hon ser att de äldre barnen också kan tillägna sig demokratiska värderingar då.   

Det anser hon, men hon tycker inte att det är bra. Jag undrar varför och får svaret;  

Därför att de behöver ju också ha vår närhet. Å hjälpa dem att styra upp så att det inte blir de här konflikterna. 

Att man måste ligga steget före. Men det liksom hinner vi ju inte med när det är en sån barngrupp som vi har.  

(Anna)  

Vi försöker ju göra så lika och rätt som möjligt för alla, säger Anna. Hon beskriver att de tidigare 

bakat pepparkakor med de större barnen och att de yngre då satt vid bordet bredvid och ”bakade” 

med lera. På så vis fick alla vara med och alla var nöjda. Vidare berättar hon att när de stora målar 

på staffli, kan de yngre få måla med kritor eller liknande om de vill. Målar barnen stora 

golvmålningar kan alla vara med och då är det ett hav av barn berättar hon. 
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En metod som lyfts för att arbeta demokratiskt är att diskutera med barnen. Barnen kan inte anta att 

de ska ha alla saker, utan måste fråga sina kompisar om de får låna dem menar Elsa och Anna. När 

barn är oense måste Elsa ibland gå emellan och sära på dem genom att ta med sig ett barn därifrån 

och hitta på något annat. Hon beskriver en händelse som skett utomhus och där hon slussat in ett 

barn i en annan aktivitet. Jag frågar om det fungerade och får till svar;   

Det är väl såhär att det är alltid något annat som händer direkt efter så man följde ju med dit, så jag vet inte 

hur det löste sig.  

(Elsa)  

Hon beskriver att barn kan tillägna sig demokratiska värderingar när de inte får som de vill, genom 

att de måste lära sig att dela med sig och ta hänsyn till andra. Stina hävdar att det är betydelsefullt 

att arbeta med demokrati redan i förskolan och menar att hon ser det som en möjlighet att börja 

tidigt. Hon hoppas verkligen att de demokratiska värderingarna följer med barnen när de blir större.  

För har de inte fått det här, så är det frågan. Tror jag ju att det blir ännu svårare. De måste ju bära med sig. 

Man kan inte börja med det när de är sex år eller något annat utan det måste nog vara med sen man….. nä 

men just det här att man hört det…eller så. Såhär gör vi!  

(Stina)  

Stina diskuterar med sig själv om andra sätt att tänka. Om barnen börjar hos oss när de är ett år och 

går här tills de ska fylla sex, så borde de under något år tillägna sig det säger hon. Däremot 

efterlyser hon klarare direktiv för vad det demokratiska arbetet ska innebära. Vidare berättar hon att 

de plockar ut det som är mest angeläget för deras barngrupp.  

Vi pratade just om det här med pojkar och flickor och att man tror ju att man är jätte rättvis. Det tror jag inte 

alls att man är egentligen. *Skrattar*. /…../ ja men vi erbjuder ju alla, alla leksaker och så, så det finns ju… 

både typiska kill och tjej. Och det är ju ingen skillnad. Man säger ju inte till någon att nej men du får inte vara 

i dockvrån om du är kille, utan det är ju för alla. /…../ förr var det ju mycket mer att flickor skulle vara snälla 

och jaa lite såhär och pojkar var pratige, men jag menar, det finns lika mycket flickor som är pratige idag. 

*Skrattar* Så jag tror inte att *skrattar* jag tror inte att man pratar till dem annorlunda såå. Jag vet inte. Om 

vi blir filmade kanske vi gör det…det vet man inte.  

(Stina)  

Elsa menar att det ofta handlar om att prata med barnen. Om två barn är oense om en cykel och hon 

vet vem som hade den först pratar hon med det andra barnet och berättar att hen måste vänta på sin 

tur. Barnet kan inte alltid få som hen vill utan barnet måste ta hänsyn till andra säger hon. Detta 

styrker även Johanna i sitt tal. 
 

Nej men jag tycker det hör till demokrati att nej men man försöker resonera, komma fram till en lösning.  

(Johanna)  
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Vidare fortsätter Johanna att berätta att det uppenbarligen inte alltid går att få som man själv vill.  

Hon tror också att barn är ganska vana vid det på förskolan. Här är det många andra barn att ta 

hänsyn till säger hon. Johanna tror det kan vara tufft för barn att komma till förskolan ibland. Hon 

menar att pedagogerna går in och styr och säger till barnet att idag gör vi på detta sätt för sist gång 

gjorde vi som du ville. Det är positivt att barn inte alltid får som de vill i förskolan säger hon.  

Stina berättar om tre pojkar som suttit ute och grävt. Ett av barnen skulle inte få vara med för de två 

övriga, men eftersom det bara var tre barn ute kände hon att det måste gå. Då är det nog bra med lite 

samarbete säger hon. Vid ett annat tillfälle kom det ett barn och ville ha ett vattenfall i några andra 

barns kanal. Stina sa åt hen att fråga de andra och de ville inte. Då måste barnet kunna lyssna på de 

andra. Händer det igen kanske barnet lär sig att hen inte kan köra sitt race hela tiden säger hon. 

Vidare beskriver hon att om det är två barn som har en bra lek och det kommer ett tredje barn kan 

det också förstöra leken. Därför anser hon att det blir en avvägningsfråga när barn ska få delta i 

andras redan befintliga lek. 

 

Jag frågar om informanterna anser att arbetslaget arbetar mot samma demokratiska mål och 

samtliga beskriver att demokratiuppdraget inte diskuteras så ofta.  

Det vågar jag väl inte säga när vi knappt diskuterar *Skrattar*. /…./ A men det gör vi ju, då är vi ganska lika 

så. Men det är klart det skulle vi behöva diskutera, helt säkert. Sen kanske vi gör det i alla fall. Men vi har ju 

diskuterat det för dåligt, helt klart! Det tycker jag.  

(Stina)  

Analys 
Prata och diskutera med barnen är en arbetsform som samtliga använder sig av. Detta görs för att 

tillsammans med barnen komma fram till en lösning. Pedagogernas förhållningssätt är därför 

avgörande för hur barnen blir bemötta. 

   

Informanterna beskriver också att de ibland måste styra upp olika situationer om det blir konflikter. 

En informant beskriver att det är en avvägningsfråga när hon gör det och inte. Ibland måste barnet 

acceptera att hen inte får som hen vill säger hon. Om två barn leker bra, kan ibland ett tredje barn 

bryta det. Informanten har analyserat vad det får för konsekvenser för barnen om hon går in och 

bryter en pågående aktivitet, jämfört med om barnet måste acceptera att hen inte blir insläppt i 

leken. 

   

Barnen måste kunna visa hänsyn till sina kamrater och för att öva sig på att lyssna på andra och 

vänta på sin tur använder en informant sig av en sten vilket belyser vem det är som får prata. Det är 

ett bra arbetssätt och det blir tydligare för barnen beskriver informanten. Hon berättar också att de 

ibland ber de äldre barnen hjälpa de yngre barnen vilket blir en träning för att bry sig om andra. 

Pedagogen har här reflekterat kring sina arbetsmetoder och ser att kan ge barnen positiv erfarenhet 

av vad demokratiska värderingar kan innebära. 

 

De organisatoriska förhållandena anses både ge möjlighet och hindra det demokratiska arbetet. 

Arbeta demokratiskt handlar om att alla ska ha rätt till uppmärksamhet och till att få prata och 

höras. Barngruppen delas ibland för att möjliggöra detta. De organisatoriska förhållandena 

möjliggör att barngruppen kan delas. Samtidigt ställer barngruppen stora krav på pedagogen och det 

är svårt att hinna med alla barnen beskriver informanterna. 
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Slutsatser 
Utifrån tidigare redovisad teori, kan vi dra slutsatser av framkommen empiri. Slutsatserna återges i 

form av redogörelse av ovan valda kategoriseringar. 

 

 

Hur beskriver pedagogerna att de synliggör demokrati för barnen i det 

vardagliga arbetet? 
Pedagogerna beskriver att de använder både fysiska ting och verbala yttringar för att åskådliggöra 

demokrati för barnen i förskolan. Bland annat använder de en sten och endast den som håller i 

stenen får prata. Det blir då tydligt för barnen vems tur det är att prata, och de andra får vänta på sin 

tur att hålla i stenen. Enligt Säljö (2014) har termerna redskap eller verktyg en speciell betydelse i 

ett, eftersom vi använder dem för att agera och förstå vår omvärld. Detta blir särskilt tydligt när 

pedagogerna i studien exemplifierar arbetet med demokrati i det vardagliga arbetet genom att 

använda stenar och önskesamlingar. Önskesamlingar är samlingar där barnen har rätt att yttra 

önskningar om vad de vill göra under en speciell dag eller en viss tid i förskolan. 

Barnen ska lära sig att dela med sig, till exempel när fler barn vill använda samma leksak. 

Pedagogerna kan då gå in och presentera flera alternativ för att barnen ska ha möjlighet att få välja. 

Om barngruppen ska göra något speciellt kan det förekomma att den som inte vill, har möjlighet att 

slippa. Genom kommunikativa processer (Säljö, 2014) blir således individen delaktig. 

Pedagogerna ber ibland de äldre barnen hjälpa de yngre, vilket blir en form av övning för att bry sig 

om andra. Vidare delas barngrupperna ibland upp, för att möjliggöra allas rätt att synas och höras. 

Arbeta med demokratiska värderingar görs också genom att pedagogerna alltid försöker göra så rätt 

och lika som möjlig för alla. Detta kopplas återigen till den tidigare presenterade teori (Säljö, 2014) 

där det återges att kommunikativa processer gör individen delaktig i färdigheter och kunskaper.  

 

Hur beskriver pedagogerna att de arbetar för att möjliggöra så det 

enskilda barnet får reellt inflytande i verksamheten? 
Informanterna arbetar med bilder, tecken och kroppsspråk för att kunna möjliggöra att så många 

barn som möjligt ska få inflytande i verksamheten. Önskesamlingar är som tidigare nämnts en 

metod som används, och beskrivs möjliggöra för barnen att få inflytande. Där kan barnen berätta 

vad de tycker om och vad de inte tycker om. Önskesamlingar gör det också möjligt för barnen att 

vara med och styra över dagen på förskolan.  

Pedagogerna beskriver i studien att reellt inflytande är att barnen ska vara med och påverka 

verksamheten till viss del. Av Säljö (2014) får vi reda på att det människor skriver, säger eller gör, är 

kontextuellt bestämt. Det vi får reda på är det personen uppfattar gälla i just den situation hen 

befinner sig och utifrån de villkor hen uppfattar gäller. Här får vi alltså reda på att barnen får vara 

med och påverka till viss del. Denna del barnen kan vara med och påverka, bör således vara helt 

beroende av vilken pedagog som för stunden jobbar. 

 

Ur redovisad empiri ovan, får vi reda på att barnen har rätt att bli lyssnade på, för att kunna få 

inflytande. Informanterna menar vidare att inflytande handlar om att till exempel anpassa materialet 

på förskolan efter barnens intresse, och att det ska finnas på en tillgänglig nivå för samtliga i 

gruppen. 
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Resultatet från redovisad empiri, beskriver också en pedagog som både ser och ger respons på barn 

som inte har det verbala språket, men kan uttrycka sig med sin kropp. Detta kan då representera 

barnets möjlighet till reellt inflytande. Hade inte pedagogen uppmärksammat att barnet stod och 

pekade på bandspelaren, hade hen inte fått möjlighet till inflytande och barnets intuitioner hade inte 

tagits tillvara. Informanten beskriver själv detta som att barnet får reellt inflytande, vilket kan 

hänvisas till att hon reflekterat kring vilken konsekvens hennes förhållningssätt får för barnet. Som 

Säljö (2014) beskriver, är all kommunikation ömsesidig och måste relateras till de fysiska och 

intellektuella redskap som människor har tillgång till. En individs sätt att lösa problem och handla 

är alltid relativt till de redskap och den kontext som finns tillhanda.  

 

 

Hur arbetar pedagogerna för att barn ska tillägna sig demokratiska 

värderingar 
Arbetet för att barnen ska tillägna sig demokratiska värderingar, fortgår framförallt genom att 

samtala med barnen. I samtalen försöker de tillsammans med barnen diskutera fram en lösning. 

Ibland går pedagogerna in och styr, vilket exempelvis sker när pedagogerna måste gå in i en konflikt 

och ta beslut eller försöka leda in barnet på en annan aktivitet. 

De äldre barnen får lära sig hjälpa de yngre vid till exempel påklädnad för uteaktivitet. Vidare gäller 

att i samlingar, få den som håller i stenen prata, medan de övriga får vänta på sin tur. 

Pedagogerna kan även lyssna på det ena barnets önskan ena dagen medan barn två, får bestämma 

andra dagen. 

 

Hur beskriver pedagogerna begreppen reellt inflytande och demokratiska 

värderingar? 
Om vi med demokrati avser medbestämmande och med inflytande menar möjlighet att påverka 

(SAOL), kan vi koppla det till informanternas redogörelse för barnens rätt att bli lyssnade på, att bry 

sig om, hjälpa och värna om varandra liksom att själv kunna lyssna och visa hänsyn. Detta är 

demokratiska värderingar som pedagogerna alla är överens om. 

Det handlar också om ett förhållningssätt då de beskriver att barnen ska få möjlighet att påverka 

verksamheten och att pedagogerna inte ska bestämma allt i förväg. Samtidigt som informanterna 

beskriver att det handlar om att följa barnets vilja, beskriver de också att det kan handla om att 

barnen får alternativ att välja mellan, varför vi ser att informanterna reflekterar kring sitt egna 

förhållningssätt. 

 

Pedagogerna anser att de arbetar mot samma demokratiska mål, vilket kan tolkas bero på 

pedagogernas förhållningssätt till uppdraget. Det blir därmed betydelsefullt att arbeta och förstå 

uppdraget på samma sätt för att barnen ska få möjlighet till inflytande. Pedagogernas 

förhållningssätt blir också tydligt framträdande i den beskrivning som ges att de försöker göra så 

rätt och lika som möjligt för alla. Barn ska lära sig bry sig om varandra, vänta på sin tur och till viss 

del få vara med och bestämma. 

Vid konflikter eller olika önskemål från barnen, blir det stundom viktigt med muntlig 

kommunikation för att finna gemensamma lösningar. 
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Från tidigare forskning kan vi utläsa att demokratiarbetet i förskolan framför allt avgörs av tre 

faktorer. Oberoende av teoretisk utgångspunkt och vilken metod forskaren använt sig av, har de sett 

att demokratiarbetet i förskolan beror på pedagogen, de organisatoriska förhållandena och 

pedagogens reflektions- och analysarbete. Återkommande i informanternas svar är att det beskrivs 

som svårt att arbeta med reellt inflytande och demokrati på grund av de organisatoriska 

förhållandena. Barn som inte talar svenska, stort åldersspann i grupperna liksom för lite personal i 

förhållande till gruppstorlek är svårigheter som pedagogerna reflekterar över. Vidare framkommer 

att tillkommande arbete av främst administrativa uppgifter är en organisatorisk svårighet. 

 

 

Diskussion 
Återkommande i informanternas svar beskrivs att det är svårt att arbeta med reellt inflytande och 

demokrati på grund av de organisatoriska förhållandena – barngruppen. Barngruppen har dels en 

åldersspridning från 1-5år och många barn har svenska som andraspråk, vilket beskrivs vara en 

utmaning för att likvärdigt kunna bemöta alla barn. Arnér (2006) lyfter i sin forskning fram 

förskollärare som ger uttryck för att det är omöjligt att möta läroplansmålen på grund av olika 

hindrande förhållande, så som för lite personal i förhållande till barnantal. Det är svårt att inte 

belysa de organisatoriska förhållandena som utmaningar och hinder för demokratiarbetet, men det 

går också att se möjligheter. Exempelvis berättar informanterna att de ibland väljer att dela på 

barngruppen för att alla barn ska få höras och synas. De beskriver också att de använder sig av olika 

miljöer som inne och utemiljön, vilket blir en organisatorisk möjlighet. Detta kan tolkas som att 

barnen ges möjlighet till ökat inflytande genom de organisatoriska förhållandena. 

 

I studien säger informanterna att det är svårt att arbeta med demokrati i barngrupperna, men deras 

beskrivningar av vardagen visar snarare tvärtom. De säger att det är svårt att jobba med demokrati, 

men i nästa stund säger de att de yngre barnen kräver och får mer närhet och omsorg än de äldre. 

Detta kan uppfattas som att de yngsta barnen tillgodoser sig demokrati när de får närhet och omsorg 

men det kanske är ett oreflekterat förhållningssätt hos pedagogerna i denna studie. Enligt tidigare 

forskning av Ribaeus (2014) har pedagogerna lättare att prata om och skriva in demokratiuppdrag i 

olika dokument, än att omsätta det i praktiken. Denna studies resultat visar alltså tvärtom – 

pedagogerna jobbar aktivt med demokrati, men har inte riktigt insikt i att det faktiskt är det de gör. 

Utifrån teorin kan det förstås som att pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen här blir en 

positiv faktor för att barnet ska tillägna sig demokratiska värderingar. Som tidigare forskning också 

lyfter ser vi att reflektionsarbetet är nödvändigt och ett viktigt redskap i demokratiarbetet. 

Pettersvold (2014) belyser också hon betydelsen av reflektionsarbete och att ha en självkritisk blick 

på sina arbetsmetoder, vilket underlaget i denna studie även styrker.  

 

Studie kan också knytas an till skolverkets (2017b) beskrivning om att förskolans värdegrundsarbete 

ska byggas utifrån de tre perspektiven om, genom och för. I studien framkommer att informanternas 

demokratiarbete, likaså värdegrundsarbete, bygger på just de här tre perspektiven. Barnen får 

kunskap om demokrati genom pedagogernas arbetssätt vilket är för framtiden. Förutsättning för en 

god lärandemiljö beskrivs enligt skolverket (2017b) vara ett tillåtande klimat med tillitsfulla 

relationer och där ingen kränks. Det är i möten, samtal och relationer med andra, som barn utvecklar 

de demokratiska förmågorna skriver Skolverket. I denna studie verifieras detta då pedagogerna 

menar att barnen måste vara delaktiga och ha möjlighet att få uttrycka sina åsikter och önskningar. 

Det sker bland annat genom önskesamlingar, uppmaningar att barnen hjälper varandra i olika 

situationer, att barnen inte alltid får som de vill och att kunna dela med sig av bland annat leksaker. 

 

Pettersvold (2014) hävdar att demokratibegreppen förstås olika beroende av person som tolkar det, 
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något också Westlund (2011) belyser i sin forskning. Westlund (2011) skriver att begreppen i ett 

mångkulturellt och föränderligt samhälle nödvändigtvis inte uppfattas på samma sätt, varför det blir 

betydelsefullt att lyfta begreppen för diskussion i förskolan. Detta är något som kan tänkas vara 

avgörande för att öka pedagogernas uppfattningar kring vad begreppet reellt inflytande faktiskt kan 

innebära. Säljö (2014) skriver att kommunikation är beroende av kontexten för att bli begriplig och 

jag vågar påstå att samma forskningsfrågor som denna studie bygger på, skulle få helt andra svar 

om en liknande undersökningen till exempel skulle göras i en verkstadsindustri. 

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur pedagoger anser sig tillämpa begreppen demokrati 

och reellt inflytande i sitt vardagliga arbete med förskolebarn. I resultatet beskrivs av informanterna 

själva, att det är naturligt att arbeta demokratiskt och att målen finns med i bakhuvudet hela tiden. 

Demokratiuppdraget påverkar pedagogernas arbete eftersom läroplanen är ett styrdokument som de 

ska förhålla sig till vilket resultatet visar att de gör. 

 

Utifrån pedagogernas berättelser går det att urskilja att förhållningssätt till uppdragen blir det 

viktigaste för barns möjlighet till inflytande och att erfara demokratiska värderingar. Frågan blir då 

snarare hur de arbetar med läroplansmålen vilket också framgår i resultatet. Denna studie kan därför 

hjälpa pedagoger upptäcka att mycket demokratiarbete sker även om de själva ofta kan ha svårt att 

se det. Förhoppningsvis hjälper också studien fler yrkesutövare inom förskola och skola att se 

uppdragen på nya sätt, vilket kan hjälpa dem i granskning av arbetsmetoder. 

 

Förhoppningen är att detta arbete gett ökad kunskap om betydelsen av att pedagoger reflekterar 

kring sitt arbete, och hur just deras förhållningssätt påverkar barnen. Studien belyser vikten av att ge 

förskollärarna tid och möjlighet att reflektera och diskutera kring sitt arbete och de metoder som 

används för att barn ska få erfara demokrati. Som Pettersvold (2014) beskriver det, så ligger 

nyckeln hos oss vuxnas för att barn ska kunna tillägna sig demokrati, men det krävs både 

kompetens och kompetensutveckling. En förskola kan inte antas bli demokratisk bara för att barnet 

ges inflytande, utan demokratiarbetet måste också problematiseras (Westlund, 2011). 

 

Genom semistrukturerade intervjuer fick informanterna möjlighet att i stor utsträckning själva 

utveckla samtalen. För att få utförligare svar från informanterna, användes både probing och icke-

verbal probing, vilket visade sig vara betydelsefullt för att få fram det redovisade resultatet. 

Resultatet svarar för just de här fyra intervjuerna och därför bör man tänka på att om intervjuerna 

utförts med andra pedagoger, kan det också ha gett ett annat resultat. Likaså om forskaren antar en 

annan ansats, teori eller använder sig av en annan metod. Den som utför studien tolkar inte bara 

transkriberat material utan omedvetet sker iakttagande av ansiktsuttryck, pauser som uppstår, 

fysiska rörelser hos informanten och så vidare. 
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Förslag till vidare forskning 
Som förslag till vidare forskning, skulle det vara intressant att se om pedagogernas beskrivning 

stämmer med det de faktiskt gör. Ett sätt skulle kunna vara att observera pedagogerna i deras 

dagliga arbete. Möjligen kan det upptäckas att de använder många fler arbetssätt än det som här 

framkommer. Även att använda de tre faktorerna (pedagogen, organisatoriska förhållanden samt 

pedagogens reflektions- och analysarbete), men koppla till en annan teori kan tänkas vara intressant. 

Det känns också betydelsefullt att lyfta tankar om att det kan finnas många andra faktorer som 

påverkar pedagogernas arbete än de tre som beskrivs i detta arbete, varför det också skulle kunna 

vara ett ämne att spinna vidare på. 

 

 

Slutord 
Som svar på min inledande fråga, där jag uttrycker en osäkerhet kring huruvida Sverige är ett 

demokratiskt land, vill jag hävda att jag fortfarande är övertygad om att det är det, men det är i min 

mening. Det är inte säkert att läsaren av detta arbete tolkar demokrati på samma sätt och därför är 

det oerhört betydelsefullt att vi aldrig slutar reflektera och diskutera kring dess innebörd. Som 

avslutning vill jag därför knyta an till det citat som lyftes i inledningen och hoppas på att läsaren 

funderar kring det som står.  

Framtiden finns inte, utan skapas här och nu. Morgondagens samhälle är i ständig 

tillblivelse. Genom att reflektera över sin egen roll i medborgarfostran, är pedagogen en 

viktig del av att forma denna framtid och detta samhälle.  

 (Dahlstedt & Olson, 2013. S.141)    
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http://www.regeringen.se/49c008/contentassets/0babc4660d5d41fab0b2f07b6f572a0b/uppdrag-att-forbereda-infor-ett-kommande-uppdrag-om-statsbidrag-for-mindre-barngrupper-i-forskolan.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3D%3D&_t_q=U2015%2F1495%2FS&_t_tags=language%3Asv%2Csiteid%3Ac5a774ab-a6e3-4456-8f59-3bde614ae911&_t_ip=81.226.28.202&_t_hit.id=RKWeb_Models_Media_PdfFile/_bfb8c6c6-d8f2-4336-a90b-7cb923567edd&_t_hit.pos=1
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Bilagor  

 
Bilaga 1 Informationsbrev  
 

Informationsbrev  
 

Hej!   

Jag heter Annika Larsson och läser sjätte terminen på förskollärarprogrammet. Ämnet 

för min c-uppsats är demokrati och jag söker nu pedagoger som kan tänka sig att bli 

intervjuade kring sitt demokratiuppdrag.  

För att effektivisera och för att slippa avbryta dig som blir intervjuad om jag inte 

hinner skriva det du svarar, kommer intervjun ljud-inspelas. Materialet kommer sedan 

transkribera, alltså ordagrant skrivas ut. Detta görs för att kunna jämföra intervjuer 

med varandra och för att hitta mönster och tankar hos er informanter som bygger upp 

ett resultat. Informationen som du lämnar kommer användas i mitt examensarbete som 

efter godkännande publiceras i Karlstads universitets datasystem. För att hålla dig 

anonym kommer både ditt namn och din arbetsplats figureras. Det insamlade 

materialet kommer när jag blivit godkänd att makuleras och endast det slutgiltiga 

arbetet kommer finnas kvar.   

Det skulle vara betydelsefullt om du vill ställa upp och bidra med dina tankar och 

reflektioner kring ditt arbete. Intervjun kommer ta max 45 minuter och du har rätten att 

när som helst avbryta och dra tillbaka ditt samtycke till deltagande genom att meddela 

mig det.   

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig.  

Annika Larsson  

Tel. xxxxxxxx  

E-post: xxxxxxx  
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Bilaga 2 Samtyckesblankett  

 
 

Samtyckesblankett  

 
Jag samtycker till att delta i studien vilket innebär att jag blir intervjuad kring 

demokratiuppdraget i förskolan. Jag är medveten om att jag när som helst har rätten 

och möjlighet att dra tillbaka mitt samtycke och att jag då avslutar mitt deltagande i 

studien.  

Datum: _________________  

 

Namnunderskrift _______________________________________________ 

Namnförtydligande _____________________________________________  
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Bilaga 3 Intervjuguide  

 

Intervjuguide  

 
Vilken yrkestitel har du? (Förskollärare, barnskötare, övrigt?) Vilken 

åldersgrupp arbetar du med?  

Hur många barn finns i din barngrupp?  

Hur många personal är ni i arbetslaget?  

I läroplanen står det att alla barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll.  

- Vad betyder det för dig?  

- På vilket sätt arbetar ni för att möta detta mål?  

- Hur ofta anser du att ni i arbetslaget pratar och diskuterar kring barns möjlighet till 

inflytande?  

- Vad innebär det för dig att barn ska tillägna sig demokratiska värderingar?  

Hur arbetar ni för att barn ska få erfara demokrati?  

Anser du att demokratiuppdraget spelar någon roll för era planeringar?  

- I sådana fall vilken?  

Ser du några utmaningar för att arbeta med demokrati?  

- I sådana fall vilka?  

Om flera (ex.2-3) barn vill olika saker, hur agerar du då?  

I en situation där ett barn inte får igenom sin vilja, kan du då se någon möjlighet för 

barnet att erfara demokratiska värderingar? - varför /varför inte? /på vilka sätt?  

   

-”De behov och intresse barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund 

för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” – anser du att det gör 

det hos er?   

Kan du i sådana fall ge exempel?  

- Skulle du säga att ni i arbetslaget arbetar mot samma demokratiska mål?  
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- Vad anser du är den/de viktigaste demokratiförståelserna för ett barn att få med sig 

ifrån förskolan för framtiden?  

Om jag skulle behöva ställa ytterligare frågor, är det ok om jag kontaktar dig igen?  


