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Förord 
Det här arbetet har betytt myck  vi fått utveckla vårt tankesätt 
inom ett ämne som vi an r demokrati i förskolan. 
En av våra styrkor har va då vi alltid kunnat stötta 
och peppa varandra. På så vis har allt flutit på bra och tankeverksamheten har aldrig stått 
stilla.  
 
Vi vill tacka personalen på de förskolor som ställt upp och medverkat i vår undersökning som 
lade grunden till detta arbete. Vi vill även tacka projektledaren som vände ut och in på vårt 
tankesätt till ett mer medvetet tänkande.  
Vi vill även med stor tacksamhet tacka vår handledare Harry Berg som alltid har funnits till 
hands och för all konstruktiv kritik som har stärkt oss och vårt arbete under processens gång!  
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Sabina Larsson och Gabriella Dellen 
 
December 2007 
 

et för oss och vår utbildning då
ser är viktigt och intressant. Ämnet vi valt ä
rit att vi haft varandra under hela processen  
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weden is a democratic society where the ambition is to all human beings equal worth 
nd where all human beings voice has equal value. In the preschool the educationalist lay the 

activity is characterized by a democratic way of 

 
very day and not just certain pre arranged times. The study was carried out with interviews 

s and one project leader that have many years of preschool teaching 
xperience, but during the recent five years have worked with developmental issues 

 performed on three different preschools, two municipal 
nd one that where a personnel cooperative. The study has a qualitative design with half 

ns but with spontaneous resulting questions depending on the answers given 
y the person interviewed. 

 
All literature in our examination reflects that all children’s influence is important for their 
development, and practice makes perfect concerning their rights, obligations and possibilities. 
All people have their rights and if they know and cares about them it’s easier to act in 
different situations (Boverket 2000). Ferm brings up the fact that we as adults are role models, 
both at home and in school, so for that reason it is important that we set good examples and 
act as we want the children to act. The children need to know that they really are someone and 
what they say or do affects other persons. It could lead to bullying and some reduction in 
human behavior (Ferm 1993). 
 
The examinations questions are based on what democracy is to the preschool teachers and 
how they see on children’s influence, if the children can influence the activity and what they 
can influence. The result that has emerged by the study is that Oxen which is one of the 
municipal preschools work more actively with the subject, and the others more or less 
practice sham democracy among the children. This is not intentionally but is caused by the 
recent start with the way of working, when the municipal preschool has actively worked with 
the way of thinking for several years. Nevertheless the will to work more with the children’s 
influence is present, more or less, in everybody. During the interview with Sara that works at 
Cancer, she discovered that the children really are not as much listened to as they thought. 
She thinks that they need to listen more to the children and that they have ideas to take care 
of. As it works today the adults take all the initiative, she thinks it is easy that everything goes 
by a certain routine. The way the Bull works haven’t we found described in any literature. 
The conclusions from the study are among other things that the educationalists way of 
thinking and awareness has a decisive role to work democratic, depending on if it’s positive 
or negative. If you are involved and have a positive way of thinking the chance is greater for a 
functioning activity. 
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Abstract  
This degree thesis illuminates children’s influence in preschool from a democratic point of 
view. S
a
foundation to the children’s democratic way of thinking. 
The aim of this study was to examine how the personnel work in the preschools, to work with 
children’s influence and to see if their 
working. Our expectation is that in the end the educationalist will support the children to take 
part in influencing and evaluating their own everyday life. This way of thinking characterizes
e
with six preschool teacher
e
concerning preschools. The study was
a
structured questio
b
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Sammanfattning 

r att undersöka hur personalen som 

gällande deras rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla 
edborgare har sina lagliga rättigheter och skyldigheter. De som är medvetna om dessa har 

r påverka i verksamheten och i så fall vad och hur.  
e resultat som framkommit av studien är att den kommunala förskolan Oxen arbetar mer 

Nyckelord: Barns inflytande, demokrati, förskolan, 

Detta examensarbete belyser barns inflytande i förskolan ur ett demokratiskt perspektiv. 
Sverige är ett demokratiskt samhälle där strävan efter alla människors lika värde och att alla 
människors röst är lika mycket värd. Pedagogerna som arbetar på förskolorna lägger grunden 
till barns demokratiska tankesätt. Syftet med studien va
arbetar på förskolorna tillämpar barns inflytande i det dagliga arbetet. En förhoppning är att 
pedagogerna i slutändan ska stödja barnen att vara med och påverka och utvärdera sin egen 
vardag. Detta tankesätt ska genomsyra hela dagarna, varje dag och inte på förbestämda tider. 
Studien genomfördes med intervjuer med sex stycken förskollärare och en projektledare som 
har arbetat många år som förskollärare. De senaste fem åren har hon arbetat med 
utvecklingsarbete inom förskolan. Studien utfördes på tre olika förskolor. Två är kommunala 
och en ett personalkooperativ. Studien är utformad med halvstrukturerade frågor så att 
spontana följdfrågor kunnat ställas beroende på respondentens svar. 
 
All litteratur i undersökningen speglar att barns inflytande är viktigt för deras utveckling och 
att övning ger färdighet 
m
lättare att agera i olika situationer (Boverket 2000). Ferm (1993) tar upp att vuxna är 
förebilder, både hemma och i skolan, därför är det viktigt att föregå med gott exempel och lär 
barnen genom handlingar i olika situationer. Barnen behöver få känna att de verkligen är 
någon och att det de gör och säger har en betydelse för andra människor. Det kan leda till att 
mobbning och vissa mänskliga beteenden minskar.  
 
Undersökningens frågor baseras på vad demokrati är för förskollärare samt hur de ser på 
barns inflytande. Om barnen få
D
aktivt med ämnet och de andra som i större eller mindre utsträckning utövar ”falsk” demokrati 
bland barnen.  Det beror inte på någon illvilja utan på att Oxen har arbetat mer aktivt med 
tankesättet under flera år medan Kräftan och Lejonet nyss kommit igång med arbetssättet. 
Viljan att arbeta mer med barnens inflytande finns dock hos alla respondenter, mer eller 
mindre. Arbetssättet som Oxen använder sig av har inte blivit beskrivet i litteraturen som 
används i undersökningen. Sara som arbetar på Kräftans förskola kom på sig själv under vår 
intervju att när hon hörde sig själv prata kom hon på att barnen egentligen inte alls blir så 
hörde som de trodde. Hon anser att de behöver lyssna mer på barnen och att de har idéer att ta 
vara på. Just nu tar de vuxna alla initiativ. Hon tyckte liksom de andra det var lätt att allt går 
på rutin. Slutsatserna som dragits utifrån studien är bl.a. att pedagogernas tankesätt, 
förhållningssätt och medvetenhet har betydelse för att arbeta demokratiskt. Är man engagerad 
och har ett positivt tankesätt är förutsättningarna större för en fungerande verksamhet.  
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Inledning 
I vårt svenska samhälle präglas människor utifrån ett demokratiskt perspektiv. Demokrati 
etyder folkstyre och alla röstberättigade medborgare i det svenska samhället får säga sitt när 
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b
t är val till t.ex. riksdag. Demokratin i Sverige har utvecklats under 1900-talet. I det svenska 

hället har vi fostrats till en demokratisk syn genom ett demokratiskt arbetssätt. Exempel 
 detta är våra politiskt valda församlingar till val av exempelvis idrottsrörelsens 

oendevalda styrelser. Ferm tar upp ett citat som påvisar att vi tar saker och ting för givet i 
det svenska och demokratiska samhälle som vi lever i. 

 
I Sverige har vi haft demokrati i många år. Det finns länder där folk offrar sina liv för att 
uppnå det vi har och tar för givet (Ferm 1993 s.7). 

efintliga och redan väl utvecklade demokratierna behöver också utvecklas då det är en 
igt pågående process. I den processen har förskolan en central roll som fostrare av barn 
emokratiska människor. Vi har valt att göra en undersökning om demokrati i förskolan. 
et intresserade oss eftersom det alltid är aktuellt och något vi lever efter i det svenska 

mhället. Grunden för ett demokratiskt arbete läggs i förskolan för att barnen sedan ska 
nn  demokratiska beslut i framtiden, då förskolan är ett komplement till hemmet. 
tt

a fatta
a är viktigt eftersom barnen förväntas kunna ge uttryck när de blir äldre och ska fatta 
t som gäller dem och deras vardag. Lpfö 98 lyfter fram det demokratiska uppdraget 

nom många viktiga aspekter.  
 
Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett 
växande ansvar och intresse hos barnen för att de aktivt skall delta i samhällslivet (Lpfö 98 
s. 3). 
 

Utifrån våra egna erfarenheter blir vi mer engagerade när ett beslut fattas demokratiskt, detta 
tersom vi då upplever att vår röst har betydelse. Vi vill att alla barn ska få göra sin röst hörd 
h synas inför de andra och våga stå för sin åsikt. Barnen ska kunna påverka sin egen tillvaro 
ser vi genom att säga vad de vill, tycker och tänker. Vårt arbete och vår studie kommer att 
ndla om hur och vad barnen får påverka sin vardag på förskolan. Vi valde ämnet för att det 
 något vi vill undersöka närmare och för att vi efter sökning i olika databaser kommit fram 

till att det inte är så mycket skrivet om just demokrati i förskolan. Det gör att det kan bli extra 
ssant både för oss och för andra läsare. Utifrån våra erfarenheter finns det alltid saker att 

mhället förändras och vi anser att de är viktigt att alla håller sig 
uppdaterade om samhällets förändring i stort. Vi har ett stort ansvar och påverkar många 

niskor runt om oss och därför är det viktigt att vi lägger stor vikt vid demokratin.  
 
Ordet demokrati är väldigt abstrakt. Demokrati för oss är att varje individ ska få vara med och 
påverka sin egen livssituation och göra sin röst hörd samt bli lyssnad på. Vi anser att man ska 

alla andra människor respekt för deras åsikter och värderingar. I förhållande till barnen 
ska de få påverka sin egen vardag på förskolan och pedagogerna ska lyssna till deras åsikter, 

ar och idéer. Vi ska respektera dem och de ska respektera oss. Man ska kunna ge och ta 
och vara ett komplement för varandra.  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och studera hur demokratin fungerar i 
förskolan. Vi kommer att undersöka vad barnen får påverka på förskolan. En förhoppning är 
att genom vår studie få personalen som arbetar på förskolorna mer medvetna att arbeta med 
barns inflytande. Vi vill genom vårt arbete även att pedagogerna ska tänka till och bli 
medvetna om hur de arbetar för att i slutänden stödja barnen att vara med och påverka och 
utvärdera sin egen vardag. Eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle i Sverige är det 
viktigt att barnen i ett tidigt stadie får lära sig hur det bör gå till i ett civiliserat samhälle.  

Fråge

 

 

ställning 
• Vad är demokrati för förskollärare? 
• Får barnen påverka verksamheten? 
• Hur får barnen påverka verksamheten? 
• Varför får/får inte barnen påverka verksamheten? 
• Hur ser personalen på barns inflytande?  
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Litteraturgenomgång 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den litteratur vi läst inför det här examensarbetet. 
Litteraturen vi valt att använda oss av har vi sållat ut bland den litteratur vi fått upp via våra 
sökningar i skolans databaser samt från andras examensarbeten. Vi har försökt att hitta 
relevant litteratur riktat mot de yngre barnen samt att vi tagit det som är generellt för 
samhället och skolan överlag. Vi har börjat med den övergripande litteraturen för att sedan 
smalna av och avsluta med den mer specifika litteraturen.  

Alm e kulle fungera om inte en del människor tyckte att 
det  Ordspråket ”kunskap är makt” brukar stå med i 
my t ndling Att fostra demokrater. 
 

 kollektiv ansträngning 
å sina intressen. (Almgren 

2006 s.16) 
 

rnér (2006) drar samma slutsatser som Almgren, om en demokrati ska fungera måste alla 
människor inse att alla har ett eget ansvar. Alla måste ansvara för sina handlingar och dess 

onsekvenser. Hela tiden måste det ske uppdateringar genom fortbildning för alla i samhället 
så alla kan vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Ferm (1993) tar i sin bok upp 

m samhället och dess egocentriska attityd. Barnen lär sig tidigt att sköta sig själva och inte 
bry sig lika mycket om andra. Man ska inte lägga sig i andras privatliv och deras problem. 

an tar upp att vi vuxna är förebilder, både hemma och i skolan, därför är det viktigt att vi 
ed gott exempel och gör som vi vill att barnen ska göra. Barnen behöver få känna 

tt de verkligen är någon och att det de gör och säger har en betydelse för andra människor. 
obbning och vissa mänskliga beteenden minskar. När de vuxna tror på 

barnen så klarar barnen ofta av det som de blivit ombedda. För att någon ska respektera dig 
som människa måste man först lära sig själv att respektera andra. Det kan gälla andra 
människors åsikter om t.ex. kultur eller politik.  Ferm tar även upp att överlämna makten och 
ansvaret till barnen, att man ska våga göra det. Han menar att deras röst ska vara lika tung 
som den vuxnes. Men det är inget som visar sig i skolverksamheten särskilt ofta. Åberg 
(2006) har i sin forskning dragit liknande slutsatser som Ferm, för att barnen ska kunna 
respektera andra måste de först bli respekterade själv. Det blir väldigt svårt för barnen att 
förstå de demokratiska grunderna om de aldrig får möjlighet att samarbeta med andra och ta 
eget ansvar.  
 

Skolans uppgift är att ge alla chansen att tränas i demokrati. Demokratin får man inte 
gratis och den kan inte ärvas utan är något som var och en aktivt måste erövra (Ferm 
1993 s.8). 

 
Ferm (1993) tar även upp att om man som ledare får träna ett demokratiskt arbetssätt blir det 
naturligt att lämna över ansvaret till andra. Lpfö 98 hävdar att förskolan vilar på en 
demokratisk grund. Därför är det viktigt att de som arbetar på förskolan strävar efter att arbeta 
efter styrdokumentet. Det är en viktig uppgift som förskolan ska förmedla och förankra hos 
barnen. Grunden för förståelse vad demokrati är ska även den läggas i förskolan. Åberg (2006) 
hävdar att det oftast är pedagogerna som strukturerar dagarna på förskolan, alltså är det de 
vuxna som har makten att ge eller ta ifrån barnen möjligheterna att vara med och bestämma.  
 

 
gr n (2006) menar att demokratin inte s

 är viktigt att fatta beslut tillsammans. 
cke  litteratur, det står det även i hennes avha
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snarare än ett medel för individuella medlemmar att n

emokrati är en

A

k

o

H
föregår m
a
Det kan leda till att m

 4  



Enligt Lpfö 98 ska barnet 
 

t förstå och att handla efter demokratiska 
principer genom att få delta i olika former av samarbete och 

spekteras. 
 

a och påverka 
esluten är det samtidigt lättare för pedagogerna att tillgodose barnens behov. Om pedagogen 

planerar v aper och 
erfarenhete fulla mot 
arandra o marbeta. Berg menar också att det finns nackdelar med att arbeta på det 

 menar att man som pedagog måste bjuda in barnen att delta i det demokratiska 
rbetssätte arnen och 

deras förm  man vara 
äl införst  arbetssättet innan man inbjuder barnen. Annars leder den vuxnes 
säkerhet till en osäkerhet hos barnen. Att arbeta demokratiskt betyder inte att man lämnar 

örjan för att förstå demokratins innebörd.  

• utveckla sin förmåga at
 
 beslutsfattande. 
 

• förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter 
 och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle 
 

• verka för att varje barns uppfattningar och åsikter re

 
Berg (Berg 2002) tar upp i sitt kapitel i boken Mellan praktik och teori att om utbildningen 
ska få kvalité behövs demokrati. Om eleverna får vara med och bestämm
b

erksamheten tillsammans med barnen kan man tillämpa barnens kunsk
r bättre. Både vuxna och barn lär sig att vara mer lyhörda och respekt
m de får sav

här sättet. Det är tidskrävande att planera med barnen. Barnen kanske inte har tillräckligt med 
kunskap och erfarenhet när det gäller vad de behöver lära sig, då måste man som pedagog ta 
det ansvaret och planera utefter det. Alla vinner på ett demokratiskt arbetssätt. Om man ser 
barnens resurser och använder sig av dem, tar dem på allvar och säger ifrån när det behövs så 
utvecklas alla berörda parter. I boken Unga är också medborgare (Boverket 2000) tar de upp 
att barnen ska vara medvetna om vad medverkan, delaktighet och inflytande är för någonting. 
På så vis får de reda på vad de har möjlighet att påverka. För att få en levande demokrati 
måste medborgarinflytande och samhällsplanering gå hand i hand. Alla medborgare har sina 
lagliga rättigheter. De som är medvetna har lättare att agera. 
 
Lpfö 98 belyser några fler punkter. 
 

• ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt 
där barnen aktivt deltar. 

 
• se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka 

verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen 
av verksamheten, 
 

berg (2006)Å
a t om de någonsin ska förstå det. Hon menar att vuxna måste tro på b

ågor. Att ha tålamod med inlärning av arbetssättet. Som pedagog måste
ådd medv

o
över ansvaret till barnen utan en vuxen måste alltid finnas till hand för att hjälpa barnen. Om 
alla barn fick göra som de ville skulle det leda till förödelse för hela verksamheten. Gränser 
måste sättas och det klarar inte barnen av helt själva. Sternudd (2000) hävdar som Åberg att 
man måste vara medveten om sin egen verklighet och att för att kunna förstå det 
demokratiska arbetssättet måste man själv utöva det i praktiken. Då man utvidgar sin 
medvetenhet om verkligheten kan man i det framtida arbetet arbeta på ett mer främjande sätt, 
detta gäller både vuxna och barn. Alla människor har olika slags förutsättningar redan från 
b
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Därför kan det tolkas på olika sätt men det går i det stora hela ut på att barnen ska få pröva 
själv och få den kunskapen både brett och djupt. När barnen skaffar sig nya erfarenheter ska 
de nhet inom området. 

 måste man kunna tänka 
ktera över sina handlingar och att man är införstådd med att 

an måste kunna pröva saker på nytt. Det demokratiska arbetet är en ständigt pågående 
process är betydelsefullt att 

ch kunna ta del av detta måste man först få ta del av sin egen verklighet. Att kunna se och 
förs d e som en demokratisk 
och en pedagogisk utmaning i arbetslivet. Idag förändras samhället snabbt och det ställer 
öga krav på alla individer. Det ställs krav på att varje individ ska kunna påverka sitt eget liv 

pfö 98 hävdar att pedagogerna ska: 

• visa respekt för individen och medverka till att det skapas  
r 

 där barnen får möjlighet att visa solidaritet. 
 

även få tid att reflektera över dessa. Detta kan utöka deras medvete
Åberg (2006) menar för att ett demokratiskt arbetssätt ska fungera
etiskt, d.v.s. att man kan refle
m

 som aldrig kommer att bli klar. Sternudd (2000) hävdar att det 
kunna reflektera där alla har rätt få säga sitt och är delaktiga. För att kunna ta vara på detta 
o

tå en. Hur varje medborgare ska bli delaktig i samhället ses båd

h
och även kunna påverka samhället. Man måste även kunna ställa sig utanför sitt eget och 
kunna se sig själv och andra i ett sammanhang som samarbetar. För att fostras till i 
demokratiskt samhälle krävs det ett långt och aktivt arbete. Det är inte något som man fostras 
till genom små och enstaka impulshändelser. Wendelin (2000) säger i sin artikel att man ska 
vara medveten om och sträva efter att arbeta med demokratin i skolans värld. Hon menar att 
det enda sättet att lära sig är att få den praktiska erfarenhet som krävs för att kunna förstå och 
arbeta med demokrati. I artikeln står det att många författare övertygade om att medvetenhet 
utrustar barn med en demokratisk syn inkluderat tolerans, respekt för andra och uppskattning 
av mångfald. Det kan även framhäva barnens kognitiva förmågor. Man lär sig att resonera 
om sina intressen, förbereda sig och ha en chans att uttrycka sin egen åsikt medvetet. Syftet 
är bl.a. att arbeta medvetet att förbättra barnens sociala kompetens och internationella 
kunskaper, fostra barnen till en demokratisk syn samt att förbättra kollektiva beslut genom att 
få alla att känna sig ansvariga. I artikeln tas det även upp om att det är svårt att kontrollera 
och övervaka om barnen drar samma fördel utav lektionerna/händelserna under dagarna.  
 
L
 

 ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansva
 kan utvecklas och

• ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar 
 för sig själv och för samvaron i barngruppen, 
 
 
Åberg (2006) menar att det är viktigt att miljön är anpassad för att barnen ska kunna få vara 
med och bestämma. Om barnen exempelvis vill måla så ska penslar och färg finnas till 
hands. Miljön ska vara inspirerande för barnen så barnen har möjlighet att välja själva utan 
en vuxens tillåtelse. Arnér (2006) anser att förskolan är en social arena där många olika slags 
människor möts. De kan skilja sig från varandra genom t.ex. kultur, kön, olika sociala 
grupper. Barnen ska ha rätt att kunna utvecklas till de självständiga människor som samhället 
kräver när de blir äldre. Förskolan ska anpassa miljön utifrån barnens åsikter, initiativ och 
behov. Ferm (1993) menar att om man har erfarenheter sedan tidigare inom exempelvis 
ämnet demokrati blir man samtidigt säkrare i dessa situationer. Därför kan de variera mellan 
olika lärare och deras pedagogiska lärande. Alltså fungerar det bättre att jobba demokratiskt 
om man har varit involverad i det tidigare.  
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Williams (2001) säger i sin doktorsavhandling att i och med att barnen har ett samspel och 
utövar lärandesituationer mellan varandra blir barn delaktiga i kulturen som är på förskolan. 
Om barnen får ha kontroll på sina egna liv och kan ha utbyte av varandra genom att dela 
information, lekar och saker kan de även gå emot de vuxna gällande regler som de har 
bestämt. Barnen kan genom sitt samspel bryta eller omvandla de vuxnas bestämmelser så att 
det gynnar deras egen utveckling och sitt samspel med varandra. Barn i dagens moderna 
samhälle tillägnar sig mycket utifrån de vuxnas värld. Resultatet utifrån Emilsons och 
Folkessons (2004) studie som bygger på olika situationer med barns inflytande visar att 
starka strukturer och system har tendens att begränsa barnen i deras delaktighet. Medan 
mindre struktur istället kan främja dem och deras möjligheter till delaktighet på deras egna 
villkor. För barnen är det viktigt att läraren är delaktig som gör omgivningarna meningsfulla 
och läraren själv är känslomässigt närvarande, stöttande och ansvarig.  
 
FN:s Barnkonvention är en överenskommelse mellan många länder som främjar barn under 
18 år och deras rättigheter i samhället. De flesta länder i världen har skrivit på och försöker 
att följa dessa regler. Barnkonventionen innehåller 54 olika artiklar som riktar sig till olika 
områden. I artikel 12 tar barnens rätt till inflytande upp. Den säger att barnet har rätt att få 
säga sin åsikt och att de vuxna ska lyssna på barnet. Myndigheter, domstolar och politiker 
skall lyssna på vad barnen tycker när besluten drabbar även barnen (Regeringskansliet 2005). 
 
Lpfö 98 lägger stor vikt vid många olika punkter inom ett demokratiskt perspektiv: 
 

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till 
olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 
 

• verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja 
att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan. 

rnér (2006) menar att när man arbetar inom t.ex. förskolan måste man ha ett genomarbetat 
förh ln  tänkande så är det bra att 
utb a t att vara kvar i det 
amla arnens inflytande ska 
rioriteras i det dagliga arbetet. Det ska inte vara förbestämt och på vissa tider utan hela 

ver m  slags barnsyn och 
r också kunna visa sig då förskollärarna 

äger sig tro på en sak medan de visar motsatsen när de arbetar. 

v den och att man skapar förutsättningar och 
utmaningar i för barn meningsfulla sammanhang, för att vidga deras värld (Doverborg 
och Pramling Samuelsson 2000 s.22). 

 
A

ål ingssätt med allt man gör. För att inte bli fast i ett invant
yt tankar och idéer med andra vuxna. Det är ofta väldigt bekväm

g tankesättet men inte utvecklande för någon inblandad. B
p

ksa heten ska genomsyras att detta hela tiden. Vuxna har många olika
därför blir barnens ofta de underordnade. Detta bruka
s
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) säger i sin bok Att förstå barns tankar att när 
man intervjuar barn bör man komma ihåg att det som är självklart för oss vuxna inte behöver 
vara lika självklart för barnen. Pedagogerna vill ofta ha fram ett svar från barnen, ett svar de 
anser vara ”rätt”.  Barnen tar de vuxna ordagrant och det kan skapa problem som egentligen 
aldrig hade behövt skapats. Därför är det viktigt att man tänker på hur man formulerar sig till 
barnen. Ferm (1993) anser att om pedagogerna ska börja med ett nytt tema inom 
verksamheten kan det vara bra att veta vad barnen tänker och tycker. Det kan då underlätta 
om de vuxna gjort barnintervjuer i ett tidigare skede då de då ser barnens nivå och tankar 
inom området. 

 
Att anpassa verksamheten till barnen betyder alltså först och främst att man som pedagog 
förstår barns värld, att man är intresserad a
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Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att om man ska intervjua barnen i grupp 
eller var och en för sig beror på vad man vill få ut av intervjun. En nackdel när man har 
barnen i en grupp lär man vara medveten om hur gruppen är sammansatt. Alla barn har olika 
behov och förutsättningar som pedagogerna måste ta ställning till och kunna möta varje 
enskilt barn där det befinner sig just då. Får alla barn komma till tals lika mycket, eller blir 
det ”tysta” barnen överröstade av de pratglada? Det kan även vara en fördel med att intervjua 
i grupp då barnen kan trissa varandra och på så vis få igång en bra intervju. Fördelarna med 
att intervjua ett barn i taget är att den vuxne har all sin uppmärksamhet på barnet vilket de 
flesta barnen uppskattar. När det gäller att ställa frågor till barnen bör man tänka på flera 
saker bl.a. vilken tid på dagen det är, tonfallet i rösten, formulering, att ge barnen tid att 
tänka. Det är bättre att ha färre och mer detaljerade frågor när man intervjuar om bl.a. hur de 

ppfattar verksamheten. Om man däremot har syftet att fråga om ett visst ämne kan det vara 

n slutsats utifrån det vi har läst är att alla författare i litteraturgenomgången poängterar att 
pande att 

arnen/eleverna ska få öva praktiskt i vardagen att få vara med och påverka. Om barnen får 
ans  t som de blivit ombedda. 

h deras rätt att få vara delaktig och påverka.  
åra egna erfarenheter är att detta stämmer överens med verkligheten då vi själva prövat att 

ge n l personer. Barnen tycker 
dem ansvar, förtroende och tillit. Ferm (1993) 

enar att om man har erfarenheter sedan tidigare inom exempelvis ämnet demokrati blir man 

n själv utöva det i praktiken. 
nligt Arnér (2006) måste pedagogerna ha ett väl genomarbetat förhållningssätt med den 

edan mindre struktur istället kan främja dem och deras möjligheter till 
delaktighet på deras egna villkor. Enligt våra egna erfarenheter som vi nämnt ovan samt den 
litteratu itivt att ge 
barnen

u
bättre med flera frågor. När man börjar en intervju med barn bör man prata om något som 
barnen känner igen och kan relatera till, det får dem även att känna sig trygga med miljön 
osv. man bör undvika att ställa ja och nej frågor till barnen då det inte visar hur barnet tänker. 
Det är bättre med öppna frågor där barnen får uttrycka sina tankar med egna ord. 

Sammanfattning och slutsatser av teoretisk bakgrund 
E
barnen ska ha inflytande över sin vardag. I litteraturen står det övergri
b

var av vuxna och att de vuxna tror på dem klarar de ofta av de
Alla belyser samhället och barnens delaktighet oc
V

bar  ansvar att utföra saker som t.ex. duka för ett förbestämt anta
ofta att det är roligt när man som vuxen ger 
m
samtidigt säkrare i dessa situationer. Därför kan de variera mellan olika lärare och deras 
pedagogiska lärande. Alltså fungerar det bättre att jobba demokratiskt om man har varit 
involverad i ämnet och arbetssättet tidigare. Utifrån våra egna erfarenheter anser vi i likhet 
med Ferm att om man har erfarenhet av ett demokratiskt arbetssätt är det lättare att tillämpa 
det i praktiken tillsammans med barnen. Åberg (2006) menar att man som pedagog måste 
bjuda in barnen att delta i det demokratiska arbetssättet om de någonsin ska förstå det. 
Sternudd (2000) hävdar som Åberg att man måste vara medveten om sin egen verklighet och 
att för att kunna förstå det demokratiska arbetssättet måste ma
E
pedagogiska verksamheten som drivs under dagen. Det är bra att utbyta tankar och 
erfarenheter med varandra för att inte fastna i ett invant arbetssätt. Många pedagoger anser att 
det är bekvämt att arbeta på det vis som de gjort länge men det är dock inte utvecklande för 
några parter. Barnens inflytande ska prioriteras i det dagliga arbetet. Det ska inte vara 
förbestämt och på vissa tider utan hela verksamheten ska genomsyras att detta hela tiden.  
 
Den studie som Emilson och Folkesson (2004) gjort och som bygger på olika situationer med 
barns inflytande visar att starka strukturer och system har tendens att begränsa barnen i deras 
delaktighet. M

r vi läst till detta examensarbete får oss att bli starkare i vår tro att det är pos
 eget ansvar i så stor utsträckning som de klarar av.  
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Mängden ansvar som pedagogerna kan ge är individuellt för varje enskilt barn. Pedagogerna 
måste kunna se barnens behov och utvecklingsnivå. 
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Metod 
Under metodavsnittet kommer det att presenteras hur studien genomförts, urvalsgrupp, 
behandlat insamlad data samt studiens tillförlitlighet. Sist kommer det en metoddiskussion 
som redovisar ändringar och tankarna bakom dessa i studiens genomförande samt en 
genomgång av eventuella felkällor. Studien har genomförts genom att undersöka tre förskolor 
som inkluderar sex avdelningar, en pedagog från varje avdelning. En av förskolorna är ett 
personalkooperativ och två av dem är kommunala. En intervju med en projektledare som 
arbetar inom kommunen med ett utvecklingsprojekt om barns inflytande i förskolan har också 
genomförts.  

Val av undersökningsmetod  
Studien har genomförts med halvstrukturerade intervjuer med intervjufrågor där möjligheten 
till öppna och utvecklande svar är stor. Studien genomfördes med intervjuer med två stycken 
förskollärare på varje förskola samt en intervju med en projektledare som arbetar inom den 
större kommunen. Totalt har sju intervjuer genomförts. Anledningen med halvstrukturerade 
intervjuer är möjligheten till följdfrågor i anknytning till våra huvudfrågor. Valet gjordes även 
för att vara säker på att få svar på frågorna istället för att vänta som vid t.ex. enkäter. Efter 
läsning av Bryman (2002) och Stukát (2005) är slutsatsen som dragits att intervjuer är 
lämpligast för att genomföra undersökningen. Då har respondenterna möjlighet att fråga 
följdfrågor vid oklara huvudfrågor. Valet av intervjuer gjordes för att kunna besvara 
frågeställningen om barns inflytande och för att få en djupare förståelse istället för en bredare.  

Utformning av undersökningsmetod  
En pilotstudie genomfördes genom en intervju med en vuxen och tre barn. Denna gav en liten 
inblick i hur de framtida intervjuerna kan gå till och vad de kan ge för resultat. En utbildad 
förskollärare intervjuades och tre av barnen från barngruppen som hon arbetar med. Denna 
studie utfördes för att undersöka om intervjufrågorna gav det resultat som förväntats. 
Intervjun med förskolläraren gav positiv respons på frågorna och påvisade att frågorna var en 
bra grund att stå på. Dock behövdes fler följdfrågor som varför, hur tänker du nu, egna 
erfarenheter osv. ställas. Vid utformning av frågor till barnen är valet halvstrukturerade 
frågor. Huvudfrågorna har varit på ett vis varit öppna samtidigt som barnen har kunnat svar ja 
eller nej på dem. Följdfrågor som baseras på barnens svar på huvudfrågan har ställts.  

Urval och urvalsprocedur 
Det första valet som gjordes var att genomföra undersökningen på en kommunal förskola och 
ett personalkooperativ för att kunna jämföra dessa. Sedan utökades urvalsgruppen med 
ytterligare en förskola då de första undersökningarna inte gick som förväntat. Ett medvetet val 
var att genomföra en del av undersökningen en förskola som arbetar aktivt med barns 
inflytande. Studien genomfördes på tre förskolor som inkluderade sex stycken avdelningar. 
Kontakten med projektledaren gavs genom handledaren vid högskolan som nämnde att hon 
fanns och var drivande inom ämnet. Valet att intervjua förskollärare istället för barnskötare 
var att förskollärarna har en bredare pedagogisk utbildning. Valet av två förskollärare på varje 
förskola är att de kan ha olika syn trots samma arbetsplats.  
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Genomförande   

 Josefin via mail samt telefon. Anledningen till att två kommunala förskolor är 
att den ena aktivt arbetar med barns inflytande och visar det även utåt mot samhället. Ett brev 

 deras tillstånd att intervjua barnen (Se bilaga 2). Under 

des på tredje och sista förskolan var ostörda 

etts var 
s tolkning. Hon svarade på ett engagerat sätt med utförliga 

ligt då hon aldrig var på en fast 
avdelning. Hon satt lugnt och sansat men svarade kort och koncist på våra frågor. Josefin 
uppfattades som helt lugn och trygg i sin roll och verkade veta exakt vad hon ville och vad 
hon ville förmedla. Hon satt lugnt och sansat och svarade på frågorna.  

För att genomföra undersökningen besöktes en kommunal förskola och ett personalkooperativ 
i en mellanstor svensk stad samt en kommunal förskola på en mindre ort i en annan kommun. 
Valet att bredda undersökningen på det sättet gjordes eftersom skillnader mellan 
verksamheterna kunde finnas och uppmärksammas. Intervjuer gjordes med personal på de 
olika förskolorna samt även intervjua projektledaren som arbetar inom den större kommunen. 
En inspelningsbar Mp3 användes för att få med allt som sägs under intervjuerna. Efter 
godkännande av informationsbrevet (se bilaga 1) togs kontakten upp med förskolorna och 
projektledaren

till föräldrarna skickades ut för att få
alla intervjuer som genomförts har intervjupersonerna suttit bredvid varandra och haft 
respondenten framförsig. Frågorna var utformade med halvstrukturerande karaktär för att 
spontana följdfrågor skulle kunna ställas (se bilaga 3). Den första intervjun genomfördes i ett 
separat rum bredvid personalrummet. Ingen har stört någon annan under intervjun. Alla 
intervjuer genomfördes i en ostörd miljö som respondenten känner sig bekväm och hemma i. 
Den andra intervjun utfördes i hemmet hos en av respondenterna då hon erbjöd sig att 
genomföra intervjun hemma hos henne. Hon hade semester men lovat bort sig till intervjun 
innan. Tredje och fjärde intervjun genomfördes i personalrummet på förskolan. Det var öppet 
och andra än respondenterna och intervjupersonerna kunde vara där. Det blev ett avbrott 
under den första intervjun då en annan i personalen som kom in och började prata med 
respondenten. Under den andra intervjun var det någon som satte på musik på hög volym i ett 
angränsande rum. De två intervjuerna som gjor
och genomfördes i personalrummet. Josefin fick sina frågor (se bilaga 4) innan då hon hade 
bett om det så hon kunde läsa igenom dem innan samt att de var formulerade direkt till henne. 

Behandling av insamlad data 
Alla intervjuer skrevs ut nästintill ordagrant. Pauser, skratt eller liknande har inte tagits med i 
bearbetningen. Varje intervju skrevs ut var och en för sig för att sedan skrivas ihop till en 
löpande text som sammanfattade varje förskola för sig. Projektledaren Josefin står sist p.g.a. 
att hon arbetar självständigt men ändå riktat mot förskolan. Respondenternas kroppsspråk har 
varit varierande. Detta har påverkat tankarna om hur de arbetar. Lisa uppfattades som väldigt 
säker och tittade i ögonen under hela intervjun. Hon frågade aldrig om svaren som g
korrekta utan svarade efter henne
svar. Sara uppfattades som mer osäker då hon inte tittade i ögonen utan mittemellan 
intervjupersonerna. Hon svarade mer eftertänksamt på frågorna och svarade inte mer än 
nödvändigt. Erik uppfattades som rastlös och obekväm med intervjufrågorna. Han rörde på 
sig nästan hela tiden och tuggade tuggummi. Clara upplevdes som att hon tyckte att det var 
roligt att bli intervjuad. Hon svarade utförligt och på ett engagerat sätt. Satt lugnt och tänkte 
mycket på svaren samtidigt som hon pratade. Emma upplevdes som lugn och svarade 
utförligt. Hon upplevdes som säker i sin roll och att hon verkligen visste vad hon arbetade 
med. Satt lugnt och tryggt och svarade på frågorna. Linnéa var lite mer förbryllad då hon 
arbetar på så många olika avdelningar. Hon visste absolut vad hon arbetar med men gav en 
känsla av att hon tyckte själv att hon inte gjorde tillräck
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Studiens tillförlitlighet  
 halvstrukturerade frågorna hade alla samma förutsättningar för att Genom de öppna och

kunna svara. Genom att ha öppna frågor kan respondenten själv välja hur mycket den vill säga 
och ge mer utförliga svar än vid en strukturerad intervju. Intervjuarna var intresserade av 
deras svar och nickade både medvetet och omedvetet. Men höll en låg och neutral profil för 
att inte påverka respondenten. Om värderingar hade lagts in under intervjuerna hade 
respondenters svar blivit annorlunda. Ett exempel är om vi hade sagt att något var jättebra 
hade de fortsatt med att framhäva de positiva sidorna och inte kommenterat de som var 
mindre positiva och utvecklingsområden. Om vi hade haft en negativ attityd och frågat varför 
det gör si eller så med ett anklagande tonfall hade respondenten blivit osäker och försökt 
förbättra sina svar och inte vågat säga vissa saker som inte var så positiva.  
 
Styrkorna med att användningen av intervjuer för att besvara frågeställningarna är att 
respondenten kan fråga om något är oklart samt att intervjupersonerna kan ställa följdfrågor 
för att få fram ett mer utvecklande svar. En annan styrka som intervjuare är att vara två då 
jämförelser utifrån åsikter och tankar kan göras. Det kan däremot ses som en svaghet för 
respondenten då den kan känna att den kommer i underläge. En annan svaghet med 
halvstrukturerade intervjuer kan vara att intervjupersonerna omedvetet använder olika tonläge 
vid intervjuerna. Upplevelsen att detta har spelat någon roll har dock inte upplevts på 
respondentens svar. Underökningen blir mer tillförlitlig då intervjuerna spelats in istället för 
att bara bli nerskriven, då det kan vara svårt att få med allt. Det kan däremot göra 
respondenten nervös trots att den inte behöver lyssna på bandet efteråt. Utifrån våra egna 
erfarenheter och vad vi sett under vår undersökning tolkar vi resultatet på olika sätt. Enligt 
Bryman (2002) ska man som forskare medvetet inte lägga några värderingar och egna åsikter 
i utförandet och slutsatserna i sin undersökning. Vi har medvetet försökt tänka på detta då vi  
försökt att vara så neutrala som möjligt under intervjuerna. 
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Metoddiskussion  
 
När vi började med vårt arbete var tanken att intervjua både barn och personal samt observera 
verksamheten för att undersöka hur de tre stämde överens med varandra. Vi började med våra 
observationer och kom snabbt fram till att de inte gav vårt arbete någon relevant information.  
Det fakta vi fick genom våra observationer tillförde inte något som vi kunde använda oss av, 
vare sig vi observerade under den fria leken eller planerad verksamhet. Vi var ute två 
halvdagar varav en förmiddag och en eftermiddag. Vi valde att gå ut olika tidpunkter för att se 
ur olika perspektiv med olika aktiviteter för att på det viset bredda undersökningens 
trovärdighet. Om vi hade gått ut samma tidpunkt varje dag t.ex. eftermiddag hade barnen 
förmodligen varit tröttare då hela dagen har varit full med aktiviteter. Både fria samt 

 
nintervjuerna då vi intervjuat sex 

barn och de märktes att de inte förstod trots öppna frågor inklusive följdfrågor. Svaren blev i 
stort sett bara ”ja”, ”nej” eller ”vet inte”. Det var även en av anledningarna till att vi skulle ha 
haft många barnintervjuer, att många inte skulle ha haft utvecklande svar. Men vi trodde inte 
att så många barn skulle vara så slutna. Att de inte pratar kan bero på en osäkerhet och 
oerfarenhet hos barnen då de inte är vana att bli intervjuade men även att de inte förstod våra 
frågor. Att de inte känner oss så jättebra kan också ha betydelse. Innan vi gick ut och gjorde 
intervjuer läste vi i litteraturen att det kan vara svårt att intervjua så små barn. Även 
handledare och andra erfarna personer inom ämnet barnintervjuer har förvarnat oss att det är 
jättesvårt och komplicerat. Vi valde dock att ändå gå ut och göra några försök för att själva 
lägga märke till om det skulle fungera i vårt arbete. Eftersom det inte fungerade för oss heller 
var vi tvungna att ta bort även den delen i vårt arbete då det inte gav några resultat utan mest 
kostade oss tid och arbete. För att ändå få en tillförlitlig undersökning valde vi att lägga till en 
förskola där vi vet att de arbetar aktivt med barninflytande samt en projektledare som arbetar 
inom kommunen med bl.a. fortbildning av redan färdiga lärare. Hon arbetar då med barns 
inflytande och hur man kan tillämpa detta i praktiken. Det känns bra att vi fått upptäcka även 
detta själva då vi kan ha nytta av det i framtiden. Det har gjort oss en nyttig erfarenhet rikare. 
Om vi inte skulle ha använt oss av intervjuer skulle vi kunna ha använt oss av t.ex. enkäter. 
Rent tidsmässigt skulle vi ha sparat massor med tid då vi kunde ha skickat ut till alla förskolor  
och förskollärare samtidigt. Då hade vi även kunnat låta alla som arbetade på arbetsplatsen 
varit deltagande. Däremot kanske inte alla hade svarat och vi hade fått skicka ut påminnelser 
etc. Vi valde att göra intervjuer för att dels så kunde vi då ställa följdfrågor och även förklara 
frågor som var otydliga för respondenten. Men vi kunde också vara säkra på deltagandet 
vilket man inte är vid en enkätundersökning.  

planerade. Detta vet vi av egen erfarenhet att det ofta kan vara såhär. Under observationerna 
var alla barn i alla åldrar med samt alla i personalen. Vi känner att det var nödvändigt att gå ut 
och pröva att göra observationer och själva komma fram till om det fungerade eller inte. I det 
här fallet gjorde det inte det.  
 
När vi skulle intervjua barnen (se bilaga 5) hade vi valt att ha åtta barn på varje förskola i 
åldern fyra till fem år.  Det blev dock två stycken treåringar också då det var många barn borta 
just den dagen. Det insåg vi att inte skulle fungera då de började prata om allt annat än det vi 
ville prata om just då. Trots ledande försök att få tillbaka dem till ämnet så var det svårt. Om 
vi bara hade haft fyra och femåringar hade intervjuerna förmodligen gett lite mer men inte 
fullt så mycket som vi hade trott eller krävts för att få ett tillförlitligt underlag för vår 
undersökning. Vi hade tänkt intervjua hälften pojkar och hälften flickor för att undersöka om 
det blev olika svar beroende på kön. Vi kunde dock inte avgöra detta med de svar vi fick och
det antal barn som vi intervjuade. Vi valde att avbryta bar
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Då är vi som forskare inte säkra på att förskollärarna svarar överhuvudtaget eller om det är 
 i enkäten. Det är inte heller säkert att vi får de utvecklade svar vi vill 

t trotts öppna frågor. Efter en intervju så har man även de material som man behöver, till 

ett ett missvisande reslutat. Personalen som har intervjuats kan 
ex. ha framhävt att de arbetar mer med barns inflytande än de egentligen gör och har 

någon annan som fyller
å
skillnad från en enkät som man kan få vänta veckor på. Det känns säkrare med intervjuer för 
att svaret kommer snabbare, det känns mer trovärdigt då man kan se flera signaler som t.ex. 
kroppsspråk. Om vi hade intervjuat projektledaren Josefin först hade vi fått lite annorlunda 
frågor då hon verkligen fick oss att tänka till. Då hade vi haft mer ”hur gör du” frågor än ”hur 
gör ni”. Josefin fick sina frågor innan p.g.a. de var direktformulerade till henne och att hon 
bad om det. Hade det varit någon annan av respondenterna som hade frågat om frågorna innan 
hade vi sagt nej då vi ville att alla skulle ha samma förutsättningar. Vi gav inte ut frågorna 
innan för att det skulle bli färdiga och genomtänkta svar samt att de inte skulle ha läst på i 
t.ex. läroplanen innan.  

Felkällor 
De felkällor som finns har alltid funnits medvetet i tankegångarna. Dessa kan ha ändrat 
synsättet hos forskarna och g
t.
utvecklat sina svar för att bli mer trovärdiga. De säger eventuellt att barns inflytande är 
viktigare för dem än vad som skulle ha kunnat visa sig vid en eventuell observation. Rent 
naturligt vill man framstå som positiv och som en människa som vill väl, därför kanske de 
inte sagt hela sanningen. De kanske tror att ett visst svar förväntas och ändrar därför sina svar. 
Under intervjuerna har respondentens kroppsspråk uppmärksammats. Detta har varit väldigt 
varierande mellan respondenterna. Bilden av Oxens förskola och arbetssätt var annorlunda 
från början då vi genom handledaren vid högskolan kände till förskolan. Därför är bilden som 
getts av arbetssättet mer införstådd än till de andra då vi redan visste att de arbetade aktivt 
med barns inflytande och hade gjort det en längre tid. Hur kroppsspråket hos 
intervjupersonerna påverkar respondenten har även betydelse för dennes svar på våra frågor. 
Det märktes väldigt tydligt då en av respondenterna råkade säga förskolans namn och vi som 
intervjuade tittade på varandra ett kort ögonblick utan att reflektera över det. Det visade sig då 
hon stelnade till och frågade om hon svarade något konstigt. Hon hade sett den hastiga 
ögonkontakten men kom själv på att hon nämnt namnet på förskolan.  

Etiska överväganden 
Materialet i studien kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att namn på barn, 
personal, plats eller kommun inte kommer att nämnas i vårt arbete. Detta har alla 
respondenter informerats om. Alla namn är fingerade. Materialet kommer att ligga arkiverat 
på Högskolan i Gävle. 

Begreppsförklaringar 
Personalkooperativ är en privat förskola där personalen driver verksamheten istället för 
kommunen. Det centrala begreppet i undersökningen är barns inflytande och detta 
genomsyrar hela arbetet. I detta arbete menas begreppet hur barn får påverka sin egen 
situation i verksamheten på förskolan. Detta har undersökts genom halvstrukturerade 
intervjuer med förskollärare. 
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Resultat 
Resultatet av vår studie har lagts upp så att respondenterna på respektive förskola presenteras 
och sedan har förskolorna redovisats var för sig. På så vis får läsaren en bra överblick. 
Resultatet sammanfattas efter alla intervjuer för att få en sammanfattande återkoppling mellan 
de tre förskolorna samt projektledaren. Intervjuerna har vi skrivit till en sammanfattande text 
utifrån vår första utskrift. Kommunala förskolor drivs av kommunen. Kooperativet drivs i det 
här fallet av personalen, det finns även föräldrakooperativ. De får pengar ifrån kommunen 
men de får ett bidrag för varje barn. Vi har kursiverat frågorna i texten för att det ska bli 
enklare att följa och förstå vilken fråga de har svarat på. Vissa frågor är inbakade i varandra 
för att respondenternas svar gick in i varandra men det framgår då vilka frågor det gäller. Vi 
har valt att presentera våra olika respondenter som har deltagit i vår studie. Alla respondenter 

tt garantera deras anonymitet och arbetsplats. 
rna är slumpvis utvalda, enda kravet var förskollärarutbildning. Vi har valt att 

et. Hon har en treårig 
utländsk utbildning som är likvärdig den svenska och har jobbat mellan sex och sju år som 

 alla barn på förskolan som är mellan ett och fem år.  

ellan tre och fem år.  

ar på 
å alla 

fem år. 

rbetar inom kommunen med ett projekt som handlar om barns 
inflytande i förskolan. Hon har arbetat som förskollärare sedan 1978 och med det här 
projektet i fem år.  
 

samt platser har fått fingerade namn för a
Respondente
namnge våra sju respondenter; Lisa, Sara, Erik, Clara, Emma, Linnéa och Josefin. 
 
Lisa arbetar på Kräftans förskola som är en kommunal förskola och har arbetat som inom 
förskolan sedan 1986. Hon utbildade sig till förskollärare 1999 och utbildningen var då den 
kortare varianten på ett år. Hon arbetar i en barngrupp med tre till fem åringar. 
 
Sara arbetar även hon på Kräftans förskola men på en annan avdelning än Lisa. Hon har 
arbetat som förskollärare sedan 1976 och hennes utbildning var 2 år. Barnen i barngruppen 
hon arbetar i är mellan ett och fem år.  
 
Erik arbetar Personalkooperativet Lejonet och har varit utbildad sedan 1996 och när han gick 
förskollärarutbildningen var den tre år. Han arbetar med alla barnen på förskolan som är 
mellan ett och fem år. Arbetssättet på Lejonet är att alla i personalen arbetar med alla barn. De 
har ett rullande schema på tio veckor. Det betyder att de är på småbarnsavdelningen tio 
veckor och sedan byter de till de äldre barnen i tio veckor.  
 
Clara arbetar tillsammans med Erik på personalkooperativet Lejon

förskollärare. Hon arbetar med
 
Emma arbetar på Oxens förskola som är en kommunal förskola men som aktivt arbetar med 
barns inflytande i förskolan. Hon har arbetat som förskollärare sedan 1985 och hennes 
utbildning var 2,5 år. 
Barnen på Emmas avdelning är m
 
Linnéa arbetar även hon på Oxens förskola. Hon arbetar endast torsdagar och fredag
förskolan då hon även arbetar som projektpilot. När hon arbetar på förskolan är hon p
avdelningar och går in där det behövs. Barnen hon arbetar med nu är mellan ett och 
Hennes utbildning var 2,5 år.   
 
Josefin är projektledare och a
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Kräftans förskola 
e om vad de ansåg att demokrati är för dem i förhållande till barnen så tyckte de 

ssa sig till 
arnen och kunna vara spontan och öppen till vad barnen föreslår. Det kommer olika förslag 

åt vad man har 
jort och inte bara gör saker och sedan går vidare. Det börjar de bli bättre på tyckte hon.  

ade bestämda platser för att personalen anser att det är 
ödvändigt för många barn. Vissa barn som behöver exempelvis träna mer på svenska språket 

över heller inte äta upp om de inte 
ill. Fast så tycker hon det alltid har varit i och för sig. Att just vid maten har det varit ganska 

lekar etc. 
lla barnen uppmärksammas varje dag genom upprop. Ibland håller barnen i samlingen och 

Det är väldigt populärt bland barnen att hålla i samlingen och de flesta 
ed egna förslag på aktiviteter. Under 

amlingarna får inte barnen påverka någonting mer än att välja sånger och välja plats på Saras 

s barn vill vara med på samlingarna.  

 men vill vara med försöker pedagogerna att få med det barnet bland några 
ndra barn. Om barnen inte vill att någon mer ska vara med och leka accepteras ett nej, precis 

som från en vuxen person.  

När vi frågad
att delaktighet var viktigt även om Lisa poängterade det mycket tydligare och hade en mer 
utvecklande argumentation än Sara. Hon uttryckte det på ett sådant vis att barnen får vara 
delaktig i de beslut som tas gällande olika saker och om man inte är överens kan man 
kompromissa även om det är barn. Sara var mer avvaktande i sina svar och hennes svar var 
inte lika utvecklade men ändå givande. Hon pratade inte lika mycket runt frågorna som Lisa 
gjorde utan svarade på dem och sa sedan inget mer. Hon pratade om barnens lika värde och 
tyckte även hon att barnen skulle få vara med och bestämma en del. Vi frågade om deras svar 
var påverkade av egen erfarenhet och Lisa menade att en vuxen måste vara delaktig i beslut 
som tas men behöver inte nödvändigtvis bestämma.  
 
Hur förskollärarna ser på barnens inflytande gav lite skilda svar.  
Lisa tycker det är jätteviktigt med barnens delaktighet. Hon tycker även att det är jätteviktigt 
att lyssna till barnens idéer och förslag och försöker i bästa möjliga mån att anpa
b
från barnen i olika situationer som i t.ex. lek eller i samtal runt matbordet. De vuxna måste se 
till barnens förslag. Sara anser att de har börjat arbeta mer med barnens inflytande och när det 
gäller att välja aktiviteter. Hon anser också att det var viktigt att reflektera efter
g
 
Barnens påverkan i deras vardag såg lite olika ut på de två avdelningarna. Lisas svar på hur 
matsituationerna såg ut var att barnen h
n
placeras vid ett bord tillsammans med barn som har ett utvecklat verbalt språk. Platserna 
ändras under terminernas gång då de ser att det kan vara bättre för ett barn att byta plats. Om 
barnen har önskemål så lyssnar de vuxna till detta. Vid lunchen får de äldre barnen på Saras 
avdelning sitta var de vill på en ledig stol. Endast de yngsta har fasta platser. De får även ta 
mat själva och bestämma hur mycket mat de vill ta. De beh
v
snällt genom åren.  
 
Under samlingen så får barnen sitta var de vill på Lisas avdelning, de kan påverka 
A
ibland de vuxna. Om det är något barn som inte kan alla andra barns namn är samlingen ett 
ypperligt tillfälle att träna på dem då barnens namn ropas upp samtidigt som de visar ett kort 
på varje enskilt barn. 
barnen tycker att det är jättekul. Barnen kommer ofta m
s
avdelning. I övrigt är det pedagogerna som planerar och bestämmer vad samlingarna ska 
innehålla, barnen sitter bara med i samlingen och gör det som pedagogen har bestämt. För ett 
tag sedan ville några barn rita istället för att vara med på samlingarna och då fick de göra det 
men överlag anser Sara att dera
 
På Lisas avdelning styr barnen själva den fria leken medan pedagogerna går omkring och 
tittar till utan att störa barnen i deras lek om den flyter bra. Om det är något barn som inte är 
delaktig i någon lek
a
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Men pedagogerna försöker att kompromissa och få in delar av empati och förståelse kring 

a vem de vill leka med 
 sker ute eller inne. Barnen 

tt gå. Det är svårt eller praktiskt taget omöjligt att gå iväg eller stanna 

detta om det är ett barn som inte får vara med. Men säger barnen ändå nej accepterar 
pedagogerna det. Lisa menar att det även finns gränser för pedagogerna till barnen. Hon anser 
att alla pedagoger ska sträva efter att ha en sådan känsla beroende på situation och inte bara 
klampa in och störa barnen. Barnen har rätt att säga nej!  
 
Ute och innevistelse har de inte kommit så långt med i sitt arbetssätt men de arbetar aktivt 
med det för att förbättra och få med barnens viljor mer. Personalen på avdelningen där Lisa 
arbetar tycker att de är viktigt att barnen är ute antingen förmiddag eller eftermiddag. Men 
alla barnen har olika behov. Om ett barn behöver mycket rörelse så föreslår pedagogerna att 
barnet får gå ut och leka. Möjligheten till att vara ute både förmiddag och eftermiddag finns 

m barnen vill det. När det gäller den fria leken får barnen bestämmo
och i vilket rum. Pedagogerna bestämmer nästan alltid om leken
har val en gång i veckan då de får välja ute- eller inneaktivitet. Ett annat val barnen har är att 
välja att gå till skogen eller gå ut på gården. Måndagar får de absolut inte välja något gällande 
ute- eller inneaktiviteter då personalen har hand om en annan avdelnings barn under deras 
planering. Enligt Sara har barnen bara val en gång i veckan som de själva kan påverka. När vi 
frågade varför det var så svarade Sara att de tycker att barnen bör vara ute varje dag. Men det 
brukar inte vara något problem då de flesta barnen tycker om att vara ute. Vi påstod då att det 
finns ju barn som vill vara ute både förmiddag och eftermiddag vilket hon höll med om. När 
i frågade hur de ställde sig till det så ansåg Sara att eftersom de kan ha val en gång i veckan v

med ute- eller inneaktivitet så borde de kunna ha det flera gånger så de barn som vill vara ute 
mer kan det.  
 
På Kräftans förskola där Lisa arbetar, har de övriga aktiviteter som t.ex. teater, gå till lekpark 
eller skogen. Lisa tyckte att det var svårt att få med alla barns viljor vid dessa aktiviteter. Om 
pedagogerna planerat att göra något i skogen, t.ex. leka en viss lek, och barnen börjar leka en 
annan lek som flyter bra avbryter inte pedagogerna denna utan leker den planerade leken om 
tid finns på slutet. Om t.ex. få barn inte vill följa med försökte de i möjligaste mån att få 
någon att stanna hemma med dem på gården. Om det bara var få som t.ex. ville gå till en 
lekpark försökte de få dem att fråga fler kompisar och få med sig dem. Då var chansen större 
tt det fanns möjlighet aa

hemma med få barn då barngruppen är stor. Pedagogerna försöker alltid få med barnen på 
saker även om de inte vill från början. Lisa anser att det är jätteviktigt att lyssna på barnen! 
Vad gäller övriga aktiviteter på Saras avdelning som t.ex. teater, skogsutflykt, eller promenad 
till lekpark så kunde inte barnen påverka det beslut som var taget av personalen. De får följa 
med även om de inte vill.  
 
Vid skapande finns det inte några förbestämda saker som barnen ska göra, varken vid fritt 
skapande eller vid pyssel. Alla på Lisas avdelning är emot att alla ska göra lika tomtar eller 
kycklingar. Tomtarna får ha vilken färg de vill. Barnen får skapa i princip när de vill, det enda 
som begränsas är antalet barn i målarrummet samt att en vuxen måste vara ansvarig för att 
kika in där då och då. De kan inte ha alla färger och penslar o.s.v. inom räckhåll för barnen då 

e delar målarrum med en småbarnsavdelning. Däremot kan barnen ställa sig på en stol så de d
når det de vill ha utan att de minsta kommer åt och kan stoppa i munnen.  
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Vi frågade om den skapande verksamheten på Saras avdelning och vad barnen fick påverka 
där. Hur tillgängligt materialet var för dem att själva börja med något. Sara tyckte att barnen 
hade relativt bra möjligheter vid skapande och att pedagogerna har försökt att göra deras 
målarrum mer inbjudande och lättillgängligt. Men hon ansåg inte att barnen hade full frihet 
vid skapande. Vid t.ex. julpyssel eller liknande hade de färdiga mallar som barnen kunde få 

ps ifrån. Alla behöver inte pyssla om de inte vill och om de vill pyssla behöver de inte göra 

ll och behöver göra mer av och vill utveckla. Det kan komma upp många 
mådetaljer som vuxna inte tänker på men som är väldigt viktiga för barnen själva. Hon 

lleller till vad de gjort genom t.ex. bilder etc. och vad de behöver 
rbeta vidare med. Hon påpekade än en gång barnens delaktighet i planeringen och vad de vill 

 åt samma håll och 
tt det blir mycket diskussioner om ämnet, på både gott och ont. Sara anser att de diskuterar 
mnet kontinuerligt i arbetslaget och de har även pratat om att de kanske utövar en 
skendemokrati” då det är de vuxna som bestämmer vilka val barnen har att välja på och inte 
r så öppna för nya val. Båda förskollärarna anser att ämnet är viktigt och Sara menar att det 

stärker barnens självkänsla genom att en vuxen aktivt lyssnar på dem. Hon visste däremot inte 

ti
samma sak.  
 
Gällande möbleringen så anser Lisa att det har varit en stor utmaning i lekhallen då det är en 
stor yta som det lätt blir för mycket spring på om inget annat erbjuds. De har avdelat den i 
fyra hörn med olika aktiviteter utifrån barnens önskemål som t.ex. en kuddhörna. Lisa anser 
att det saknas material men att det fungerar bättre och bättre med aktiviteterna där inne. 
Barnen har varit med och bestämt de regler som gäller där inne. Personalen har då suttit med 
barnen och diskuterat fram vad alla tycker och kommit överens. Dessa regler sitter på väggen.  
Personalen har möblerat lokalerna på avdelningen där Sara arbetar. De har även haft det 
största ansvaret i lekhallen. De har intervjuat barnen om vad de vill göra i lekhallen och 
utefter det försökt skapa en bra miljö. När vi frågade vad barnen haft för inflytande över de 
regler som gäller på avdelningen svarade Sara att de vuxna har bestämt de flesta reglerna 
förutom i lekhallen. Den delas mellan två avdelningar och tillsammans med denna har 
reglerna där inne blivit bestämda. Sittplatserna vid maten har de pratat med barnen om och 
kommit fram till som det ser ut idag, d.v.s. att de äldsta väljer själva var de vill sitta. Lisa 
säger att de tittar mycket på bilder med barnen om vad de gjort och kommer på så vis fram till 
vad barnen vi
s
menar att det är viktigt att kunna vara spontan och gå vid sidan om det som är aktuellt för 
verksamheten just då om det är viktigt för barnen. Hon säger även att det är jättesvårt och lätt 
att gå på rutin. Även de vuxna måste påverka och motivera varandra vilket inte alltid är så lätt.  
 
Vid planering av verksamheten så tyckte Sara att det är svårt att göra något spontant och 
släppa allt annat. Hon anser inte heller att de har så mycket planering. De reflekterar mer 
efteråt än vad de planerar. Hon anser inte att barnen är med och påverkar så stor del av 
planeringen. När barnen kommer med egna förslag som kan genomföras om tillräckligt 
många vill det brukar de ha omröstning genom handuppräckning. När vi kom till frågorna 
rörande läroplanen så visste ingen av dem direkta punkter utantill men de fanns i bakhuvudet.  
Sara kom inte heller på några direkta punkter. Men hon påvisade att de är på gång att arbeta 
mer med barnens inflytande. Lisa berättade att de använder läroplanen när de planerar och 
tittar i. Då kan de dra para
a
göra. Man kan spinna vidare på deras idéer som kommer upp.  
 
När vi frågade om alla var lika drivande och delaktiga i det demokratiska arbetet tyckte både 
Lisa och Sara att de var det i sina arbetslag. Det enda Sara kunde känna var att en som arbetar 
deltid på hennes avdelning kanske inte var lika delaktig som de som arbetade mer tid. Båda 
tyckte att de har ändrat arbetssätt det senaste året ungefär. Det beror delvis på att de fått hjälp 
att arbeta fram ett nytt arbetssätt. Lisa tyckte att de i hennes arbetslag drog
a
ä
”
ä
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om det berodde på egen erfarenhet att hon kände så. Hon visste inte. Ämnet ligger högt 
prioriterat i hela kommunen. 
 
När vi kom till frågan om de arbetade med barns inflytande för att de måste eller om de skulle 
ha gjort det ändå svarade Lisa spontant att de skulle ha gjort det ändå. Hon känner att det är 
helt främmande att inte lyssna på barn. Vi frågade om hon trodde det berodde på egen 
erfarenhet och det trodde hon. Hon menar att om inte hon blir hörd första gången så försöker 
on göra sig hörd igen. Hon menar att alla människor har rätt att bli bekräftade på olika sätt. 

 barnen inte kunde vara 

h
Allas åsikter är värda någonting.  
Lisa sa under intervjun: 
  
 ”Det är liksom inte normalt att inte lyssna på en människa, tycker jag” 
 
Sara däremot tror att det har en stor betydelse att det finns ett styrdokument för det men 
poängterar att de även arbetade med det en del innan Lpfö 98 kom. Då hade de liknande ”val” 
som de har nu. Hon tycker det är mer uppmärksammat nu än förut.  
 
När vi frågade om barnens röst är lika mycket värd började båda att tänka till. Lisa tyckte att 
det var svårt att svara på frågan.  Hon vill inte känna att hon inte lyssnar på barnen då hon 
anser att det är en skyldighet hos henne gentemot barnen. Men hon menar även att en vuxen 
måste vara delaktig och ta det slutgiltiga beslutet. Men de kan även kompromissa och lägga 
det på barnets nivå. De vuxna måste lära ut hur man tar beslut och verkligen synliggöra det. 
Barnen blir aldrig helt överkörda utan har alltid varit delaktiga i de beslut som tas. Personalen 
på Lisas avdelning prioriterar högt att kunna säga ja till barnen om de vill någonting och 
försöker göra det i möjligaste mån. Sara svarade eftertänksamt att hon önskade att hon kunde 
säga ja men att det inte är så utan de vuxna bestämmer mer. De har börjat fråga barnen om 
vilka kort de vill sätta upp på väggen som de själva är med på och bestämma vilka teckningar 
om de vill spara eller ta hem etc. Hon anser även att de blivit bättre på detta. s

 
En av våra frågor var vad de behöver arbeta vidare med. Lisa tyckte att de behövde 
synliggöra barnens delaktighet mer och visa barnen att de är välkomna att delta och att alla 
fortsätter dra åt samma håll. Hon tyckte att det är viktigt att ett bra arbete syns utåt och att det 
är bra med profileringar. Sara tyckte att de behövde arbeta vidare med allt. Hon kom på sig 
själv under vår intervju att när hon hörde sig själv prata kom hon på att barnen egentligen inte 
alls blir så hörda som de kanske tror. Hon anser att de behöver lyssna mer på barnen och att 
de har jättemycket idéer att ta vara på. Som det är just nu tar de vuxna alla initiativ. Hon 
tyckte det var lätt att allt går på rutin.  
 
Vi hade en fråga som löd: finns det något som barnen inte kan vara med och besluta om.  

isa ansåg även här helt spontant att det inte fanns någonting somL
delaktiga i. Sara ansåg samma sak men inte med samma spontanitet. Båda ansåg att det var 
barnens arbetsplats lika mycket som deras.  
 
Efter vi hade frågat våra frågor fick de fritt prata om det var något de kände att inte vi berört 
men som de ändå ville få sagt. Lisa tyckte att det vi pratat om känns viktigt för barnen, att de 
har en delaktighet. Hon märker även på barnen att de får vara med. Framförallt när det 
kommer folk utifrån som t.ex. vikarier och säger att barnen är väldigt öppna och spontana. 
Det tyckte hon hängde ihop med barnens delaktighet. När man märker att man har sådana 
barn märker man också att man har påbörjat ett viktigt arbete som aldrig tar slut. Sara tyckte 
att det var svårt att få de minsta delaktiga och att de äldre hade mer att säga till om. Det var 
mycket lättare om de hade ett verbalt språk att tillgå. Vi frågade hur de gjorde för att få de 
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minsta delaktiga. Hon sa då att de använde sig mycket av olika kort, t.ex. musikkort, 
bakningskort, utomhuskort o.s.v. Men hon poängterade även att det var från ca två år de 
unde vara med på det.  k

 

 20  



Personalkooperativet Lejonet 
 
Demokrati för Erik i förhållande till barnen är att de får vara med och bestämma och att man 
lyssnar till barnen. Som pedagog försöker man se vad barnen behöver och sedan ta ner det på 
en praktisk nivå. Han tycker att det är viktigt att man utgår från barnen och att det är 
demokrati. Demokrati för Clara i förhållande till barnen är att försöka så mycket som möjligt 
att lyssna på barnen och deras vilja. Låta de bestämma i de situationer som det går. Hon anser 
att det är lätt att vuxna planerar, och gör i ordning innan barnen kommer med i bilden. För att 
sedan få med barnens viljor i den redan färdig planerade verksamheten tycker hon är svårt. 
Att försöka lyssna på barnen så de vet att jag lyssnar och svarar är viktigt. Hon försöker säga 
ja ofta, så att barnen blir sugna på att ta egna initiativ. Hon tycker att det är väldigt viktigt att 
försöka få fram till barnen så att de kan uttrycka sina viljor. Men hon tycker det är svårt att få 
till det. De är inne i ett system med rutiner om hur en dag brukar se ut. Clara tycker att en för 
strukturerad verksamhet kan döda möjligheterna till inflytande. Hon vill att barnen ska vara 
med, men det är något som barnen måste få träna. Barnen är inte vana att bli tillfrågade av de 
vuxna hur de vill ha det. De arbetar med hemliga grupper där de tränar på samtal och pratar 
om saker som är viktiga. Frågor som pedagogerna inte har färdiga svar på diskuteras. Clara 
menar att frågor med färdiga svar är förödande för demokratin.  
 
Gällande situationerna vid maten var Erik och Clara överens om att det var mycket 
vuxenstyrt. Erik menar att barnen har fasta sittplatser som de vuxna har bestämt p.g.a. alla 
småbarn av praktiska skäl inte ska sitta vid samma bord, att både vuxna och barn har 
bestämda platser för att få en trygghet samt att vissa barn inte passar ihop att sitta bredvid 
varandra. Clara tycker att det är bra med bestämda platser vid maten då de sitter med barn och 
en vuxen de känner. De har fasta tider med frukost, frukt, lunch och mellanmål för att 
verksamheten ska fungera. Clara menar att det kanske skulle vara önskvärt att barnen kunde 
bestämma själva när de vill äta frukost och äta frukt när de är sugna istället för att ha 
fruktstund. Samtidigt tycker Clara att det ger en social träning och trygghet att sitta vid 
samma bord och äta med samma vuxna och barn.  
 
I den fria leken så leker barnen helt fritt och de vuxna är bara med som deltagare vid sidan 
om. Det tycker Erik att de kanske är lite för dåliga på och borde kanske göra det mera. Om ett 
barn inte får vara med att leka om några barn redan påbörjat en lek så accepteras inte ett nej 
från barnen. Alla måste få vara med och leka annars kan det lätt bli samma barn som blir 
utanför. Clara har samma uppfattning som Erik. 
 
Vid samlingarna menar Erik att det är vuxenstyrt men att ett barn får vara med och vara 
samlingsvärd. Men även om det är ett barn som håller i samlingen är det inlärt från de vuxna 
hur en samling ”ska” se ut.  
 
När vi frågade om barnen fick vara ute respektive inne när de kände för det, svarade både Erik 
och Clara att de stora barnen fick själva bestämma när de ville gå ut om inget annat är 
planerat. Barnen får inte vara inne själva. Problemet att inte barnen vill gå ut har i och för sig 
aldrig uppstått. Verksamheten flyter inte helt fritt utan är mycket planerad, dock inte lika 
mycket som förr. Clara menade att det är en social träning att få öva och vara exempelvis ute 
själv. Att barnen får känna ett eget ansvar. Clara säger att det aldrig är något barn som inte vill 
gå ut. Barnen är så vana med att vara ute varje eftermiddag och även många förmiddagar. 
Men om det skulle hända att någon vill vara inne hoppas hon att de säger ja om 
förutsättningarna finns.  
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de verksamheten alltid är fri. Ateljén står öppen och 

arnen kan själva välja när, hur och vad de vill skapa. Barnen väljer själva material och 

skendemokrati. Förr hade de 
stormöten” med barnen varje eller varannan vecka men det slutade de med då de till slut blev 

är de planerar verksamheten försöker de ta med barnens tankar och lyssna till vad de har 

på andra förskolor och ser hur de arbetar. Då 
nappar de upp att ”det här vill vi ta fasta på och nej det här var inget för oss”. De tyckte att 

heten mindre så de kan vara lyhörda inför det som händer när de 
ör något. De har alltid en ram som de ska hålla sig inom men vill kunna vara mer spontana 

as personalkonferenser och försöker få ner de stora fina orden till 

Erik samt Clara säger att den skapan
b
färger. Vissa färger står lite högre upp för att de inte kan vara längst ner menar Clara, det 
passar inte alltid att måla om det exempelvis är 20 barn med olika aktiviteter där inne. Hon 
tycker att deras ateljé fungerar väldigt bra och att personalen var bra på att säga ja när barnen 
vilket göra något där inne. Barnen kan inte gå in i ateljén när de har annan planerad 
verksamhet som exempelvis samling.  
 
Gällande möbleringen är även den vuxenstyrd. Erik menade att det är vi vuxna som 
bestämmer. Han menade att man som vuxen måste kunna se var och vad barnen leker för 
något och kunna anpassa efter detta. Clara sa att det vore lögn om hon sa något annat än att de 
vuxna bestämmer. Hon visste inte varför hon inte hade tänkt på det direkt men att hon började 
tänka på det nu under intervjun. Demokrati är svårt. Hon tycker kanske inte möbleringen är 
det viktigaste. Hon tycker det är svårt med demokrati eftersom det alltid är så tydligt att vuxna 
bestämmer över barn. Det är lätt att allt går på rutin. Personalen på arbetsplatsen är väldigt 
olika och tycker olika mycket hur barnen ska vara med och bestämma.  
 
Angående reglerna på förskolan tycker Erik att det kan bli s.k. 
”
omdöpta till ”får inte möten”. Barnen kom upprepande gånger med att ”så får man inte göra”. 
Det systemet fungerade inte att involvera barnen. Helt spontant kommer han inte på något 
som barnen fått vara med och bestämma. Enligt Clara har de försökt fått ner alla regler till ett 
minimum på förskolan. Det ska inte finnas regler för reglernas skull. För att bjuda in barnen 
och försöka bestämma regler så har de suttit med barnen i grupperna och diskuterat men fått 
känslan att barnen svarar det de vuxna vill höra och inte själva förstår innebörden. Clara själv 
vet inte heller om alla regler som finns är bra men att de jobbar efter en struktur som de 
känner sig bekväma med. Reglerna kan vara svåra att bestämma. De försöker lära barnen att 
vara personliga och säga att ”jag vill inte...” istället för att ”här på förskolan får man inte…”.  
 
N
snappat upp under tiden i barngruppen. Erik tycker att det är viktigt att lyssna till barnen och 
kolla av deras intressen. Planeringen är vuxenstyrd och att det är lätt att gå på rutin. Förr hade 
de mycket mer planerad verksamhet än vad de har nu och det sättet att tänka har de ändrat nu 
under hösten. De kände själva att de behövde få en förändring och bli mer spontana. För att få 
upplägg till nya idéer åker de ut på studiebesök 
s
det var lite väl styrt innan de ändrade sitt sätt att tänka. Nu försöker de vara mer spontana och 
inte boka upp varje dag i veckan med vuxenstyrd och planerad verksamhet. Clara tycker att de 
försöker att planera verksam
g
inom den ramen. De försöker se till barnens olika intressen och vilken nivå de ligger på.  
 
Erik tycker att de försöker att tillämpa läroplanen hela tiden. De arbetar mycket med ”svaga” 
barnen som behöver lyftas fram och försöker stärka dem genom t.ex. centrumträning. De har 
även små hemliga grupper med de äldsta barnen varje vecka. Erik menar att för att det ska 
kännas bekvämt och avslappnat att prata bör man vara max sex-sju personer. Nu tar de fyra 
barn och en vuxen som sitter och pratar om olika ämnen som t.ex. empati. Clara anser också 
att de alltid arbetar utifrån läroplanen men att de inte går runt med den i bakfickan. De 
använder den under der
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verkligheten. Det är svårt men de försöker att tillämpa de praktiska teorierna. Ibland går det 

”Det finns alltid de som är lok och de som är vagnar. Alla behövs på en arbetsplats, 

 det var av egen 

rna 

bra och ibland går det dåligt. De försöker att ständigt vara uppdaterade och förnya sig. Clara 
tycker att de är duktiga på att hålla sig ”vakna” på den här arbetsplatsen och inte fastna i 
gamla spår. Både Clara och Erik säger att de har diskuterat ämnet mycket i arbetslaget då de 
tycker att det är viktigt. Sedan har de försökt att få ner det på en praktisk nivå så gott de kan.  
De menar också att alla drar åt samma håll men att några alltid är mer drivande.  
Erik sa såhär: 
 

även vagnarna” 
 
Erik tror inte att de skulle ha arbetat med barns inflytande om inte Lpfö 98 fanns. Han ansåg 
att eftersom läroplanen finns så måste de följa den. Han menade också att i och med att Lpfö 
98 kom så blev även barnens inflytande och demokrati i förskolan belyst på ett annat sätt.  
Clara tyckte att det var svårt att säga. Hon tror nog att personligen hade hon arbetat med det 
då hon tycker att det är viktigt och intressant med vuxen – barn förhållanden. Hon vill försöka 
lära barnen och ge dem frihet och ansvar. Hon vill inte bara att de ska lyssna på henne som 

uxen utan de ska veta att även hon som vuxen lyssnar på dem. Vi frågade omv
erfarenhet och det trodde Clara att det kunde bero på. Hon har upplevt att hon blivit lyssnad 
på som barn. Många barn kan inte ta det som en självklarhet att bli lyssnad på. Clara tycker 
det är bra om barn kan säga ifrån och inte bara flyter med. Hon vill kunna säga ja så ofta som 
möjligt men inte bara för att barnen säger att de vill något utan för att hon känner att barnen 
vill göra något.  
 
Vid frågan om barnens röst är lika mycket värd visste Erik inte vad han skulle svara. Men om 
han utgick ifrån sig själv så var svaret nej. Men han visste inte varför det var så. Claras 
kommentar var: Jag måste ju säga ja, fast det är ju nej! Jag vill ljuga och säga att det är så. 
Men det är något som ligger i oss, att är man större bestämmer man mer. Men samtidigt så har 
vi det som jobb att lyssna på barnen och låta de vara delaktiga i sin egen vardag. Vi lyssnar 
anske mer här än vad någon gör hemma eller i andra situationer. Vi bestämmer ju här också k

men jag är inte säker på att det är fel heller.  
 
Vad de behövde arbeta vidare med inom just barns inflytande så tyckte Erik att det var svårt 
att hitta bra vägar för barnen att få mer inflytande. Men han tyckte att de behövde arbeta 
vidare med det. Clara tror på att lyssna mer på barnen. Att barnen kan säga vettiga saker och 
ha bra idéer som man kan ta fasta på. Samtidigt får det inte bli skendemokrati. Man måste 
kunna prata med barnen på riktigt och inte på låtsas och samtidigt få barnen att känna det. 
Clara tycker även att det är tryggt för barnen att veta hur en dag ser ut. 
 
Erik tyckte att det fanns massor med saker som barnen inte kunde vara med och besluta om. 
Han ansåg inte att barnen hade den kunskapen att vara med och besluta om vissa saker utan 
kan bara utgå från deras mognadsgrad och uttrycka sig utifrån den. Vuxna har ett annat sätt att 

nka som kan vara svårt att plantera in i barnen. Något de inte kan påverka alls är maträttetä
som tillagas. Men då frågade vi om hur det var om det var en maträtt som många barn inte 
tyckte om, om de då fortsatte att servera den? Det gjorde de väl inte om det var samma 
procedur varje gång den serverades. Då byttes den ut. Deras mat tillagas på plats istället för 
att komma från ett storkök. Erik ansåg också att vuxna har den kunskapen att man bör äta 
allsidigt för att få i sig rätt näring medan barnen inte har förvärvat den kunskapen än. Det går 
lite fortare från beslut till handling i och med att de har en kokerska på plats. Clara kunde bara 
komma på säkerhetssaker när vi frågade henne om vad barnen inte kunde vara med och 
besluta om. Rent generellt tror hon att barnen kan vara med mycket mer än vad de är just nu. 
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Clara drar en parallell mellan barnen och en arbetsplats med vuxna, på förskolan bestämmer 
de vuxna när barnen ska kissa etc. det tycker hon att egentligen är konstigt eftersom man 
aldrig skulle göra det personalen emellan. Sådana situationer är betydligt mindre 
demokratiska. Men detta är också åldersrelaterat. De största som har bättre koll får känna efter 
när de är kissnödiga medan de brukar få påminna de mindre som inte har fått samma känsla. 

ch se hur de 
ot barnen. När ett barn t.ex. varje dag vid frukost frågar om det räcker med 

ylt försöker Clara säga att hon inte vet och fråga vad barnet själv tycker.  

Barnen tror ofta att de vuxna måste veta allt.  Det får de vuxna att tänka till o
egentligen är m
s
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Oxens förskola 
När det gällde frågan Vad är demokrati för dig i förhållande till barnen svarade Emma 
följande: Demokrati för henne var att barnen får vara med och bestämma och ha inflytande, 
de är en självklarhet för henne. Barnen bestämmer allt när de är på förskolan gällande vad de 
vill göra utom att slåss och förstöra saker. Nu får alla vara med och göra saker, det är bara att 
all gör det på sitt vis. Förr när de hade planerade barngrupper fick de små stå och titta på och 
sedan vänta ett eller två år för att göra samma sak. Då var det bra att vänta tyckte man. Nu får 
alla vara med på allt och göra det på sin nivå. Förut hade man regler för när man skulle börja 
använda t.ex. sax och tuschpennor. För Linnéa var svaret på frågan även här att barnen får 
vara med att bestämma, men de måste också kunna förstå att man inte alltid får som man vill. 
Alla ska förstå att de ska bli lyssnad på men de ska även förstå att de måste lyssna på andra.  
 
Vad barnen får påverka var lite olika mellan de två avdelningarna som Emma och Linnéa 
arbetar på. Vi började fråga hur det ser ut vid matsituationerna. På Emmas avdelning får 
barnen bestämma var de vill sitta. Barnen sätter sig först och pedagogerna sist där det finns 
lediga platser. Barnen får äta hur mycket eller lite de vill och de behöver inte äta upp om de 
inte tycker om. De behöver inte heller äta upp innan de tar en smörgås som det är på många 
andra förskolor. Pedagogerna försöker däremot locka barnen genom att äta maten och 
grönsaker som många barn ofta inte tycker om. De tjatar inte på barnen utan när de tagit så 
skickar de bara skålen vidare och då kanske barnet efter tar. När barnen är klara väljer de 
själva när de vill gå från bordet och vänta utanför eftersom vissa barn äter på fem minuter och 
andra på 35 minuter. Emma tycker inte att man kan tvinga någon att sitta stilla en halvtimme 
extra eller tvinga någon att äta fortare. Alla har olika behov. På Linnéas avdelning får inte 
barnen sitta var de vill utan har bestämda bord. Det är p.g.a. att det är några barn som har 
speciella behov och är i behov av en vuxen vid lunchen. Barnen får själva bestämma om de 
vill äta upp, äta smörgås till maten mm.  
 
Samlingarna på den här förskolan ser inte ut som de klassiska i svensk förskola. Emma menar 
att här har man samling när barnen vill ha det och det kan innehålla allt som barnen vill. Man 
kan ha tio samlingar på en dag ibland. När samlingarna var planerade var många barn 
intresserade men långt ifrån alla. Alla barn har inte samma behov samma tid på dygnet, 
samma vecka och samma år. Det kan vara många barn i samlingen från början men de 
droppar av en efter en när de själva känner att de inte vill eller orkar mer. En pedagog kan 
sitta i t.ex. en sångsamling en hel förmiddag utan att känna sig stressad och det fungerar bara 
för att pedagogerna inte är inbokade på någonting annat. Det går till likadant på Linnéas 
avdelning där barnen bestämmer när de ska ha samling och vad den ska innehålla.  
 
I den fria leken påverkar barnen allt själva på Emmas avdelning. De leker med vad de vill och 
i vilket rum de vill. Leksakerna finns alltid i stora rummet på morgonen så barnen kan ta det 
de vill ha och gå till ett rum som är ledigt. Pedagogerna kunde egentligen inte se varför man 
måste ha ett speciellt dockrum, ett byggrum etc. Barnen har själva valt att skriva ut STOP-
skyltar med hjälp av pedagogerna då de vill kunna sätta upp dem när de känner att det är 
tillräckligt många i en pågående lek och inte vill bli störda. Barnen på Emmas avdelning lär 
sig plocka fram och plocka undan efter sig. Pedagogerna är alltid med barnen i barngruppen 
förutom när de har rast. På Linnéas avdelning är det samma rutiner som på Emmas. Linnéa 
hävdar att det är barnens lek men att det alltid finns en vuxen till hands. 
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Reglerna för ute och inne vistelse ser lika ut för bägge avdelningarna. Barnen får själva 
vara ute och inne men de vuxna har bestämt att barnen måste vara ute 

åste det bli omröstning om hur de ska göra.  

är de arbetar. De hävdar att det står att man ska se till det enskilda barnet och det anser de 

ven fast inte Lpfö 98 hade funnits. Då de har arbetar aktivt med barns inflytande i fem år nu. 
innéa trodde dock inte att de skulle ha arbetat med att barnen får bestämma så mycket som 
e gör idag om läroplanen inte hade funnits.  

bestämma när de vill 
lite varje dag. Om de vill vara ute från att de kommer till att de går hem är det helt okej bara 
de kommer in och äter frukost och lunch. Mellanmålet kan ätas ute om barnen vill det.  
 
Vad gäller övriga aktiviteter så som skogen eller lekpark ser det ungefär likadant ut på både 
Emmas och Linnéas avdelningar. Båda har tillgång till skogen och dit får de gå när de vill. De 
måste bara säga till så de vuxna öppnar grinden. Grinden är till för de minsta så de inte 
försvinner iväg för långt, men de säger aldrig nej till barnen om de vill gå ut. De har ingen 
lekpark tillgänglig i anslutning till förskolan så om barnen vill gå dit måste en pedagog följa 
med. Om det är några barn som inte vill följa med kan en pedagog alltid stanna vid förskolan 
med dem såvida inte det är sent på eftermiddagen och pedagogen är ensam med barnen. Då 
m
 
Vid skapande ser det ut på ungefär samma sätt på bägge avdelningarna förutom att det finns 
mer plats i målarrummet på Emmas avdelning. Det enda rummet som är "fast" är 
målarrummet eftersom det endast är där det finns vatten, men vill barnen kan de ta färger och 
underlägg och sätta sig vid de andra borden också. Allt material är tillgängligt för barnen. 
Förr målade man när pedagogen ville måla. På Linnéas avdelning kommer inte barnen åt 
allting då det helt enkelt inte finna tillräckligt med hyllor i barnens räckvidd. Det tycker hon 
är synd eftersom barnen kanske bli begränsade i sitt skapande om de inte ser allt material.  
 
Möbleringen på både Emmas samt Linnéas avdelningar är upplagd på så vis att de har allt 
material i ett stort rum som sedan barnen väljer vad de vill leka med och tar med sig lådorna 
med det materialet de vill leka med till ett omöblerat rum. De har tre olika sådana rum på 
Emmas avdelning. De stora tunga möblerna så som bord och soffa har bestämda platser och 
de är personalen som har bestämt dessa. Så barnen är vana att det möbleras om.  
 
De regler som förekommer är övergripande som t.ex. att man inte får slåss, ha sönder 
någonting eller stjäla från någon annan. Med att stjäla menar de att gå i andras jackor eller 
väskor för att sedan stoppa i sin egen. De diskuterar alltid med barnen om och när de 
bestämmer nya regler. 
 
Den här förskolan har ingen planering alls utan de genomför olika saker efter barnens behov 
och önskemål. Planeringskalendern är helt ren förutom om de ska på utflykt och barnen ska 
ha med sig matsäck. Annars skriver de i allteftersom de har gjort saker. Vid frågan om 
tillämpning av Lpfö 98 svarade både Emma och Linnéa att de använder läroplanen hela tiden 
n
båda att det är det de försöker med hela tiden. Emma menar ändå att de följer 
utvecklingsstadier även om de inte har planerad verksamhet. Hon menar att nu kan de möta 
varje barn där det är och lära dem genom barnets intresse och förmåga. T.ex. färgerna behöver 
inte läras in genom målning utan kan lika gärna läras in via legobitar i olika färger om det är 
ett barn som tycker om att bygga med lego, men inte alls är intresserad av målning. Linnéa 
menar att det är först nu genom det pågående projektarbetet som många i personalen har 
förstått att det finns en läroplan. Hon anser att man inte har arbetat efter den i hela Sverige då 
personalen ofta inte har en aning om vad det står och fortfarande vill arbeta efter gamla 
principer som de har arbetat efter jämt. Emma är säker på att de hade arbetat som de gör idag 
ä
L
d
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Hon känner att ett flertal i arbetslaget tycker att det är väldigt jobbigt med det nya arbetssättet 
med barns inflytande i och med Lpfö 98. Samtidigt är det många som tycker om det nya 
arbetssättet. Hon menar att det är ett nytt sätt att tänka och att det påverkar verksamheten på 
ett sätt som inte tidigare har funnits. Då var dagen planerad från morgon till eftermiddag.  

 är för deras barns bästa. Även barnen lägger 
ärke till att de går före telefonsignalen. 

ad de behöver arbeta vidare med tyckte Emma att de ska försöka få barnen att verkligen 

ch lunch. De 
r inte heller bestämma något som gör någon annan illa samt att barnen inte kan bestämma 

åste även vara med under måltiderna och tiderna för 
em är också fasta precis som Emma sa.  

 
De har haft och har fortfarande diskussioner i arbetslaget gällande ämnet. Emma tycker att 
alla är lika drivande och hon vet av egen erfarenhet att det är svårt att genomföra annars. 
Linnéa tycker däremot inte att alla är lika drivande gällande detta p.g.a. att många tycker det 
är jobbigt med ett ändrat arbetssätt där barnen ska vara med och bestämma. Något som 
personalen har arbetat aktivt med är att de aldrig reser sig från barnen om det ringer i 
telefonen. Sitter pedagogerna i en rollek eller läser för några barn förstör de då den pågående 
aktiviteten. Om en pedagog däremot sitter och bygger pussel kan den resa sig och svara. 
Föräldrarna är medvetna om detta och att det
m
 
Om barnens röst är lika mycket värd svarade Emma att hon absolut tyckte det så länge det 
handlade om saker som inte är förbjudna som t.ex. att slå någon annan. Men hon menar även 
att de säkert också gör massa misstag fortfarande och inte är fullärda inom ämnet även om de 
har kommit en bra bit på väg. Linnéa tyckte att allas röst är lika mycket värd. Hon menar att 
varken barn eller vuxna ska bestämma mer än den andra.  
 
V
förstå att det är de som bestämmer över sin egen dag. Det är pedagogernas uppgift att lära 
barnen att förstå det. Linnéa tycker att de behöver arbeta vidare med värdegrunden och 
riktlinjerna i Lpfö 98 eftersom alla tycker olika och inte är lika drivande i ämnet.  
 
Vad barnen inte kan vara med och besluta om är enligt Emma tider för frukost o
få
lika mycket själva om det bara är en pedagog kvar på eftermiddagen. Då måste barnen rösta 
om de vill gå någonstans t.ex. till en lekpark. Linnéa menar att barnen inte kan rucka på om 
de ska gå ut eller inte. Alla barn och vuxna går ut någon gång under dagen antingen 
förmiddag eller eftermiddag. Barnen m
d
 
I övrigt menar Emma att alla föräldrar är medvetna om arbetssättet och de allra flesta är 
positiva till det. Det är bara några nya som är lite skeptiska.  
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Intervju med projektledaren Josefin 
Josefin arbetar som projektledare inom kommunen och har arbetat med det i fem år. Innan har 
hon arbetat som förskollärare och har varit utbildad sedan 1978. Hon har klivit av 

rskollärartjänsten då hon fick möjlighet att arbeta med det här utvecklingsprojektet som 

ärna om alla olika slags påverkansfrågor och hävdar 
tt om vi ska leva i en demokrati måste även barnen få känna den demokratiska känslan 

rändrad barnsyn och kunskapssyn 
entemot tidigare. Josefin fick möjlighet att bli en läroplanspilot och arbetade som det under 

barnsyn?” etc.  Pedagogerna får fråga sig själva om 
e ser brister eller förmågor hos barnen. Josefin anser att man som pedagog genom tiderna 

Utbildningen handlar även om 
unskapssyn och skillnaden mellan kunskap och lärande. Alla förskolor i kommunen har gått 
bildningen och har även spridit sig till andra kommuner då den har fått väldigt positiv 
spons. Utbildningen är nu i två delar och en tredje del kommer nästa år. Josefin menar att 

ärdegrunden ska genomsyra hela verksamheten och barnen ska kunna utnyttja sina 
öjligheter att påverka sin egen situation i verksamhetens vardag.  

Demokrati för Josefin är att kunna påverka och kunna uttrycka sina åsikter och bli lyssnad på. 
Man ska bli respekterad och kunna påverka den situation som man själv är i. Pedagogerna är 
där för barnen och då måste man kunna lyssna på dem. Verksamheten ska bygga på barnens 
intressen utefter läroplanen. Det blir ointressant för barnen om de inte känner igen sig i olika 
situationer. Om man känner igen sig i saker kan man lättare ta del i dem och förstå dem. 
Förskollärarna har ett ansvar att lägga denna grund vilket även står i läroplanen. Barnen ska få 
ha uttryckt sina åsikter och lärt sig att påverka sin vardag.  

fö
handlar om barns inflytande i förskolan. Hon arbetar fortfarande med förskolan men inte i 
verksamheten. Hon har alltid varit intresserad av olika projekt i förskolan när hon var aktiv i 
verksamheten och har alltid varit drivande i arbetslaget. Hon vet av egen erfarenhet att det kan 
vara svårt att genomföra nya saker då hon själv ofta arbetat i motvind på sin arbetsplats. Det 
har varit många andra starka pedagoger som inte tyckt att barnen ska få vara med och 
bestämma. Josefin kom i kontakt med ämnet och började arbeta med det då hon alltid varit 
involverad i demokratiska tänkandet. Hon tror själv att det har betytt mycket att hon är 
uppväxt på 1970-talet och alla dess olika demokratiska rörelser. Hon tror att hennes grund 
lades där. Hon anser att det är viktigt att v
a
inombords. De ska kunna ställa krav och känna att de har lika mycket rätt att bli lyssnad på. 
Demokrati handlar inte bara om rösträtt och majoritetsbeslut utan om så mycket mer som man 
inte bara ska läsa om i skolan. När läroplanen kom skulle alla lära sig den och Josefin var en 
stark förespråkare för läroplanen. Hon tyckte om att de för det första fick en egen läroplan 
samt att det som stod i den var positivt. Det var en fö
g
ett år. Det var ganska många personer i gruppen som startades men en efter en hoppade av 
och till slut tog Josefin ledningen för den kvarvarande gruppen. Hon har alltid haft lätt för att 
kliva fram och ta plats. Därför blev hon mer uppmärksammad. Hon har arbetat mycket med 
utvecklingsarbete på sin tidigare arbetsplats innan hon började med projektet.  
 
Varje år får alla kommuner pengar för att säkra kvalitén som ska gå till antingen 
kompetensutveckling och/eller personalförstärkning. Summan baseras på antalet invånare i 
kommunen. I den här kommunen valde man att satsa på kompetensutveckling i samband med 
det här projektet. Josefin skulle först arbeta några månader men är kvar efter fem år. När 
Josefin fick uppdraget att arbeta med projektet började hon utforma en egen utbildning kring 
läroplanen som inte hade några utsatta mål. Den handlar mycket om ”mig själv som pedagog 
och hur möter jag barnen, vad har jag för 
d
alltid har sett barnens brister och vad barnen inte kan istället för att fokusera på det positiva. 
Det har blivit en stor tankevända för många pedagoger. 
k
ut
re
v
m
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Skapar man verksamheten utefter barnen fångar man dem. Hon tog upp ett väldigt bra 
s placering. Hon menar att om barnet är ledsen 

pplever att det 
fta är så. De måste kunna ta eget ansvar för sig själva och deras uppdrag. Måna tycker att det 

ta bredvid varandra p.g.a. 
lika orsaker istället för att placera barnen utefter vad de kan! Tänker man positiva tankar om 

exempel om t.ex. den klassiska nappen och des
och vill bli tröstad av sin napp för att den ger en trygghet så får barnen inte det då den ska 
ligga på hyllan eller i korgen tills det är dags att sova middag. Det anser Josefin är helt fel då 
barnet själv måste få påverka när det vill ha sin napp och känner en saknad av t.ex. en 
förälder. Det ska inte en pedagog få bestämma. Josefin menar också att alla pedagoger måste 
förstå barnens livsvärld och kunna acceptera att det inte som när de var små. Man måste som 
äldre kunna vara intresserad och kunna tränga in i barnens livsvärld. Man måste kunna se 
förändringar och vara intresserad av dem. Detta hävdar Josefin är jätteviktigt då vi har ett 
demokratiuppdrag och att det står klart och tydligt i läroplanen. Man kan ha en egen åsikt om 
saker och ting om läroplanen men man är ändå tvungen att arbeta efter den. Den går inte att 
välja bort! Barnen ska också vara med och utvärdera verksamheten. Som pedagog måste man 
ta reda på vad verksamheten har betytt för barnen och vad de tycker att man kunnat göra 
annorlunda mm.  
 
Hon arbetar med ämnet riktat mot förskolan på så vis att hon utformat den här utbildningen. 
Hon har anställt några pedagoger som tillsammans med henne lagt upp ett tvådagarsprogram. 
När de har utbildningen är det grupper om åtta till 12 pedagoger som arbetar i förskolan, 
fritids, förskoleklass eller är dagbarnvårdare. De tar in alla pedagoger från samma ställe på en 
och samma gång. Då får de även vikarier för kvalitétsäkringspengarna så alla kan komma. 
Pedagogerna får handledning hur de kan arbeta med ämnet och blir ställda inför obekväma 
frågor. Josefin menar att det ofta krävs för att pedagogerna ska tänka till och fundera själva. 
Istället för att fråga ”hur arbetar Ni?” så frågar hon ”hur arbetar Du?”. Då blir pedagogerna 
tvungna att svara för sig själva och säga vad de gör för att tillämpa olika riktlinjer etc. Många 
gånger vet pedagogerna inte vad de gör utan bara har orden i mun. Josefin u
o
här är mycket smärtsamt och det är många som blivit ledsna under utbildningen. En tid efter 
utbildningsdagarna har Josefin uppföljningssamtal med rektorerna på respektive 
förskolområde. Då ska pedagogerna ha tagit med sig en insikt att arbeta vidare med i 
verksamheten för att sedan visa upp för arbetslaget och rektorn. Josefin har anställt två 
stycken uppdragspedagoger som förskolorna kan anlita. De kan gå ut och titta på t.ex. barns 
inflytande, om det är det förskolan anlitat dem för, och sedan hjälpa förskolan att arbeta 
vidare. De är ute en eller två veckor och då har de först ett inledande samtal med hela 
arbetslaget, sedan har de ett mellansamtal och uppdragspedagogen säger vad den sett dittills. 
Till sist har de ett avslutande samtal där uppdragspedagogen berättar vad de gör bra samt 
vilka utvecklingsområden förskolan har. Josefin känner absolut att tankegångarna hos 
pedagogerna har ändrats efter utbildningen. Det finns ingen som sagt att utbildningen varit 
dålig och många har kommit på att de i verkligheten arbetar mindre än vad de säger sig göra.  
Josefin försöker få pedagogerna att ta bort ”kan inte-tänket” och omvandla det till ”kan-
tänket”. Att de försöker se vad barnen kan istället för inte kan. Hon tar ett exempel vid t.ex. 
matsituationen, många pedagoger säger att de barnen inte kan sit
o
barnen är risken mindre att hamna i det gamla ”kan inte-tänket” om barn. Många pedagoger 
hör själva när de börjar säga att barnen inte kan. Hon menar att det är när man hör själv vad 
man säger som man kan börja förändra sitt eget tänk. Josefin vill inte att man ska känna sig 
skuldbelagd för att man arbetar på ett visst sätt utan att utvecklingen hela tiden går framåt och 
att det hela tiden kommer ny forskning. Josefin menade att man aldrig är fullärd och det gäller 
att aldrig ge upp. 
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Sammanfattning och analys av resultat 
I det här avsnittet sammanfattar vi vad våra respondenter har sagt och tyckt.  Sedan följer en 
analys av resultatet där vi jämför respondenternas olika svar för att se likheter och skillnader.  

Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis anser förskollärarna att barnens inflytande är viktigt. Alla vill arbeta 
vidare med det även om alla ligger på olika nivåer och vissa är mer drivande i ämnet än andra.  
I förhållande till barnen menar alla att barnen ska få vara med och bestämma men alla har 
olika synsätt gällande barnens inflytande. Det har också olika åsikter om huruvida mycket 
barnens röst väger i förhållande till en vuxen. Barnens påverkan på de olika förskolorna och 
avdelningarna visar sig på många olika sätt. På Oxens förskola bestämmer barnen i större 
eller mindre utsträckning allt som har med deras egen dag att göra som ute- och innevistelse, 
när de ska ha samlingar, aktiviteter osv. Barnen på Kräftans förskola och personalkooperativet 
Lejonet har inte lika mycket inflytande. På Kräftans förskola bestämmer barnen nästan bara i 
den fria leken och vid skapande. I övrigt bestämmer pedagogerna mycket vad som ska ske 
under en dag. Dock skiljer sig tankesättet hos våra respondenter på Kräftans förskola. Lisa 
hävdar mer än Sara sin öppenhet gentemot barnens förslag och åsikter. På 
personalkooperativet Lejonet är tankesättet mellan våra respondenter ganska jämlikt. Clara 
anser att barnen kan vara med och bestämma mer än vad de gör. Erik anser att barnen inte har 
den kunskapen och mognadsnivån som krävs för att fatta vissa beslut och att de bara kan utgå 
från sin mognadsnivå. På Lejonet får de äldsta barnen bestämma när de ska gå ut, i den fria 
leken och vid skapande.  
 
Projektledaren Josefin arbetar aktivt med att få med barnens inflytande utifrån läroplanen och 
väcka tankar hos de pedagoger som går hennes utbildning. Tanken med utbildningen är att 
tankarna inom pedagogernas förhållningssätt och barnsyn skall ändras till en mer positiv syn 
på barnet. Pedagogerna skall även kunna se vad de gör och hur de gör saker på ett medvetet 
sätt. Planeringen ser även den olika ut på de tre förskolorna vi varit på, Oxens förskola 
planerar ingenting utan har tagit bort all planering från verksamheten, personalkooperativet 
Lejonet har medvetet börjat planera mindre och en har traditionell planering som de alltid har 
haft. Alla förskolor arbetade utefter läroplanen men på olika sätt. Vissa arbetade mer aktivt 
medan andra trodde att de arbetar mer aktivt än vad de förmodligen gör. Josefin påpekade 
under intervjun att många pedagoger säger sig arbeta aktivt för att tillämpa läroplanen. Det 
visar sig dock ofta under utbildningens gång att pedagogerna inte är fullt så medvetna som de 
utger sig för att vara. Josefin försöker i och med sitt projekt att få pedagogerna att ta bort ”kan 
inte-tänket” och omvandla det till ”kan-tänket”. Att de försöker se vad barnen kan istället för 
inte kan. Många pedagoger hör själva när de börjar säga att barnen inte kan. 
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Analys av resultat 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa en analys utifrån resultatet av intervjuerna. Vi har 
identifierat några skillnader och likheter som redovisas i punktsatser.  
 

er eller mindre. På Kräftans förskola anser man att man låter 

olika mycket. Alla är införstådda med att de måste arbeta mot den men vissa har tagit 
mer fasta på punkterna om barnens rättigheter att vara med att planera och utvärdera 
verksamheten.  

 
 

Likheter 
 

1. På alla förskolor ska barnen gå ut minst en gång om dagen. 
2. Alla anser att barns inflytande är viktigt.  
3. Alla barn får ha viss påverkan på sin egen vardag. 
4. Alla utgår från läroplanen. 
 

 
Skillnader 
 

1. Skillnaden mellan förskolorna och utevistelsen är att på Kräftans förskola får barnen 
överlag gå ut när de vuxna bestämmer att de ska gå ut. På den ena avdelningen finns 
bättre möjligheter för barnen att gå ut om de vill än på den andra. På 
Personalkooperativet Lejonet får de stora barnen gå ut när de vill. På Oxens förskola 
får barnen vara ute hela dagarna om de vill bara de kommer in för måltider. På Oxens 
förskola får barnen alltid vara ute utan en vuxen som kollar dem.  

 
2. Alla säger att barnen ska få ta del av och vara med och bestämma i sin egen vardag. 

Däremot visar det sig m
barnen vara med men inom vissa ramar. Det är en enorm skillnad gentemot Oxens 
förskola där barnen bestämmer allt som inkluderar dem och deras intressen bara de 
håller sig inom de regler som finns på förskolan.  

 
3. Skillnaden mellan de olika förskolorna angående barnens påverkan är att på Lejonet 

och Kräftan har inte barnen samma möjligheter som på Oxens förskola. T.ex. vid 
matsituationen sätter sig barnen först och sedan pedagogerna. Där får barnen sitta 
bredvid vem de vill medan man på Kräftan och Lejonet till stor del har bestämda 
platser. Linnéa menar även att när man har bestämda platser sätter man oftast de 
minsta som petar i sig ganska bra på egen hand bredvid sig och de äldsta som knappt 
kan sitta stilla på stolen och verkligen vill ha och behöver en dialog när de äter sätter 
man längst ifrån sig. Hon menar att det är ju egentligen dumt då de barn som behöver 
det sociala inte får den biten utan att behöva ropa över hela bordet.  

 
4. Alla följer Lpfö 98 men har fått ner det på den praktiska nivån men på olika sätt och 
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Diskussion 
Vi har valt att dela in diskussionen i underrubriker för att läsaren lättare ska kunna få en 
överblick och se olika områden. Diskussionen börjar med vuxnas förhållningssätt för att 
edan fortsätta med Oxens förskola kopplat till Josefins projekt, sedan kommer de didaktiska 

 vi har sett samt våra egna tankar och reflektioner.  

Vu
Eft har vi kommit fram till att alla 
me ycker att det är viktigt med barns 
infl pe i en pågående process. De har kommit olika långt ute på 
rb splatserna och i det egna tankesättet. Vi upplever att på Kräftans förskola samt 

perativet Lejonet har personalen mer eller mindre blivit ”tvungen” till arbetssättet 
r högt prioriterat i kommunen att tillämpa och arbeta med barns inflytande. Vår 

pp
ska
stort in
vuxna 
samling
finns i
bestäm arn. Vi anser att det 
inte
han
 
Sara so
galonk
lära ig ättre att de fått lära sig detta genom 
ege
blö
lära sig
vissa s
erfaren
Kräftan
ihop m
barnen
saker s
me oc rna om detta har 
upp
om
smärtfr
barn at

te all ästa gång vi ”behöver” tillrättavisa något/några barn kan vi istället ta 
ort dem från gruppen och prata med dem och förmodligen förklara på ett bättre sätt än om 
et är tio andra ögonpar som tittar på. Då är det även lättare för barnen att förklara vad som 

hänt. Vi håller med Emma på Oxen om att man som pedagog aldrig kan veta vad som hänt 
om man inte var närvarande. 

s
perspektiv

xnas förhållningssätt 
er att vi har reflekterat över alla intervjuerna så 

rojektledaren Josefin tdverkande förskollärare samt p
tande och att de alla är mitt upy

eta
personalkoo
å det ligged

u fattning är att alla säger att personalen vill arbeta med demokrati och att de vill att barnen 
 ha inflytande. Men när de sedan svarar på våra frågor visar det sig att barnen inte har lika 

flytande som personalen själva tror eller vill ha. Ofta är verksamheten planerad av de 
från att barnen kommer tills att de går hem med små inslag av fri lek. Det är frukost, 
, utevistelse och planerade aktiviteter på bestämda tider där alla måste vara med. Det 

nga andra alternativ. Även de vuxna är uppbokade på olika aktiviteter så som en 
d barngrupp, en nätverksträff eller annan aktivitet med eller utan b

 gynnar barnen då de inte får tänka eller tycka själva. De får inte ta ansvar för sina egna 
dlingar eller ”misstag”.  

m arbetar på Kräftans förskola tog upp ett bra exempel om när barnen inte vill ha 
läder på sig. Varför måste vi vuxna då stoppa det i handen på dem istället för att de får 
 själva genom att bli blöta och inse att det vore b s

n upplevd erfarenhet? Vuxna har mer erfarenhet om det mesta och vi vet att barnen blir 
ta om de inte har galonkläder på sig. Vi anser att det är bra om barnen får pröva själva och 

 genom det. Då utvecklar de sitt tankesätt och lär sig olika metoder för att genomföra 
aker t.ex. att ta på sig skorna som för många barn är krångligt. Det vet vi av egen 
het då de ofta frågar om hjälp. Genom delen av undersökningen som genomfördes på 
s förskola anser vi att vi får ett perspektiv om hur det kan se ut. Detta kan vi koppla 
ed vår frågeställning huruvida barnen får påverka verksamheten. Vi menar inte att 

 ska bestämma allt då vi vet att man som barn behöver både regler och struktur. Vissa 
ka man heller inte behöva besluta om när man är så pass liten. Alla ska däremot få vara 
h påverka sin egen dag och göra den så bra som möjligt. Tankad 

kommit under vår arbetsprocess då även vi tillrättavisat barn inför andra innan vi hörde 
 det och fick ännu en ny riktning i vår tankeprocess. Vi känner att det inte var helt 

itt för oss heller då det gick upp för oss vilken kränkning det faktiskt kan vara för ett 
t bli utpekad på det sättet. Det kan kännas hemskt för barnet även om man som vuxen 
tid märker det. Nin

b
d
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 är drivande i ämnet har vågat 
pröva sig fram och sett att det fungerar och kan i och med det vara säker på sin sak. 

 fortsätta arbeta aktivt och inspirera andra medan Kräftan 

ta så blir pedagogen viktig för barnets demokratiska utveckling. 

Oxens arbetssätt kopplat till Josefins projekt 
På oxens förskola arbetar personalen efter projektledaren Josefins intentioner om att utveckla 
demokratin i förskolan. De vill att barnen ska få påverka sin vardag på förskolan i så stor 
utsträckning som de bara kan. Vi anser att eftersom de som

Personalen på Oxens förskola kan
samt Lejonets förskolor gått mer på rutin och inte haft möjligheten att pröva i lika stor 
utsträckning. Efter denna reflektion kopplar vi ihop den med vår frågeställning som lyder: 
Hur ser personalen på barns inflytande? Utifrån vad vi läst och vad vi sett på Oxens förskola 
så har Oxen med sitt arbetssätt kommit mycket längre än det som är skrivet i den litteraturen 
vi har använt oss av i vårt arbete. Litteraturen visar till stor del att övning ger färdighet men i 
och med Oxens arbetssätt har de kommit så långt att barnen verkligen får pröva och skaffa sig 
erfarenheter då barnen själva får bestämma sin vardag utifrån sina intressen. Vi tror att om 
barnen får vara med och påverka får de en annan förståelse och har sedan lättare att lära in 
demokratisk arbetssätt. Av egna erfarenheter vet vi att det man får praktisera är lättare att ta 
till vara på och förstå. Dels varför man gör något men även hur något går till. Josefins mål 
med sin utbildning är att utveckla pedagogernas sätt att se förmågor i barnen istället för 
brister. Utifrån vår studie och vår tankeprocess började vi reflektera över Oxens arbetssätt och 
om barnen bjuds in till nya aktiviteter. För att undvika att barnen hamnar i rutinmässiga 
beteenden är det viktigt att pedagogen öppnar nya dörrar, visar andra sätt att lösa problem i 
det som barnen inte erfarit tidigare. Pedagogen och barnet tar beslut gemensamt i någon slags 

äxelverkan. Genom att arbev
Josefin menar att det gamla arbetssättet med den barnsynen och våra gamla invanda rutiner 
går mycket ut på att vuxna ska bestämma allt som barnen ska göra. Barnen har inte setts som 
kompetenta nog att bestämma något själv. Man har sett deras brister istället för deras 
förmågor. Vi anser att det gamla tankesättet finns djupt rotat i verksamheten då vi har upplevt 
att många pedagoger ser barnens brister istället för förmågor. Det har vi förstått när vi 
intervjuade Emma och Linnéa på Oxens förskola att det faktiskt fungerar med ett annat 
arbetssätt utan att det blir negativt. Emma på Oxens förskola menar att hon aldrig har kunnat 
se, observerat och dokumenterat så mycket som hon hinner med nu. Dels för att man inte har 
något annat än barnen att tänka på och vad de gör, man ska inte stressa iväg någon annanstans 
men även för att man kan möta det barnet som just då vill ha kontakt med en just då. Vi håller 
med Emma som arbetar på Oxens förskola att vi visar barnen den respekt som de förtjänar i 
alla situationer. Vi kränker ”gärna” barn inför deras kompisar mitt i en samling eller annan 
aktivitet. Vi kan tillrättavisa ett barn utan eftertanke. Däremot om en arbetskollega kränker ett 
barn inför alla andra skulle vi aldrig ifrågasätta detta eller skälla ut pedagogen inför några 
andra. Det frågar vi oss varför det är så? Vi tror att det beror på att vi som vuxna vet att 
barnen inte har samma auktoritet som en arbetskollega och att man har mer respekt för en 
vuxen än för ett barn. Det är inte sådana medborgare vi vill ha utan vi vill ha medborgare i 
samhället där alla respekterar alla vare sig man är barn eller vuxen. Då kommer vi att tänka på 
det välkända ordspråket ”Barn gör inte som vuxna säger utan barn gör som vuxna gör”. Alltså 
kommer det att fortsätta i en ond cirkel om pedagogerna inte ändrar arbetssätt och bjuder in 
barnen till inflytande. 
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Didaktiska perspektiv 
om vi har valt att belysa. Dessa är 

egreppet ”kunskap är makt” tar Almgren (2006) upp i sin doktorsavhandling. Om man har 
unskap om någonting t.ex. demokrati som Almgren tar upp kan man göra sig hörd på ett 

annat och starkare sätt än om man inte är insatt i något ämne. Vet man vad man pratar om kan 
man lättare stå fast vid sina åsikter och därmed ta makten över en person som är ”svagare”. 

Vi ser tre didaktiska förhållningssätt i denna diskussion s
skrivna i punktform för att lättare få en överblick. 
 

• Vad ska läras ut? 
- Pedagogerna ska lära sig att lära ut till barnen hur man fungerar i ett civiliserat, 

demokratiskt samhälle där alla har möjlighet att synas och höras. Att barnen ska visa 
respekt gentemot sina medmänniskor.  

• Varför ska det läras ut? 
-  Sverige är ett demokratiskt samhälle, för att utveckla (den svenska) demokratin 

behöver vi ha medborgare som har kunskap hur samhället fungerar.  
• Hur ska det läras ut? 
- För att barnen ska lära sig måste pedagogerna agera och respektera både andra vuxna 

och även barnen i sin omgivning. Detta måste ske dagligen och hela tiden. Det ska inte 
vara under planerad tid utan det ska genomsyra hela den dagliga verksamheten.  

 
Vår respondent Josefin poängterar dessa tre didaktiska perspektiv under intervjun. De vuxna 
måste prata samtidigt som de måste visa med hela sin kropp och sitt sätt så barnen förstår vad 
det handlar om. Med begreppet läran om hur man lär sig att lära andra kan förtydligas 
genom att säga att om man förstår något är det enklare att förmedla sin kunskap vidare. Det 
hänger självklart på respondenten om den är mottaglig för det som förmedlas.  

Våra egna tankar och reflektioner 
Flertalet respondenter talar om skendemokrati och att de eventuellt utövar det. Vi anser att de 
utövar det på många olika sätt. Då luras barnen till att de får välja vilket de även får men de 
får bara välja på det som pedagogen förbestämt. Istället kan man låta barnen välja fritt bland 
alla aktiviteter som finns möjliga på förskolan som vi ser som ett komplement till hemmet. Då 
får de därigenom påverka och göra sina egna val. Detta kan även till viss del ses som en form 
av demokrati. Men inte en demokrati där alla får göra sina helt egna val. Detta kopplar vi ihop 
med vår frågeställning om hur barnen får påverka verksamheten. Innan vi började med det här 
arbetet tyckte vi att ämnet var viktigt men nu under den här processen har vi verkligen 
kommit till insikt att det är en skendemokrati ute på två av de tre förskolor vi gjorde 
undersökning. Vi håller helt och hållet med Josefin om att man inte ska känna någon skuld för 
att man har arbetat på ett visst sätt eftersom utvecklingen i samhället och därmed inom 
förskolan hela tiden går framåt. Däremot måste man vara öppen för förändring för att något 
ska fungera. Man kan få tycka och tänka som man vill utifrån de demokratiska beslut som 
yttrandefriheten medger. Det är vår skyldighet att finnas till och göra vårt bästa för barnen när 
vi är ute på förskolan som är barnens arbetsplats lika mycket som vår. När Josefin talade om 
situationen med nappen så fick vi även där en tankeställare. Varför får de inte ha nappen när 
de känner att de behöver den? Som barn har man vissa saker som ger trygghet och tröst när 
man t.ex. saknar en förälder. Då är det inte alls säkert att barnet vill komma och sitta hos en 
pedagog för att få tröst utan behöver nappen, nallen eller filten för att få den tröst de behöver. 
Ett barn vill inte heller alltid sitta hos den pedagog som erbjuder sig utan kanske vill sitta hos 
någon helt annan. Detta måste respekteras av de vuxna tycker vi.  
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Begreppet anser vi att utövas i stor utsträckning i dagens förskola, dock omedvetet många 

okratiska grunderna och ta eget 
ns . åste ta ett eget ansvar och att det är viktigt att barnen redan i tidig 

åld å
sig n
hur ma
ans i en ett ansvar så tar de ofta det och försöker 
utif
inte
dem n killnaden mellan 
förs l
på 
för förs

n vuxen måste 
en. Barnen har inte den erfarenheten själv om 
 inte behöva ta allt ansvar i alla lägen (Åberg 

gånger. Arnér (2006) tar upp om människors självinsikt och att man måste ta ansvar för sina 
egna handlingar och konsekvenserna utifrån dem. Åberg (2006) menar att om man aldrig får 
amarbeta med andra kan man ha svårt att förstå de dems

a var  Vi anser att alla m
fer r lära sig och chansen att öva på detta. Ferm (1993) säger att vuxna är förebilder vare 

ma  är föräldrar, syskon eller pedagog på en förskola. Därför är det viktigt att visa barnen 
n bör bete sig i ett civiliserat samhälle och inte bara med ord säga hur de bör göra. Vi 

 man ger barner  likhet med Ferm att om
rån deras erfarenheter ofta göra det bästa av situationen. Man kan som vuxen självklart 
 ge barnen mer ansvar än vad de klarar av men man ska inte heller vara rädd för att ge 

ofta av mycket mer än vad de vuxna tror. S a svaret. Barn klarar 
ko orna vi gjort vår undersökning på är att på Oxen tillämpas detta i större utsträckning än 

Kräftan och Lejonet. Med detta ser vi ett samband med våra frågeställningar vad demokrati 
kollärare är och hur de låter barnen påverka verksamheten.  

 
Enligt oss har Lpfö 98 många viktiga punkter som bör genomsyras i verksamheten ute på 
förskolorna. Vi är dock medvetna om att man ska sträva mot målen i Lpfö 98 och ha en tanke 
mot dem och inte att det är ett krav att de ska uppnås till fullo. Det är hela tiden en pågående 
process. Man måste se till vad barnen behöver och eventuellt sträva lite mer mot ett specifikt 
mål om barnen kräver det i sin utveckling just då. Åberg (2006), våra respondenter Sara och 
Lisa på kräftans förskola samt Clara och Erik på Oxens förskola menar att e
vara med i beslutsfattanden som involverar barn
vad som är bäst för dem i alla lägen och de ska
2006). Åberg (2006) och Sternudd (2006) hävdar att man som människa har olika slags 
förutsättningar för att förstå demokratins innebörd. Åberg säger att det demokratiska arbetet 
är en pågående process utan slut. Även Emma som arbetar på Oxens förskola hävdar samma 
sak. Den process och det arbete som är påbörjat tror vi bara är början på något som kan bli 
riktigt bra om alla strävar mot samma demokratiska mål och för att alla ska få den respekt 
som man har rätt till. Vi menar att det är något stort och håller med Sternudd (2006) att man 
inte kan planera och förändra genom små impulshändelser utan hela vardagen måste 
genomsyras av det demokratiska budskapet. Det tar tid att förändra ett tankesätt och invanda 
rutiner som har funnits i oss det senaste århundradet. Demokrati för våra respondenter är i det 
stora hela att barnen ska få vara delaktiga och bestämma till viss del samt att vara lyhörda 
inför barnen. Utav det vi hört och våra reflektioner efter alla intervjuer har vi kommit fram till 
är att vi tycker det verkar som att barnen överlag inte får påverka verksamheten utan är 
mycket vuxenstyrd och planerad. Endast på Oxens förskola får barnen ha det inflytande som 
det faktiskt står om i läroplanen. På de andra förskolorna ser vi att de vill arbeta med barnens 
inflytande men har inte kommit lika långt i varken förhållningssätt eller tankesätt. Kanske 
vågar de inte släppa på gränserna och ge barnen det ansvar som krävs för att barnen ska våga 
ta för sig och förstå att de får vara delaktiga i olika beslut. Barnen är väldigt vana med att 
vuxna bestämmer över dem på förskolan. Då anser vi att deras tankeförmåga blir hämmad och 
de lär sig inte att ta varken eget ansvar eller lära sig på sina misstag.  Ferm påpekar på det 
resultat som vi har fått fram av våra intervjuer med Emma och Linnéa på Oxens förskola. Då 
Oxen är den enda som arbetar i Ferms anda.   
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Ferm (1993) tar upp att överlämna makten och ansvaret till barnen, att man ska våga göra det. 
Han menar att deras röst ska vara lika tung som den vuxnes. Men det är inget som visar sig i 
skolverksamheten särskilt ofta. Ferm hävdar att när de vuxna tror på barnen så klarar barnen 
ofta av det som de blivit ombedda. Under vår process med det här arbetet har vårt tankesätt 
verkligen utvecklats och vi har tänkt till och nästan blivit rädda för oss själva om hur vi har 
arbetat med barnen. Men vi förnekar inte heller att vi möjligtvis kommer hamna i det gamla 
tankesättet och gå på rutin. Det tror vi är lätt framförallt när man kommer som ny på en 
arbetsplats och inte vågar säga ifrån. Vi kommer att göra allt för att behålla det tankesätt som 
vi tillgodosetts oss genom vår undersökning. Pedagogerna är där för barnens skull och det är 
en skyldighet att göra det bästa för dem och deras utveckling.  
 
Sternudd (2000) säger att man måste kunna se den enskilda individen men även hela gruppen. 
Det tycker Lisa som arbetar på Kräftans förskola är en utmaning i det dagliga arbetet. Vi anser 
att det är viktigt att ha den förmågan att se att alla barn är olika och kräver olika saker utefter 
sin utveckling och förmåga. Man måste även fungera socialt och det måste man göra med 
ndra. Om man enbart ser till gruppen är det svårt att gynna varje individ som är deltagande. 

idare forskning 
årt förslag på fortsatt forskning är bl.a. att undersöka någon utveckling sker i och med 

osefins utbildning. Man kan även följa upp de förskolor som gått utbildningen och undersöka 
m det blir någon förändring samt om det inte gör det, vilka faktorer är det som påverkar att 

de utvecklar eller inte utvecklar demokratin?  

a
Lpfö 98 trycker starkt på ”det enskilda barnet” och vi anser att man alltid måste sträva efter 
det och att pedagogerna kan bli bättre på det ute i förskolorna.  
 
Vi valde att ta med barnkonventionen då den inkluderar nästan alla länder i världen. Den 
spelar stor roll för barnens rättigheter och möjligheter i samhället och det är precis som 
läroplanen, den kan man inte välja bort. Vi tycker att alla artiklar är viktiga men inte relevanta 
för just vårt område. Vi valde att ta med artikel 12 då vi anser att den var mest relevant. 
Eftersom den säger att alla myndigheter ska lyssna på barnen anser vi att Sverige har ett stort 
arbete att utföra. Eftersom barnen ska få påverka mer idag än tidigare. Samhället förändras 
hela tiden och de vuxna måste bjuda in barnen till medbestämmande. Vi tycker att vuxna i 
praktiken bör känna till och sträva emot artikel 12 i barnkonventionen då vi anser att de vuxna 
ska lyssna mer på barnen och deras åsikter. Vi anser att de på Oxens förskola har kommit 
längre i arbetssättet med att ta till vara på barnens åsikter och även arbeta med dem. De lägger 
beslutsfattning och liknande på barnens nivå medan Lejonet och Kräftan lyssnar på barnen 
men tar de flesta beslut bland de vuxna. Resultatet av vår studie visar att barnen vinner på att 
arbeta demokratiskt. Arbetssättet på Oxens förskola gynnar både barn och personal.  Barnen 
får möjlighet att utgå ifrån vad det vill göra just då och personalen har möjlighet att se och 
uppmärksamma alla barn. Litteraturen vi läst syftar även den på att barns inflytande är viktigt 
och det gynnar barnen om de får skaffa sig egna erfarenheter vid tidig ålder. Åberg (2006) 
menar att man som pedagog måste bjuda in barnen att delta i det demokratiska arbetssättet om 
de någonsin ska förstå det. Hon menar att man även måste tro på barnen och deras förmågor 
och ha tålamod med inlärning av arbetssättet. Som pedagog måste man vara väl införstådd 
med arbetssättet innan man inbjuder barnen. Wendelin (2007) säger i sin artikel att man ska 
vara medveten om och sträva efter att arbeta med demokratin i skolans värld. Hon menar att 
det enda sättet att lära sig är att få den praktiska erfarenhet som krävs för att kunna förstå och 
arbeta med demokrati. Vi är inte ute efter att lägga skuld på någon utan vill med det här 
examensarbetet uppmuntra alla pedagoger till att bjuda in barnen till en demokratisk 
verksamhet där alla har rätt att göra sin röst hörd.  

V
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Slutsatser 
Tankesättet hos pedagogerna har en avgörande roll. Om de har en positiv inställning och en 
drivande kraft skapar det bättre förutsättningar för nytänkande. Man måste våga töja eller 
t.o.m. släppa på gränserna för att få in det arbetssätt som Oxens förskola arbetar efter. Detta 
arbete leder till lugna och trygga barn där då pedagogerna har tid med barnen eftersom allt 
utgår ifrån dem. De lär sig även att ha inflytande och bestämma över sin egen dag. De får 
även tid till eftertanke för att fundera över sina handlingar. Våra slutsatser utifrån våra 
reflektioner och den studie vi genomfört kan vi dra slutsatsen att det utövas mer 
skendemokrati än vad man kan tro på förskolorna. Josefin och pedagogerna på Oxens förskola 
r aktivt drivande för att barnen ska få påverka sin egen vardaä g. Oxens förskola har kommit 

längre i utvecklingen av arbetssättet med barns inflytande och kan därmed inspirera andra att 
arbeta mer aktivt med ämnet. Pedagogerna på Oxens förskola försöker aktivt tillämpa 
läroplanen i den dagliga verksamheten. Pedagogerna samt Josefin försöker att arbeta bort den 
gamla barnsynen som fanns innan Lpfö 98 trädde i kraft. Barnsynen som fanns före lade mer 
fokus på barnens brister istället för deras förmågor. Litteraturen vi använt oss av i vår 
undersökning påvisar alla att barns inflytande är positivt och att det gynnar barnen och deras 
utveckling om de får påverka.  
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Bilaga 1      

Informationsbrev    2007-09-26 

Till

 
Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle. Vi läser sista terminen på Lärarprogrammet med 

riktning mot förskolan.  

Dem
i gör det här arbetet för att det är ett intressant och viktigt ämne som bl.a. Lpfö 98 lägger 

er vi att det är 
tressant att studera förskolan och deras arbete inom området. 

ino skolan. Vi kommer att genomföra intervjuer och observationer med både barn och 
ersonal där vi kommer att använda oss av en bandspelare för att få med alla delar av 

Stu
v etiska skäl kommer resultatet och råmaterialet att behandlas konfidentiellt vilket betyder 

Den om ett Examensarbete inom didaktik vid Högskolan i 
ävle. 

ör att svara på om ni vill delta eller ej, mejla oss snarast! Ring eller mejla gärna om ni har 

 

 

ab Gabriella Dellen 

X

 
 
 
 
 

 

 
 

 personalen på XXX!  
 
Hej! 

in
Med det här brevet vill vi fråga om ni vill delta i vår studie som kommer att handla om 

okrati/Barns inflytande i förskolan?  
V
stor vikt vid. Eftersom vi i Sverige lever i ett demokratiskt samhälle tyck
in
För att kunna genomföra vår studie behöver vi intervjua och observera barn och personal 

m för
p
intervjun.  

dien kommer att genomföras under hösten 2007.  
A
att inga namn på barn, personal, plats eller kommun kommer att nämnas i arbetet.  

na studie kommer att avrapporteras s
G
 
F
några frågor!  

 
Med vänliga hälsningar  

Sabina Larsson och Gabriella Dellen 
 

ina Larsson S
XXX@XXX.XX XXX@XXX.XX
XXX-XXX XX XX XXX-XXX XX XX 
 
Handledare vid Högskolan i Gävle 
XXX XXX 

X@XXX.XX X
XXX-XXX XX XX 
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ilaga 2       
 

i är två studerande på Högskolan i Gävle som nu ska göra vårt Examensarbete. Vi läser sista 
et med inriktning mot förskolan.  

mnet som vi har valt att beröra är Demokrati/Barns inflytande i förskolan. Vi kommer att 
era och intervjua barn och personal. 

tudien kommer att genomföras under hösten 2007 och för att studien skall kunna 

ultatet och råmaterialet att behandlas konfidentiellt vilket betyder 

Gabriella Dellen 
XXX@XXX.XX
XXX-XXX XX XX 

gskolan i Gävle 

B

Hej föräldrar!  
 
V
terminen på Lärarprogramm
Ä
observ
S
genomföras måste vi ha vårdnadshavares underskrift till varje barn.  
Av etiska skäl kommer res
att inga namn på barn, plats eller kommun kommer att nämnas i arbetet.  
 

Får ert/era barn vara med i vår studie?       JA        NEJ  
 
Intyg lämnas till personalen på avdelningen snarast, dock senast 8/10-2007!  
 
 
………………………………………… 
Förskolans namn 
 
………………………………………… 
Barnets/Barnens namn 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………….. 
Vårdnadshavare (Mamma)   Vårdnadshavare (Pappa) 
 
 
 

abina Larsson S
XXX@XXX.XX 

XX-XXX XX XX X
 
Handledare via Hö
Harry Berg 

XX@XXX.XX X
XXX-XXX XX XX 
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Bilaga 3       

- Vid lunchen? 

- Vid skapande? 

kter och idéer vid planering av verksamheten?  

 läroplanen angående detta?  
- Vilka punkter tänker du på? 

i 
 

 
6. Har ni diskuterat ämnet i arbetslaget? 

tt det är viktigt? 
/Varför inte? 

tt styrdokument om som vid ett flertal punkter poängterar 

st lika mycket värd som den vuxnes? 

10. Vad känner ni själva att ni behöver arbeta vidare med? 
 

11. Finns det någonting som barnen inte kan vara med och bestämma om? I så fall vad? 
 

 
 

Intervjufrågor till Förskollärare 
 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
2. Hur lång var din utbildning? 

 
3. Vad får barnen påverka på förskolan? 

- Vid samlingar? 
- I den fria leken? 
- Ute eller innevistelse? 
- Övriga aktiviteter som skogsutflykt, lekpark, teater mm.  

- Möblering av lokaler? 
gler? - Re

 
4. Hur tar ni med barnens tankar, åsi
 
5. Hur tillämpar ni

- Upplever Du att alla är lika drivande gällande detta eller är det någon 
narbetslaget som är mer engagerad och mer införstådd med vad det egentlige

står? 

 
7. Tycker ni a

- Varför
 

8. Gör ni det för att det finns e
an ska arbeta med det? att m

 
9. Är barnens rö
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Bilaga 4       
Intervjufrågor till barnen 

3. Brukar Du få bestämma vad Du vill leka med?  

? 

pis Du vill leka med? 

aten? 
 
7. Tyc r ssnar på dig när du vill berätta någonting eller göra 

någ t
 
8. Får Du bestämma vad ni ska göra på sam

       
  

 
2. Berätta för mig när du fick bestämma någonting på förskolan! 

- får du ofta bestämma? 
 

 
. Får Du bestämma om Du vill leka ute eller inne4

 
5. Får Du bestämma vilken kom
 
6. Får u  Du vill sitta vid m D  bestämma vart

ke  Du att dina fröknar ly
on ing? 

lingen? 
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Bilaga 5       

Frågor ti p

rför/varför inte? 

mnet? 
 

. Har tankegångarna ändrats hos de du utbildar? Sker det någon uppföljning?  

8. Har du något mer du vill tillägga som vi inte tagit upp? 
 
 
 
 
 

 

ll rojektledare 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
. Vad är demokrati för dig? 2

 
. Tycker du att det är viktigt med barns inflytande? Va3

 
. Hur har du kommit i kontakt med att arbeta med ä4

5. Hur arbetar du med ämnet riktat mot förskolan? 
 
6. Hur länge har du arbetat med detta? 

 
7
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