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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera på vilket sätt Freinetpedagogikens syn på 

barn och dess lärande är förenligt med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket 2010). 

För att få svar på detta har jag intervjuat fyra pedagoger på två olika Freinetförskolor, som 

beskriver sina erfarenheter och upplevelser av att arbeta med den franske pedagogen Freinets 

tankar och idéer i en svensk förskola. 

 

Jag har i detta arbete utgått från en kvalitativ forskningsansats där jag via litteraturstudier och 

kvalitativa djupintervjuer söker besvara studiens frågeställningar och syfte.  

 

Vad gäller resultatet så ser samtliga pedagoger Freinetpedagogiken mer som ett medvetet 

förhållningssätt än en metod, där det utmärkande är synen på barnen. Mycket av respekten för 

barnen och deras kompetens befästs i det trevande försöket, handen och hjärnans arbete 

värderas lika. Att barnen ges stort utrymme till inflytande och medbestämmande, samt att de 

ges ansvar utifrån sin förmåga, är något som samtliga respondenter menar som karakteristiskt 

för Freinet. Detta ansvar anser de genererar i en självkänsla hos barnen som yttrar sig i ”jag 

kan själv” och ”allt är möjligt”, och som i sin tur ger barnen styrka i att växa som egna 

individer i demokratisk anda. 

 

”Läroplanen är vår bibel” och genomsyrar allt i verksamheten menar en av respondenterna. 

Utifrån min analys av resultatet är det i mångt och mycket sant, Lpfö 98 (Skolverket 2010) 

används som ett levande dokument och används i såväl dokumentation som i temaplanering 

och som samtalsämne på föräldramöten. Samtliga respondenter verkar bekväma i att 

omvandla teorier i praktiken, teorier från såväl Lpfö 98, (Skolverket 2010) som Freinets 

teorier kring barn och dess lärande.  
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1 INLEDNING 
 

Freinetpedagogiken är en av Skolverket accepterad pedagogisk inriktning, vilken ryms 

inom Läroplanen för förskolans, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) föreskrivna arbetssätt. Den 

första läroplanen för förskolan kom 1998 och reviderades 2010, vilket innebär att 

förskolan ingår i och utgör det första steget i ett samlat skolsystem för barn och 

ungdomar. I läroplanen anger staten de övergripande målen och riktlinjerna, medan 

kommunerna står för genomförandet. Förskolan ska vara en förberedelse för skolan och 

vila på demokratins grund. Läroplanen anger inte hur målen kan uppnås, det är en fråga 

för pedagogerna på den enskilda förskolan (Skolverket, 2010).  

   

Utgångsläget i detta examensarbete har varit att finna hur den franske pedagogen 

Célestin Freinet (1896-1966) idéer kan tolkas och organiseras i svensk förskola idag 

2012. Jag vill utvidga förståelsen för hur Freinetfilosofin är förenligt med läroplanen för 

dagens förskolor. Detta genom att intervjua fyra förskollärare, på två olika 

Freinetförskolor.  Löfdahl (2004) menar att med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet utgör olika förskolor skilda kulturer och verksamheter, där varje förskola 

har sin speciella norm och lärandemiljö. På så vis kommer alla barn möta en förskola 

med skilda kvaliteter, som utifrån styrdokumentet, ska planera utifrån det enskilda 

barnets erfarenheter, behov och lärande. Oavsett var i landet barnet bor ska deras 

vårdnadshavare erbjudas likvärdig förskoleverksamhet, detta enligt skollagen
1
. Men i 

realiteten ser verkligheten inte ut så, på grund av hur ledning och pedagoger tolkar 

styrdokumenten som ligger till grund för förskolans inre verksamhet. I detta arbete vill 

jag studera hur verksamheten kan se ut när Freinetpedagoger tolkar uppdraget.  

 

De intervjuade pedagogerna arbetar samtliga på fristående Freinetförskolor och ingår i 

en enhet som tar emot barn i åldrarna 1-16 år, från förskola till år 9 och fritidshem. En 

fristående skola är kostnadsfri att gå i, skolan får bidrag i form av skolpeng för varje 

elev. Inom barnomsorgen betalar vårdnadshavare avgift motsvarande kommunens 

system för barnomsorgsavgift, sedan får den fristående förskolan bidrag från 

kommunen. Enheten arbetar utifrån Freinetpedagogikens teorier om barns lärande och 

utveckling och menar att deras arbetssätt stämmer väl överens med dagens läroplaner 

och att de följer de statliga styrdokumenten. Skolinspektionen utövar tillsyn av 

fristående skolor och fritidshem, medan kommunen ansvarar för tillsynen av fristående 

förskolor.  

 

 

1.1 Syfte och problemformulering  
 

Målen som formuleras i Lpfö 98 (Skolverket 2010) är strävansmål. Dessa mål har en 

gemensam värdegrund som betonar de demokratiska och etiska aspekter som ska 

genomsyra förskolans verksamhet. Hur den enskilda förskolan tolkar och förstår 

läroplanen kan och ser olika ut beroende på vilken pedagogisk inriktning som den 

enskilda förskolan företräder. En av flera alternativa pedagogiker inom förskolan är att 

arbeta utifrån Freinets metoder. Syftet med studien är att söka efter hur verksamma 

pedagoger inom Freinet beskriver att de tolkar läroplanen för förskolan. Detta är för mig 

intressant då det i Sverige finns många förskolor och skolor som väljer att arbeta utifrån 

Freinets metoder och de fria förskolorna med olika pedagogiska inriktningar går på 

framfart i våra kommuner.  

 

                                                             
1 . www.skolverket.se 

http://www.mimer.org/index.php/dagens-laeroplaner
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Här följer studiens övergripande frågeställningar:  

 

1.2  Frågeställningar 
 

 Hur upplever de intervjuade pedagogerna att de uppfyller de övergripande målen 

i läroplanen i Freinets anda? 

 

 Hur har Freinetpedagogiskt förhållningssätt betydelse för uppfyllande av 

förskolans uppdrag? 

 

 

2 BAKGRUND OCH LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Avsnittet syftar till att ge en inblick i förskolans historia, om läroplanens öppenhet för 

tolkning där olika pedagogiska aktörer gör sig till uttolkare av läroplanen. 

 

 

2.1  Vad har format den svenska förskolan? 

 

Förskoleverksamheten har sitt ursprung i de barnträdgårdar som började växa fram 

under slutet av 1800-talet och som både hade ett socialt och ett pedagogiskt syfte, till 

skillnad från barnkrubborna som enbart hade ett socialt och fostrande syfte. Förskolan 

har byggts ut och utvecklats genom åren i takt med att allt fler kvinnor börjat 

yrkesarbeta. Behovet av omsorg har varit en pådrivande faktor liksom samhällets krav 

på en likvärdig utbildning för alla barn i Sverige. Idag går ca 85 % av landets barn i 

förskoleverksamhet som drivs av antingen kommun eller privata huvudmän enligt 

Skolverkets nationella utvärdering (2008). Förskoletraditionen är inte särskilt lång om 

man jämför med skolans. Förskolans första pedagogiska program kom 1987, vilket 

gällde ända fram till att läroplanen kom 1998.  Då hade Utbildningsdepartementet två år 

tidigare tagit över ansvaret för skolan från Socialdepartementet. År 2011 trädde en 

reviderad läroplan för förskolan i kraft (Skolverket, 2010) i samband med den 

omarbetade läroplanen är förskolan en del av skolväsendet och har tilldelats ett eget 

avsnitt i Skollagen (2010:800). Detta innebär att förskolan kommer bli det första steget i 

utbildningssystemet, där begrepp som lärande och utbildning är det centrala. Förskolans 

roll i samhället har förändrats, dess uppdrag är tydligare och högre krav ställs på 

verksamheten. Förskolan har närmat sig skolan och det pedagogiska uppdraget och 

betydelsen av barns lärande betonas på ett annat sätt än tidigare. Förskolans status och 

legitimitet har också ökat visar Skolverket (2004). 

 

Den reviderade läroplanen (Skolverket 2010) har förtydligats och utvecklats till både 

form innehåll och är mer ingående än den tidigare Lpfö 98, som mer omfattade omsorg, 

fostran och lärande. Dess innehåll är mer ämnesspecifika mål som språk, matematik, 

naturvetenskap och teknik. På så vis vill man höja ambitionen och det ska bli tydligare 

vad varje barn har rätt att få med sig av förskolans verksamhet. Målen är utformade på 

sådant sätt att lärande ska ske i lekfulla former och med hänsyn till varje barn. De är 

grundade på kunskap och erfarenhet om barns utveckling och olika sätt att lära. I 

läroplanen anger staten de övergripande målen och riktlinjerna, medan kommunerna 

står för genomförandet. Läroplanen anger inte hur målen ska uppnås, det är en 

tolkningsfråga för pedagogerna på den enskilda förskolan. 
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2.2 Uppdrag förskola 
 

Förskolan är en verksamhet som styrs av politiska intentioner. Förskolan fick sin första 

läroplan år 1998 (Lpfö-98). Skolverket har sedan dess gjort två nationella utvärderingar 

för att ta reda på vilka konsekvenser införandet av läroplanen har haft på förskolor runt 

om i landet samt vilket genomslag den har fått. Den första utvärderingen skedde 2004 

och heter Förskola i brytningstid och den andra utfördes 2008 och heter Tio år efter 

förskolereformen. Dessa utvärderingar har lett till att läroplanen har reviderats. 

Skollagen kap 1 (2010) tydliggör att regeringen vill säkerställa en likvärdig 

förskoleverksamhet av hög kvalitet i hela landet.  

 

Förskolans uppdrag kan ses i ljuset av en historisk, samhällelig kontext. Från fostran 

riktad mot religion och moral via fostran mot demokrati och samhälle har uppdraget 

kommit att fokusera på begreppen bildning och självständighet. Kritiskt tänkande, 

integritet och frihet är också betydelsefulla begrepp i nuvarande läroplan. Det kan enligt 

Orlenius (2001) inte betraktas som en tillfällighet och menar att läroplaner är en 

återspegling av vår samtid. Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar att grunden för 

den barnsyn som än i dag till stor del lever kvar i förskolan och skolan lades redan 

under 1700-talets upplysningstid. Föreställningen om vad ett barn är och vad ett barn 

behöver för att utvecklas på bästa sätt är enligt författarna invävda i skilda sociala 

praktiker på olika nivåer, i olika sociala och historiska sammanhang. 

  

En nyhet i Skollagen (2010) sedan den reviderade läroplanen trädde i kraft är att även 

fristående förskolor omfattas av läroplanen. Vilken kommun man bor i, vilken regi 

förskolans bedrivs och vilken pedagogisk inriktning förskolan har ska inte påverka 

kvalitetet i verksamheten. ”förskolan ska, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de 

mål som ställts för den pedagogiska verksamheten. ..” (Lpfö 98, rev.2010, s.5). Men ser 

det ut så i realiteten, då läroplanen är öppen att fritt tolkas av ledning och pedagoger 

med skilda pedagogiska synsätt? Sträng och Persson (2003) menar att detta leder till 

ojämn kvalitet på våra förskolor och Nordheden (1993) menar i sin tur att det fria valet 

skapar segregation. En rapport från OECD
2
 visar detsamma, att det fria skolvalet i 

Sverige leder till ökad segregation. Men även kommunala förskolor inom en och samma 

stad kan ha olika karaktärer och inriktningar visar Skolverket (2003). 

 

 

2.3 Olika pedagogiska inriktningar 
 

Är inriktningen på förskolans verksamhet ett resultat av historiska processer, 

medborgarnas politiska vilja eller av olika pedagogiska tänkare? Åsikterna i den frågan 

går nog isär, men man kan konstatera att följande grundläggande frågor är de som 

genomsyrat diskussionen genom den pedagogiska historien; vad är viktig kunskap och 

hur går lärande till? Dessutom har vår syn på barn förändrats genom åren. Därav är 

våra läroplaner ständigt aktuella, ett levande dokument, dock i olika skepnader menar 

Forsell (2007). Som är av den åsikten att det är angeläget att påminna oss om det 

fortfarande aktuella tankegodset från de pedagogiska förgrundsgestalterna Sokrates, 

Dewey, Vygotskij, Steiner, Montessori, Freinet, Malaguzzi, Piaget, Rousseau och 

Gardner, för att nämna några av de som lämnat avtryck i vårt skolväsende genom 

tiderna. Det var efter regeringsskiftet i början av 90-talet då den borgliga regeringen tog 

över, som valfriheten fick en allt större plats i vårt samhälle.  

                                                             
2 Pisa står för Programme for International Student Assessment och genomförs av OECD vart tredje år. 2009 deltog 65 länder, varav samtliga 34 

OECD-länder. 
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De ville bryta upp från det kommunala skolmonopolet, och nya regler gjorde det möjligt 

att etablera en fristående verksamhet. Vid sidan av det offentliga systemet tillkom år 

1993 ett fristående skolsystem som gav föräldrar rätten att välja skola för sitt barn och 

kommunerna blev skyldiga att betala ersättning för elever i friskolor. Vilket resulterat i 

att det senaste decenniet har startandet av fristående förskolor ökat markant. Som ett 

alternativ till kommunala förskolor och familjedaghem finns bland annat Waldorf, 

Montessori och Reggio Emilia samt Ur och Skur förskolor. En orsak till att det existerar 

flera pedagogiska inriktningar är att det finns olika teorier om och perspektiv på barns 

utveckling och lärande. Oberoende av vilka synsätt de pedagogiska förespråkarna har på 

människor i allmänhet och barn i synnerhet ska förskolan sträva mot samma mål, även 

om vägarna dit ser olika ut (Skolverket, 2004).  

 

Hemberg och Kremer (1993) funderar kring begreppet alternativpedagogik, och menar 

att när man talar om begreppet sker det ofta utan tydliga avgränsningar mot de 

jämförelser det alternativa ställs emot. Freinet såg sig själva aldrig som teoretiker eller 

idébildare. Han var en outbildad lärare i en fattig byskola i Provence som reagerade mot 

skolans samhällskonserverande roll. Intentionen var inte att lansera någon ny teori eller 

metod utan att helt enkelt kunna arbeta med sina elever på det sätt han tyckte det var det 

rätta. Han ville uppnå ”Folkets skola”. Det alternativ som verksamheten kom att utgöra 

ska dock ses i ljuset av det sociala klimat, politiska och pedagogiska klimat som rådde i 

Frankrike vid den tiden. Jämför vi Freinets tankar med dagens skolverksamhet i 

Sverige, får vi förstås en annan jämförelse – ett annat alternativ belyser Hemberg och 

Kremer (1993). Begreppet alternativ kan inte uppfattas statiskt utan att fyllas med 

föränderliga kvaliteter beroende av tid och sammanhang. Till skillnad från Waldorf- och 

Montessorilärare som har egna handböcker och lärarutbildningar inom respektive 

pedagogik, så kännetecknas Freinetpedagogiken av den enskilde lärarens 

förhållningssätt. Vad karakteriserar en god lärmiljö och vad kan barn lära i förhållande 

till vad de erbjuds i de olika pedagogiska verksamheterna? Allt oftare betonas att barn 

inte bara tillägnar sig kunskaper utan att de även kan använda sig dem på ett kreativt 

sätt. Det mest betydelsefulla blir då hur väl förskolan kan utveckla barns förmåga att 

använda sina kunskaper i praktiken, detta kräver att förskolans innehåll och form blir 

synligt och ständigt är i utveckling resonerar Pramling Samuelsson (2002).  

 

 

2.4 Likvärdig förskola för alla? 
 

Uppdraget vilar på demokratisk värdegrund med mål och riktlinjer för verksamheten 

(Lpfö 98, rev.2010), men där anges inte hur målen ska nås. Hur detta ser ut i praktiken 

är upp till varje förskola, eftersom läroplanen är så allmänt formulerad och överlämnar 

åt pedagoger att avgöra vilka vägar som kan tänkas leda mot målen. Pramling och 

Johansson (2003) menar att detta både är en utmaning och svårighet, och kan betyda att 

kvaliteten på våra svenska förskolor kan se betydligt olika ut. De menar att dilemmat är 

att det å ena sidan krävs att verksamhetens grunder, samt pedagogernas förhållningssätt 

och strategier problematiseras i förhållande till de mål som man avser att förverkliga. I 

stället för att främst inrikta sig på det individuella barnets förmåga eller brist på 

förmåga, så är det pedagogers kunskaper och deras strategier för barnet som är i fokus. 

Å andra sidan kan man fråga sig hur strävansmål kan utvärderas.  De är så att säga 

inriktade på framtiden. Resultatet kanske inte riktigt visar sig förrän barnet går ut skolan 

eller möjligen senare i livet. I takt med föräldrars ökade valmöjligheter att välja förskola 

till sitt barn, tilltar också konkurrensen mellan förskolor.  
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Enligt SOU 2001:52 kommer denna konkurrens generera i en ökad mångfald av 

förskolor som etableras där valet förutsägs stå mellan förskolor av hög eller låg kvalitet, 

detta oberoende av profilering och ägandeform. Med detta utbud av förskolor med olika 

inriktningar och i samband med Lpfö 98 implementering, kom föräldrars intresse i 

högre grad riktas mot förskolans kvalitet och de kom att kräva större inflytande över 

sina barns vardag på i verksamheten menar Gotvassi (2002).  Om framtidscenariot 

innebär att valfriheten och mångfalden ökar borde de väsentligaste frågorna vara - 

likvärdig kvalitet i förskolan.  Enligt Gotvassi finns det anledning att tro att de sociala 

skillnaderna kommer att öka ytterligare i Sverige i likhet med den utveckling som sker i 

stora delar av den övriga världen. För förskolans del kan del innebära att välbeställda 

familjer väljer privata eller kommunala förskolor av hög kvalitet, medan barn till 

familjer med socioekonomiska problem på grund av bl.a. begränsade valmöjligheter av 

en eller en annan anledning går i förskolor av lägre kvalitet. En orsak kan vara att 

familjer trots valfrihet, är hänvisade till den förskolan som ligger närmast av praktiska 

skäl. En väg mot en mer konkurrenskraftig förskola är att genom lagstiftning söka 

förbättra kvaliteten genom statliga och kommunala medel, detta för att ge de barn som 

behöver mer resurser, rätt till samma chans i förskolan.   

 

Som ett led i arbetet att hävda alla barns rätt till en likvärdig förskola så har Skolverket 

(2005) utarbetat Allmänna råd för kvalitet i förskolan som berör verksamhetens 

förutsättningar, hur det pedagogiska arbetet kan genomföras samt med vilken 

måluppfyllelse uppdraget i läroplanen utförs. De allmänna råden tydliggör kommunens 

och pedagogernas ansvar utifrån kraven i skollagen och läroplanens mål och fungerar 

som ett stöd när verksamhetens kvalitet ska synliggöras. Skolverkets förhoppning är att 

denna skrift ska vara en hjälp och stöd i arbetet med att granska och förbättra kvaliteten 

i den egna verksamheten. De allmänna råden kan också vara vägledande för 

kommunens tillståndsgivning och tillsyn av de enskilt drivna förskolorna. De kan även 

utgöra stöd för kvalitetsarbetet i de enskilt drivna förskolorna som inte i samma 

utsträckning som de kommunala förskolorna arbetat utifrån läroplanen, då detta är inte 

varit ett krav förrän den reviderade läroplanen infördes. Skolverkets allmänna råd om 

förskolans kvalitet baseras på bestämmelser i Skollagen, Läroplanen för förskolan och 

det barnperspektiv som finns i FN:s konvention om barns rättigheter.  

 

Alvestad och Pramling (1999) understryker att läroplanen inte får vara ett statiskt 

instrument, den måste förändras i takt med att samhället och våra kunskaper om våra 

barn förändras. Inte minst viktigt är det att pedagoger ser sina möjligheter och tar sitt 

ansvar i denna process att vara ”läroplanskapare” curriculum maker. Det gäller att se 

denna möjlighet då man planerar verksamheten, då läroplanens förverkligande har 

betydelse, eftersom barn är hänvisade till den rådande tolkning av läroplanen som finns 

på respektive förskola. 

 

 

2.5 Freinetrörelsen 
 

Celestín Freinet (1896-1966) var en fransk pedagog som i början 1920-talet arbetade 

fram en pedagogik med barnet i centrum. I Sverige kallas den för arbetets pedagogik, 

där teori och praktik går hand i hand och bildar en helhet. Synsättet är både en 

pedagogisk rörelse och en pedagogisk modell, som bygger på Freinets visioner om en 

demokratisk och kreativ skola. I Sverige har Freinetrörelsen funnits sedan 1977 och har 

i dagsläget tio anslutna enheter, tre F-9 skolor, fem förskola/F-9 och två förskolor.  
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Isaksson (1996) förespråkar att rörelsen haft stort inflytande på den svenska skolans 

utveckling genom att flera ur den första generationens Freinetpedagoger arbetat som 

lärarutbildare på flera håll i Sverige och på så vis förespråkat metoden och använt sig av 

Freinets konstanter
3
 i undervisningen. Men också för att man menar att Freinets metoder 

överensstämmer med den svenska läroplanen. 

 

 Freinets idéer genomsyras av följande tankar:  

 Det meningsfulla arbetet - Barn lär sig teoretisk kunskap bl.a. via handens 

arbete och med frågor som rör deras egna erfarenheter.  

 Det trevande försöket - Barn ska inte matas med fakta. Utgångspunkten är den 

egna världsbilden av hur saker och ting fungerar och att ställa hypoteser utifrån 

den, som en forskare. När vi jämför våra erfarenheter och sedan tittar på vad 

beprövad erfarenhet säger oss kan vi lägga till något till vår egen världsbild. 

 Demokratisk fostran - Pedagogen kan aldrig avsvära sig huvudansvaret för 

ordning och struktur, men det krävs ömsesidig respekt för att barnen ska ta efter 

läraren som demokratisk förebild. 

 Det fria uttrycket - Människan har ett starkt behov av att uttrycka sig 

konstnärligt i olika former. Barn behöver uppmuntras i sitt skapande arbete, inte 

recenseras och censureras. 

 Det gemensamma arbetet - Barnet måste genom egna erfarenheter inse 

samarbetets fördelar. Då lär det sig att bli en social medborgare i ett 

demokratiskt samhälle.  

Källa: Freinetrörelsen i Sverige 

 

2.5.1 Freinet och friskolerefomen 
 

Nordheden (1995) beskriver att det varit betydelsefullt för Freinetpedagoger i Sverige 

att verka inom den kommunala verksamheten. Dels på grund av den segregering som 

följer av att föräldrar väljer förskola med speciell riktning dels p.g.a. att de är kritiska 

till att skolan ska vara vinstdrivande och anser att utbildning ska drivas med glädjen att 

se människor utvecklas som främsta drivkraft. Ökad segregering är ett av flera skäl till 

att Freinetpedagoger fram till friskolereformen 1993 enbart verkade inom den 

kommunala skolan. En annan aspekt på det privata alternativet är att de vänder sig emot 

den väg som den kommunala skolan har beträtt, med rektors ökade makt med 

ledningsgrupper under rektorn och en utveckling som mera liknar näringslivets. Men 

efter att de mött på svårigheter att arbeta utifrån Freinets idéer inom det offentliga och 

när valfrihetsdebatten tagit fart, var tiden mogen att komma med alternativ till de 

friskolor som startats runt om i landet. De syftar då på friskolor med t.ex. Montessori 

och Waldorf som pedagogisk inriktning. Freinetrörelsen i Sverige står idag för en 

ägandeform i demokratisk ordning och många skolor är medlemmar i Idéburen skola, 

ett nätverk av skolor, med en sak gemensamt, de är inte vinstutdelande.  

 

 

2.5.2  Läroplanen vs Freinet  
Nedan följer några reflektioner kring läroplanens innehåll och Freinets idéer.  

 

                                                             
3 Se bilaga 3 



  

7 
 

 
 

Inger Nordheden
4
 är sannolikt den person som mest konkret tagit Freinets idéer in i den 

svenska förskolan och hon menar att förhållningssättet överensstämmer med de svenska 

läroplanerna. Nordheden menar liksom Isaksson (1996) att genom att Freinetpedagoger 

arbetat som lärarutbildare och på så vis påverkat blivande pedagogers sätt att tolka och 

förstå läroplanen. Nordheden menar vidare att läroplanens syn på barn är i enlighet med 

Freinet, att barn i lärosituationen ska utvecklas till en självständig individ med egen 

identitet med förmåga till kritiskt tänkande.  

 

Man kan fråga sig varför Freinets teorier, så många år efter hans död, enligt 

förespråkare som Nordheden (1993) och Isaksson (1996), återfinns i den teoretiska 

grunden för den syn på lärande som förskolans läroplan bygger på. Svaret är att man 

upptäckt Freinets ideal om den moderna demokratin, att kvalificera medborgarna att 

leva och arbeta i ett demokratiskt samhälle. Enligt de intervjuade pedagogernas 

respektive hemsidor står att de arbetar utifrån Freinetpedagogikens teorier om barns 

lärande och utveckling, och att deras arbetssätt stämmer väl överens med dagens 

läroplaner. Enheterna menar vidare att de har goda resultat i olika mätningar och 

undersökningar (kvalitetsredovisningar och skolinspektioner) samt att de driver ett antal 

pedagogiska utvecklingsarbeten, som fått uppmärksamhet inom pedagogikens område i 

Sverige och utomlands. Utvecklingsarbeten som elevledda utvecklingssamtal, 

sokratiska samtal, temaarbete och prisbelönta matematikundervisning.  

 

Värdegrunden  

I samhällsdebatter har förskolans uppdrag, att stå för och vidarebefordra en gemensam 

värdegrund diskuterats och betonats allt starkare, då etik och moral har blivit viktiga 

ingredienser i pedagogiska diskussioner. Men vad menas egentligen med begreppen, 

etik och moral? Orlenius (2001) menar att läroplanen speglar det rådande klimatet i 

samhället, och därmed också olika värderingar och skilda synsätt på vad som anses 

betydelsefullt att kunna. Därför är det betydelsefullt att ansvariga politiker, strävar efter 

att formulera sig på ett sådant sätt att de kan enas kring begreppen. Normer kan vara 

informella och behöver inte vara nedtecknade, men i läroplanen beskrivs dock 

begreppet värdegrund enligt följande:  

 
Förskolan vilar på demokratins grund, därför ska verksamheten utformas i överensstämmelse 

med grundläggande värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö….förskolan ska aktivt och 
medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma 

demokratiska värderingar.  

                                                                                         (Skolverket, 2010 s.4 och s.8) 

 

Detta tolkningsutrymme som läroplanen har med givna mål för att uppnå och etablera 

gemensamma värden, gör att förskolan utgör en bred arena för barns grundläggande 

värderingar. Förskolan kan ses som en kontext där samhällsreformer och förändringar 

kan bedrivas anser Williams och Sheridan (2011). Denna samhällsutveckling gör 

läroplanen till ett levande dokument, i likhet med Freinet (1999) som påtalar att det är 

viktigt att inse att en pedagogik inte kan vara statisk, eftersom vi lever i en föränderlig 

värld där tiderna förändras och således vår kunskapssyn.  

Därför uppmanade han pedagogerna att fortsätta utveckla och inte se de idéer som han 

förespråkat som färdiga utan de ska ses i ett nutida sammanhang med relevans för 

verkligheten.   

 

                                                             
4 Inger Nordheden lärare på Lärarhögskolan i Stockholm. Hon har arbetat med Freinetpedagogiken i över 30 år och 

har och varit med och startat Freinetskolan Kastanjen i norra Botkyrka. 

http://www.mimer.org/index.php/dagens-laeroplaner
http://www.mimer.org/index.php/dagens-laeroplaner
http://www.mimer.org/index.php/resultat
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Utveckling och lärande 

Enligt läroplanen ska förskolan; 
 

Präglas av en verksamhet där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten och utgå 

från barnens erfarenheter, intressen och behov och åsikter.  (Skolverket, 2010 s.9) 
 

Genom Freinets pedagogiska konstanter, som är trettio påståenden
5
, visar Freinet hur 

han ser på barns lärande och vilka undervisningsmetoder som är lämpliga. Det naturliga 

sättet att förvärva sig kunskaper är genom trevande försök och inte genom iakttagelser 

och demonstationer. Människor utvecklas bäst i en verksamhet där de tillåts vara aktiva 

i en meningsfull kontext som utgår ifrån verkligheten som lärobok. Freinet menar att 

barndomen är en del av livet, inte en väntan och en förberedelse på något som ska 

komma. Skolan skapar morgondagens samhälle, där barnen lär sig förstå sin roll i 

samhället genom vara en del i samtiden inte en institution utanför. Enligt läroplanen är 

dess uppdrag att ge barn förutsättningar att tillägna sig de kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram som samhället behöver. Förmågan att kunna kommunicera, 

söka ny kunskap och samarbeta är betydelsefullt i en tid som präglas av ett stort 

informationsflöde i en snabb förändringstakt. Det kanske fanns en tid då vuxna kunde se 

vilka faktakunskaper barn behöver i sitt liv men i dag går utvecklingen fortare och 

fortare och kunskaper åldras. Lenz Taguchi (2012) belyser att pedagoger hela tiden 

behöver fylla på med ny kunskap och nya perspektiv, i takt med att 

informationsspridningen ökar i vårt samhälle. De som arbetar med barn står mitt i denna 

utveckling och kan uppleva att det de vet och kan som vuxen, inte alltid är mer än vad 

barnen kan och vet. Pedagoger kan således inte utgå från egna kunskaper och 

erfarenheter när de planerar verksamheten i förskolan, utan från verkligheten. Vad 

gäller att förskolan ska lägga grunden för barns livslånga lärande, är Freinet (1999) inte 

lika tydlig, men slår ändå fast att barnet strävar efter att bli vuxet och att det är 

utbildningens uppgift att se till att det vuxna livet blir gott.  

 

Barninflytande  
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten” (Skolverket, 2010 s.12) 

 

Utmärkande för Freinet är synen på barnen. Man ser på barnet som en människa, inte 

mindre värd än en vuxen. Inom Freinet är kollektivet viktigt, där demokrati och 

gemensamt ansvar är grundläggande. Barn får tidigt lära sig ta ansvar, inte bara för sitt 

eget arbete, utan i lika hög grad för gruppens gemensamma liv. Freinet var en 

förespråkare för att samspel är det mest primära för barns lärande och utveckling och 

genom sina arbetsformer försökte han skapa en miljö där läraren var en medmänniska, 

en mer kunnig sådan, som förde en fortlöpande dialog med barnen (Nordheden, 1995).  

Freinetpedagogiken genomsyras av dialog mellan barnen, mellan barn och vuxen, och 

mellan de vuxna, detta för att alla ska utvecklas och känna sig betydelsefulla. Här är vi 

alla olika och Allas åsikter tas tillvara och värderas lika, står det på de intervjuade 

pedagogernas respektive hemsidor.  

 

                                                             
5 Se bilaga 4 
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Förskola och hem 

Läroplanen lägger stor vikt vid att vårdnadshavare ska ha möjlighet att påverka 

verksamheten i förskolan. Som vårdnadshavare ska man ha möjligheter att ge 

synpunkter när det gäller planering och genomförande liksom att vara delaktig i 

utvärderingar enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010). En förutsättning för att kunna ge 

synpunkter är att få information om verksamheten, ett sätt är förskolans 

utvecklingssamtal. Enligt de intervjuade pedagogernas respektive hemsidor står att 

utvecklingssamtalet ska generera i en individuell utvecklingsplan för varje barn. Syftet 

med utvecklingsplanen är att personal och vårdnadshavare i samråd ska synliggöra varje 

barns förmågor, kompetenser, behov och intressen. Denna gemensamma kunskap ska 

sedan ligga till grund för utformningen av verksamheten. Enligt vad jag tolkat 

Freinetförespråkare vad gäller samspelets betydelse är att de inte bara delar läroplanens 

syn på vårdnadshavares delaktighet i barns vardag på förskolan, utan menar att 

samarbete är en förutsättning för att uppfylla uppdraget kring barns lärande och 

utveckling.  De strävar efter en öppnare skola mot hela omvärlden, ett samarbete med 

samhället i stort.   

 

 

3 METOD 
 

I detta avsnitt behandlar jag mitt tillvägagångssätt vad gäller etiska dilemman, val av 

lämpliga respondenter, procedur, analysdiskussion samt studiens tillförlitlighet. I detta 

arbete utgår jag från en kvalitativ forskningssansats där jag via litteraturstudier samt 

kvalitativa djupintervjuer har för avsikt att svara på mitt syfte och frågeställningar.  

 

 

3.1 Etiska överväganden 
 
Enligt Johansson och Svedner (2006) ska all vetenskaplig forskning sträva efter att hålla 

en god etik. Detta förhållningssätt har jag tagit hänsyn till under hela arbetets gång. 

Respondenterna fick ett informationsbrev inför intervjuerna där jag skrev att deltagandet 

i studien är frivillig och att de när som helst har möjligt att avbryta sin medverkan. Jag 

berättade att jag har som avsikt att använda mig av en diktafon då jag som intervjuare 

vill fokusera på samtalet och därmed eliminera riskera att förlora viktiga synpunkter. 

Jag försäkrar att alla insamlade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, och att 

information kring denna undersökning kommer att förvaras på högskolan i Gävle under 

ett år och därefter förstöras. 

 

3.2 Urval 
 

Då uppsatsen syftar till att undersöka Freinets förhållningssätt gentemot förskolans 

uppdrag, var urvalet att välja så representativa respondenter som möjligt betydelsefullt 

för tillförlitligheten.  

Kriterierna var att välja förskollärare utifrån yrkeskategorins övergripande pedagogiska 

ansvar över verksamheten, gärna med en erfarenhet från förskolor med andra 

pedagogiska inriktningar. Kravet var också att respondenterna skulle vara väl insatta 

och goda förespråkare för det Freinetpedagogiska förhållningssättet. Vad gäller 

könsfördelningen hade det varit önskvärt med hälften män och hälften kvinnor, men i 

brist på manliga förskollärare blev resultatet en man och tre kvinnor. En presentation av 

de fyra intervjuade pedagogerna följer: 
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Respondent 1 – Är i grunden utbildad barnskötare, och har arbetat som utbildad 

förskollärare sedan 20 år tillbaka både inom kommunal och privat förskola. Samlad 

yrkeserfarenhet 26 år, varav 5 år på denna förskola. Är förskolans lagledare. 

  

Respondent 2 - Förskollärare sedan 1982. Var med och startade denna Freinetförskola 

för 13 år sedan. Samlad yrkeserfarenhet 30 år. 

 

Respondent 3 - Förskollärare sedan 2001. Har arbetat inom Freinetpedagogiken sedan 

8 år tillbaka och var med och startade denna enhet år 2008. Är förskolans lagledare. 

  

Respondent 4 - Lärare år 1-7. Har arbetat som idrottslärare i ett år, samt på kommunal 

förskola ett år och arbetar sedan ett år tillbaka på denna förskola. Samlad 

yrkeserfarenhet 3 år.  

 

 

3.3  Procedur  
 

Inför undersökningen gjorde jag en pilotstudie och skickade intervjufrågorna till mina 

studiekamrater för synpunkter och feedback. Jag gjorde också en lite teststudie på en 

kurskamrat, för att få en uppfattning om tidsaspekten samt söka svar på om frågorna var 

begripliga och relevanta i förhållande till mitt syfte. Kontakten med respondenterna 

gjordes först efter samtal med respektive rektor där jag i första skedet introducerade mitt 

examensarbete. Metoden för datainsamling jag valt att använda mig av är kvalitativa 

djupintervjuer, där frågeområdena var förbestämda, men varierade något från intervju 

till intervju, beroende på respondentens svar. Detta är en lämplig metod för att få så 

uttömmande svar som möjligt enligt Johansson och Svedner (2006). Under intervjun 

använde jag mig av en diktafon för att registrera det som sades, detta med hänsyn till 

Björndal (2005) som benämner att skriftliga anteckningar kan bli ofullständiga och 

mindre noggranna. Användandet av diktafon möjliggjorde även att jag kunde 

transkribera materialet och använda detta i tolkningsarbetet. Jag frågade informanterna 

vid första kontakten om det gick bra att använda diktafon. Efter varje intervjutillfälle 

förde jag över samtalet från diktafonen till en ljudfil, som jag sedan lyssnade till om och 

om igen för att möjliggöra en transkribering av pedagogernas information.  

 

 

3.4 Intervjuanalys 
 

Att ställa frågor är kanske den vanligaste och viktigaste enskilda metoden man använder 

sig av vid en undersökning menar Norman (1996), men belyser att detta ställer krav på 

att den som intervjuar har förkunskaper. Efter att ha tagit del av relevant litteratur inom 

området som rör min frågeställning upplevde jag att jag hade tillräckligt god kunskap att 

föra relevanta diskussioner med informanterna under intervjuerna. Samtidigt konstaterar 

Norman att det inte finns några neutrala frågor, detta med anledning av att frågor bär på 

föreställningar och motiv hos dem som konstruerar dem. Ytterligare ett perspektiv av 

detta är att svar in sin tur, bär på motiv och föreställningar som kanske inte kommer till 

uttryck i svaren. Jag har haft detta i åtanke under mina intervjutillfällen. Jag har försökt 

förhålla mig till att inte vara allt för angelägen om att snabbt få reda på vad pedagogerna 

menar med sitt svar, och inte fråga för mycket, utan ge mig tid att lyssna och iaktta. 

Detta för att inte frågestunden ska upplevas som ett förhör. Har därför använt mig av 

tystnaden som en frågemetod. Ett annat bra tips jag nyttjat är ”spegling” som Johansson 

och Svedner (2006) förespråkar.  



  

11 
 

 
 

Jag upplever att det givit mig en professionell metod som på ett naturligt sätt 

uppmuntrar den intervjuade att stanna kvar vid ämnet om jag inte uppfattade vad denne 

menade.    

 
3.5 Studiens tillförlitlighet 
 

3.5.1 Validitet 
Jag tror att detta arbete har en hög validitet, även om antalet intervjuade förskollärare 

enbart är fyra. Kvale (1997) förklarar validitet som sanningen i den insamlade 

informationen, där kunskapen inte föreställs spegla verkligheten utan betraktas som en 

social konstruktion av verkligheten. Intervjuerna syftar till att tolka respondenternas 

uppfattning kring hur det är att arbeta utifrån förskolans uppdrag genom att förhålla sig 

till Freinets metoder, således är frågorna utformade att omfatta just detta.  

   

3.5.2 Reliabilitet 
Med hänsyn till studiens kvalitativa ansats och på grund av mitt val att endast intervjua 

fyra personer, är det troligt att reliabiliteten är låg. Mitt syfte är dock inte att uppskatta 

mätningens exakthet utan snarare respondenternas uppfattning och förhållningssätt 

kring detta specifika område. Trost (2005) anser att reliabiliteten på en kvalitativ 

intervju inte blir lika hållbar som vid en kvantitativ intervju, av den anledningen att det 

är svårt att jämföra om intervjuerna blivit utförda på samma sätt med de olika 

informanterna. Frågorna vid intervjutillfället har legat till grund för en diskussion som 

varit olika långa beroende på informantens öppenhet och även till viss del beroende på 

hur jag själva styrt diskussionen. Trost resonemang stämmer väl i detta sammanhang. 

 

3.5.3 Generaliseringsbarhet  
Då intervjustudien endast omfattar fyra personer inom detta pedagogiska 

förhållningssätt, är det tydligt att jag inte eftersträvar generaliseringsbarhet. Syftet är 

snarare att få en uppfattning om hur det kan vara att tolka Freinets idéer i förskolan, 

detta utifrån de verksamma förskollärarnas syn på den egna verksamheten. Då 

Freinetpedagogiken mer är ett förhållningssätt än en metod, tänker jag att det kan skilja 

hur man inom olika Freinetförskolor tolkar Freinets idéer.     

 

 

3.6 Slutreflektion 
 

Jag har studerat relevant litteratur kring ämnet jag valt att fördjupa mig i. Vad gäller 

information om hur läroplanen kan och får tolkas finns det en hel del forskning och 

litteratur att ta del av. Alternativa pedagogiska inriktningar och hur deras verksamhet 

ser ut finns det också ett brett utbud av. Jag syftar då på vetenskaplig information om 

bland annat Reggio Emilia, Montessori, Waldorf och ”traditionell” förskolepedagogik. 

Jag upplever dock att så inte är fallet angående litteratur och forskning kring hur det är 

att arbeta enligt Freinets idéer i förskolan. I litteratur kring olika pedagoger finns inte 

mycket att läsa om Freinet och vad gäller rena Freinetböcker har jag en handfull böcker 

att tillgå, därtill Freinetrörelsen och andra Freinetskolors hemsidor. Denna brist på 

litteratur har gjort att jag har en begränsad information att tillgå. Jag tror att brist på 

böcker om Freinetpedagogik har att göra med att det inte finns någon 

Freinetlärarutbildning som det finns inom Waldorf och Montessori, då tanken från 

början var att verka inom den kommunala verksamheten. Mitt intresse har legat i den 

enskilde pedagogens uppfattning och tankar kring hur denne upplever sig använda 

förskolans läroplan i förhållande till Freinets idéer.  
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Mitt fokus har legat på att se skillnader och likheter i pedagogernas utsagor. Jag 

upplever att jag fått de svar som fyller mitt syfte och att pedagogerna svarat på mina 

frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Vill slutligen belysa det faktum att den 

relativt korta tiden för detta arbete satt begränsningar för hur djupt och brett jag kunnat 

göra en analys av studien. Jag förmodar att med en videodokumentation av 

pedagogernas arbete i verksamheten och en observation av barnen i verksamheten hade 

styrkt studiens trovärdighet. En observation kring en pedagogs vardag hade kunnat 

spegla deras förhållningssätt på ett mer konkret sätt än vad en intervju kan göra. Jag 

upplever dock att det var fullt tillräckligt att intervjua två personer på varje enhet, då 

svaren var relativit likalydande från de fyra förskollärarna. Hade jag intervjuat fler hade 

ny information varit begränsad och mättad. Jag har utgått från vad de intervjuade 

pedagogerna berättat för mig om sin verksamhet, det vill säga: vad det säger att de gör. 

Eftersom jag inte använt mig av att observera verksamheten, kan jag med inte med 

säkerhet veta hur det förhåller sig i praktiken.  

 

 

4 RESULTAT 
 

I detta avsnitt redogörs resultatetet av intervjuerna i förhållande till studiens 

frågeställningar. 
 

 Hur upplever de intervjuade pedagogerna att de planerar verksamheten utifrån 

målen i läroplanen? 

 

 Hur har Freinetpedagogiskt förhållningssätt betydelse för uppfyllande av 

förskolans uppdrag? 

 

Jag har utgått från informanternas uppfattning kring deras pedagogiska förhållningssätt 

gentemot läroplanen i Freinets anda. Då deras uppfattningar inte nämnvärt skiljer sig åt, 

upplever jag det inte relevant att skilja deras utsagor åt, i den bemärkelse att definiera 

vilken respondent som sagt vad. Syftet med studien är inte heller att se vad som skiljer 

eller förenar dem, utan att få en föreställning om hur det är att arbeta på en förskola med 

Freinets metoder. Studiens övergripande frågeställningar finns med som en röd tråd i 

hela resultatdelen, respondenternas svar på intervjufrågorna redovisas dock mer precis 

och i kursiv stil har jag försökt återge så identiskt som möjligt respondenternas svar.   

 

 

4.1 Så här beskriver pedagogerna att de arbetar utifrån läroplanens  
      övergripande riktlinjer och mål  
 
I fråga om hur förskolan arbetar med att uppfylla målen i läroplanen, fick jag av en 

pedagog i början av intervjun, ett utvecklingsschema visat för mig. Detta används som 

stöd för bedömning av den egna verksamheten. Det utgår från samtliga mål i läroplanen 

med samma rubriker för ett likvärdigt upplägg som Lpfö 98 (Skolverket, 2010).  

Under varje målformulering har förskolan beskrivit hur de arbetar rent praktiskt i 

strävan att uppnå dessa mål för varje enskilt barn. Detta dokument används sedan bland 

annat vid utvecklingssamtal, för att på ett överskådligt sätt visa på hur verksamheten 

bedöms uppfylla målen gentemot det enskilda barnet. Pedagogen påtalade i 

sammanhanget att det är - verksamheten som ska utvärderas och inte barnet.   
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Normer och värden 

Tillsammans med pedagogerna gör barnen etiska ledstjärnor, det gemensamma 

förhållningssättet som ska råda på förskolan. – Här pratar vi konkret om vilken miljö 

som barnen vill ha, t.ex. hur man är en bra kompis, att alla barn får vara med. Dessa 

ledstjärnor revideras varje termin, så att alla barn ges möjlighet att utforma 

ledstjärnorna. Pedagogerna berättar att syftet med ledstjärnorna är att få en miljö där 

barnen tillsammans, i respekt för varandra, lär sig ta ansvar, inte bara för sitt eget arbete, 

utan i lika hög grad för gruppens gemensamma. Konflikthantering är något som 

pedagogerna berättar att de arbetar aktivt med, och menar att det är betydelsefullt att ge 

barnen verktyg för att hantera konflikter, som kan uppstå i barngruppen. Syftet är att ge 

barnen en självkänsla som hjälper dem att utveckla empati och inlevelseförmåga för 

andras känslor. En pedagog berättar att - en viktig del här, är det sociala klimatet, och 

beskriver atmosfären i organisationen som accepterande med respekt för varandras 

olikheter. – Detta är unikt och så är det inte på andra ställen jag arbetat, mycket för att 

det är en relativt liten enhet, där alla känner varandra tror jag. Pedagogerna 

sammanfattar Freinet som en enhet som värnar om småskalighet och som ser alla barn 

som allas barn. Det ”fria uttrycket” är ett begrepp/freinetpedagogiskt verktyg som 

används för att höja allas inflytande, där personalen uppmärksammat sociala och 

pedagogiska händelser. 

 

Utveckling och lärande  

Båda förskolorna arbetar tematiskt i Freinets anda, något som också belyses i Lpfö 98 

(Skolverket, 2010). Vid temaplaneringen ser man till barngruppens behov samt försöker 

få med så många delar som möjligt när det gäller lärandeprocesser, där handen och 

hjärnans arbete värderas lika högt. En pedagog förklarade att -vi sitter med läroplanen 

och Freinets konstanter framme och tittar på vilka mål vi uppfyller i just detta tema. I 

praktiken innebär temaarbetet ett gemensamt utforskande av något som väckt barnens 

nyfikenhet och består i betydelsen att upptäcka omvärlden med hjälp av trevande 

försök. Tre av pedagogerna talar om meningsfullt arbete, att det ska kännas meningsfullt 

för barnen, där processen värderas lika med resultatet. De syftar till Freinets idéer om att 

människan lär till stor del genom att praktiskt hantera verkligheten. Varje dag har båda 

förskolorna samling där ramsor och sång är prioriterat. Flertalet av pedagogerna talar 

varmt om den fria leken, att dess syfte är att barnet ska hitta sig själv och sin roll i den 

och en respondent beskriver att: - här tränas verkligen förmågan att samarbeta och lösa 

sina egna konflikter, och vi finns såklart till hands för att stötta barnen om de behöver. 

En respondent beskriver innemiljön så här: -vad gäller innemiljön så anpassas den 

alltid efter barngruppens behov just nu, det senaste året har vi delat in barnen i stor och 

småsidan. Detta för att tillgodose varje barns behov, i en barngrupp med allt fler 

småbarn. Samtliga pedagoger belyser att de har en medveten samtalsmetod med barnen, 

en dialog som inte resulterar i några direkta svar på deras frågor utan bollar tillbaka med 

en motfråga. – Att stärka barnen självkänsla, handlar mycket om vårt förhållningssätt 

till barnen, om vi uppmuntrar till motfrågor.  Detta menar de får barnen att tänka själva, 

att kritiskt granska genom att inte få färdiga svar serverade. Tillsammans med de äldsta 

barnen har båda förskolorna sokratiska samtal, där barnen får träna på turtagning, att 

lyssna, tänka och tala. En respondent menar att det finns en nära koppling mellan 

sokratiska samtal och förskolans värdegrundsarbete, då det också handlar om demokrati 

och människosyn. 

 

Barninflytande 

Samtliga pedagogerna belyser att de ger mycket ansvar till barnen, efter deras förmåga 

och uppmuntrar till du kan och försök.  
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En respondent menar att - vår roll är att se när ett barn är färdigt att ta ett steg i 

utvecklingen, möta barnet där och visa det på vilka vägar det kan gå vidare.  

– Eget ansvar, för att klara sig själv, får barnen att bli självständiga. Ansvar både för 

sig själv och gruppen ger en samhörighet, menar en annan pedagog är det mest 

betydelsefulla inom Freinet. Barnen påverkar sin miljö i verksamheten genom en 

utvärdering som de kallar ”trygga-otrygga barn” berättar en pedagog. Den går till så att 

barnen får bilder på respektive rum i förskolan, och sedan får varje barn beskriva hur de 

upplever detta rum eller en aktivitet, med hjälp av figurer med glad, neutral eller ledsen 

min. Detta menar en pedagog också tränar barns förmåga att formulera sig samt ger en 

återkoppling till vad barnet lärt sig. Utifrån barn och pedagogers utvärdering planeras 

och utvecklas verksamheten. Inför varje temauppstart har pedagogerna tillsammans med 

barnen brainstorming om vad temat ska kunna innehålla, pedagogerna tar sedan med 

detta i den fortsatta planeringen av temaarbetet.   

 

Förskola och hem 

Enligt de intervjuade pedagogerna ser man på förskola och hem enligt följande. 

Vårdnadshavare och deras barns första relation med förskolan sker i regel via 

inskolningen. Syftet med inskolningen är att successivt bygga upp trygghet och 

förtroende för förskolan och pedagogerna. Samverkan med hemmet sker i den dagliga 

kontakten vid lämning och hämtning, där pedagogerna bygger upp relationen med 

barnens familjer. Vidare erbjuder förskolan utvecklingssamtal två gånger per år, 

föräldramöten, pedagogiska diskussioner och föräldrautbildning. Förskolorna skickar 

nyhetsbrev hem till familjerna om vad som är aktuellt för tillfället. En pedagog belyser 

vikten av en god föräldrasamverkan, -veckobrev och dokumentation i alla ära, men vi 

vill att föräldrar tar sig tid och kommer in i verksamheten för att se hur sitt barn har 

det. Och menar vidare att - föräldrarna kan sitt barn bäst och vår uppgift är att stärka 

dem i föräldrarollen, om de tvekar, att de faktiskt är viktigast för sitt barn.  

 

 

4.2 Pedagogernas svar på intervjufrågorna 
 

I föregående avsnitt har jag redogjort för respondenternas svar i förhållande till studiens 

övergripande frågeställning. I följande del redovisas pedagogernas utsagor kring övriga 

frågor som ingick i den kvalitativa djupintervjun och som berikar min uppfattning kring 

hur pedagoger förhåller sig till att arbeta utifrån Freinets idéer och metoder i förskolan.  

 

Vilka av Freinets tankar och metoder anser du är mest betydelsefull för 

verksamheten?  

Pedagogerna ger här varsitt svar: 

– Handens arbete är viktigt - lika mycket som hjärnans arbete.  

– Det tankesättet att man lär genom att man gör, det ska vara verkligt, använda sig av 

verkligheten som lärobok.           

– Ansvar är viktigt, ansvar för sin miljö, delaktighet, de blir delaktiga genom att de är 

ansvariga för sitt arbete.  

– Meningsfullt arbete är viktigaste i verksamheten 

Förhållningssättet, hur man ser på barnen är något som förenar pedagogernas utsagor, 

och de menar att detta är unikt för Freinet. 
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Vad tycker du skiljer Freinet från andra förskolor/andra pedagogiska 

inriktningar?  

Mot bakgrund av att de intervjuade har erfarenhet från andra förskolor, dels genom egen 

yrkeserfarenhet men också utifrån hur de upplever andra pedagogers berättelser de 

möter på nätverksträffar och dylikt. De menade att mycket i den ”traditionella 

förskolepedagogiken” stämmer väl överens med Freinetstankar och metoder.  

Men de menar ”att här har vi en större medvetenhet om pedagogiken och uppdraget 

samt utvecklar den vidare genom ständigt pågående pedagogiska diskussioner”. Unikt 

för oss är att – ledningen satsar på fortbildning och är måna om att vi ska utbilda oss 

och utvecklas och beskriver vidare att de befinner sig i en verksamhet, där 

kompetensutveckling är en naturlig del av arbetet. Pedagogerna gör en jämförelse med 

hur det är att arbeta inom det ”kommunala”, där den möjligheten inte finns i samma 

utsträckning.  En pedagog berättar att vid nyanställning får varje personal gå på en 

introduktionsföreläsning om Freinet men också om andra pedagogiska inriktningar. – Vi 

inspireras av pedagogiker som Reggio, men man kan säga vi skiljer oss från Montessori 

och Waldorfs syn på barn.  

 

Pedagogerna upplever att de är tydligare än andra förskolor, förhållningssättet att se på 

barn som kompetent och som en individ är unikt för Freinet beskriver de. En informant 

menar att personal på andra förskolor kan säga: Men vi jobbar också tematiskt, men är 

övertygad om att det är hur man jobbar med tematiskt arbete som skiljer dem åt. – Vi 

har tema under en längre tid, inte bara ”Tema Hösten”, några veckor på hösten. Vi har 

tema under en längre tid, och går djupare och avslutar med en temaredovisning. Det 

jag gör på förskolan är viktigt att visa upp! Och syftar på att processen är lika viktig 

som produkten. Vad som skiljer oss från andra förskolor är dock svårt att svara på 

menar en respondent, av den anledningen att - Vi alla gör våra egna tolkningar av 

Freinet och läroplanen.   

  

Av vilken anledning tror du att föräldrar väljer er förskola till sitt barn? 

I en tid då föräldrar aktivt väljer förskola till sina barn, frågade jag om pedagogerna 

hade någon uppfattning om vilka faktorer som föräldrar värderar kring valet. 

Några av svaren var:  

– Bra kvalitetsresultat i Pilenenkäten
6
 och erkänd skola med bra pedagoger. 

– Gott renommé, vi visar vår verksamhet och är med på aktiviteter runt om i kommunen. 

– Vilka som jobbar på förskolan har betydelse, inte bara att det är en Freinetförskola. 

– Jag tror att det finns lika många svar på den frågan som det finns föräldrar på den 

här förskolan. De som väljer Freinet, de som väljer oss för att förskolan har gott rykte 

och de som tar den förskolan som är närmast.  

– Vad gäller skolvalet, finns de som inte väljer oss utan kommer från en skola som inte 

fungerat för deras barn, av olika anledningar. 

 

Hur upplever du genom att arbeta utifrån läroplanen kan tillämpa Freinets 

förhållningssätt? Och vice versa.   
Nytt för den reviderade läroplanen, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är att den omfattas av 

Skollagen. Detta innebär att alla förskolor, kommunala och fristående, ska följa 

läroplans mål och riktlinjer. Detta faktum att även fria förskolor numera har läroplanen 

att förhålla sig till betyder enligt pedagogerna:   

– Läroplanen har alltid varit som en bibel, även innan de privata var tvungna att följa 

Lpfö.  
                                                             

6
  Pilen är enkätundersökningar i förskolor, pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasieskola. 

www.pilen.se 
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– Freinetpedagogiken är ett gott komplement till läroplanen. Målet vet vi men hur vi 

når dit skiljer sig mellan förskolor. 

– Vi ligger i framkant vad gäller Freinetförskolor i Sverige, det märker vi på 

nätverksträffar med andra Freinet skolor. 

– När man läser läroplanen, är de som, herre gud, Freinet som har skrivit det här, 

mycket är detsamma.  

 

I den reviderade läroplanen har förskollärares roll stärkts som pedagogisk ledare, på 

detta ser en respondent att – här är vi alla pedagoger oavsett utbildning och tar samma 

pedagogiska ansvar, en annan svarar att – det är skillnad, vi som är förskollärare har 

det övergripande ansvaret över verksamheten. – Vi har alla olika sätt att se på 

läroplanen även vi förskollärare, uttrycker en annan informant. – Vi har inte pratat om 

det upplyser en tredje. 

 

 

4.3 Resumé av pedagogernas utsagor hur de förhåller sig till 
läroplanen 
 

Samtliga pedagogerna beskriver att de använder sig av sig läroplanen vid all planering 

av verksamheten och har så alltid gjort, även före den reviderade läroplanen, som de fria 

förskolorna enligt lag, inte var tvungna att göra. De upplever att Freinetpedagogiken 

överensstämmer med den svenska läroplanen, och menar att förmodligen arbetar 

åtskilliga pedagoger Freinetinspirerat utan att veta om det. Samtliga respondenter 

påtalade att vid dokumentation finns alltid ett utdrag ur läroplanen, ibland även Freinets 

konstanter att visa på måluppfyllandet av aktiviteten. – detta tydliggör både för 

föräldrar, besökare och inte minst för oss själva, att vi använder oss av läroplanen och 

hur. I fråga om hur förskolan arbetar med att uppfylla målen i läroplanen, fick jag av en 

pedagog i början av intervjun, ett utvecklingsschema visat för mig. Detta används som 

stöd för bedömning av den egna verksamheten, och utgår från samtliga mål i läroplanen 

med samma rubriker för ett likvärdigt upplägg. Under varje målformulering har 

förskolan beskrivit hur de arbetar rent praktiskt i strävan att uppnå dessa mål för varje 

enskilt barn. Detta dokument används sedan bland annat vid utvecklingssamtal, för att 

på ett överskådligt sätt visa på hur verksamheten bedöms uppfylla målen gentemot det 

enskilda barnet. Pedagogen påtalade i sammanhanget att det är - verksamheten som ska 

utvärderas och inte barnet. Vad gäller normer och värden så har förskolan etiska 

ledstjärnor, ett gemensamt förhållningssätt som ska råder på förskolan. Ledstjärnorna 

syftar till att skapa en miljö där barnen tillsammans i respekt för varandra, lär sig ta 

ansvar, inte bara för sitt eget arbete, utan i lika hög grad för gruppens gemensamma. 

Barnen ges förutsättningar att hantera de konflikter, som kan uppstå i barngruppen. 

 

 Det sociala klimatet är viktigt, där accepterande för varandras olikheter råder, där det 

”fria uttrycket” används för att höja allas åsikter som lika mycket värda. Båda 

förskolorna arbetar tematiskt i enlighet med den reviderade läroplanen. De upplever sig 

se till barngruppens behov och strävar efter att få med så många delar som möjligt i 

lärandeprocessen, handen och hjärnans arbete värderas lika högt. Temaarbetet beskrivs 

som ett gemensamt utforskande av något som väckt barnens intresse med hjälp av 

trevande försök och de använder sig av verkligheten som lärobok.  Leken har stort 

inflytande och man beskriver sig ha ett tillåtande förhållningssätt till den fria leken, och 

eftersträvar att ta tillvara på barnens kunskap och lekförmåga. En medveten 

samtalsmetod med barnen råder, och de äldsta barnen tränar på att ha sokratiska samtal, 

där barnen får träna på turtagning, att lyssna, tänka och tala.  
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Pedagogerna belyser att de ger mycket ansvar till barnen, utifrån deras förmåga och 

uppmuntrar till du kan och försök. De menar att ansvar både för sig själv och för 

gruppen ger den samhörighet som är betydelsefullt inom Freinet. Förskolorna har 

elevledda utvecklingssamtal med de äldsta barnen, de barn som ska börja i 

förskoleklass, detta för att ge barn inflytande i sin egen utveckling och kunskapsprocess, 

samt de förbereds för de elevledda utvecklingssamtal som väntar i skolan.  

 

Nedan följer en resumé av pedagogernas utsagor i tabellform: 
 
 

Tabell 1. Översikt av ett urval av respondenternas utsagor  

 

   

Värdegrunden 

 

Normer och 

värden 

 

Utveckling 

och lärande 

 

 

Barn inflytande  

 

Förskola och hem 

 

”mycket är en 

fråga om 

medvetet 

förhållningsätt” 

  

”ledstjärnor mer 

än på andra 

förskolor” 

 

”respekt för 

varandra är ett 

ständigt ledord” 

 

”här är alla barn 

unika” 

 

”vi stärker 

barnen till sin 

egen 

konflikthantering, 

har charader för 

barnen för att 

tydliggöra”  

 

”demokrati 

genomsyrar alla 

beslut i 

verksamheten” 

 

 

 

”läroplanen har 

alltid varit vår 

bibel, där 

Freinetpedagogiken 

ett gott 

komplement” 

 

”barn får tidigt 

lära sig ta ansvar 

utifrån förmåga, 

det ger 

självständiga barn 

med god 

självkänsla” 

 

”vi uppmuntarar 

eget kritiskt 

tänkande, lär barn 

att tala, lyssna och 

tänka, vi ställer 

motfrågor istället 

för givna svar” 

 

 

 

 

”handens 

och 

hjärnans 

arbete 

värderas 

lika högt” 

 

”barnen ska 

ägna sig åt 

meningsfyllt 

arbete, 

processen 

är lika 

viktigt som 

produkten” 

 

”trevande 

försök är 

Freinets 

viktigaste 

konstant”  

 

”vi kan bli 

bättre på att 

koppla till 

läroplanen” 

 

”du kan, 

försök. 

tidigt 

ansvar får 

barnen att 

växa” 

 

”vi utgår från 

barnet, de är med 

och bestämmer”  

 

”barnen har mer 

medbestämmande 

här” 

 

”demokrati 

genomsyrar hela 

verksamheten hos 

såväl barn som 

vuxna” 

 

”elevledda utv. 

samtal för de 

äldsta” 

 

 

”dialog med 

hemmet är en 

förutsättning för ett 

gott samarbete” 

 

”föräldramötena 

har alltid 

pedagogiska 

diskussionen, t.ex. 

när vi diskuterade 

nya läroplanen” 

 

”vi erbjuder 

föräldrautbildning” 

 

”föräldrarna 

känner sina barn 

bäst, vår uppgift är 

att stärka dem i 

det”   
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5 DISKUSSION 
 

Utifrån studiens syfte som var att finna hur den franske pedagogen Célestin Freinet 

idéer kan tolkas och organiseras i den svenska förskolan i nutid. Jag har analyserat 

respondenternas uttalanden kring den egna pedagogiska inriktningen och jämfört dem 

med litteratur kring densamma. Jag har vidare analyserat intervjusvaren gentemot 

förskolans läroplan samt litteratur kring uppdraget och har således fått en vidgad 

förståelse för hur Freinetfilosofin är förenligt med läroplanen för dagens förskolor. Jag 

har i sammanhanget också försökt värderat deras svar, huruvida de är rimliga, då jag 

endast utgått från respondenternas verbala utsagor och inte observerat verksamheten. 

Jag har i försökt förhålla mig till att det är skillnad på det ”de säger att de gör” och det 

”de i realiteten faktiskt gör”.   

 

 

5.1 Sammanfattning  
 

”Läroplanen är vår bibel” och genomsyrar allt i verksamheten påtalade en av 

respondenterna. Utifrån min analys av resultatet är det i mångt och mycket sant, 

läroplanen används som ett levande dokument och används i såväl dokumentation som i 

temaplanering och som samtalsämne på föräldramöten. Samtliga respondenter verkar 

bekväma i att omvandla teorier i praktiken, teorier från såväl läroplanen som Freinets 

teorier. Sammantaget kan jag konstatera att Freinetpedagogik mer är ett medvetet 

förhållningssätt än en metod, där det utmärkande är synen på barnen. Mycket av 

respekten för barnen och deras kompetens befästs i det trevande försöket. Handen och 

hjärnans arbete värderas lika i Freinets anda. Att barnen har inflytande och 

medbestämmande samt ges ansvar utifrån sin förmåga är något som samtliga talar om 

som representativt för Freinet. Ansvar för sig själv och gruppen menar man genererar i 

en självkänsla som yttrar sig i ”jag kan själv” och som ger barnen styrka i att växa som 

egna individer i gemenskap och demokratisk anda.  

 

 
5.2 Blir förskolan likvärdig när olika pedagogiska inriktningar ska 
förvalta uppgiften att uppfylla målen?  
 

Då läroplanen för förskolan Lpfö 98, (Skolverket 2010), är ett levande dokument med 

strävansmål som kan och får tolkas olika. Det kan som jag ser det, se väldigt olika ut i 

verksamheten på våra förskolor runt om i landet beroende av uppdragsgivare och 

pedagogisk inriktning, eftersom synen på barn och deras lärande skiljer åt. För att 

innehållet i läroplanen ska bli betydelsefullt och för att verksamheten ska fyllas med 

mening och innehåll, krävs reflektion hos den som läser den. Det står väldigt lite i 

läroplanen om vilka vägar pedagogerna ska gå för att uppfylla dess mål, och syftet är 

inte heller alla ska arbeta efter samma metoder eftersom olika pedagogiska inriktningar 

är möjliga. Läroplanen för förskolan och dess uppdrag pekar på ett undersökande 

arbetssätt, en flexibel och individuell syn på barn som kompetenta. En process där alla 

sinnen och barnets många uttryckssätt samspelar och en syn på lärande som sker i 

samspel med omgivningen. Men hur man ska gå till väga för att arbeta efter läroplanens 

synsätt i verksamheten låter man arbetslaget och dess pedagoger avgöra. Därav blir 

förskolan olika beroende på hur pedagogerna tolkar dess uppdrag och kvalitet kan 

således skilja sig åt.  
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Jag är övertygad om att förskolans huvudman speglar verksamheten i förskolan, både 

direkt och indirekt. Detta beroende på om uppdragsgivaren har ett genuint pedagogiskt 

intresse eller om det är vinstintresset som styr. Båda förskolorna är medlemmar i 

Idéburen förening bestående av olika skolor som inte är vinstutdelande. Då varje 

barns/elevs skolpeng går tillbaka in i verksamheten visar på att pedagogiska insatser 

betyder mer än vinstutdelning. Utifrån pedagogerna berättelser, upplever jag att de 

arbetar i en organisation där det råder ett relationsstyrt ledarskap mer än ett regelstyrt 

ledarskap. Guvå (2006) menar att denna typ av ledarskap är en förutsättning för att i 

demokratisk anda bedriva en verksamhet som bygger på ömsesidiga relationer mellan 

barn och vuxen samt barn och barn.  

 

5.3 Hur mäter man kvalitet i förskolan?  

Förskolans läroplan innehåller inga mål eller fastlagda nivåer för vad barn ska ha 

uppnått vid en viss ålder. Anledningarna till detta torde vara att, barn i åldern 1-5 år 

utvecklas i olika takt, att förskolan inte är obligatorisk, att barn börjar i förskolan vid 

olika åldrar och vistas i förskolan olika länge om dagarna. Jag funderar på hur man 

förhåller sig till etiska grundläggande värderingar, som inte är mätbara i några 

kvalitetsredovisningar. Eftersom förskolans uppdrag är att lägga grunden för livslångt 

lärande, borde en prioriterad fråga vara hur barn ska ges möjlighet att successivt 

utveckla en inre, etisk kompass med lust att lära och få känna känslan av att ha ett värde 

som människa. Utifrån resultatet av intervjuerna tolkar jag att det utmärkande för 

Freinet pedagogiken är vuxnas förhållningssätt gentemot barnen. De betonar vikten av 

att barn respekteras, att de får utforska omvärlden, att förskolan är en del av ett 

demokratiskt samhälle, och inte en exkluderad enhet. Hur mäter man den kvalitativa 

kunskapen?  I en nationell utvärdering av förskolan gjord av Skolverket (2008) har det 

framkommit att det finns kommuner och förskolor som bedömer enskilda förskolebarns 

prestationer på ett sätt som strider mot läroplanen. I det förord som regeringen skrev till 

läroplanen då den infördes står det klart och tydligt att i förskolan är det inte det 

enskilda barnets resultat som ska utvärderas. Det slås även fast i de allmänna råden för 

kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) vars syfte är att förtydliga nationella krav och 

mål.  Om det är lämpligt eller inte att utvärdera 1-5-åriga förskolebarns prestationer i 

relation till vissa bestämda kravnivåer råder det delade meningar om i de olika politiska 

partierna.  Skolverket som myndighet utgår dock i sina utvärderingar alltid från gällande 

styrdokument, i detta fall läroplanen och menar i samma andemening att det är en 

tolkningsfråga, att läroplanen visst kan ge stöd för bedömning av enskilda barns 

prestationer. Min tolkning är att Skolverket och Utbildningsdepartementets uppfattning 

kring bedömning av förskolebarn skiljer sig åt. Kvaliteten på de intervjuade 

pedagogernas respektive förskolor torde i sammantaget vara relativt hög, detta med 

hänsyn till de kvalitetsredovisningar jag tagit del av, men inte redovisat här med hänsyn 

till sekretess och etiska dilemman i detta arbete. Men också på grund av pedagogernas 

professionella förhållningssätt och kunskap om uppdraget som de redogjort för mig i 

denna studie, då de tydligt påvisat att de använder sig av läroplanen som en röd tråd i 

hela verksamheten.   

 

5.4 Läroplanen öppen för tolkning 
 

Utifrån den analys jag gjort av resultatet får jag den uppfattningen att de intervjuade 

pedagogerna arbetar i arbetslag som är på det klara över vilka mål som gäller och vad 

som är det gemensamma i styrdokumenten gällande läroplanen och Freinets metoder.  
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Enligt pedagogerna har de gemensamt i arbetslaget diskuterat punkt för punkt i den nya 

reviderade läroplanen, detta för att tydliggöra hur verksamheten ska planeras. Jag 

funderar på att det kan vara betydelsefullt att förhålla sig till att läroplaner är politiska 

dokument som speglar rådande strömningar som finns i samhällstrukturen och visar sig 

i rådande läroplaner. Dess mål och riktlinjer återspeglar olika värderingar och synsätt 

kring vad som anses betydelsefullt att ha kunskap om. Eftersom dessa dokument rör 

stora delar av den svenska befolkningen är det rimligt att ansvariga politiker strävar 

efter en läroplan där alla barn ges möjlighet att passa in och inkluderas. Men är 

läroplanen öppen för tolkning, möter barnen förskolor med skilda pedagogiska 

inriktningar med en verksamhet utformad med utgångspunkt i den inriktningens 

föreställning om barn. Pedagogen i sin tur har en teori för sitt arbete med barn, en teori 

som kan vara baserad på erfarenheter från utbildning, forskning, fortbildning och 

arbetslivserfarenhet. Denna teori blir i bästa fall ett redskap som hjälper pedagoger att se 

och förhålla sig till sin yrkesroll, men samtidigt är det så att teorier kan ”skymma 

sikten”. En fara med en bestämd teori, en pedagogisk inriktning kan enligt Fagerli et al. 

(2001) vara att man kan bli fast i normer och värderingar, där avvikelser från teorin 

kanske inte alltid godtas, och kan generera i att verksamhetens nytänkande stagnerar. 

Jag diskuterade detta dilemma med respondenterna som menade att genom att använda 

sig av verkligheten som lärobok gör att de ständigt är öppna för nya impulser. Dessutom 

är Freinetpedagogiken mer ett förhållningssätt än en färdig pedagogik och läroplanen 

ses som ett levande dokument med inspiration från andra bland annat Reggio. Jag 

tänker som Fagerli, att det finns fler aspekter på att befinna sig i en verksamhet med en 

gemensam plattform, dels att det är bekvämt och tryggt att veta vilket förhållningssätt 

som råder, men att denna formbundenhet kan resultera i en begränsning. Men som jag 

förstår utifrån Freinetpedagogikens öppenhet för tolkningar och med hänsyn till 

pedagogernas utsagor kring kompetensutveckling elimineras risken att stanna upp vad 

gäller utveckling. 

 

 

5.5 Etiska ledstjärnor och motivation 
 

I termer av livslångt lärande är avsikten att barn tillägnar sig kompetenser som 

självständiga personer för att bidra och verka i ett samhälle gemensamt med andra. 

Ibland kan det individuella stå i konflikt med det gemensamma och ibland tvärtom, men 

båda aspekterna är lika självklara som nödvändiga i en pedagogisk verksamhet. 

Sommer (1997) talar om detta som samvarokompetens, en förmåga att ingå i relationer 

med andra, ta hänsyn till andras perspektiv och samtidigt se sig själv som en person. 

Utifrån analys av intervjusvaren upplever jag att detta med ledstjärnor är kärnan i 

Freinet, då samspel och alla lika värde är genomsyrar verksamheten. Det handlar i 

huvudsak inte om enskilda barns utveckling och lärande, utan om det livslånga 

gemensamma lärandet. Barn ges möjligheter och ansvar för en delad värld, i det 

samhälle de ingår. Regler och struktur i alla ära, men i grupprocessen är det viktigt att 

pedagogen får barnen motiverade att följa dessa regler. Det går inte att leda en grupp där 

regler används som piska, menar Guvå (2006). Respondenterna menar att tillsammans 

arbeta fram etiska förhållningsregler, medverkar till att det blir meningsfullt för barnen 

att samlas och som genererar i en vi-känsla och gemenskap och samhörighet uppstår.  

Här är vi alla olika! Alla barn är vinnare! står det att läsa på respektive förskolors 

hemsida. Här ser de till barn och vuxnas olikheter som möjligheter och inte som ett 

hinder. I detta sätt att se på barn blir den demokratiska dimensionen integrerad genom 

att varje barns perspektiv respekteras och accepteras och genom att se hela barnet kan 

möta dem utifrån individuella behov. För att detta resonemang ska bli verkligt, tänker 

jag att det förutsätter det att man är medveten om barns olika förutsättningar.  
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Det krävs då att verksamheterna utifrån styrdokument måste ha ett gemensamt förankrat 

förhållningssätt som bygger på ömsesidig kunskap, utveckling och lärande och det 

upplever jag att de pedagoger jag samtalat med har. 

 

 

5.6 Pedagogens förhållningssätt har betydelse 
 

För att förskolebarn ska få inflytande i verksamheten, tänker jag att det krävs att det 

finns utrymme för det och att varje barn ges förutsättningar för detta. En viktig faktor är 

pedagogernas förhållningssätt, de måste vilja att barn ges möjlighet till samarbete och 

skapa ett tillåtande klimat och en organisation som främjar detta. Jag upplever utifrån 

pedagogernas berättelser att detta synsätt råder i allra högsta grad.  

 

Att organisationsarbete påverkar enskilda individers fungerande tror jag de flesta är 

medvetna om, t ex. att förekomsten av mobbing och andra kränkningar har samband 

med klimatet i stort, och är ett symtom på, inte bara hur den enskilda institutionen mår, 

utan också på mer övergripande faktorer som styr förskolans samhälleliga uppdrag, som 

t.ex. politiska beslut och lagar. Som verksam i förskolan är det viktigt att vara medveten 

om att olika perspektiv hänger ihop, vilket gör att arbetet på mikroplan påverkas av 

faktorer på makronivå. Men som enskild pedagog kan man ändå bara arbeta i det 

begränsade uppdrag man själv har, nämligen det enskilda barnets lärande och utveckling 

i den verksamhet man befinner sig i. Och det är gott nog, åtminstone för den enskilde 

individen. Vi lever i en tid där stora barngrupper
7
 i förskolan är en verklighet, där allt 

fler barn vistas under längre tid och då är kvaliteten mycket viktig. En del aktiviteter är 

kanske inte möjliga att genomföra när det är så många barn, men den yttersta friheten att 

välja förhållningssätt kan ingen ta de enskilda pedagogerna.  

 

 

5.7 Avslutande teori i förhållande till frågeställningarna 
 

Föreställningar om hur barn lär och utvecklas ser olika ut beroende på vilken 

pedagogisk influens som råder på förskolan. Detta med anledning att läroplanen är fri 

att tolkas utifrån olika perspektiv på vad som är ”bästa möjliga väg” att gå för att 

uppfylla dess mål och riktlinjer. Vad som är det ”rätta” sättet och vad som är kvalitativt 

är i den bemärkelsen svår att mäta. Det är som att jämföra äpplen med päron. Med 

hänsyn till ovanstående resonemang har det varit lärorikt att undersöka hur 

Freinetpedagoger upplever sig uppfylla uppdraget: och detta på ett mycket informativt 

sätt som visar på att de är väl insatt i läroplanens delar och använder sig av den på ett 

professionellt vis. 

 

 

5.8 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  
 

Om tiden inte varit för mig begränsad, hade jag valt att även göra observationer av 

verksamheten, för att se hur det i praktiken verkligen är. Som fortsatt forskning hade det 

varit intressant att se hur förskolor med andra pedagogiska influenser som Montessori, 

Waldorf och Reggio upplever att de kan applicera sina metoder och idéer gentemot 

förskolans läroplan. Och om det utgör någon skillnad på kvaliteten beroende på vilka 

aktörer som agerar och om ägandeformen har någon betydelse i uppfyllandet av 

läroplanen. 

                                                             
7 http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2011/allt-fler-stora-barngrupper-i-forskolan-1.127557 
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Nedan följer en översikt gällande förskolans mål och riktlinjer i förhållande till 
hur pedagogerna upplever sig uppfylla dessa mål.   
 
 

Tabell 2. Översikt av de två perspektiven. 

                                      
                                      Lpfö 98, rev. 2010    Freinet 

 
 
Normer &  
värden 
 

 

 

¤ Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

ska eftersträvas 

¤ Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i 

andra människors situation samt vilja hjälpa 

andra 

¤ Stimulera barnens samspel och hjälpa dem 

bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 

kompromissa och respektera varandra. 

¤ Förståelse för att alla människor har lika 

värde 

¤ Utvecklar sin förmåga att upptäcka, 

reflektera över och ta ställning olika etiska 

dilemma och livsfrågor i vardagen  

 

 

 

¤ Det sociala klimatet är 

betydelsefullt 

¤ Etiska ledstjärnor - det 

gemensamma förhållningssättet ska 

bidra till respekt för varandras 

olikheter och ansvar för den 

gemensamma miljön. 

¤ Aktiv konflikthantering – en 

grund till att lösa sina egna 

konflikter, som genererar till ökad 

självkänsla och empati. 

¤ Värnar om småskalighet och ser 

alla barn som allas barn 

¤ Alla barn är vinnare och olikheter 

ses som en tillgång. 

 
Utveckling &  
lärande 
 
 

 

¤ Förespråkar tematiskt arbetsätt, för 

mångsidigt och sammanhängande lärande 

¤ Förskolan ska sträva efter att barn utvecklar 

sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att 

leka och lära samt; 

¤ Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt 

och i grupp, at hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för 

gemensamma regler 

¤ Utvecklar självständighet och tillit till sin 

egen förmåga 

 

¤ Tematiskt arbetssätt – barnens 

intresse och behov styr. Sker i 

varierande lärandeprocesser 

 Handen och hjärnans arbete 

värderas lika.  ¤ Lärande sker i 

autentiska sammanhang, där barnet 

ges reellt inflytande/Verkligheten 

som lärobok 

¤ Medveten dialog genom 

Sokratiska samtal 

¤ Den fria leken ges stort utrymme 

 
Barninflytande 
 
 

 

¤ Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation. 

 

¤ Barn ska få utveckla sin förmåga att ta 

ansvar för sina handlingar och för förskolans 

miljö och sin förmåga att förstå och handla 

efter demokratiska principer genom att delat i 

olika former av samarbete och beslutsfattande 

 

¤ Utvärdering genom 

Trygga/otrygga platser 

¤ Elevledda utvecklingssamtal- gör 

barnen delaktiga i sin egen vardag. 

¤ Temastart 

¤ Demokratisk röstning 

¤ Ansvarstagande- gör barnen 

självständiga och genererar i god 

självkänsla. 

 
Förskola & 
hem 
 

 

 

¤ Varje barn ska tillsammans med sina 

föräldrar få en god introduktion i förskolan 

¤ Förskolan ska föra fortlöpande samtal med 

barnen vårdnadshavare om barnets trivsel, 

utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan samt ha utvecklingssamtal 

¤ Förskolans arbete med barnen ska ske i ett 

nära och förtroendefull samarbete med 

hemmen 

¤ Beakta föräldrar synpunkter när det gäller 

planering och genomförande av 

verksamheten. 

 

¤ Aktiv föräldrasamverkan, med 

start vid inskolningen, där syftet är 

att successivt bygga upp trygghet 

och förtroende för förskolan och 

pedagogerna. Den dagliga 

kontakten är betydelsefull och ger 

en god relation med barnens 

familjer.  

¤ Utvecklingssamtal 

¤ Föräldramöten med fokus på 

pedagogiska diskussioner   

¤ Föräldrautbildning. 

¤ Temaredovisningar 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1.  Informationsbrev till rektor och förskollärare 
 

Hej, 

 

Detta brev är till dig som arbetar inom förskolan. Jag heter Ulrika Norrback och läser 

sista terminen på utbildningen till förskollärare på Högskolan i Gävle. Just nu skriver 

jag en uppsats om 15hp i ämnet: Lpfö ur ett Freinetpedagogiskt perspektiv och jag 

behöver din hjälp med detta. Det jag önskar är att jag får boka en tid för att komma till 

förskolan och intervjua två av er pedagoger enskilt. Deltagandet är dock frivilligt, och 

du kan när som helst avbryta din medverkan i denna studie. Jag bifogar härmed de 

frågor jag önskar ha svar på, så ni har möjlighet att läsa genom dem i lugn och ro. 

Intervjuområdet är förutbestämt, men i vilken ordning frågorna kommer samt i vilken 

omfattning är beroende av hur ni pedagoger svarar, en del frågor tenderar dessutom att 

gå in i varandra.  

 

Som hjälpmedel tänker jag använda mig av en diktafon och stödanteckningar då jag 

som intervjuare vill fokusera på samtalet och samtidigt eliminera riskera att förlora 

viktiga synpunkter. Jag kommer inte att observera, intervjua, filma eller fotografera 

barnen vid mitt besök på er förskola. Jag kommer inte att använda vare sig ditt, 

förskolans eller kommunens namn i den slutliga rapporten. Alla insamlade uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt. All insamlad information kring denna 

undersökning kommer att förvaras på högskolan i Gävle under ett år och därefter 

förstöras. 

  

Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på www.uppsatser.se. 

 

Du är välkommen att kontakta mig om du har funderingar kring detta. 

Ulrika Norrback 

E-post: ………. 

Tfn: …………. 
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Bilaga 2. Frågor till pedagogerna 
 

Bakgrund 

 

1. Vilken utbildning och pedagogisk bakgrund har du?  

 

2. Har du fortbildning inom Freinetpedagogik? I så fall vilken? 

 

3. Antal år inom yrket? 

 

 

Verksamhetsfrågor 

 

4.  Freinetpedagogik är en av Skolverket accepterad pedagogisk inriktning, som ryms 

inom läroplanens föreskrivna arbetssätt. Hur upplever du att ni genom att arbeta med 

Freinets förhållningssätt arbetar med följande mål i förskolan?  

 Normer och värden  

 Utveckling och lärande 

 Barninflytande  

 Förskola och hem 

 

(Min fråga är således hur ni applicerar dessa mål i förhållande till 

Freinetpedagogiken) 

 

5. Vilka av Freinets tankar och metoder anser du är mest betydelsefull för 

verksamheten? Motivera ditt svar.  

 

6. Vad gäller läroplanens övergripande mål Värdegrunden, hur upplever du att ni 

arbetar i Freinets anda för uppdraget?   

 

7. Vad tycker du skiljer Freinet från andra förskolor/andra pedagogiska inriktningar? 

 

8. Av vilka anledning tror du att föräldrar väljer en Freinetförskola till sitt barn? 

 

9. Hur upplever du möjligheten till uppfyllelse av förskolans uppdrag i enlighet med 

Freinetpedagogisk verksamhet? Och vice versa, upplever du att ni genom att arbeta 

utifrån läroplanen kan tillämpa Freinets förhållningssätt? 

 

10. Hur anser du att Freinetpedagogiken står sig mot nya reviderade läroplanen? 

Motivera ditt svar. 

 

11. Är det något utöver det vi talat om som du vill tillägga?  
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Bilaga 3. Ett utdrag ur Freinet trettio konstanter 
 

Barnets natur 

1. Barnet är av samma natur som den vuxne 

2. Att man är större än andra behöver inte betyda att man är överlägsen dem 

3. Ett barns beteende i skolan är en produkt av dess fysiologiska organiska och 

konstitutionella tillstånd 

 

 

Barnets reaktioner 

4. Ingen- varken barn eller vuxna-tycker om att bli kommenderad av auktoriteter 

5. Ingen tycker om att stå på led, ty när man står på led lyder man passivt en order 

som kommer utifrån 

6. Ingen tycker om att utföra ett bestämt arbete, även om han inte har något särskilt 

emot detta arbete. Det är tvånget som verkar förlamande. 

7. Var och en tycker om att välja sitt arbete själv, även om valet inte ger ett 

fördelaktigt resultat 

8. Ingen tycker om att mala tomgång och fungera som en robot, d.v.s. utföra 

handlingar och foga sig efter tankar som är fastlagda i ett mekaniskt system som 

han inte har något inflytande på. 

9. Vi måste motivera arbetet 

 

Undervisningsmetoderna 

11. Det normala sättet att förvärva kunskaper är inte genom iakttagelser, 

förklaringar och demonstration, som är det vanliga i skolan, utan genom 

trevande försök, vilket är ett naturligt och universellt tillvägagångssätt. 

12. Minnet, som skolan gör så stor affär av, har vikt och värde bara då det integreras 

med de trevande experimenten och verkligen står i livets tjänst. 
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Bilaga 4. Freinets principer  
 

Det meningsfulla arbetet – eleverna lär sig teoretisk kunskap via handens arbete och 

med frågor som rör deras egna erfarenheter. Språket ska tränas i autentiska situationer, t 

ex genom arbetet med skoltidningen eller brevväxling med skolor i andra länder.  

 

Det trevande försöket – eleverna ska inte matas med fakta. Utgångspunkten är den 

egna världsbilden av hur saker och ting fungerar och att ställa hypoteser utifrån den. 

Som en forskare. När vi genomför våra erfarenheter och sedan tittar på beprövad 

erfarenhet säger oss kan vi lägga till något till vår egen världsbild.  

 

Demokratisk fostran utan bestraffning – pedagogen kan aldrig avsvära sig 

huvudansvaret för ordning och struktur i skolan, men det krävs ömsesidig respekt för att 

eleverna ska ta efter läraren som demokratisk förebild. 

 

Det fria uttrycket – människan har ett starkt behov av att uttrycka sig konstnärligt i 

olika former. Eleverna behöver uppmuntras i sitt skapande arbete, inte recenseras och 

censureras. 

 

Det kooperativa arbetet – barnet måste genom egna erfarenheter inte samarbetets 

fördelar. Då lär det sig att bli en social medborgare i ett demokratiskt samhälle. 

 
 

 
 


