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Sammanfattning 

Denna uppsats beskriver den process vi genomgått i skapandet av ett material om demokrati. 

Syftet med materialet är att främja ett demokratiskt förhållningssätt hos pedagoger genom 

att dels ge en överblick över demokrati i förskolan och dels ge förslag och råd för hur arbetet 

med demokrati kan utformas. Materialet är skapat i Publisher och är ett tolv sidor långt häfte 

i A5-format. I materialet diskuteras innebörden av demokrati och andra relevanta begrepp, 

vad demokrati innebär i förskolan, varför arbetet med demokrati är viktigt samt vad man kan 

göra inom arbetslaget och i barngruppen. Fokus ligger på pedagogens roll som förebild och 

samtalet som ett demokratiskt verktyg. Materialet utvärderades av 20 pedagoger som läste 

igenom det och därefter besvarade en enkät. I enkäten fick de deltagande pedagogerna 

bedöma materialets utformning och innehåll samt besvara huruvida de fann ett behov av 

materialet. Alla deltagare svarade att de fann ett behov av materialet och en tydlig majoritet 

var positiva till både utformning och innehåll. Majoriteten ansåg även att de tips som ges i 

materialet var konkreta och applicerbara i förskolan. Baserat på denna utvärdering drar vi 

slutsatsen att det önskas mer kunskap och material om demokrati i förskolan. Då responsen 

på vårt material var positivt drar vi även slutsatsen att det uppfyller sitt syfte och främjar ett 

demokratiskt förhållningssätt hos pedagoger i förskolan.  

 

Nyckelord: förskola, barn, pedagog, demokrati, förhållningssätt, material 
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Inledning 

Hållbar utveckling är ett område som har fått allt mer plats, både i samhället i stort och inom 

förskolans värld. Begreppet innefattar tre dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och 

den sociala. Inom den sociala dimensionen utgör demokrati en viktig del och Skolverket 

(2016) menar att demokratin är en grundläggande faktor för att kunna arbeta med hållbar 

utveckling i stort. 

Ordet demokrati kan föra tankarna till folkstyre, vilket är det grekiska ordets innebörd, 

och många tänker då på den betydelse demokrati har i styrningen av vårt samhälle. 

Demokrati syns dock på mer än bara den politiska arenan. Förskolans läroplan och det 

lärande som ska ske i förskolan är grundat i just demokratiska värderingar. Demokrati och 

variationer av detta begrepp benämns tio gånger i förskolans läroplan och utgör en stor del 

av den värdegrund som beskrivs där. Även den betydelse som ska ges till barns inflytande 

tydliggörs i och med att det ges ett eget avsnitt. I förskolans läroplan kan man läsa följande: 

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 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 verksamheten. (Lpfö98, rev. 2016, s. 12) 

 

För att kunna uppfylla läroplansmålen är det av högsta betydelse att förskolans personal har 

både en förståelse för demokrati i sig och en medvetenhet om hur man ska förhålla sig till 

det demokratiska arbetet i förskolan. Det krävs även att man inom arbetslagen har en samsyn 

på de demokratiska värderingar som ska genomsyra verksamheten för att säkerställa att 

demokrati inte endast blir någonting man pratar om utan istället blir någonting som 

synliggörs i samspelet med både barn och vuxna. 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att redogöra för demokratins betydelse i förskolan och med 

utgångspunkt i detta utveckla ett material som ska främja ett demokratiskt förhållningssätt 

hos pedagoger i förskolan. Materialet ska ge en genomgång av området demokrati i 

förskolan samt ge förslag och råd för hur demokratiarbetet kan genomföras. 
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Varför behövs produkten? 

Demokrati är ett viktigt och relevant ämne i förskolan. Trots detta har vi i våra möten med 

förskolan uppmärksammat att demokratiska värderingar och ett demokratiskt 

förhållningssätt är någonting personalen kan tala om, men det är sällan det syns i 

verksamheten. I stället tenderar det demokratiska arbetet att ofta bestå av barnråd eller 

samlingar där barnen i teorin ska få komma med sina åsikter, men i praktiken blir en 

vuxenledd aktivitet. Denna typ av demokratiska aktiviteter kan ses som en skendemokrati 

där pedagogerna sätter ramarna och styr den så kallade frihet som ges till barnen och deras 

åsikter (Westlund, 2011, s. 172). Ett annat exempel på den demokrati vi sett i förskolan är 

när pedagogerna tillåter barnen att göra ett val mellan förutbestämda alternativ. Detta kan 

ses som ett förenklat sätt att se på demokrati och barns rätt till inflytande i verksamheten 

(Arnér & Sollerman, 2013, s. 56).  

Demokrati är inte ett självklart begrepp då det kan ha flera innebörder beroende på 

sammanhanget inom vilket det används, men efter att ha skrivit om just demokrati i en 

tidigare kurs kände vi att detta ämne behövde lyftas. Då demokratiarbetet utgör en väsentlig 

del av läroplanen men inte har tagits upp mycket under utbildningen ville vi skapa en produkt 

som kunde vara till hjälp för oss som studenter och för de som redan är verksamma inom 

förskolans värld. Vi ville även att produkten skulle vara lättläst och enkel att ta till sig och 

valde därför att skapa ett material, i form av ett kortare informativt häfte, med tips för hur 

man kan arbeta med demokrati i förskolan. Materialet är bifogat i detta dokument som bilaga 

tre. 

Arbetsfördelning 

Allt i arbetet har skrivits gemensamt av oss utom det innehåll som finns under följande 

rubriker: Inflytande och delaktighet, Varför ska man arbeta med demokrati i förskolan? samt 

Hur ska man arbeta med demokrati i barngruppen? är skrivet av Josefin. Barnperspektiv 

och barns perspektiv, Vad innebär demokrati i förskolan? samt Hur ska man arbeta med 

demokrati inom arbetslaget? är skrivet av Nathalie. 
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Omvärldsanalys 

Vi har tidigare beskrivit det behov vi anser finns för material gällande arbetet med demokrati 

i förskolan. För att säkerställa att vår produkt inte är någonting som redan finns tillgängligt 

för förskolans pedagoger har vi gjort en omvärldsanalys och undersökt vilken typ av material 

som finns tillgängligt. Detta har gjorts genom Uppsala universitets bibliotekstjänster, genom 

onlinebokhandlar som Adlibris samt genom sökverktyg så som Google. Vi har använt av oss 

följande sökord i olika variationer: demokrati, inflytande, barn, förskola, guide, handbok, 

handledning, verktyg. Med hjälp av dessa ord har vi fått upp ett stort utbud av material 

gällande arbetet med demokrati. Någonting vi upptäckte var dock att en klar majoritet av 

materialet riktade sig mot skolan och ofta mot de senare årskurserna. Riksdagsförvaltningen 

har till exempel gett ut ett flertal material som kan användas vid arbete med demokrati, men 

allt är riktat mot barn i skolåldern. Demokratens handbok (2015) är ett studiehäfte som berör 

påverkan och demokratiskt inflytande och är riktat mot gymnasieelever. De har även gett ut 

två seriehäften som rör demokrati och den process genom vilket politiska beslut fattas: Eva 

& Adam och den stinkande sjöns gåta (2013) samt Eva & Adam och hotet från världsrymden 

(2013). Seriehäftena innehåller både en berättelse och kortare uppgifter, men dessa är riktade 

mot grundskolan och bör fungera väl för årskurs 4–6. Riksdagsförvaltningen har även gett 

ut en tecknad serie om demokrati för de yngsta skolbarnen som heter Från A till Ön (2014) 

och även om berättelsen skulle kunna läsas för de äldre förskolebarnen är serien och 

övningarna mer anpassade för årskurs 1–3. 

Genom Barnombudsmannen kan man finna en bok med titeln Jag vill säja något – om 

barns och ungas rättigheter (2009) som vänder sig mot barn i åldrarna 5–9 år och kan 

beskrivas som en genomgång av barnkonventionen på ett språk som är anpassat för barn 

med tillhörande bilder (exempelvis texten ’’Du har rätt att få veta viktiga saker’’ och en bild 

på ett barn som är på biblioteket och ställer frågor vid informationsdisken). För arbete med 

barn i åldrarna 9–13 år finns materialet Handledning för dig som vill arbeta med barns och 

ungas rättigheter (2009) som består av barnkonventionen, läroplansmål och olika övningar 

man kan genomföra i elevgruppen för att uppfylla dessa mål. Detta är ett konkret 

arbetsmaterial riktat mot just pedagoger och man skulle troligtvis kunna använda sig av detta 

i förskolan, men många av övningarna skulle behöva göras om för att passa mot yngre barn 
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än den tänkta målgruppen. Det är även ett ganska omfattande material på över 100 sidor som 

pedagogerna skulle behöva sätta sig in i för att kunna anpassa. 

Även Rädda barnen har gett ut ett flertal material anpassat för pedagoger, men precis som 

föregående utgivare är detta riktat mot barn i skolåldern. Det material som skulle kunna 

användas i förskolan, med viss anpassning, är inspirationsmaterialet Det här är dina 

rättigheter (2007). Här beskrivs hur man under tio samlingar kan arbeta med 

barnkonventionen och barns rättigheter med hjälp av en handdocka. Detta häfte tar dock inte 

upp pedagogernas förhållningssätt och arbete med demokrati i vardagen, utan handlar 

framför allt om aktiviteter knutna till just samlingarna. Ett liknande material rörande 

barnkonventionen har getts ut av UNICEF med namnet Tio lektioner om barnets rättigheter 

(2014). Detta material är riktat mot elever i årskurs 3–6 med information om 

barnkonventionen och innehåll för tio lektioner baserat på denna. Ett ytterligare material 

utgivet av UNICEF är Barnkonventionen i en låda (2013). Detta material innehåller övningar 

för barn i åldrarna 4–7 år med syfte att öka förståelsen för vad barnkonventionen innebär 

och hur den kan se ut i praktiken. Materialet ger en kortare överblick över barnkonventionens 

innehåll, men dess cirka 90 sidor består till större delen av övningar att göra med barnen som 

rör deras rättigheter. Utgångspunkten för detta material skiljer sig från vårt planerade 

innehåll som baseras på förskolans läroplan, men Barnkonventionen i en låda kommer att 

ingå som tips för fortsatt arbete i vårt material. 

Som exemplifierats här verkar alltså majoriteten av det material som finns tillgängligt 

idag vara riktat mot arbete med skolelever och inte förskolebarn. Vi fann två undantag till 

detta. Skolverket har gett ut stödmaterialet Förskolans och skolans värdegrund – 

förhållningssätt, verktyg och metoder (2013). Materialet består av fem kapitel där man går 

igenom punkter så som allas lika värde, frihet och integritet samt utveckla demokratisk 

kompetens med tillhörande övningar. Detta är ett lättillgängligt och överskådligt material 

med läroplansmål, paragrafer från barnkonventionen och exempel från både förskolans och 

skolans värld. De övningar som ingår är dock övningar som ska genomföras inom arbetslaget 

vilket visserligen är grunden för ett framtida demokratiskt förhållningssätt och arbete, men 

vi saknar ändå tips för arbete med barnen. Då materialet är cirka 110 sidor, och till större 

delen består av exempel från skolan, kan det bli ett material man inte tar till sig när man 

arbetar inom förskolans värld. 

Det material som till störst del liknar det material vi kommer att skapa är en nyligen 

utgiven bok vid namn Utveckla barns inflytande – verktyg för förskolan (2016). Denna bok 

riktar sig mot personal i förskolan och utgår ifrån läroplansmålen gällande barns inflytande 
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i förskolan. Boken innehåller diskussionsfrågor riktade mot arbetslaget, praktiska exempel 

samt råd om hur man kan arbeta med just barns inflytande. Även om innehållet är likt det 

innehåll som presenteras av oss, har denna bok fokuserat på läroplanen och dess mål gällande 

barns inflytande medan vi kommer att arbeta med just demokrati i förskolan och inom det 

området ta upp barns inflytande. Då denna bok är cirka 110 sidor ser vi den som en 

fördjupning inom ämnet och någonting vi kommer att tipsa om som vidare läsning i slutet 

av vårt material. 

Vi har alltså funnit att det finns ett stort urval av material när det gäller arbetet med 

demokrati, men dessa är framför allt inriktade mot skolan. När det gäller material för 

förskolans personal är utbudet märkbart mindre och det material som finns tenderar att vara 

mer omfattande och i bokform. Tanken med ett material i form av ett kortare häfte med en 

översiktlig genomgång och tips är att alla pedagoger ska ha tid att läsa materialet och de kan 

där få tips på vidare läsning för fördjupning inom ämnet och möjliga arbetsmetoder. 

 

 

Teori och tidigare forskning 

Vad innebär demokrati? 

Begreppet demokrati har, som tidigt nämnts, ett flertal betydelser. Nationalencyklopedin 

(u.å.) definierar den språkliga betydelsen av ordet som folkstyre, men skriver även följande: 

’’Ordet demokrati används för att beteckna företeelser på många områden och nivåer av 

samhället, och det saknas ett strikt och entydigt språkbruk. Man talar t.ex. om ekonomisk 

demokrati, beslutsdemokrati och demokrati som livsform.’’ Sveriges riksdag (u.å.) gör 

följande definition: ’’Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och 

om möjligheten att vara med och bestämma’’. Dewey, en känd amerikansk filosof och 

pedagog, använder begreppet demokratisk livssyn och menar då att alla de institutioner 

människan möter kommer att påverka dennes liv och att man därför har en rätt att vara med 

och bestämma över deras utformning (2004, s. 154). Ett ytterligare begrepp som kan 

användas för att diskutera demokrati och en demokratisk fostran är inriktning. Detta begrepp 

används av Öhman för att skilja mellan två syner på demokratins betydelse: inom den ena 

inriktningen betonar man demokratiska värden som en livsform medan den andra 

inriktningen fokuserar på att överföra kunskap om den representativa demokratin (2008, s. 
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86).  Ännu en tolkning av begreppet görs av Björklund som menar att demokrati i grunden 

handlar om rättigheter och skyldigheter och vikten av att varje människa kan känna och ta 

ansvar (2014, s. 25). Hon menar vidare att det inte räcker att prata om människans rätt att 

rösta, utan att det handlar om delaktighet utifrån varje enskild individs villkor (2014, s. 108).  

Begreppet vardagsdemokrati kan användas för att differentiera mellan den politiska 

demokratin och det demokratiska arbete som bör vara ständigt pågående i vardagen (Arnér 

& Sollerman, 2013, s. 29). Genom att använda detta begrepp tydliggör man att det 

demokratiska tänkandet utvecklas genom vardagliga händelser där människor interagerar 

med varandra (Arnér & Sollerman, 2013, s. 39). Att ha ett demokratiskt förhållningssätt 

handlar då inte bara om människans rätt att rösta och att vara delaktig, utan demokrati är 

någonting som måste genomsyra alla de samspel man har med andra människor. 

I förskolans läroplan nämns ordet demokrati, i olika variationer, tio gånger. Utöver det 

tillkommer även strävansmål rörande barns inflytande och deras rätt att uttrycka sina tankar 

och åsikter vilka även de kan anses gå under begreppet demokrati. Tolkningen av vad dessa 

mål faktiskt innebär kan se väldigt olika ut och beroende på den tolkning man gör kan man 

finna olika modeller för det demokratiska arbetet. Oscarsson, som genomfört en studie om 

elevers demokratiska kompetens, har undersökt hur dessa modeller kan se ut i skolan och 

fann tre så kallade idealmodeller för demokratibegreppet inom skolans värld (2005, s. 13). 

Den första kallas för valdemokrati och innefattar demokrati på en politisk och samhällelig 

nivå; inom skolan kommer valdemokratin till uttryck genom kunskap om valprocessen, 

politisk styrning och beslutsfattning samt kunskap om politiska partier (Oscarsson, 2005, s. 

15). Denna syn på demokrati rör framför allt en faktabaserad kunskap om demokrati och 

politik. Den andra demokratimodellen benämns som den deltagardemokratiska vilken berör 

människans möjlighet att delta och påverka genom röstning och demokratiska processer 

(Oscarsson, 2005, s. 16). I skolan syns detta genom att eleverna ges inflytande och får vara 

med och bestämma över undervisningens innehåll samt deltagande i klassrådsverksamhet. 

Oscarsson påpekar även betydelsen av att eleverna ges kunskap om hur man är en god 

deltagare, till exempel genom att de får lära sig att argumentera, att lyssna och diskutera med 

varandra (2005, s. 16). Detta innehåll sammanfaller väl med de strävansmål som finns i 

förskolans läroplan. Den tredje modellen kallas för den deliberativa demokratimodellen och 

innebär att man betonar samtalets betydelse för demokratin (Oscarsson, 2005, s. 17). Inom 

denna demokratimodell är det argumentationens styrka som betonas och man menar att bra 

argument kommer att vinna stöd hos andra. Precis som med den deltagardemokratiska 
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modellen så kan man se drag av denna modell i förskolans läroplan. Man kan även se hur 

dessa modeller interagerar med varandra och är beroende av varandra för att fungera.  

Pettersvold, en norsk docent, har intervjuat förskollärare och sammanfattat deras sätt att 

prata om demokrati i tre olika mönster, varav ett tydligt sammanfaller med Oscarsson (2014, 

s. 142). Mönstret för liberalistisk demokrati betecknas av att man pratar om individens frihet 

och betydelsen av att barn får ta initiativ (Pettersvold, 2014, s. 134). Det andra mönstret 

kallar Pettersvold för flertalsdemokrati och menar då att beslut tas i grupp där majoriteten 

vinner (2014, s. 135). Det tredje och sista mönstret kallar Pettersvold, precis som Oscarsson, 

för deliberativ demokrati och menar att här kommer demokrati till uttryck genom att varje 

barn känner sig sedd och hörd, får kommunicera och argumentera och att det är genom 

kommunikation man kommer fram till beslut (2014, s. 136). Detta är likt Oscarssons 

beskrivning av den deliberativa demokratin men anpassad till en förskolenivå. Båda betonar 

dock betydelsen av att man inom denna modell eller detta mönster ges möjlighet att 

kommunicera med andra och argumentera för sin åsikt för att på så sätt kunna ta ett 

gemensamt beslut.  

Den deliberativa demokratin samt Oscarssons deltagardemokratiska modell och 

Pettersvolds liberalistiska demokrati kan alla anses representeras i förskolans läroplan som 

nämner betydelsen av konkreta upplevelser för barns lärande (Lpfö98, rev. 2016, s. 4). Dessa 

genomsyrar även det som Arnér refererar till som vardagsdemokrati (2013, s. 39). Det är 

alltså genom samtal och upplevelser i förskolevardagen som barnen utvecklar sin kunskap 

om vad demokrati kan vara. För att detta ska ske på ett positivt sätt behövs en medvetenhet 

och kunskap hos personalen om vad demokrati är och hur man kan arbeta utifrån ett 

demokratiskt förhållningssätt. 

Inflytande och delaktighet 

Två begrepp som ligger nära sammankopplade, och ofta används i samband med att man 

talar om förskolans demokratiska uppdrag, är inflytande och delaktighet. Att arbeta med 

barns inflytande och delaktighet i förskolan är ingenting som pedagogerna kan välja bort då 

det enligt Pramling Samuelsson och Sheridan är en ’’odiskutabel demokratisk rättighet’’ 

(2003, s. 81). Barns inflytande och delaktighet ska alltså vara en del av verksamheten, men 

hur det ser ut kan bero på den tolkning som görs av begreppen. 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppen och vad som skiljer dem åt. 

Nationalencyklopedin (u.å.) definierar inflytande som ’’möjlighet att påverka viss 
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utveckling’’ medan delaktighet definieras som ’’aktiv medverkan’’. 

Utbildningsdepartementet har påtalat svårigheterna med att applicera begreppet inflytande i 

praktiken medan Skolverket har lyft att de vuxnas tolkningsföreträde av begreppet inflytande 

och dess innebörd är avgörande för om barnen ges något utrymme för inflytande (ref. i 

Westlund, 2011, s. 18). En definition av delaktighet görs av Westlund som menar att 

delaktighet är ett övergripande begrepp som innefattar både barns möjligheter att påverka 

och deras deltagande i planerade aktiviteter. För att skilja mellan begreppen delaktighet och 

inflytande ger hon inflytande en mer specificerad innebörd som endast inbegriper barns 

påverkansmöjligheter (2011, s. 170). Enligt denna definition är då delaktighet ett vidare 

begrepp som innefattar både barns valmöjligheter och möjlighet till påverkan, medan 

inflytande endast handlar om barns faktiska möjlighet till påverkan.  

Arnér och Sollerman menar att en vanlig uppfattning av begreppet inflytande i förskolan 

är att barn ska ges möjlighet att göra olika val vilket riskerar att bli ett otillräckligt sätt att 

arbeta med demokratiuppdraget och barns inflytande (2013, s. 56). Det räcker inte att barnen 

får valmöjligheter, utan de måste få komma med egna alternativ för att det ska ses som 

inflytande. Denna definition av inflytande, som både valmöjligheter och egen påverkan, 

liknar Westlunds definition av delaktighet. Arnér och Tellgren definierar dock delaktighet 

som att barnen får delta i förutbestämda aktiviteter medan inflytande definieras som 

situationer där barnen ges reella påverkansmöjligheter (2006, s. 15). Öhman påpekar 

betydelsen av att barn ges utrymme för reellt inflytande, ett begrepp som nämns i läroplanen, 

i sin vardag (2008, s. 87).  Även Pramling Samuelsson och Sheridan tar upp begreppet reellt 

inflytande men påpekar då problematiken som kan uppstå när det enskilda barnets vilja går 

emot läroplanens intentioner (2003, s. 76). De menar att i dessa fall måste läroplanen och 

gruppen som helhet alltid gå före individen, vilket kan begränsa möjligheterna för reellt 

inflytande. En ytterligare problematisering av begreppet görs av Westlund som menar att om 

inflytande ses som att ge barnen frihet blir det en omöjlighet i förskolans värld där det alltid 

är pedagogerna som sätter ramarna för när frihet ska ges till barnen (2011, s. 172). När de 

får frihet vet barn ofta vad de vuxna vill att de ska välja vilket påverkar deras valmöjligheter 

och detta bör därför inte ses som riktigt inflytande utan blir istället det Arnér och Tellgren 

refererar till som styrt inflytande (2006, s. 85). Här ges alltså barn i teorin frihet att själv 

välja vad de vill göra, men de vet samtidigt om att det finns aktiviteter som inte accepteras 

av de vuxna och de är då i praktiken inte fria att göra sina egna val. 

För att göra barns inflytande och delaktighet till en del av verksamheten måste man 

definiera vad dessa begrepp har för innebörd inom arbetslaget. Först då kan man utforma 
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verksamheten och dess innehåll så att barnen ges det inflytande de enligt läroplanen har rätt 

till. 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

 

I arbetet med barn och deras rätt till inflytande är det av betydelse att undersöka vilket 

perspektiv man som vuxen har på barn. Vallberg Roth, som har undersökt hur läroplanen 

och tidigare riktlinjer gällande förskolan har förändrats genom tiderna, påpekar att den 

läroplan som gäller idag fokuserar mycket på att det är barnets egna perspektiv som ska 

komma till uttryck (2001, s. 160). Detta kräver delvis att barnen kan uttrycka sina åsikter 

men framför allt att de vuxna ger barnen utrymme och är villiga att lyssna på det de har att 

säga.  Det perspektiv man har på barn är avgörande för om barnens åsikter synliggörs i 

verksamheten eller hamnar i skymundan (Johansson, 2003, s. 47). Det är alltså viktigt att 

man som pedagog i förskolan är villig att ifrågasätta hur man, både själv och inom 

arbetslaget, ser på barn och deras perspektiv.  

Det finns två perspektivbegrepp som tenderar att diskuteras inom detta område, 

barnperspektiv och barns perspektiv. Kunskap om dessa begrepp är avgörande för att barnen 

ska ges verkligt inflytande och delaktighet i verksamhetens innehåll (Arnér & Tellgren, 

2006, s. 15). Följande tolkning görs av Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide: 

barnperspektiv betyder att man som vuxen ser på barn och försöker förstå dem medan barns 

perspektiv består av barns egna ord och tankar (2011, s. 6). Halldén tolkar begreppen som 

att barnperspektiv innebär att man försöker förstå barnen och verkar för deras bästa medan 

barns perspektiv innebär att barnen själva får berätta och komma till uttryck (2007, s. 170). 

Halldén gör dock en vidare definition som skiljer sig från Sommer et al. då hon anser att ett 

barnperspektiv alltid ska innehålla barns egna uttryck (2003, s. 21). Barnperspektiv innebär 

då att man som vuxen lyssnar på barnen och sedan gör en tolkning av det de säger för att 

kunna göra det som är bäst för dem medan barns perspektiv endast utgår från barnens egna 

ord fria från vuxentolkningar. Denna typ av barnperspektiv, där de vuxna lyssnar på barnen 

och tolkar det de säger med syfte att göra det som blir bäst för dem, kan innebära att barnens 

tankar och önskemål inte tillgodoses (Johansson, 2008, s. 53-54). I vissa situationer vet de 

vuxna bättre och att göra som barnen önskar kan vara både en omöjlighet och en fara för 

verksamheten. Barnperspektiv innebär i detta fall inte att barn alltid får som de vill, utan 

innebär istället att man lyssnar på barnen och låter deras perspektiv komma till uttryck för 
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att sedan verka för det som blir bäst både för det enskilda barnet och för barngruppen som 

helhet.  

Som pedagog bör man diskutera innebörden av dessa två perspektivbegrepp för att i 

arbetslaget komma överens om vad som ska gälla. För att uppfylla läroplansmålen bör den 

definition av barnperspektiv som görs av Halldén vara mer lämplig för verksamheten. Barn 

ska få komma till uttryck och ges inflytande över verksamheten, men de bör även utveckla 

en förståelse för att deras önskemål gällande verksamhetens innehåll inte alltid kan 

uppfyllas.  

Demokrati i förskolan 

Kunskap om begreppen demokrati, inflytande och delaktighet samt barnperspektiv och barns 

perspektiv är avgörande för arbetet med demokrati i förskolan. Vad detta arbete innebär, 

varför det är viktigt och hur det kan se ut kommer att redogöras för under nästkommande 

rubriker. 

Vad innebär demokrati i förskolan? 

När man som pedagog ska arbeta med demokrati i barngruppen behöver man ha kunskap 

om olika strategier för hur arbetet kan utformas. För att kunna göra detta måste man först ha 

en kunskap om vad demokrati i förskolan faktiskt innebär. En förutsättning är att man inom 

arbetslaget diskuterar och skapar en gemensam förståelse om vad demokrati är och hur den 

ska komma till uttryck (Arnér och Sollerman, 2013, s. 11). Detta är dock bara en början och 

att endast tala om demokrati är inte tillräckligt; man måste som pedagog även ha ett 

demokratiskt förhållningssätt där barnen får se och uppleva vad demokrati är (Arnér & 

Sollerman, 2013, s. 12). Johansson menar att det finns ett flertal dilemman som kan uppstå 

när man ska ha ett demokratiskt förhållningssätt, till exempel att få en balans mellan det 

individuella barnets behov och det som är bäst för barngruppen som helhet (ref. i Öhman, 

2008, s. 86). Även Westlund tar upp dilemman som kan uppstå när man diskuterar 

demokratins vara eller icke-vara i förskolan och hänvisar då till organisatoriska 

omständigheter rörande barngruppsstorlek och personalresurser (2011, s. 124). Trots att man 

som pedagog kan önska att barnen ska få välja fritt kan personalbrist göra att barnen till 

exempel måste hållas i samma rum för att man ska kunna vara närvarande och ha en bra 

överblick över hela barngruppen. Ett ytterligare potentiellt problem är att man kan ha olika 

uppfattningar om från vilken ålder barn ska ha rätt till inflytande (Arnér & Sollerman, 2013, 
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s. 39). Arnér och Sollerman lyfter även problemet med att föräldrar kan ha olika åsikter om 

hur mycket inflytande deras barn ska ha över sin dag och hur mycket som ska vara baserat 

på personalens vilja; de tillägger dock att förskolans demokratiuppdrag inte är 

förhandlingsbart (2013, s. 69). Dessa möjliga svårigheter är någonting som måste diskuteras 

i personalgruppen och man kan finna stöd i läroplanen där det står att barn ska ha ’’ett reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll’’ (Lpfö98, rev. 2016, s. 12).  

Rädsla för de problem som kan uppstå när man ger barn mer frihet kan vara en anledning 

till att man ser demokrati som någonting som endast kan få plats i förskolan under 

kontrollerade former, exempelvis vid röstning. I arbetet med demokrati måste barn få känna 

delaktighet i vardagen och för detta räcker det inte att de får vara med och rösta fram olika 

beslut (Björklund, 2014, s. 108). Det bemötande barn får av vuxna och ger till varandra 

måste vara präglat av ett demokratiskt förhållningssätt; samtal om allt det som sker i 

vardagen är nyckeln för att uppnå detta (Arnér & Sollerman, 2013, s. 58). Ser man på 

demokrati som någonting som ska genomsyra hela verksamheten och dess innehåll är 

vardagsdemokrati ett passande begrepp. För att vardagsdemokrati ska vara möjligt påpekar 

Arnér och Sollerman vikten av det förhållningssätt vuxna har gentemot barn och att det i 

vardagen blir möjligt att arbeta med ’’medmänsklighet, inflytande, etik, ansvar och 

samspel’’ som alla är en del av demokratibegreppet (2013, s. 96). Även om Björklund inte 

använder begreppet vardagsdemokrati kan man i hennes beskrivning av samtalets betydelse, 

och att barn tillsammans får diskutera och lösa problem, se att detta är någonting som sker i 

förskolevardagen och inte vid specifika tillfällen, till exempel barnråd (2014, s. 108). 

’’Kommunikation, olikhet, förändring och rättvisa’’ är centrala inslag i demokratin och 

dessa begrepp måste vara ständigt närvarande i pedagogernas arbete för att det ska vara 

möjligt för barnen att skapa en förståelse av vad demokrati faktiskt innebär (Westlund, 2011, 

s. 50). Öhman beskriver hur en demokratisk fostran lägger grunden för att barn ska växa upp 

till självständiga individer som vågar ifrågasätta och kan ta egna beslut (2008, s. 86). En 

liknande tolkning görs av Arnér och Sollerman som menar att ökat ansvar leder till ökad 

självständighet och genom att ha ett demokratiskt förhållningssätt i förskolan kommer man 

att utveckla barns förmåga till självständighet (2013, s. 42). Även detta tas upp i läroplanen 

där det står att arbetslaget ska verka för att barnen får uppleva ett demokratiskt klimat och 

utveckla sin ansvarskänsla (Lpfö98, rev. 2016, s. 9).  

Avslutningsvis menar Arnér och Sollerman att det primära gällande demokratiarbetet i 

förskolan är att barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter (2013, s. 28). Att få uttrycka 

sig innebär inte att man får räcka upp handen eller själv välja aktivitet vid valda tillfällen, 
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utan det innebär att man har rätt att bli sedd och hörd. Arnér och Tellgren påpekar att mycket 

av arbetet i förskolan utgår från ett vuxenperspektiv istället för det barnperspektiv som 

barnen har rätt till (2006, s. 55). För att barn ska vilja uttrycka sig måste de känna att deras 

tankar och åsikter respekteras av de andra barnen och av de vuxna de har omkring sig. Vi 

har tidigare beskrivit den deliberativa demokratin som ett sätt att arbeta med demokrati i 

förskolan då fokus läggs på samtalets betydelse och rätten att få uttrycka sig till någon som 

lyssnar (Oscarsson, 2005, s. 17; Pettersvold, 2014, s. 136). När det gäller demokratins 

varande i förskolan kan det alltså sammanfattas med att den ska vara en del av verksamheten 

då den är någonting barn har rätt till, att man inom arbetslaget måste komma överens om hur 

demokrati ska komma till uttryck och att en bra början är att fokusera på samtalets betydelse 

för barns demokratiförståelse. 

Varför ska man arbeta med demokrati i förskolan? 

Som tidigare nämnts är det inte valfritt att arbeta med demokrati i förskolan, utan att ta del 

av demokratiska värderingar och ges möjlighet att utöva dem är vad Pramling Samuelsson 

och Sheridan benämner som en ’’odiskutabel demokratisk rättighet’’ (2003, s. 81). Det blir 

därmed vår skyldighet att låta ett demokratiskt förhållningssätt genomsyra verksamheten. 

Barn har rätt att få uppleva både rättigheter och skyldigheter i förskolan. En sådan rättighet 

är rätten till inflytande och att få uttrycka sin åsikt vilket även innebär en skyldighet att låta 

andra uttrycka sina åsikter (Johansson, 2008, s. 28). Att hjälpa barnen att utveckla en 

förståelse för sina rättigheter och skyldigheter är en viktig del av det demokratiska arbetet i 

förskolan. 

En stor förespråkare för demokrati är Dewey som menar att det främsta skälet till att 

arbeta med demokrati är att främja initiativtagande och uppmuntra konstruktiva tankar. Han 

menar vidare att det intresse som väcks för demokrati tidigt i livet kommer att visa sig genom 

en praktisk utövning av demokrati senare i livet (2004, s. 160). Att vi ger barnen möjlighet 

att få uppleva att deras röst är värd att lyssna till redan när de är små kommer då alltså att 

påverka det värde de ger sina egna åsikter senare i livet. Förskolan kan ses som barnens 

första möte med samhället och är vanligtvis deras första möte med de institutioner de 

kommer att ingå i under sina liv. Förskolan är därför med och formar samhället men den 

formas även utav samhället. Det är viktigt att kunna koppla samman den demokrati som 

utövas i samhället och den demokrati som ska utövas i förskolan och att kritiskt kunna 

granska både den form demokratin har och den form demokratin bör ha (Westlund, 2011, s. 

177). En viktig del av demokrati, både på samhällsnivå och i förskolans värld, är förmågan 
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att ta ansvar. Redan i förskoleåldern ska barn få lära sig att ta ansvar och det är förskolans 

uppgift att se till att de inte begränsas i sitt initiativ- och ansvarstagande eller i sina kreativa 

tankar och idéer (Arnér & Sollerman, 2013, s. 95; Arnér & Tellgren, 2006, s. 14). Demokrati 

i förskolan kan även ses som framtidsförberedande då det handlar om att ge barn de verktyg 

de behöver för att i framtiden kunna ta ställning till rätt och fel (Björklund, 2014, s. 24). 

Ett viktigt skäl till varför vi ska arbeta med demokrati i förskolan är den tyngd som läggs 

på det demokratiska uppdraget i förskolans läroplan. I det första avsnittet understryks att 

’’förskolan vilar på demokratins grund’’ och att det är förskolans uppgift att förhålla sig till 

samt att förmedla vikten av mänskliga rättigheter och samhällets grundläggande 

demokratiska värderingar, vilket är talande för den plats demokratiarbetet bör ha i 

verksamheten (Lpfö98, rev. 16, s. 4 och 8). Vidare står det att dessa normer och värden 

främst förmedlas genom de vuxnas förhållningssätt och därav är rollen som förebild 

avgörande för att barnen ska utveckla en förståelse för sina demokratiska rättigheter och 

skyldigheter (Lpfö98, rev. 2016, s. 4). Betydelsen av de vuxnas förhållningssätt diskuteras 

av Arnér och Sollerman då de under ett dokumenterat utvecklingsarbete fann att 

förskolemiljön blev bättre när barn gavs möjlighet till ett reellt inflytande i verksamheten 

(2013, s. 51). I läroplanen nämns även att förskolan ska sträva efter att varje barn ges 

möjlighet att uttrycka åsikter samt att påverka. De ska få ta ansvar samt ges möjligheten att 

skapa en förståelse för och få utöva de demokratiska principerna. De ska även ges tillfällen 

att få samarbeta och delta i beslutsfattande (Lpfö98, rev. 2016, s. 12).  

Ytterligare en viktig anledning till att vi ska arbeta med demokrati i förskolan är att 

Sverige har ratificerat barnkonventionen vilket innebär att man i ett avtal med FN skrivit 

under på att Sverige ska följa den. I FN:s barnkonvention står följande: 

’’Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. ’’ (§2) 

’’Varje barn har rätt att behålla sin identitet. ’’ (§8) 

’’Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska 

beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.’’ (§12) 

’’Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.’’ (§13) 

’’Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter.’’ (§29) 

 

Läroplanen och barnkonventionen anger tydligt att demokrati ska vara en del av förskolan, 

både i dess utformning och i dess innehåll. Medan dessa dokument ger oss mål att sträva 

mot och att uppfylla beskriver de inte hur arbetet med detta ska genomföras. 
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Hur ska man arbeta med demokrati inom arbetslaget? 

När man ska arbeta med demokrati och säkerställa att man som pedagog har ett demokratiskt 

arbetssätt måste man börja med sig själv och sitt arbetslag. Det räcker inte att man som vuxen 

pratar om demokrati med barnen utan man måste även införliva demokratiska värderingar i 

sitt förhållningssätt. Fostran kan ske på två sätt: den kan vara explicit och bestå av de värden 

man som vuxen vill förmedla och den kan vara implicit och då bestå av de omedvetna 

värderingar man som vuxen förmedlar genom sitt beteende (Öhman, 2008, s. 89). Även 

Arnér nämner betydelsen av att man som pedagog i förskolan förstår att man ständigt är en 

förebild för barnen (2009, s. 24). Just denna roll som förebild, och att barnen är medvetna 

om både det vi säger och det vi gör, visar hur viktigt det är att man inom ett arbetslag 

diskuterar de värderingar man vill verka för i verksamheten. Ett arbetslag måste vara ett enat 

team då det klimat som finns inom arbetslaget kommer att påverka barngruppen (Sheridan, 

2011, s. 10). Är man då ett arbetslag som är oenigt om hur mycket inflytande barn ska ges i 

verksamheten kommer detta att sätta sina spår. Hos många lärare kan man finna ett motstånd 

mot att ge barn inflytande (Arnér, 2006, s. 47). Finns detta motstånd inom ett arbetslag kan 

det leda till att barnen ges dubbla budskap. Detta kan resultera i att barn ges rätt till inflytande 

av vissa pedagoger medan de av andra pedagoger riskerar ogillande och att få skäll när de 

tar egna initiativ (Arnér & Sollerman, 2013, s. 49). Detta kan i sin tur leda till att barnen inte 

tar egna initiativ på grund av risken att få skäll vilket hindrar dem i det inflytande de enligt 

läroplanen har rätt till. 

Ett ytterligare problem som kan uppstå inom ett oenigt arbetslag är att man som pedagog 

kan känna sig hindrad i sitt arbete. En rädsla för att stöta sig med sina kollegor kan leda till 

att man som pedagog säger nej till barnens initiativ trots att man egentligen skulle vilja stödja 

dem (Arnér, 2009, s. 57). Arbetar man på en förskola där man går ut varje förmiddag och 

barnen en dag ber om att få vara inne kan denna rädsla göra att man per automatik säger nej, 

trots att man egentligen skulle vilja bejaka barnens önskemål (Arnér & Sollerman, 2013, s. 

21). Det krävs mod att som ensam pedagog våga agera på ett sätt som kanske inte är helt 

accepterat av varken kollegor eller föräldrar (Arnér & Sollerman, 2013, s. 94). Om de vuxna 

inte kan samarbeta, diskutera och kommunicera respektfullt med varandra har inte barnen 

någon att se upp till som gott exempel (Sheridan, 2011, s. 10). När de vuxna inte kan 

samarbeta kan inte heller barnen lära sig hur man ska göra av de vuxna. Just därför är det 

viktigt att man, både ensam och inom sitt arbetslag, vågar ifrågasätta, motivera och diskutera 

de beslut som tas, vilket Arnér och Sollerman ser som en förutsättning för ett demokratiskt 
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förhållningssätt (2013, s. 14). Detta är en utmaning, men som tidigare nämnts kräver 

läroplanen och barnkonventionen att de vuxna skapar en miljö där barnen har en röst. 

När det gäller rollen som förebild och ledare beskriver Thornberg tre typer av ledarstilar: 

auktoritär, låt-gå och demokratisk (2013, s. 94). Den demokratiska ledaren är någon som 

fattar beslut med barn och är en aktiv deltagare i gruppen. Den demokratiske ledaren är även 

någon som förstår betydelsen av att ha dialoger med barnen och lägger stor vikt vid att barnen 

ska känna att deras röst är värd att lyssna på (Thornberg, 2013, s. 95). Den demokratiska 

ledarstilen kräver att man är villig att låta barnen vara med och diskutera de regler som finns 

och varför de ska finnas, men den kräver även en villighet av pedagogen att ta bort de regler 

man inte kan motivera (Thornberg, 2013, s. 28). Vuxna kan ofta missa att prata med barnen 

och istället prata till dem genom förmaningar och upplysningar (Juul & Jensen, 2009, s. 

204). Att prata till barnen hör inte samman med den demokratiske ledaren som förstår 

betydelsen av att just prata med barnen. De behöver få uppleva att de blir tagna på allvar och 

lyssnade på för att de i sin tur ska förstå varför det är så viktigt att lyssna på andra och ta det 

de säger på allvar (Arnér & Tellgren, 2006, s. 30). 

Samtalets betydelse inom Thornbergs demokratiska ledarstil reflekteras även inom den 

deliberativa demokratin som är just samtalsfokuserad. Denna demokratiform är beroende av 

följande faktorer i förskolans värld: hur pedagogerna förhåller sig till demokrati, hur 

organisationen är utformad, att arbetet är långsiktigt och att pedagogerna kan ifrågasätta sitt 

arbete för att kunna utveckla det (Pettersvold, 2014, s. 142). Även Arnér och Sollerman 

nämner det ansvar man har som pedagogisk ledare och att man måste kunna utmana sitt eget 

tänkande och kunna se andras perspektiv (2013, s. 32). Följande egenskaper nämns som 

viktiga i en värld som har demokrati som mål: ’’mod, integritet, kritiskt tänkande och att 

kunna ta ansvar’’ (Hägglund & Pramling Samuelsson, 2009, s. 24). För att kunna lära barnen 

om dessa egenskaper krävs det att man som pedagog har dem och har ett förhållningssätt 

gentemot barn och kollegor som präglas av dessa. Det är först när pedagogerna själva 

efterlever demokratiska värderingar som det blir möjligt att synliggöra och förmedla dessa 

till barnen. 

 

Hur ska man arbeta med demokrati med barngruppen? 

När det gäller arbetet med barnen bör man dels se över det allmänna förhållningssättet som 

genomsyrar verksamheten och dels se över utformningen av det mer konkreta arbetet med 

demokrati i barngruppen. Efter att man inom arbetslaget diskuterat de värderingar och det 
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förhållningssätt som ska gälla måste man se till att dessa synliggörs genom det 

förhållningssätt man har i praktiken. Det är av stor vikt att man kontinuerligt reflekterar över 

sina värderingar för att kunna levandegöra dem i praktiken och skapa en genuin förståelse 

för betydelsen av att barn får utöva inflytande och får känna delaktighet (Arnér & Tellgren, 

2006, s. 15). När man väl har beslutat om det demokratiska förhållningssätt som ska råda 

måste detta speglas både i den fysiska och i den sociala miljön. Den fysiska miljön ska 

utformas så att den blir tillåtande för interaktion mellan barnen och inbjudande för 

initiativtagande, utforskande och diskussioner. Den måste kompletteras med en socialt 

tillåtande miljö som även den uppmuntrar barnens initiativtagande och utforskande 

(Hedefalk, 2015, s. 75; Björklund, 2014, s. 108). I den sociala miljön blir de vuxna viktiga 

förebilder i mötet med andra då de ska ge barnen goda erfarenheter i hur man respektfullt 

bemöter varandra (Arnér & Sollerman, 2013, s. 16). Det är i praktiken ovanligt att barn 

faktiskt ses som jämställda med vuxna och Arnér och Tellgren ifrågasätter huruvida de 

vuxna i förskolan har ett genuint intresse av vad barnen har att säga (2006, s. 109). Även 

Juul och Jensen diskuterar pedagogers verbala interaktion med barn och menar att den ofta 

går ut på att förmana, kritisera eller upplysa och sällan består av faktiska dialoger med dem 

(2009, s. 204). Utan att föra en dialog med barnen är det svårt att förmedla till dem att deras 

röst är betydelsefull och värd att lyssna på. Detta tydliggör vikten av att de vuxna 

kontinuerligt reflekterar över sitt förhållningssätt och sin barnsyn i syfte att säkerställa att 

dessa blir synliga i verksamhetens innehåll och upplägg. 

Ett ytterligare problem som kan uppstå i pedagogers förhållningssätt gentemot barns 

inflytande är att det blir motsägelsefullt när man som pedagog säger att barn ska ges rätt till 

inflytande, men sedan bemöter deras egna initiativ med missnöje och nekande (Arnér & 

Sollerman, 2013, s. 49). En viktig del i arbetet med inflytande är att som pedagog våga säga 

ja när barn kommer med egna idéer (Arnér, 2009, s. 53). Bejakar man barns idéer kommer 

det leda till att de blir trygga i sin roll som handlingskraftiga medborgare med en röst som 

är värd att lyssna på (Arnér, 2009, s. 14). Just ordet ja är en viktig del i att förmedla 

demokratiska värderingar till barnen (Hägglund & Pramling Samuelsson, 2009, s. 60). Att 

säga ja istället för nej till barnens förslag kan låta som en liten förändring, men det leder i 

praktiken till en stor förändring för de barn som får faktiska erfarenheter av inflytande istället 

för att endast få höra om sin rätt till inflytande. Det är även viktigt att de vuxna inte utgår 

från att det är de som ska lära barn om rätt och fel utan barn måste själva få möjlighet att 

reflektera över vad som är rätt och fel för dem (Arnér, 2009, s. 24; Johansson, 2009, s. 85). 

Pedagogernas uppdrag är att ge barnen de verktyg de behöver för att själva kunna fatta beslut 
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och ta ansvar. Att själv få ta ansvar ska förmedla en känsla av att deras handlingar har en 

betydelse både i den aktuella situationen och för framtiden (Arnér, 2009, s. 24).  

Vad är det då för verktyg vi ska ge till barnen? En viktig start är att göra barn medvetna 

om sina rättigheter. Både barnkonventionen och läroplanen är riktade mot de vuxna, men 

gäller barnen. Det är viktigt att vi i förskolan låter barnen ta del av sina rättigheter på en nivå 

som är anpassad till dem (Arnér & Tellgren, 2006, s. 31). Ett sätt att göra detta är att skriva 

om läroplanen och barnkonventionen till ett barnanpassat språk tillsammans med barnen för 

att på så sätt säkerställa att de blir medvetna om sina rättigheter både i förskolan och i 

samhället. Samtalet kan ses som det främsta verktyget för att utveckla en respekt och tolerans 

hos barnen; genom samtalet lär sig barnen dels att uttrycka sina egna åsikter, men även att 

lyssna på varandra och att respektera andras åsikter (Arnér & Sollerman, 2013, s. 75). 

Någonting som är viktigt att tänka på är samtalets utformning. Det är en betydande skillnad 

mellan att ställa en fråga respektive att be barn berätta och Arnér menar att barn ofta tror att 

de vuxna förväntar sig ett specifikt svar när de ställer en fråga, vilket då kommer att påverka 

det svar de ger (2013, s. 76). Om pedagogen istället ber barn att berätta någonting tenderar 

det att resultera i mer fria och utvidgade svar från barnen (Arnér & Sollerman, 2013, s. 76). 

Pedagogen måste även vara en aktiv lyssnare. Att barn får uppleva att de blir tagna på allvar 

och blir lyssnade på är, som tidigare nämnts, en avgörande faktor för att de ska lära sig vikten 

av att lyssna på andra och att ta andra på allvar (Arnér & Tellgren, 2006, s. 30). Det är alltså 

inte endast frekvensen av samtal som är det viktiga utan även hur dessa samtal utformas och 

hur villig pedagogen är att faktiskt vara en aktiv medskapare av dialogen. 

En ytterligare faktor att ta i beaktande är de vuxnas makt. Med den maktposition vuxna 

alltid besitter bör det inte vara tal om vem det är som styr, då det uppenbart är pedagogen, 

utan det pedagogen istället ska fokusera på är hur hen styr (Westlund, 2011, s. 171). I sin 

studie har Westlund sett hur pedagoger använder dialogen som ett sätt att styra barnen. Om 

barnen befinner sig i en aktivitet som pedagogerna inte tycker om kan de erbjuda barnen ett 

val mellan två alternativa aktiviteter. Barnen får då tro att de själva har fått välja aktivitet när 

pedagogerna egentligen har styrt dem i en för dem önskvärd riktning (2011, s. 165). Om 

barnen är mitt i en aktivitet som inte kan anses skadlig för dem bör man som pedagog 

ifrågasätta om det är någonting som ska avbrytas. Arnér och Tellgren fann i samtal med barn 

att någonting som var viktigt för dem var att få arbeta ifred och inte bli avbrutna (2006, s. 

57). De diskuterar även hur barns möjligheter till inflytande kan öka deras inspiration och 

vilja att leka. Det barnen tenderar att ta initiativ till är vad som för dem är meningsfulla 

aktiviteter. Vad som uppfattas som meningsfullt för barnen stämmer inte alltid överens med 
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vad som bedöms som meningsfullt av pedagogerna, vilket leder till att pedagogerna säger 

nej till barnen (Arnér & Tellgren, 2006, s. 55). Ett demokratiskt förhållningssätt kräver att 

pedagogerna är villiga att ta ett barnperspektiv och att försöka förstå barnens tankar.  

För ett demokratiskt förhållningssätt krävs även att man inte ser på demokrati som 

någonting som arbetas med vid specifika tillfällen utan att det är någonting som är ständigt 

närvarande i verksamheten. Westlund beskriver detta som att man måste ha en integrativ syn 

på läroplanens innehåll. Med det menas att inget innehåll i läroplanen är överordnat 

någonting annat. De allmändidaktiska områdena, där demokrati ofta anses ingå, ges då lika 

stort utrymme i arbetet som de ämnesdidaktiska områdena (2011, s. 169). Med denna syn på 

lärande blir inte demokrati någonting man endast arbetar med under exempelvis barnråd, 

utan ska synas i allt man gör. Även Pettersvold påpekar det viktiga i att arbetet med 

demokrati ses som långsiktigt och inte som ett kortare projekt (2014, s. 142). 

Sammanfattningsvis bör man alltså som pedagog ha ett tillåtande förhållningssätt där 

barnens tankar och idéer välkomnas och bejakas. Man måste även vara medveten om 

samtalets betydelse och ständigt försöka ta ett barnperspektiv. Demokrati får inte heller ses 

som någonting isolerat utan ska vara en konstant del av verksamheten både i dess utformning 

och i dess innehåll. 

Teoretisk utgångspunkt 

Inom det sociokulturella perspektivet fokuserar man på kommunikationens betydelse och att 

människans lärande sker i interaktion med andra. Vygotskij, grundare för det sociokulturella 

perspektivet på lärande, menar att människan framför allt lär sig av andra (Phillips & Soltis, 

2010 s. 93). Säljö, som är en förespråkare för det sociokulturella perspektivet, menar att det 

är genom samtal och interaktion som människan formas som en sociokulturell varelse och 

att det är i samtalet som människan tillägnar sig de kunskaper som kommer att behövas i 

framtiden (2010, s. 233). Säljö menar att i samtal med andra så både tar och ger vi mening: 

han kallar detta för att tänka i grupp (2010, s. 108). Med hjälp av språket kan vi lösa problem, 

hantera olika situationer och förvärva färdigheter (Säljö, 2010, s. 125; Phillips & Soltis, 

2010, s. 93). Vygotskij diskuterar även att en viktig del av de ungas lärande sker i grupp 

tillsammans med vuxna och jämnåriga där barn får en chans att iaktta och imitera andra för 

att på så sätt utveckla sitt eget lärande (Phillips & Soltis, 2010, s. 93). Genom interaktion 

och kommunikation skapar människan ny kunskap och för vidare tidigare kunskap, något 

Säljö menar är grundläggande inom det sociokulturella perspektivet (2010, s. 22). Då 



 

21 

 

demokratiska värderingar skapas tillsammans med andra, genom kommunikation och 

interaktion, har vi valt att ha ett sociokulturellt perspektiv i vårt arbete. 

 

 

Arbetsprocess 

Inför produktutformning 

Då vi bestämde oss för att skriva den här uppsatsen tillsammans började vi genast att prata 

om demokrati. Vi diskuterade vad vi hade sett för exempel på demokrati i förskolan och 

kände att det var ett område som borde tas upp mer. Vi bestämde oss då för att göra ett häfte 

som innehåller information om vad demokrati är i förskolan, varför det är viktigt samt 

inspiration för hur arbetet kan se ut.  

Då vi hade verksamhetsförlagd utbildning under denna idégenereringsperiod kändes det 

som ett ypperligt tillfälle att diskutera ett potentiellt behov av produkten tillsammans med 

de pedagoger vi då mötte dagligen. Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind menar att detta är 

det första steget i designprocessen, att undersöka potentiella kunders behov (2015, s. 29). De 

svar vi fick då var framför allt att det finns en bristande kunskap kring vad demokrati i 

förskolan innebär och att det är ett område som är svårt att arbeta med om man har olika syn 

på barns rätt till demokrati inom ett arbetslag. Då även vi kände oss något osäkra på hur man 

ska arbeta med demokrati kände vi att det fanns underlag för att skapa ett material gällande 

just detta som vänder sig både mot de pedagoger som redan arbetar i förskolan och som 

inspiration för de studenter som snart kommer att arbeta i förskolan.  

För att påbörja arbetet valde vi att först fokusera på relevant litteratur för att själva läsa 

om hur arbetet med demokrati ska utformas för att därefter kunna överföra denna 

information genom vårt eget material. 

Produktutformningsprocessen 

 

Val av format och design 

När vi hade bestämt oss för att skapa ett material om demokrati i förskolan var ett häfte en 

av våra första idéer. Ett häfte kändes som ett konkret material man lätt kan ta fram och 



 

22 

 

bläddra i, men även kan läsa på dator då tanken var att spara den som en PDF-fil och lägga 

upp för delning via exempelvis våra presentationsytor på Wordpress. Vi ville även att häftet 

skulle vara i A5-storlek då det kändes som en smidig storlek man lätt kan ha med sig. För 

att skapa ett häfte krävdes ett datorprogram där det var möjligt att arbeta med A5-formatet 

och att designarbetet inte skulle vara alltför komplicerat. 

Vi började med att undersöka möjligheten att arbeta i olika program och tittade först på 

Scribus och Word innan vi bestämde oss för att arbeta i Publisher. Publisher är ett desktop 

publishing-program som ingår i Office-paketet och har man grundläggande kunskaper i just 

Office så känns programmet lätthanterligt. En viktig del i planeringen av ett projekt är att se 

över de resurser som finns och den tid man har till projektet (Wikberg Nilsson et al., 2015, 

s. 47). En potentiell nackdel med Office-program är att man kan bli låst vid ett format med 

färgscheman och design, men eftersom att vi inte hade alltför mycket tid till detta projekt 

kände vi att Publishers designmöjligheter var tillräckliga.  

Då vi valde att ha häftet i A5-format var sidantalet tvunget att vara delbart med fyra och 

vi funderade då på att få sidantalet till åtta, tolv eller sexton sidor. Åtta kändes som för få 

sidor om man ville ha en fram- och baksida, medan sexton kunde bli för många att fylla upp. 

Vi valde därför att göra en skiss av häftet med de olika rubrikerna vi villa ha med och landade 

på tolv sidor. Wikberg Nilsson et al. tipsar om att just skissa, då de menar att detta är ett sätt 

att sätta ihop sina idéer till en helhet (2015, s. 118). Genom att först göra en skiss över det 

tilltänkta innehållet kunde vi enkelt se hur det skulle läggas upp och därför även se hur många 

sidor vi kunde tänkas behöva. I Publisher valde vi en färdig mall som heter 1/4 A4-häfte. 

Fördelen med färdiga mallar är att man då inte behöver tänka på i vilken ordning sidorna 

kommer att komma när man skriver ut häftet, utan i och med att man valt en mall hamnar 

sidorna rätt per automatik. 

Efter att ha skissat upp innehållet och bestämt oss för antalet sidor började vi att titta på 

de färger häftet skulle innehålla. I Publisher kan man välja färdiga färgskalor men man kan 

även skapa egna. Vi testade ett flertal olika färger i olika kombinationer, där vi fann att vissa 

kändes för allvarliga medan andra kändes för barnsliga, innan vi slutligen kom fram till att 

använda oss av en färg i olika nyanser. Denna färg blev grön vilken vi ansåg var en neutral 

och behaglig färg. Färgen grön finns i varje sida av häftet, dels som en slags ram överst på 

varje sida och dels genom gröna linjer som avskiljer olika stycken. Det gröna syns även på 

omslaget genom en grön linje med romber som går runt hela häftet.  

En viktig aspekt i designprocessen var att häftet skulle kännas luftigt och lättläst. Vi ville 

därför inte täcka sidorna med alltför mycket text. Varje uppslag innehåller rubriker, gröna 
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styckesavskiljare, bilder och faktaliknande rutor med gröna ramar. Häftet ska kännas som 

att det är enkelt att läsa och genom tydliga rubriker ska man lätt kunna hitta den information 

man söker. Vi valde typsnittet Eurostile i storlek elva för att texten skulle ha en lagom storlek 

både i dator och när man har det utskrivet. De bilder som finns i häftet, som föreställer barn 

med olika kön och etnicitet, är egenskapade och ritade i programmet Paint. 

Val av innehåll 

Didaktik är konsten att kunna förmedla ett visst innehåll på ett sådant sätt som bäst lämpar 

sig för mottagaren (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2001, s. 32). För att göra detta 

är de didaktiska frågorna en bra början och någonting pedagoger bör vara medvetna om. När 

vi skissade på möjligt innehåll till häftet valde vi därför att utgå från de didaktiska frågorna 

vad, varför, hur, med vem och när. När vi läste litteratur hade vi dessa frågor/rubriker i 

åtanke för att hitta lämplig information och på så sätt få en struktur på innehållet. Vid 

skrivandet av tidigare forskning insåg vi att dessa frågor/rubriker bättre kunde sammanfattas 

i följande rubriker: vad, varför och hur. Frågan för vem blev istället en underrubrik till hur 

medan frågan när skrevs in under rubriken vad. I avsnittet Vad innebär demokrati diskuteras 

deliberativ demokrati. Inom denna demokratitolkning fokuserar man på samtalets betydelse 

och att det är genom kommunikation som demokrati kommer till uttryck i förskolan 

(Oscarsson, 2005, s. 17; Pettersvold, 2014, s. 136). Vi valde att använda oss av denna 

tolkning av demokrati i vårt häfte och utformade därför texten som ett slags samtal där vi 

ställer frågor till läsaren, till exempel i meningen ’’Vad är demokrati för dig?’’. Även textens 

innehåll är samtalsbaserat och de tips som ges förutsätter att man samtalar med både barn 

och kollegor i arbetet med demokrati.  

När vi först diskuterade idén med att göra ett häfte tänkte vi att det skulle innehålla tips 

på aktiviteter att göra med barn. I och med att vi läste ett flertal böcker och forskningsartiklar 

om både demokrati som ämne och om demokrati i förskolan insåg vi att det handlade om ett 

förhållningssätt inom verksamheten snarare än aktiviteter vid specifika tillfällen. Westlund 

är en av de författare som diskuterar detta och menar att man måste ha en integrativ syn på 

de områden som tas upp i läroplanen vilket hon benämner som integrativ didaktik (2011, s. 

169). Med denna syn på demokrati i förskolan ska demokrati vara ständigt närvarande i allt 

man gör inom verksamheten och anses lika viktigt som det mer ämnesdidaktiska innehållet 

i läroplanen. Denna syn på demokrati genomsyrar vårt arbete då vi utformat innehållet med 
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tanken att arbetet med demokrati ska vara ständigt pågående genom så kallad 

vardagsdemokrati.  

I vår användaranalys fann vi, som tidigare nämnt, att det fanns ett behov av mer kunskap 

kring detta område. Wikberg Nilsson et al. menar att inhämtandet av målgruppens 

erfarenheter bör användas som utgångspunkt och inspiration i utformandet av en produkt 

(2015, s. 68). Då de svar vi fick dels handlade om svårigheter kring demokrati som begrepp 

och dels diskuterade problematiken kring hur man faktiskt ska arbeta valde vi att utforma 

häftet utifrån dessa behov. Dessa svårigheter, som kan sammanfattas som vad demokrati är 

och hur man ska arbeta med det, ledde till att vi valde att till stor del fokusera innehållet på 

de didaktiska frågorna vad, varför och hur. Häftet börjar med en kort introduktion samt 

läroplanscitat. Tanken med detta är att genast ge en överblick över häftets innehåll samt att, 

med hjälp av läroplanen, poängtera betydelsen av demokrati i förskolan. Detta följs av 

rubriken Viktiga begrepp och man kan där läsa om demokrati, inflytande, delaktighet, 

barnperspektiv och barns perspektiv som är viktiga delar av demokratiarbetet. I detta uppslag 

citeras även Barnkonventionen.  Den tredje rubriken är Jobba med demokrati och innehåller 

fem underrubriker där vi diskuterar vad demokrati i förskolan är, varför man ska arbeta med 

det, vad man kan göra i arbetslaget, vad man kan göra med barnen och slutligen konkreta 

tips för ett demokratiskt förhållningssätt. Denna del är starkt influerad av de didaktiska 

frågorna vilket syns i valet av rubriker. Det sista uppslaget innehåller även tips på vidare 

läsning för arbetslaget och tips på material att arbeta med i barngruppen.  

Vi har medvetet valt att hålla texten kort då tanken är att det ska ge en överblick, inspirera 

pedagoger i deras arbete och uppmuntra till vidare kunskap genom de tips som finns i sista 

uppslaget. 

Dilemma 

Valet av storleksformatet A5 gjorde att vi blev begränsade till ett sidantal som var delbart 

med fyra. I och med att vi tidigt skissade upp det planerade innehållet kom vi då fram till att 

tolv sidor kändes som ett bra alternativ. När vi väl började lägga in bilder och text i mallen 

med tolv sidor insåg vi att det planerade innehållet blev för långt. Vi fick då välja mellan att 

korta ner någon del för att det fortfarande skulle räcka med tolv sidor, eller behöva utöka 

sidantalet till sexton sidor och då få tre nya sidor att behöva fylla ut. Wikberg Nilsson et al. 

skriver att det i många fall kan vara bättre att ’’nöja sig med en lösning som är tillräckligt 

bra, i stället för att fortsätta söka den optimala lösningen’’ (2015, s. 118). Eventuellt hade 



 

25 

 

man kunnat lösa situationen på ett annat sätt, men den simplaste lösningen var att korta ner 

andra delar med någon mening för att på så sätt kunna hålla häftet till tolv sidor. 

 

 

Utvärdering 

Vi valde att använda oss av enkäter för att utvärdera vårt material. För att hitta verksamma 

pedagoger skrev vi ett inlägg i en facebookgrupp riktad mot förskollärare där vi kortfattat 

presenterade vårt material och bad om hjälp med utvärderingen. I utbyte skulle de få tillgång 

till materialet och få behålla det. 36 personer visade intresse och alla de fick då ett privat 

meddelande med en länk till en enkät, bestående av fem frågor, och materialet i PDF-form. 

Av dessa 36 fick vi svar från 20 stycken. Det höga bortfallet kan delvis förklaras genom att 

de deltagande endast fick två dagar till förfogande. Vi antog även att vissa av de som 

anmälde intresse skulle vara mer intresserade av att få tillgång till materialet än att svara på 

enkäten, och då enkäten var anonym fanns det inget sätt för oss att se vilka som inte svarat. 

Vetenskapsrådet har gett ut en skrift angående god forskningssed och diskuterar här 

principerna sekretess, tystnadsplikt, konfidentialitet och anonymitet (2011, s. 66-67). I en 

tidigare skrift utgiven av Vetenskapsrådet diskuteras även följande: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att 

deltagarna informeras om studiens syfte, samtyckeskravet innebär att deltagarna bestämmer 

över sin medverkan, konfidentialitetskravet innebär att ingen obehörig kan ta del av 

deltagarnas uppgifter och nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast får 

användas för ett vetenskapligt syfte (2002, s. 7, 9, 12 & 14). Vi har säkerställt att vi uppfyller 

Vetenskapsrådets krav samt principen om anonymitet.  

Den första frågan berörde yrkesbefattning. Av de 20 som besvarade enkäten var 75 % 

förskollärare, 10 % barnskötare och övriga 15 % bestod av två studerande och en 

specialpedagog. Det hade eventuellt varit av intresse att ta reda på ålder och verksamhetstid 

i förskolan, men dessa två frågor tänkte vi inte på då vi skapade enkäten och denna 

information saknas därför. 

I fråga två fick deltagarna besvara huruvida de ansåg att det fanns ett behov av materialet. 

Som framgår i diagrammet här nedan ansåg 85 % att det fanns ett stort eller mycket stort 
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behov av materialet medan övriga 15 % ansåg att det fanns ett behov i viss utsträckning. 

Ingen svarade att de inte fann ett behov av materialet. 

Diagram 1: Pedagogers behov av material (svarsfördelning i procent). 

Nästa fråga handlade om materialets utformning och svar kunde här ges på en skala från 

ett, mycket dålig, till fem, mycket bra. Här var responsen överväldigande positiv då 95 % 

ansåg att materialet var bra eller mycket bra. Endast 5 %, det vill säga en respondent, gav 

betyget tre vilket kan motsvara en neutral åsikt.  

 

 

Diagram 2: Pedagogers bedömning av materialets utformning (svarsfördelning i procent). 

Fråga fyra berörde materialets innehåll och även här var responsen positiv då 90 % ansåg 

att innehållet var bra eller mycket bra. På denna fråga gav 10 %, det vill säga två 

respondenter, ett neutralt betyg. En av dessa lämnade även kommentaren att hen önskade att 

materialet hade haft ’’fler konkreta förslag på hur man ska arbeta med detta i både arbetslag 

och barngrupp’’.  
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Diagram 3: Pedagogers bedömning av materialets innehåll (svarsfördelning i procent). 

I fråga fem, som även var den sista obligatoriska frågan, fick deltagarna besvara hur de 

upplevde de tips som fanns i materialet och om de var applicerbara/konkreta/tillräckliga samt 

varför/varför inte. Dessa svar finns att läsa i bilaga 2, men ett urval presenteras här. Alla 20 

svar var genomgående positiva med kommentarer så som: 

Jag tycker att ni har konkreta tips! Det är ett stort ämne och det är aldrig tillräckligt med tips. Vi som 

möter barn dagligen vet att alla tips och förslag är användbara. (Respondent 6) 

Ja de kan vi i verksamheten ta till oss. Detta ämne behöver alltid lyftas. (Respondent 4) 

De är direkt applicerbart, konkret och tillräckligt. Jättebra! (Respondent 13) 

 

Fyra av respondenterna gav även konstruktiv kritik på innehållet. 

Ni tog inte upp att inte prata över huvudet på barnen vilket kan tänkas vara för att det är så självklart 

men… jag har märkt som relativt ny förskollärare att det är vanligt att prata om barnen på t.ex. engelska! 

(då blir det en slags uteslutning, eller ickedelaktighet för barnet i fråga). (Respondent 3) 

Ja kan utökas med fler tips [lekar] osv. (Respondent 5) 

De är bra men skulle gärna ha fler konkreta förslag på hur man ska arbeta med detta i både arbetslag 

och barngrupp. (Respondent 7) 

Beroende av vilken åldersgrupp man arbetar i ser jag tipsen som olika bra. Jag arbetar med 1-2 åringar 

och ser det som svårt att inte tolka det barnen förmedlar, låta dem berätta mm. Men för lite äldre barn 

ser jag dem som både tydliga och bra. (Respondent 16) 

 

Den sista frågan var valfri och gällde övriga kommentarer. Sju respondenter valde att lämna en 

kommentar varav tre bestod av lyckönskningar. Övriga fyra diskuterar materialet och sina egna 

tankar och känslor rörande dess innehåll. Dessa svar redovisas i sin helhet i bilaga 2. 

 

Diskussion 

När vi bestämde oss för att skapa ett häfte om demokrati riktat mot pedagoger i förskolan 

var syftet att främja ett demokratiskt förhållningssätt. Detta grundades delvis i de 

observationer vi gjort under våra verksamhetsförlagda perioder av utbildningen och delvis i 
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att vi själva ville ha mer kunskap inom ämnet demokrati i förskolan. Efter att ha gjort vår 

omvärldsanalys fann vi en avsaknad av demokratimaterial riktat mot förskolan. Vi ansåg 

därför att det fanns ett behov av vårt tilltänka material. I skapandeprocessen fokuserade vi 

på de tre aspekter av demokrati som vi ansåg vara viktigast och mest grundläggande för ett 

demokratiskt förhållningssätt i förskolan. Dessa var: vad demokrati är, varför demokrati är 

viktigt och hur man kan arbeta med demokrati både inom arbetslaget och i barngruppen. Det 

var även viktigt att begreppen inflytande och delaktighet samt barnperspektiv och barns 

perspektiv ingick i materialet då en grundläggande kunskap om dessa begrepp är en 

förutsättning för arbetet med demokrati. För att säkerställa att materialet överensstämde med 

sitt syfte genomförde vi en utvärdering i enkätformat.  

När det gällde behovet av material rörande demokrati i förskolan ansåg 85 % av 

utvärderingens respondenter att det fanns ett stort eller mycket stort behov. Detta 

överensstämde med det behov vi själva ansåg finnas. Att en klar majoritet ansåg att det fanns 

ett behov kan givetvis betyda att behovet verkligen finns, men det skulle även kunna 

förklaras utifrån valet av respondenter. Då de inte var utvalda av oss utan själva fick anmäla 

sitt intresse efter att ha läst en kort presentation av materialet och utvärderingen finns det en 

risk att de som redan var intresserade av demokrati och ville lära sig mer valde att delta. Man 

kan därför inte dra slutsatsen att resultatet är representativt för majoriteteten av 

yrkesverksamma pedagoger. Det hade även varit av intresse att veta huruvida de pedagoger 

som ansåg att det finns ett behov är pedagoger som är nyexaminerade eller pedagoger som 

varit verksamma en längre tid i förskolan, men denna fråga ingick inte i enkäten.  

Då det innehåll som presenterats under rubriken tidigare forskning till stor del baseras på 

samtalets betydelse samt att vi valt ett sociokulturellt perspektiv i arbetet ville vi att 

materialets utformning skulle ha känslan av ett samtal. Vi valde därför att skriva texten som 

en dialog där frågor ställs direkt till läsaren och på så sätt skulle både utformning och innehåll 

utgå från den deliberativa demokratin. Ingen av respondenterna valde att specifikt 

kommentera utformningen, men 95 % gav ett positivt betyg som svar på frågan om 

materialets utformning. 

Då det valda innehållet baserades på vår tidigare forskning blev det något annorlunda än 

vad vi från början hade tänkt oss. När vi först diskuterade det planerade formatet tänkte vi 

att det skulle innehålla konkreta tips på aktiviteter, lekar och övningar. Ju mer vi läste om 

demokrati i förskolan, desto tydligare blev det att demokrati i grunden handlar om ett 

förhållningssätt och en tillåtande attityd gentemot barn. En viktig aspekt av en tillåtande 

attityd är huruvida barn ges inflytande eller delaktighet i verksamheten. Beroende på den 



 

29 

 

tolkning man gör av begreppen kommer man troligtvis att ha olika syn på vad inflytande och 

delaktighet innebär i praktiken vilket måste diskuteras inom arbetslaget. Vi valde därför att 

till stor del utgå från arbetslagets betydelse i materialets innehåll. De frågor som ställs till 

läsaren i materialet kan även användas som underlag för diskussion i arbetslaget. En 

ytterligare faktor som vi fann var avgörande för arbetet med demokrati och den vuxnes 

förhållningssätt gentemot barn var pedagogens förmåga att inta ett barnperspektiv samt 

förmågan att respektera barns perspektiv. Dessa två begrepp har problematiserats tidigare då 

det finns skilda åsikter gällande dess innebörd. Även här fann vi att det viktigaste är att man 

inom arbetslaget kan komma överens om vilka definitioner som ska gälla och det utrymme 

som ska ges till barnens egna tankar och idéer. 

I och med att vi läste om arbetslagets betydelse valde vi att flytta fokus från att skapa ett 

material med aktiviteter. Materialet kom istället att till stor del handla om den betydande roll 

pedagogen har som en demokratisk förebild samt vikten av att arbeta med så kallad 

vardagsdemokrati. 90 % av våra respondenter gav betyget bra eller mycket bra på materialets 

innehåll. Dock efterfrågade 20 % ett utökat innehåll och de nämnde då att de gärna hade sett 

fler tips och förslag på aktiviteter samt att materialet i större utsträckning skulle vara anpassat 

för de yngsta barnen i förskolan. Som vi redan har beskrivit var uteslutandet av aktiviteter 

ett medvetet val baserat på den litteratur vi läst. Då materialet till stor del utgår från samtal 

och samtalets betydelse kan man förstå tanken att det är mer riktat mot förskolans äldre barn. 

Detta är en relevant synpunkt, men om man utgår från att de yngsta barnen kommunicerar 

genom kroppsspråk och mimik istället för tal bör majoriteten av materialets innehåll kunna 

anpassas även för de yngsta barnen. Med de yngsta barnen blir det till större del en fråga om 

pedagogens förmåga att inta ett barnperspektiv då kroppsspråk och mimik kräver att 

pedagogen tolkar det de försöker säga. Med de äldre barnen, som ofta kan kommunicera 

genom tal, bör man kunna lyssna in barns perspektiv, det vill säga ta det de säger på allvar 

och inte göra egna tolkningar eller värderingar. Det är viktigt att ha i åtanke, både för oss 

och för andra, att det demokratiska arbetet med de yngsta barnen är en större utmaning och 

kan kräva en större kunskap om hur man ska göra för att de ska få inflytande och vara 

delaktiga i verksamheten. 

Av de sju respondenter som valde att lämna en övrig kommentar nämnde en pedagogens 

roll och två arbetslagets betydelse (se bilaga 2). Vi valde att rikta häftet mot pedagoger och 

fokusera mycket av innehållet på pedagogens ansvar och uppdrag då vi menar att det är inom 

arbetslaget som standarden för demokratiarbetet sätts. Arbetet måste därför börja i 

arbetslaget och en viktig del av detta är att kunna diskutera med varandra, vilket även nämns 
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av de två respondenter som diskuterar arbetslagets betydelse. Ett arbetslag som kan diskutera 

med varandra kan även förmedla vikten av att kunna diskutera till barngruppen. Detta kan 

vara en utmaning, speciellt om man har olika synsätt på demokrati och barns rättigheter, men 

som pedagog måste man våga ta sig an den utmaningen för att verka för barnens bästa. 

 

 

Avslutande reflektion 

Som nämns i läroplanen ska förskolan vara grundad i demokratiska värderingar. En 

förutsättning för detta är att de pedagoger som arbetar i förskolan besitter kunskap om 

demokrati och har en samsyn kring det demokratiska uppdraget. Inom den deliberativa synen 

på demokrati fokuserar man på samtalets betydelse och menar att det är i kommunikation 

med andra som demokrati kommer till uttryck. Då vi ser på demokrati som något som ska 

vara ständigt närvarande, det vill säga vardagsdemokrati, och som en grundläggande del av 

förskolans verksamhet valde vi att utforma vårt material med fokus på pedagogens 

förhållningssätt gentemot demokrati. Både innehåll och utformning är grundat i samtalet och 

dess betydelse. Vår utvärdering, där 20 pedagoger deltog, gav ett positivt resultat och 

majoriteten menade att det finns ett behov av liknande material. Vi drar därför slutsatsen att 

demokrati är ett område där pedagoger önskar mer kunskap och mer material anpassat för 

just förskolan samt att vårt material uppfyller sitt syfte och främjar ett demokratiskt 

förhållningssätt. 
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Bilaga 2: Svar på enkät 
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Bilaga 3: Materialet – häfte om demokrati 
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