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Syftet med detta arbete var att undersöka lärares syn på demokrati i förskolan och på 
vilket sätt de anser att de praktiserar demokrati i verksamheten med fokus på barns 
inflytande och delaktighet. Resultatet visar att lärarna lyfter inflytande, delaktighet 
och demokrati som viktiga aspekter i förskolan. Lärarna kom med tankar och 
resonemang kring hur man kan arbeta med inflytande, delaktighet och demokrati i 
praktiken samt vad dessa begrepp innebär och betyder för dem. Lärarna menade att 
de praktiserar demokrati i förskolan genom att lyssna på barnen och vara lyhörda för 
barnens behov, intressen och förutsättningar så skapar de möjligheter för barnen att 
få inflytande över verksamheten. Det är viktigt att utgå från det kompetenta barnet 
och även en förutsättning för att uppnå inflytande, delaktighet och en demokratisk 
miljö.  Lärarna ansåg också att lärarrollen spelar en stor roll och är viktig för att 
lyckas utveckla och bevara demokrati, delaktighet och inflytande i förskolan. Under 
intervjuerna kom det fram att flera lärare menade att man borde reflektera och 
beakta dessa aspekter mer.  
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1. Inledning   
Att förskolan ska vara trygg, lärorik och rolig är ett uppdrag som står skrivet i Lpfö 
(98, reviderad 2010).  Inflytande, delaktighet och en demokratisk miljö är viktigt för 
att lyckas skapa ett lärorikt, tryggt och roligt klimat. Vikten av att beakta barns rätt 
till inflytande och delaktighet har inte alltid varit lika uttalat tidigare som den är i 
1998 års läroplan för förskolan, menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003). 
Demokrati förväntas i dag ha en konkret och påtaglig innebörd i den pedagogiska 
verksamheten. Westlund (2011) menar att de förändringar som gjorts i Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 2010) även har tydliggjort förskollärarens ansvar 
beträffande demokrati i förskolan.  
 
Ett livslångt lärande skapas och utvecklas genom att lärare utgår från barnens 
intressen, behov och förutsättningar. Enligt Lpfö 98 så ska verksamheten ha sin 
utgångspunkt från barns intressen, erfarenheter och motivation. Förskolan har även 
ett uppdrag att bedriva en verksamhet under demokratiska former. Barnen ska ges 
möjlighet och förutsättningar att få inflytande över verksamheten.  Förskolan är 
barnens arena där barnen ska ha möjlighet att träna inflytande, delaktighet och 
demokrati, kompetenser som kommer att ha betydelse för det samhällsliv som 
barnen i framtiden kommer att vara en del av.  Den grund som förskolan ger 
förutsättningar för har betydelse för barnens självkänsla och tron på förmågan att 
kunna förändra och påverka det samhällsliv som barnen kommer att delta i, vilket 
också tydliggörs i Lpfö 98 (2010, s. 4), där det står att ”verksamheten ska bedrivas i 
demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och 
intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.” 
 
Demokrati är ett grekiskt ord som betyder folkstyre eller folkmakt. I förskolan så är 
barnen ”folket” som lärare ska lyssna på och ta till oss av. Eftersom barnen är det 
folket som vuxna ska vägleda, lyfta fram och stötta så är det viktigt att de också 
hjälper barnen att förstå sina egna rättigheter samt lyfter fram och gör tydligt för 
barnen vilka möjligheter de har.  Genom att inta detta förhållningssätt så ökar också 
barnens intresse, engagemang och lust.  
 
En demokrati skapas inte av sig själv utan det är en process som är beroende av att 
andra aspekter fungerar. Inflytande och delaktighet kan ses som två grundstenar till 
att skapa demokrati. Dessa begrepp är viktiga för att en demokrati ska kunna skapas 
och utvecklas. Inflytande är en förutsättning för delaktighet och delaktighet är en 
förutsättning för en demokratisk miljö. Åberg och Lenz Taguchi (2009) menar att 
begrepp som demokrati och etik inte givna, det krävs att vi handlar fram 
demokratiska aktiviteter i dess speciella sammanhang.  
 
Förutsättningen till att barn vill och blir delaktiga i såväl aktiviteter som samspel och 
diskussioner är beroende av vilka förutsättningar och vilket inflytande lärare ger 
barnen. För att lyckas skapa en demokratisk miljö i förskolan är det viktigt att ge 
barnen förutsättningar att vara delaktiga och att de känner och upplever delaktighet. 
Det är viktigt att som lärare bli medveten om sin egen makt och hur den påverkar 
barnens möjlighet till delaktighet, inflytande för att skapa en demokratisk miljö 
(Johannesen och Sandvik, 2010). Det är viktigt att barnen upplever att deras tankar 
tas på allvar av vuxna och att de ser barn som kompetenta individer. Därför vill jag 
undersöka lärares syn på barns inflytande, delaktighet och demokrati i förskolan och 
dess praktik.   
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1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka lärares syn på demokrati i förskolan och hur 
de anser att de praktiserar demokrati i verksamheten, med fokus på barns inflytande 
och delaktighet. 
 

1.2 Forskningsfrågor 
 

- Hur ser lärare på begreppen inflytande, delaktighet och demokrati? 

- Hur resonerar och tänker lärare kring demokratiarbetet i den egna praktiken? 
  

2. Litteraturgenomgång 
Denna litteraturgenomgång har jag delat upp i tre underrubriker. Den inleds med en 
fokusering på innebörden av begreppen inflytande, delaktighet och demokrati i 
förskolan. Därefter behandlas hur lärare bör förhålla sig och reflektera för att lyckas 
skapa en möjliggörande miljö för inflytande, delaktighet och demokrati. 
Avslutningsvis så lyfts positiva aspekter med arbetet kring inflytande, delaktighet och 
demokrati i förskolan.  
 

2.1 Betydelsen av inflytande, delaktighet och demokrati i 
förskolan 
Arnér och Tellgren (2006) menar att förskolans pedagogiska roll och dess betydelse 
för barns utveckling och lärande har blivit betydligt tydligare sedan förskolan fick sin 
första läroplan år 1998. Författarna tar även upp ett stycke från Lpfö 98 som tydligt 
visar betydelsen av att barnet ska kunna medverka i planeringen av den pedagogiska 
verksamheten. Detta stycke står även kvar i den reviderade läroplanen för förskolan 
från 2010:  
 

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, 
(Lpfö 98, 2010, s. 10). 

 
Johannesen och Sandvik (2010) menar att inflytande är en ”etisk praxis” som handlar 
om mer än majoritetsbeslut och val. Att konstatera detta innebär också att man får en 
ökad förståelse till att det finns och uppstår utmaningar och möjligheter inom 
begreppet inflytande. Författarna menar att begreppet inte är självklart utan att det 
är något som skapas och utvecklas i det etiska mötet med andra människor. Detta 
hävdar även Arnér (2009) då hon menar att begreppet inflytande kan tolkas på olika 
sätt och ha olika innebörder. Det är viktigt att som lärare förstå att synen på 
inflytande måste kunna förändras. Det krävs därmed att lärare i förskolan har 
kritiska ögon och inser att begreppets innehåll måste få möjlighet att förändras för att 
på bästa sätt berättiga sitt innehåll, det vill säga inflytande. Sandberg (2009) hävdar 
att lärare i en studie som hon genomfört anser att delaktighet är en möjlighet till 
inflytande. Hon menar vidare att kombinationen av samspel, delaktighet, aktivitet 
och lärarens lyhördhet skapar goda förutsättningar för ett fortsatt intresse och 
engagemang hos barn. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att 
delaktighet är en grundförutsättning för barns möjlighet att föra sin egen talan. De 
anser också att det är betydelsefullt att låta barnen vara delaktiga i beslutsprocesser 
och pedagogiska processer.  
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Att delaktighet är ett av de begrepp som utgör ledstjärnorna i den svenska läroplanen 
för förskolan lyfter Eriksson fram (2009) och menar att begreppet delaktighet är mer 
relaterat till den sociala delen när det handlar om barn i förskolan. Ett barn behöver 
nödvändigtvis inte vara delaktig i en aktivitet på förskolan bara för att det är 
närvarande. Hon menar att det finns olika definitioner på begreppet delaktighet. Den 
vanligaste definitionen bland lärare i förskolan är att delaktighet har med beslut och 
inflytande att göra. Det är därmed viktigt att det finns en medvetenhet om hur var 
och en i arbetslaget runt barngruppen ser på barns delaktighet och delaktighetens 
innebörd för det samspelet som sker. 
 
Demokrati och delaktighet är begrepp som hela tiden måste diskuteras, menar Åberg 
och Lenz Taguchi (2009).  Detta eftersom att orden kan tolkas och ha olika betydelse 
för olika människor. Det räcker heller inte med att diskutera orden utan vi måste 
även praktisera dessa ord. Författarna hävdar att lärare har ett ansvar att utforma 
den verksamhet vi befinner oss i till en demokratisk miljö. Detta kräver att man som 
lärare kan konkretisera värdegrunden och göra den synlig i verksamhetens vardag. 
Denna syn berörs även i Lpfö 98 (2010, s. 4) där det står att ”verksamheten ska 
bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar 
och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.”  SOU 
(1996:22) förtydligar också att demokratibegreppet ständigt förändras, att den 
traditionella synen på demokrati som mer formell har ersatts av att funktionen är 
viktigare än formen och att individen är mer i centrum i demokratibegreppet idag.  
 
Att det är i förskolan som barn utvecklar grunden till en förståelse om vad demokrati 
är, anser Arnér och Tellgren (2006). De menar att ordet demokrati i förskolan 
handlar om att man som lärare medvetet ska påverka och stimulera barnen till att 
vara en del av vårt samhälles gemensamma värderingar och låta barnen komma till 
uttryck i praktisk handling. Det är en mänsklig rättighet att känna till att man har rätt 
att uttrycka sina uppfattningar, tankar och teorier och få dessa respekterade. Lpfö 98 
hävdar att förskolan ska fostra barn och elever till demokratiska medborgare, där 
barnen ska utveckla sina möjligheter att byta perspektiv, utveckla och visa social 
förståelse för andras situation samt empati och tolerans.  
 
Att lärare tar barns kommunikation och intentioner på allvar är en förutsättning för 
barns delaktighet, menar Sandberg och Sandström (2012). De anser att förmågan att 
inta ett barns perspektiv även är en förutsättning för att uppnå barns verkliga 
delaktighet. Det är viktigt att barn ses som kompetenta och aktiva medmänniskor 
som ska ha möjlighet samt rättighet att påverka sina liv och sin verksamhet. 
Sandberg och Sandströms resonemang delas av Svenning (2011) som menar att barn 
måste behandlas med samma respekt som vuxna. Det är även viktigt att vuxna 
försöker tolka barnen utifrån deras unika sätt att uttrycka sig. Författaren hävdar 
också att det är viktigt att som lärare ifrågasätta sig själv och bli medveten om på 
vilket sätt och hur man tar tillvara på barnens önskemål, krav och kommunikation.  
 
Det finns skillnader mellan inflytande och delaktighet, menar Arnér och Tellgren. De 
anser dock att det är svårt att tydliggöra exakt vilka dessa skillnader är. Författarna 
hävdar att begreppet inflytande handlar om att barn i förskolan har en verklig 
möjlighet att påverka sin situation till skillnad från begreppet delaktighet som de 
menar kan tolkas som att få vara med på något som redan är förutbestämt. 
Författarna menar att begreppen inflytande, delaktighet och demokrati hela tiden 
måste diskuteras för att betydelsen av dessa ord ska bli tydliga och klarlagda. De 
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anser att denna diskussion bör innehålla begrepp som barnperspektiv och barns eget 
perspektiv, detta för att lättare skapa en förståelse för att barns inflytande och 
delaktighet ska kunna möjliggöras.  Åberg och Lenz Taguchi (2009) hävdar att 
demokrati och delaktighet inte handlar om att barnen får göra precis vad de vill. De 
menar att det istället handlar om att som lärare ge barn utrymme att tänka fritt och 
att respektera barnens åsikter.  
 
Johannesen och Sandvik (2010) hävdar också att inflytande handlar om hur 
människor lyssnar till, samspelar och respekterar varandra. För att ett inflytande ska 
äga rum krävs det att barnens uttryck ska påverka lärandemiljö och innehåll. Det 
räcker då inte enbart med att barnet är närvarande. De menar att det är lärarens 
ansvar att se till att miljön skapar goda förutsättningar för att barn ska få möjlighet 
till inflytande. I en forskningsstudie som Arnér (2009) genomfört så framkommer det 
att barn ofta har idéer om hur deras vardag skulle kunna bli roligare och mer 
intressant, men att barnen anser att lärare ofta sätter stopp för detta.   
  

2.2 En möjliggörande miljö  
Det finns vissa hinder för att barns inflytande och delaktighet ska kunna äga rum, 
anser Eriksson (2009).  Med hinder menar författaren att det finns olika villkor för 
vad de kan vara med och bestämma om. Ett hinder för delaktighet kan exempelvis 
vara hur förskolans rutiner ser ut.  
 
Arnér och Tellgren (2006) anser att barn har väldigt små möjligheter att förändra 
maktrelationen till de vuxna i förskolan. De beskriver också att det finns många 
lärare som inte gärna vill möjliggöra ett stort inflytande för barn. Arnér och Tellgren 
(2006) menar vidare att barn ofta vet mer om sin egen värld än vad vuxna gör. 
Därmed anser författarna att det är viktigt att lärare lägger grunden för det livslånga 
lärandet, och det gör lärare bäst genom att de låter inflytandet vara en viktig del i 
barnens vardag och i förskolan. Även läroplanen för förskolan framhåller vikten av 
att barn får utöva inflytande i förskolan. I Lpfö 98 (2010, s. 12) står det att 
”arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta 
ansvar och utöva inflytandet i förskolan”. Det står även att arbetslaget ska respektera 
barns åsikter och uppfattningar.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2009) menar att lärande inte enbart sker av vuxna, utan 
barnen kan också förmedla sin kunskap till varandra eller till lärare. Författarna 
anser att barn behöver vuxna omkring sig som ger dem denna möjlighet och har 
insikt om att lärande sker i interaktion både mellan barn och vuxna. Att vuxna ska 
fungera som verktyg för barnen genom att ge de möjligheter och verktyg som främjar 
deras lärande och utveckling. De hävdar att lärandet skapas och byggs vidare genom 
samspelet mellan barnen, genom vuxna och genom miljön. Lärare måste därmed ta 
barnen på allvar och ha förståelse för att barn är kompetenta och tro på deras unika 
förmågor. Det är upp till lärare att synliggöra dessa och låta barnen få visa sin 
kompetens.  
 
Att tro på att barn är kompetenta speglar sig i det förhållningssätt man har och 
använder sig av som lärare. Genom att låta barn träda fram och få ett ökat inflytande 
så stärks också känslan för att barn är kompetenta och har förmåga att påverka sin 
omgivning genom sitt sätt att vara, menar Johannesen och Sandvik (2010). De menar 
att man som lärare ska betrakta barnets åsikter, intentioner, viljor och kompetenser 
som relevanta och förnuftiga. Detta för att det ökar chansen till ett samlärande och 
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ett gemensamt lärande. Barnens röster är därmed viktiga och bör få påverka 
gemenskapen. Att som lärare tänka på detta sätt, ökar också lärarens förståelse för 
hur viktigt barns inflytande är.  
 
Även FN:s konvention om barns rättigheter tar upp vikten av barns rätt till 
inflytande. Begreppet barnperspektiv är enligt Halldén (2003) mångtydigt. Hon 
belyser att det i FN:s konvention om barns rättigheter står att barn har rätt att göra 
sin röst hörd och att få sina synpunkter uppmärksammade. Författaren menar att ett 
sätt att använda sig av begreppet barnperspektiv är att fånga barns röster och att 
tolka dem som uttryck i ett speciellt sammanhang. Att man också analyserar på vilket 
sätt barnet ger uttryck för sina erfarenheter och tankar.  
 
Att bli medveten om sitt eget förhållningssätt och sina egna pedagogiska värderingar 
är också en förutsättning för att lyckas skapa ett demokratiskt klimat, menar Åberg 
och Lenz Taguchi (2009). De menar att genom att reflektera kring frågor som ”Vad 
tänker jag om förskolans roll?” och ”Vilken syn har jag på barn?” kan det hjälpa en att 
bli medveten om varför man agerar och förhåller sig på det sätt man gör. De menar 
att genom reflektion och diskussion så skapas nya tankar och nya frågeställningar 
som ofta leder till en positiv utveckling. Det finns inga självklara svar när man jobbar 
inom förskolan, det krävs en ständig reflektion och diskussion för att öka sin 
medvetenhet kring sitt eget arbete och förhållningssätt.  
 
Att man som lärare är medveten om vikten av hur man ställer frågor till barnen samt 
hur man tar tillvara på barnens svar är också betydelsefullt för att lyckas uppnå ett 
meningsfullt lärande anser Åberg och Lenz Taguchi. Att ställa frågor som väcker 
intresse och nyfikenhet är viktigt för att barnen ska utvecklas. Det är också viktigt att 
som lärare bevara intresset som kan skapas av ett barns frågeställning och att skapa 
diskussioner barn emellan.  De hävdar också att många lärare ofta fastnar i gamla 
mönster och rutiner. Att lärare antingen inte vågar tänka eller reflektera kring varför 
man gör det man gör. Vissa lärare är kanske inte ens medvetna om att de följer ett 
gammalt mönster just för att det blivit en vana. Att som lärare stanna upp och 
reflektera kring syftet med exempelvis aktiviteter eller rutiner är en förutsättning för 
att uppnå ett demokratiskt klimat, menar Åberg och Lenz Taguchi.   
 

2.3 Positiva aspekter med inflytande delaktighet och 
demokrati 
Johannesen och Sandvik (2010) anser att genom att betrakta barnets åsikter, 
intentioner, viljor och kompetenser som relevanta och förnuftiga så ökar chansen till 
ett samlärande och ett gemensamt lärande. Barnens röster är därmed viktiga och bör 
få påverka gemenskapen.  
 
Att som lärare beakta barnens intentioner, åsikter, viljor och kompetenser och se 
dessa som betydelsefulla ökar också lärarens förståelse för hur viktigt barns 
inflytande är, hävdar Eriksson (2009).  Något som också är värt att tänka på som 
lärare är ha ett stödjande bemötande, att visa engagemang och att ge utmaningar. Att 
inta detta förhållningssätt ger förutsättningar för att en delaktighet ska kunna vara 
möjlig och existera.  
 
Det finns mycket som talar för att barnens långsiktiga lärande och utveckling gynnas 
av inflytande, delaktighet och demokrati. I Lpfö 98 (2010) så står det bland annat att 
förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Det står även att leken har stor 
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betydelse för barns utveckling. Eriksson (2009) menar att om man som barn får 
uppleva sig som delaktig så stärker det också känslan av kompetens och därmed ökar 
också självkänslan hos barnet. Arnér och Tellgren (2006) anser att barnens aktivitet 
och inspiration skulle gagnas av att barnen fick ett utökat inflytande i sin vardag. De 
menar vidare att barn söker meningsfulla aktiviteter både tillsammans med andra 
barn eller ensamma. De hävdar dock att det tycks finnas en slags obalans mellan det 
initiativ till aktiviteter som barnen tar och när de vuxna tycker det är lämpligt att 
utföra dessa. Författarna menar vidare att barn behöver ha vuxna omkring sig som 
bryr sig om vad de tar initiativ till samt respekterar dem. Williams (2010) hävdar 
också genom att vuxna erbjuder barn en variation av aktiviteter lär barnen sig bland 
annat hur de ska bli vänner, hur man tar sig in i leken och hur man får inflytande i 
gruppen.  
 
Johannesson och Sandvik (2010) menar att lärare ska se barn som kompetenta och 
därför är det viktigt att lyssna på dem och ge dem utrymme till inflytande, för att lära 
känna barnen och ta reda på deras livshistoria. Ekelund  (2011) menar att vuxna 
alltför ofta talar till barn eller om barn och alltför sällan talar eller samtalar med dem. 
Hon hävdar att många som förändrat sitt förhållningssätt och samtalat mer med 
barnen upplever att de lärt känna barnen på ett helt nytt sätt.  
 
Barnsynen som man äger påverkar även den kunskapssyn man har, menar Åberg och 
Lenz Taguchi (2009). Genom att ställa sig själv frågor som ”När lär barn?” och ”Hur 
och när lär dem?” kan vi öka möjligheten att förstå våra egna och andra lärares 
tankar. Att vara intresserad och lyhörd för barnens intresse och tankar samt att 
spinna vidare och utmana barnen i deras idéer är något som författarna 
rekommenderar. Detta för att skapa en diskussion tillsammans med barnen och för 
att skapa ett genuint intresse som utvecklas vidare. Att som lärare ha förståelsen om 
att vi vuxna inte alltid har de ”rätta svaren” är också viktigt för att lyckas ta reda på 
barnens intressen samt tankar.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2009) menar vidare att lärare måste bjuda in barnen och 
tro på barnens förmågor för att lyckas få barnen att förstå hur ett demokratiskt 
förhållningssätt ter sig. Den gemensamma reflektionen är av värde då man jobbar 
med att skapa en demokratisk förskola. Johannesson och Sandvik (2010) menar att 
det är viktigt att vuxna vågar släppa kontrollen för att barn i förskolan ska få 
möjlighet att vara delaktiga. De menar att lärare måste ta tillvara på det barnen 
förmedlar genom det de säger och genom deras kroppsliga uttryck.  
 
Det är viktigt att som lärare se barn som subjekt där vi måste fordra barns rätt till 
delaktighet och inflytande. I Lpfö 98 (2010, s.12) så står det att ”förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 
därmed få möjlighet att påverka sin situation.” 
 
Att barn förhåller sig olika beroende på vilken slags grupp som barnet befinner sig i 
är viktigt att ha i åtanke, menar Williams (2010). Hon menar att de sätt som barn har 
när det gäller sätt att lösa problem, tänka, uppfatta information samt kommunicera 
med andra barn och vuxna ska tas tillvara och synas i verksamheten. Författaren 
hävdar också att det är viktigt att barn får uppleva att olikheter kan vara en möjlighet 
att utvidga sina egna kunskaper och sin förståelse.  Detta är även något som är av 
betydelse i den demokratiska utvecklingen. Westlund (2011) anser att maktrelationer 
ständigt finns omkring oss, också barn emellan. Författaren menar vidare att barns 



7   

möjlighet till inflytande inte stärks enbart för att vi vuxna inte styr. Lärare måste 
därför alltid vara närvarande vid dessa tillfällen och hjälpa barnen att se de 
maktrelaterade yttringar som finns.  
 
Arnér och Tellgren (2006) hävdar att vuxna ska och behöver vara vägledare för barn. 
De menar vidare att vuxna ofta ställer krav på att barn ska förstå det som vuxna 
förstår. Det är även vanligt att vuxna har tankar om att barn behöver regler samt att 
vuxna tror att de måste fostra och styra barnen mycket. Författarna anser även att det 
finns många exempel på att barn längtar efter att få mer inflytande och att kunna 
påverka sin vardag mer samt att bli mer lyssnade på. Vuxna lägger alltför mycket tid 
och kraft på att förhålla sig på ett sätt som de tror är det bästa, istället för att släppa 
in barnen och lyssna till de idéer och tankar som de har. Att vuxna äger makten är 
också något som författarna diskuterar, barn blir ofta exempelvis avbrutna i sin lek av 
vuxna. Vuxna sätter med andra ord ofta sina rättigheter framför barnens. De menar 
därmed att det är viktigt att ”den svages”, i detta fall barnets rättigheter, alltid måste 
uppmärksammas och försvaras. Barnens rättsliga ställning är fortfarande mycket 
svag och vuxna ser ofta förbi det samspel som äger rum i nuet då vuxna och lärare är 
för upptagna med att tänka på hur barnet ska ”bli” eller vad barnet ”borde” göra.  
 
Ett mål i Lpfö 98 (2010, s.9) är att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
självständighet och tillit till sin egen förmåga”. Arnér och Tellgren (2006) menar att 
vuxna vill och pratar mycket om att de vill att barnen ska bli självständiga och 
tänkande individer. Men för att nå dit så krävs det att vuxna lyssnar till dem och 
välkomnar det inflytande som skulle kunna vara möjligt om vi tog tillvara på barnens 
tankar, idéer och livshistoria. De menar vidare att perspektivtagande är viktigt för 
lärare att inta i verksamheten. De menar att barn lätt kan uppfatta en situation eller 
ett fenomen som för omgivningen kan uppfattas som irrelevant eller orimligt för 
vuxna eller omgivningen. Dessa orimligheter som barn ger uttryck för kan för vuxna 
likna missuppfattningar. Men det är vikigt att veta att dessa ”missuppfattningar” 
speglar barnens sätt att tänka och det finns alltid en anledning till att ett barn svarar 
eller uttrycker sig på det sättet det gör. Det är därmed viktigt, anser de, att vara 
intresserad av vad barnen uttrycker. Arnér och Tellgren anser att ett sätt att bemöta 
barnen där de är och få förståelse för det de ger uttryck för, är att inte ta det barnen 
säger som välbekant. Att man istället ska försöka se det som något annorlunda, nytt 
och spännande. Arnér (2009) menar att vuxna ofta säger nej till barnens initiativ och 
hävdar att man oftare borde säga ja till barnen. Genom att säga ja så välkomnar man 
också barnens idéer och initiativ.  
 

3. Metod 
3.1 Forskningsstrategi 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats med fem enskilda djupintervjuer 
för att undersöka hur lärare resonerar kring sin praktik om demokratiarbetet och hur 
lärare ser på begreppen inflytande, delaktighet och demokrati i förskolans kontext. 
En kvalitativ ansats syftar till att undersöka respondenternas tankar kring en 
förutbestämd frågeställning. Därför valde jag att använda mig av en kvalitativ ansats 
och inte en kvantitativ som mer syftar till att få fram statistiska uppgifter.  
 
För att få en uppfattning om respondenternas tankar valde jag att använda mig av 
djupintervjuer som metod för att lärarna inte skulle riskera att påverkas av varandras 
svar och tankar. Syftet med detta arbete är att undersöka lärares syn på demokrati i 



8   

förskolan samt hur de anser att de praktiserar demokrati i verksamheten, med fokus 
på barns inflytande och delaktighet. Jag ville även jämföra deras svar för att se om 
det fanns några likheter eller skillnader i deras sätt att definiera och tänka kring dessa 
begrepp. En fördel som Denscombe (2009) tar upp med att ha intervjuer, istället för 
exempelvis enkäter, är att det är lättare att känna av om respondenten missförstår 
frågan.  Det finns dock fördelar och nackdelar med alla metoder (Stukát, 2011). 
Genom att ha intervjuer så finns det även möjlighet för mig som intervjuare att ställa 
följdfrågor till respondenten. Nackdelen med intervjuer kan vara att respondenten 
beskriver hur de önskar eller tror att de förhåller sig i sin praktik istället för att 
beskriva den praktik som existerar.  
 

3.2 Urval 
Jag valde att intervjua fem lärare som är verksamma på samma förskola. Jag valde 
att intervjua både förskollärare och barnskötare, för att jag ville att undersökningen 
skulle bli så verksamhetsnära som möjligt. I dagens förskolor arbetar både 
barnskötare och förskollärare, därför kändes det relevant att få med båda dessa 
yrkeskategorier i intervjuerna. Jag valde att inte skriva ut yrkeskategorin i min 
intervjusammanställning. Detta valde jag dels för att det minskar risken för 
igenkänning, dels för att det inte var betydelsefullt i den undersökning jag gjort. 
Därför har jag valt att benämna respondenterna som lärare i texten oavsett 
yrkeskategori. Lärarna som var med i min studie vid intervjutillfället var mellan 21 
och 47 år. Att åldersskillnaden är ganska stor mellan den yngsta och den äldsta 
respondenten var något jag hade i åtanke då jag försökte få ett så varierat urval som 
möjligt. Att ha med en blandad ålder i mitt urval valde jag för att jag ville få en 
bredare bild av hur pedagogerna tänker.   
  

3.3 Genomförande 
Jag hade satt en begränsad tid på cirka 30 minuter för intervjuerna. Syftet med att ha 
en begränsad tid var för att risken för att sväva utanför ämnet skulle minska. Denna 
tidsbegränsning visade sig fungera mycket bra eftersom jag både hann få intressanta 
svar och tankar samtidigt som vi valde att gå vidare till nästa fråga då jag märkte att 
respondenten avvek från ämnet. Att ha en tidsbegränsning på cirka 30 minuter 
gjorde också att läraren inte behövde känna sig stressad med att svara fort.  
 
 

Jag intervjuade lärarna en i taget i ett enskilt rum. Detta för att få möjlighet till 
tystnad och för att inte bli störda.  Jag spelade in alla intervjuer på en bandspelare för 
att jag inte skulle behöva sitta och skriva samtidigt. Jag ville vara hundra procent 
fokuserad på det lärarna sa och därför kändes det som det bästa tillvägagångssättet. 
Jag hade även med mig en intervjuguide med alla mina frågor på. Denna 
intervjuguide fick respondenterna ta del av. Denna intervjuguide finns som bilaga i 
detta arbete. Jag använde mig av halvstrukturerade, öppna frågor i mina intervjuer. 
Det ger respondenterna möjlighet att utveckla sina tankar på ett annat sätt än om 
frågorna är helstrukturerade med begränsade svarsalternativ.  
 
För studiens syfte fick jag intressanta svar från alla respondenterna och det kändes 
väldigt naturligt och okomplicerat under själva intervjustunden. Jag upplevde även 
att många lärare fick ett ökat intresse för detta ämne och att många ville diskutera 
detta vidare även efter att intervjun var färdig.  
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3.4 Databearbetning  
Jag har analyserat mitt resultat genom att jämföra de svar som jag fått av lärarna som 
intervjuats. Jag har även tittat efter eventuella likheter i svaren som jag fått. Jag har 
tagit upp alla de frågor som jag ställt till respondenterna och gjort en sammanfattning 
av det jag anser är relevant att ta upp i mitt resultat. Alla intervjufrågor har 
genomsyrats av studiens syfte och dess forskningsfrågor. Jag delade upp 
intervjufrågorna i två delar. Den första delen handlade om inflytande och delaktighet 
och den andra delen handlade om demokrati. Detta valde jag att göra för att lättare få 
fram vad de olika begreppen innebar för respondenterna. I resultatpresentationen 
har jag vävt ihop svaren så att det bildar en helhet. När jag sammanställt mina 
intervjuer så har jag även tagit med citat från respondenterna. Att ha med citat anser 
jag även skapar en tydligare bild av hur lärarna tänker. När jag skrev ner mina 
intervjuer så gjorde jag det till en transkriberande text. Efter det gjorde jag texten 
mer flytande och läsvänlig och tog endast med det som jag ansåg var relevant från 
intervjuerna. Citaten från respondenterna som finns i resultatpresentationen är 
transkriberande. Dessa har jag inte ändrat på grund av att jag anser texten blir mer 
levande och för att jag ville fånga exakt hur läraren uttryckte sig i förhållande till 
frågorna.  
 

3.5 Etiska ställningstaganden  
Jag har beaktat Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer både innan och 
under mina intervjuer. Jag frågade varje enskild lärare om de ville delta i en intervju 
och berättade också vad resultatet av intervjuerna skulle användas till. Jag upplyste 
om att jag beräknade att intervjun skulle ta ungefär en halvtimme, men att de fick 
avbryta närhelst de ville och önskade.  Respondenterna blev även informerade om att 
jag inte kommer att använda mig av några namn och att allt material från 
intervjuerna kommer att vara konfidentiellt i mitt arbete. Jag valde att inte skriva 
ålder på respondenterna.  Endast den yngsta och äldsta respondentens ålder kommer 
att stå med, då jag ville belysa hur stor åldersskillnad det var mellan respondenterna. 
Jag valde att inte skriva varje respondents ålder just för att minska risken för 
igenkänning då alla dessa pedagoger arbetar inom samma verksamhet.  
 

4. Resultatpresentation   
4.1 Inflytande och delaktighet  
De flesta lärare som intervjuades ansåg att det är svårt att skilja på begreppen 
inflytande och delaktighet. Eftersom delaktighet och inflytande går lite hand i hand 
med varandra. En lärare beskrev det som att:  
 

Begreppen går in i varandra fast de betyder olika saker … Barnen blir ju delaktiga 
genom att ha fått inflytande av oss lärare.  

 
En annan lärare, ansåg att inflytande är mer verbalt och delaktighet är mer fysiskt, att 
man som lärare ska se till att inflytandet leder till delaktighet. Hon menade också att 
det är upp till lärarna att se till att inflytandet leder till delaktighet. Att barnen är mer 
fysiska då det handlar om delaktighet var det fler som ansåg i intervjuerna. Alla var 
också överens om att delaktighet och inflytande inte är samma sak, men att det är 
svårt att definiera begreppen. En lärare uttryckte sig så här:  
 

Man kanske borde reflektera mer över vad inflytande och delaktighet egentligen betyder 
och innebär, det är ju faktiskt inte samma sak.  



10   

 
Att det är svårt att skilja på delaktighet och inflytande som begrepp är något som alla 
lärarna varit eniga om. Att begreppen är svåra att förklara och definiera utan 
varandra är även något som majoriteten av lärarna ansåg. De flesta lärare ansåg dock 
att inflytande handlar om verbal handling och lärarens förmåga att ta tillvara på detta 
och att delaktighet handlar mer om en fysisk handling, då barnen är fysiskt delaktiga 
i exempelvis en aktivitet.  
 
Att lärarrollen är viktig och spelar stor roll för barnens inflytande och delaktighet var 
också alla eniga om i intervjuerna. En lärare menade att: 
 
 

Det är speciellt viktigt då man arbetar med små barn att man som lärare måste kunna 
tolka vad de vill säga eller vad de vill. 

 
Ett exempel på hur lärarna ser sin egen roll ger en av lärarna. Hon menar att det är 
viktigt och betydelsefullt att man är en lyssnande lärare och att man ska försöka hålla 
diskussioner tillsammans med barnen så gott det går och är möjligt.  
 
En annan lärare hävdade att det är upp till lärare att finnas där som en gränssättare. 
Det här med gränssättning var en annan lärare också inne på då hon uttryckte att: 
 

Vissa saker har vi ju ramar och rutiner för, tider för mat bland annat, men andra saker 

kan de ju få möjligheten att välja. 
 
En lärare hävdade att det är viktigt att man ger barn möjlighet att vara delaktiga. Hon 
ansåg även att det är av betydelse att se till så att alla barn får möjligheten att vara 
med och delta.  
 
Flera ser lärarrollen som viktig då de arbetar med inflytande och delaktighet i 
förskolan. Att det är viktigt att vara en lyssnande lärare som tolkar barnens språk och 
uttryck samt att man försöker hålla en diskussion tillsammans med barnen som ska 
utgå från deras förutsättningar och behov. Att alla barn ska känna sig delaktiga är 
också något som lärarna sett som viktigt.  
 
Alla lärare var också eniga om att alla mål och riktlinjer i läroplanen för förskolan på 
något sätt går in i inflytande, delaktighet och demokrati. En lärare menade att: 
 

 … barn kan mycket mer än vad vi vuxna tror och det är viktigt att som pedagog inte 
alltid utgå från att det finns ett korrekt svar, alla barn måste få leva ut sina kunskaper.  

 
Att man ska se det kompetenta barnet och att se barn som entreprenörer. En lärare 
hävdade exempelvis att ”barnens tankar och idéer är sanning”. Att uppnå inflytande 
och delaktighet utan existens av respekt är något som en annan lärare också tar upp 
som en omöjlighet.  
 
Genom lärarnas svar på denna fråga angående vilka mål och riktlinjer som de mest 
utgår från så kunde jag konstatera att de ansåg att alla mål och riktlinjer är viktiga.  
De ansåg även att det är viktigt att se det kompetenta barnet. Dessa svar speglar även 
en bild av vilken barnsyn lärarna gestaltar i intervjuerna. Av alla respondenters svar 
att tolka så anser jag att deras barnsyn i grund och botten vilar på en relativt likartad 
grundtanke, och det är att de försöker se och tro på det kompetenta barnet.  
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På frågan om vad lärarna anser att barnen borde ha inflytande över i sin vardag så 
fick jag ganska olika svar. En lärare tog upp hur man kan förhålla sig och tänka kring 
denna fråga. Hon menade att det är viktigt att barnen får vara sig själva när de 
kommer till förskolan och att det kanske inte är viktigt för alla barn att synas och 
höras. Att som lärare därför alltid utgå ifrån barnens behov är då viktigt.  En lärare 
hävdade att vissa barn har behovet av att ha napp utöver vilan, och de barnen får 
också ha det, medan andra barn kanske inte har det behovet och får därför inte ha det 
utanför vilan. Hon menar vidare att det då är viktigt att ha en dialog med barnen om 
varför bestämmelserna ser ut som de gör och försöka få dem att förstå att alla barn 
har olika behov. En annan lärare menade att det är vi lärare som håller i ramarna, 
men att det är viktigt att barnen får möjlighet att bestämma över det som är möjligt 
att bestämma över. Det kan exempelvis vara vilken mössa de ska ha på sig ute, men 
att de måste ha mössa är något barnen inte får styra över, menade hon.  
 
Att barnen inte kan ha inflytande över när de ska äta och vila samt vissa andra 
rutiner, är något som alla lärarna var eniga om. En lärare menade att:  
 

Vi pedagoger ser ju hela dagen och vill bland annat att barnen ska få möjlighet till 
utelek så det är därför vi är ute varje förmiddag, utifall det skulle bli dåligt väder på 
eftermiddagen.  

 
I intervjusvaren upplever lärarna att de försöker vara så flexibla som möjligt och ta 
tillvara på barnens inflytande och delaktighet. Barnen får bestämma över det som är 
möjligt att vara flexibel i, men att barnen mår bäst av att lärarna styr och bestämmer 
över vissa saker. Många lärare hävdar att det bör finnas en balans i barns inflytande, 
att barnen inte ska ha för mycket och inte för lite inflytande i verksamheten. Många 
lärare menar också att inflytandet ska anpassas efter barnets mognad och behov.  
 
Att det är viktigt att förstå att lärare bär på en stor makt när det gäller barns 
inflytande och delaktighet, är något som en lärare beskriver. Hon menar vidare att 
det är viktigt att man är medveten om att lärare ska finnas där för barnen och förhålla 
sig mot barnen och mot andra vuxna så som de själva förespråkar och vill att barnen 
ska förhålla sig.  
 
Att det finns hinder samt möjligheter när det gäller inflytande och delaktighet är 
också något som alla lärare är överens om. Ett hinder till att få in barnens inflytande 
menar lärarna exempelvis kan vara då man försöker få in barnens inflytande under 
en samling, men att det inte är genomförbart av olika anledningar som kan uppstå. 
Hon menar ändå att man måste våga testa och vidga sina egna gränser och inte vara 
rädd för att gå utanför ”ramarna” som finns. En annan lärare håller med om detta och 
menar vidare att det är viktigt att man reflekterar kring varför man gör vissa saker. 
Att man ska vara vaksam så att man inte fastnar i gamla mönster för att ”så har vi 
alltid gjort”. Jag upplever att samtliga lärare kommer in i detta spår under 
intervjuerna om de hinder och möjligheter som finns. Alla snuddar vid det här med 
att det är lärarna som sätter ramarna och att vi istället ska försöka se möjligheterna. 
En lärare uttrycker:  
 

Oftast när det blir problem med något barn eller med en grupp så är det ofta vårt eget 
fel, det handlar om att stanna upp och ta reda på varför det blev som det blev. 
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Läraren menar vidare att en möjlighet till att barn får inflytande och delaktighet i 
verksamheten är om lärarna äger en liknande barnsyn.  
 
Att kunna sätta ord på vad missbrukande makt är i förhållande till inflytande och 
delaktighet var något alla lärare hade tankar om. Alla hade olika exempel på 
situationer då missbrukande makt kunde förekomma. Gemensamt för dessa exempel 
var då lärare i olika situationer sätter sin egen bekvämlighet och sina egna intressen 
framför barnens intressen.   
 
Några lärare kom även in på att det finns både medveten och omedveten makt. En av 
lärarna tog upp att det är viktigt att reflektera och tänka på varför man gör vissa saker 
och vilket syfte det har, detta menade hon kunde förebygga missbrukande makt. 
Några lärare tog upp att missbrukande makt kunde vara att en och samma person 
bestämmer hela tiden. En lärare menade även att maktmissbruk kan vara omedvetet 
och att det då är viktigt som lärare att kunna ifrågasätta sina kollegor, samt att kunna 
ta emot konstruktiv kritik då någon annan kanske upplevt att man har missbrukat sin 
makt. Att missbrukande makt kunde vara att man som lärare tycker och förhåller sig 
på ett sätt som inte är bra för barnen, detta menade läraren kunde vara både 
medvetet och omedvetet.  
 

4.2 Demokrati 
Alla lärare var överens om att demokrati handlar om att majoriteten vinner i ett 
beslut. Sedan ansåg nästan alla att demokrati även handlar om att se minoriteten. 
Alla lärare var även överens om att demokrati i förskolan är viktig. En lärare menade 
att det är viktigt att alla barn får vara med och diskutera och att man som lärare är 
intresserad av vad de tycker och tänker. En annan lärare menade att även fast barnen 
inte alltid kan få vara med och bestämma så ska de ändå ha sin talan. Hon menade 
att: 
 

Det är viktigt att lärare är öppna för att diskutera och samtala kring saker och 
ting, att man inte bara stänger av och tänker att så kan man inte tycka. 

 
Att specificera mål och riktlinjer som går in i och handlar om demokrati i läroplanen 
tyckte de flesta var svårt, men en lärare ansåg att värdegrunden går in väldigt mycket 
i demokratibegreppet. Hon uttryckte att: 
 

 Många mål går in i det att man gör tillsammans med barnen.  Delaktighet skapar 
möjligheter och forum för att kunna tala om vad de vill eller vad de flesta vill.   

 
En annan lärare hävdade att alla mål som står i läroplanen går in i eller hand i hand 
med demokratibegreppet eller det demokratiska förhållningssättet.  
 
En lärare menade att hon tänker mycket på att kommunikation är viktigt och 
betydelsefullt då hon försöker få in demokrati i verksamheten. Hon menade att: 
 

Demokrati är ju folkets ord och folket i förskolan är ju barnen och det är ju vi lärare som 
har makten och som ska kunna stanna upp och tänka över huruvida barnen är 
intresserade av det vi gör, vi måste även reflektera kring varför vi gör det vi gör.  

 
Många lärare menade att sättet att arbeta och praktisera demokrati i förskolan 
liknade förhållningssättet som de använder när det gäller inflytande och delaktighet. 
Lärarna menar att de inte har något speciellt syfte eller mål med demokratin i 
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verksamheten mer än att följa det som står i läroplanen för förskolan. En lärare 
beskrev att när hon arbetar med demokrati ifrågasätter hon ofta om hon har 
tillgodosett alla barns behov.  Hon beskriver även att hon tycker det är viktigt som 
lärare att inte glömma bort de barn som riskerar att hamna i bakgrunden.    
 
Alla lärare delar en liknande barnsyn då de arbetar och praktiserar demokrati. Att 
som lärare ha förmågan att se alla barn och utgå från deras förutsättningar och behov 
är något som alla dessa lärare på något sätt ser som en förutsättning för att kunna 
uppnå en demokratisk miljö. Lärarnas barnsyn verkar också påverka hur de tänker 
kring barns inflytande och delaktighet samt hur de väljer att arbeta med demokrati.  
En lärare utvecklade frågan om hur hon ser på sin barnsyn genom att hon uttryckte 
att:  
 

… Man ska vara nyfiken istället för att tycka att barn är knäppa. Att man är intresserad 
och sätter igång en process och ser vart det leder eller se vad de tänker vidare. Man kan 
göra så mycket. Det är spännande för barn har en annan värld. Barn har inga gränser, 
det är oftast vi vuxna som sätter gränser.  

 

Att vuxna kan vara ett hinder för att en demokratisk miljö ska kunna äga rum är 
också något som alla lärare anser. En lärare menar att det kan bli ett hinder om inte 
vuxna delar samma barnsyn eller samma tankesätt när det gäller demokrati och hur 
den ska utformas och praktiseras. En lärare menar också att föräldrar kan vara ett 
hinder för att demokrati ska kunna äga rum på bästa sätt, hon menade att:   
 

Vissa föräldrar är rädda för att barnet exempelvis ska göra sig illa på förskolan.  Detta 
kan i sin tur leda till att pedagoger anpassar sig till föräldrarnas önskemål och farhågor.  
Jag vill ju som lärare att barnen ska bli självständiga individer. Man måste som lärare 
kunna prata med föräldrarna och förklara vårt uppdrag men samtidigt respektera 
föräldrarnas oro. Vi lärare kan inte garantera att barnet aldrig gör sig illa, för vi kan inte 
gå runt och flytta på saker exempelvis.  

 
En aspekt som många lärare beskriver i intervjun är att barnen får möjlighet till att 
bli självständiga individer som förhoppningsvis vågar tycka och tänka. En lärare 
menade att det är viktigt att vi förstår att det är vårt ansvar som lärare att se till att 
barnet får denna möjlighet, möjligheten att våga tycka och tänka.  
 
Att vi vuxna äger all makt, är något en lärare går in på när jag ställer frågan om hur 
hon ser på missbrukande makt när det gäller demokrati. Hon menade att: 
 

Vi lärare har ju hur mycket makt som helst egentligen som vi kan använda oss av… Det 
handlar om att bli medveten om och att kunna vara självkritisk samt reflektera kring 
sitt eget förhållningssätt … Man kanske själv tycker att man är demokratisk, medan 
kollegorna inte alls anser det … Det gäller att vara uppmärksam…   

 

4.3 Sammanfattning 
I intervjuerna framkom det att respondenterna ansåg att det var svårt att definiera 
och skilja på begreppen inflytande och delaktighet. De flesta lyfter lärarrollen som 
viktig då de arbetar med inflytande, delaktighet och demokrati i förskolan. Alla lärare 
var överens om att alla mål och riktlinjer i läroplanen för förskolan på något sätt går 
in i inflytande, delaktighet och demokrati. Lärarna beskriver att de tycker att barn ska 
ha inflytande och att barnen genom deras praktik får inflytande i förskolan. Däremot 
skiljer sig lärarnas svar för vad och hur mycket barn kan ha inflytande över. Alla 
lärare ansåg även att vuxna kan vara ett hinder för en demokratisk miljö. Några 
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lärare lyfter maktmissbruk, medveten eller omedveten. Det var även många lärare 
som menade att sättet att praktisera demokrati i förskolan liknade det 
förhållningssätt som används under praktiken av inflytande och delaktighet.  

 

5. Resultatanalys och diskussion 
5.1 Metoddiskussion  
Att intervjua lärare som är verksamma inom förskolan ansåg jag var intressant och 
gör det möjligt att få reda på vad deras tankar är kring inflytande, delaktighet och 
demokrati i förskolan. Jag hade även tanken att lärare som är verksamma också kan 
komma med konkreta exempel kring hur de arbetar för att gestalta dessa begrepp i 
verksamheten. Denscombe (2009) hävdar att urvalet av personer i en undersökning 
ska kunna tillhandahålla relevant information om det som ska undersökas. Detta har 
jag haft i åtanke i mitt urval av respondenter då jag valt att ha med lärare som är 
verksamma i förskolan och som därför också har i uppdrag att utforma verksamheten 
efter demokratiska värderingar, där barns inflytande och delaktighet lyfts fram i 
uppdraget (Lpfö 98, 2010).  
 

Intervjustudien gav mig en bild om hur lärarna tänker kring sitt arbete i förskolan 
och hur de resonerar kring begreppen inflytande, delaktighet och demokrati.  Lärarna 
på den verksamhet där jag utförde mina intervjuer synliggjorde en liknande 
uppfattning om hur de tycker att man ska praktisera och förhålla sig kring inflytande, 
delaktighet och demokrati i förskolan. Lärarna som intervjuades uttryckte sig dock 
olika, vissa gick in djupare i ämnet medan vissa nöjde sig med att ibland endast svara 
med en mening.  
 
En del respondenter upplevde jag blev eftertänksamma när de skulle svara på vissa 
frågor. Eftertänksamheten dök speciellt upp vid frågor som var mer riktade, var något 
jag observerade under intervjuerna. Jag tolkade att respondenterna blev 
eftertänksamma då en tystnad kunde infinna sig vid frågor som exempelvis handlade 
om vilka riktlinjer och mål som de ansåg var viktiga i de olika aspekterna. Jag tror att 
en orsak till denna eftertänksamhet grundar sig i att frågor som dessa kan leda till att 
respondenten tror att det finns ett ”rätt” eller ”fel” svar. När jag hade konstaterat 
detta faktum så försökte jag att förtydliga vad mina intervjuer gick ut på och återigen 
berätta om mitt syfte. Detta för att lärarna skulle få större förståelse för att det var 
deras tankar och resonemang som var det viktiga.   
 
Att intervjua lärarna en och en anser jag var positivt eftersom vi då hann sätta oss ner 
i lugn och ro och gå igenom frågorna i den takt som passade dem. Vissa tog sig mer 
tid att tänka och reflektera kring de frågor som jag ställde. Genom att intervjua 
lärarna en och en så finns det heller ingen risk för att de påverkar varandras svar. Att 
använda sig av intervjuer istället för exempelvis enkäter leder också till mer utförliga 
och utvecklande svar. Genom intervjuer så får man veta mycket om hur respondenten 
tänker kring en viss fråga. Det är heller inte lika stor risk att respondenten 
missförstår frågorna då man sitter och har ett möte. Genom att ha en intervju så 
anser jag också att risken för missförstånd minskar, då respondenten kan fråga om 
denne inte förstår frågan. Flera gånger så stannade vi upp vid frågor då läraren 
undrade om hennes ”definition” stämde. Jag försökte då återigen förklara att alla kan 
tolka och definiera begrepp och frågor olika och att det var just det som var det 
intressanta i min studie.  
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Jag var även rädd för att styra för mycket under mina intervjuer. Många gånger så var 
intervjuerna nära att omvandlas till diskussioner, men jag upplevde att jag lyckades 
avstyra detta genom att stanna upp och invänta pedagogen istället för att ”styra in” 
läraren på en viss tanke eller definition. Jag fick hela tiden påminna mig själv om att 
det faktiskt var lärarnas tankar som var det intressanta, även fast en diskussion i 
detta ämne också hade varit intressant.  
 
Det är svårt att hålla i en intervju utan att på något sätt styra respondenten då den 
som intervjuar kan få olika tonfall och ansiktsuttryck samt gestikulera på ett sätt som 
kan påverka respondentens svar. Jag försökte att ställa så öppna och utvecklande 
frågor som möjligt för att få ta del av lärarnas tankar och svar.  Nu i efterhand så 
tänker jag att det hade varit givande med fler följdfrågor för att få en djupare 
förståelse kring hur lärarna resonerade kring sitt eget förhållningssätt samt hur de 
anser att de tar tillvara barns inflytande och delaktighet.  
 

5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 
5.2.1 Lärares förhållningssätt 
I resultatet så visade det sig att alla lärare ansåg att lärarrollen spelar en viktig roll för 
barnens inflytande, delaktighet och i ett demokratiskt perspektiv. En lärare lyfter att 
det är speciellt viktigt då man arbetar med små barn att man kan tolka vad de vill 
säga eller vad de vill göra. Ekelund (2011) menar att det kräver stor uppmärksamhet 
och lyhördhet för att förstå och tolka små barn. Författaren hävdar också att det är 
viktigt att man väntar in barnet så att man hinner tolka och inte riskerar att ingripa 
och styra i onödan. Detta stödjer Sandberg och Sandström (2012) då de hävdar att 
förmågan att inta ett barns perspektiv är en förutsättning för att uppnå barns verkliga 
delaktighet.  
 

Jag delar både Ekelund (2011), Sandberg och Sandströms (2012) tankar om att lärare 
måste vara lyhörda för att kunna tolka små barns intentioner och önskemål innan 
man ingriper i en situation. Det är viktigt att vara nyfiken på barns perspektiv och 
förståelse av olika fenomen samt att reflektera över hur man ingriper i en viss 
situation och vilket syfte man har med att ingripa. Att ställa sig själv frågorna ”vad, 
hur och varför?” eller ”för vem?”. Dessa frågeställningar är viktiga och dessa bör 
finnas i en lärares bakhuvud hela tiden. Att ifrågasätta sig själv och sitt agerande ökar 
också medvetenheten kring sitt eget förhållningssätt.  Detta är naturligtvis en svår 
balans mellan att ”göra för mycket” eller ”för lite”. Det är väsentligt att vara medveten 
om sin egen maktposition som lärare och vad det för med sig.  
 
5.2.2 Samtalets betydelse 
En av respondenterna i intervjun menar att det är viktigt att man är en lyssnande 
lärare. Hon menar vidare att det är viktigt att man för samtal och diskussioner med 
barnen på den nivå som är möjlig. Kommunikationens betydelse lyfter även Sandberg 
och Sandström (2012) som en förutsättning för att barns inflytande ska bli en realitet 
då de menar att barns sätt att kommunicera ska tas på allvar. Ekelund (2011) menar 
att det är stor skillnad på att tala till barn och att samtala med barn. Genom att 
samtala med barn så anser författaren att vi lättare kan förstå och sätta oss in i deras 
livsvärld samt lära känna dem bättre. Samtalet mellan barn och vuxna kan utgöra en 
viktig del och skapa en bra grund för inflytande och delaktighet.  
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5.2.3 Begreppens betydelse 
Flera av lärarna ansåg att det var svårt att skilja på begreppen inflytande och 
delaktighet, men de var eniga om att dessa begrepp inte är samma sak. Alla var 
överens om att inflytande är mer verbalt och att delaktighet är mer fysiskt. En lärare 
hävdade att det är lärarens ansvar att se till så att barnens inflytande leder till 
delaktighet. För att barnen ska få inflytande är det viktigt att man är lyhörd till 
barnens unika språk och signaler, inte bara mellan pedagoger och barn utan även 
barn emellan. Lärarnas lyhördhet skapar då förutsättningar för barns delaktighet. 
Genom att förhålla sig på detta sätt och genom att inkludera barnen i diskussioner, 
samtal och vardagliga aktiviteter så blir det även lättare att lära känna barnen och få 
insikt i vad de tycker är roligt, intressant och spännande. Åberg och Lenz Taguchi 
(2009) hävdar att lärandet inte enbart kommer från vuxna, att lärandet skapas och 
utvecklas genom samspel mellan människor. Det är därmed upp till vuxna att 
synliggöra barnens unika förmågor och lyfta fram deras kompetenser.  
 
Alla som intervjuades ansåg att de arbetar med dessa aspekter i sin verksamhet. En 
lärare som jag intervjuade hävdade att man som lärare borde reflektera mer över vad 
inflytande och delaktighet egentligen betyder och vad det innebär för att kunna 
utveckla detta.  Som jag tidigare skrivit så menar Åberg och Lenz Taguchi (2009) att 
demokrati och delaktighet är begrepp som måste diskuteras. Detta eftersom orden 
kan tolkas och ha olika betydelse för olika människor.  
 
5.2.4 Hinder för inflytande, delaktighet och demokrati 
Det kan finnas många orsaker till att man inte lyckas tillvarata barns inflytande och 
delaktighet. Dels kanske man som lärare är rädd för att det ska bli ”kaos” om man 
släpper på tyglarna eller så kanske man helt enkelt inte är medveten om att man kör 
på gammal rutin. Lärarna ansåg i intervjuerna att barn skulle få ha inflytande över 
det som går att ha inflytande över. I praktiken menade en lärare att det kunde 
innebära att när barnen p.g.a. kyla måste ha mössa på sig, kan man som lärare ge 
barnen möjlighet att välja mellan två mössor. Genom att förhålla sig så får barnen ett 
visst inflytande även om de inte kan välja bort mössan.  
 
I resultatet framkom att rutinerna är ett område där lärarna var restriktiva till hur 
mycket inflytande barnen kunde ha. Dessa rutiner var exempelvis vilan, mattider och 
utevistelsen. Denna restriktivitet kan avspegla oro och farhågor för kaos om rutiner 
ändras för vilan eller mattider. I synnerhet då rutiner och vanor även skapar trygghet 
hos barnen. Däremot ställer jag mig frågande till vilka motiv lärarna har till att inte 
låta barnen ha inflytande över när utevistelsen ska ske. Argument som ”dåligt väder” 
tolkar jag som en värdering som lärarna tar utifrån ett vuxenperspektiv och inte ett 
barnperspektiv.   
 
Att vuxna kan vara ett hinder för att lyckas skapa en demokratisk miljö, hävdade alla 
lärare. En lärare menade att det kan bli ett hinder om lärarna på förskolan inte delar 
samma barnsyn eller tankesätt eftersom detta påverkar lärarnas förhållningssätt och 
handlingar i praktiken. Därmed anser jag liksom Åberg och Taguchi (2009) att det är 
viktigt att bli medveten om sitt eget förhållningssätt och sina egna pedagogiska 
värderingar då man vill skapa ett demokratiskt klimat i förskolan. Denna 
medvetenhet är viktig för att kunna diskutera med kollegor om sitt förhållningssätt 
och sina pedagogiska värderingar. 
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I Lpfö 98 (2010, s. 12) så står det att ”förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett 
reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll”. Med detta menar jag att 
lärare har ett ansvar att se till att detta efterföljs och att det inte är hållbart eller 
godtagbart att bara ”köra på utan att reflektera över sitt förhållningssätt”.   
 
5.2.5 Det kompetenta barnet 
De intervjuade var eniga om att barns inflytande, demokrati och delaktighet är viktigt 
och att det ingår i uppdraget. Lärarna som intervjuades ansåg att alla riktlinjer och 
mål i läroplanen är viktiga. När jag frågade dem om det fanns något speciellt de 
förhöll sig till när det gällde inflytande och delaktighet så ansåg många att det är 
viktigt att ”se det kompetenta barnet”. Detta anser jag speglar lärarnas uttalade 
barnsyn. Alla lärare beskrev även tankar om vad och hur mycket barnen kan ha 
inflytande över verksamheten. Att tro på det kompetenta barnet är betydelsefullt då 
man jobbar med inflytande, delaktighet och demokrati i förskolan. Detta leder 
förhoppningsvis till att lärare också använder sig av ett demokratiskt förhållningssätt 
gentemot barnen och andra vuxna. Lärarna hade tron på det kompetenta barnet men 
samtidigt så beskrev de att det i vissa situationer och sammanhang är nödvändigt att 
begränsa inflytandet och delaktigheten för barnens bästa.  
Ett exempel som jag tycker belyser detta var när en lärare berättade om att det på 
hennes avdelning fanns små barn som verkligen var i behov av napp utöver vilan och 
att dessa barn även var tillåtna att ha det. Medan andra barn som ville använda napp 
utöver vilan som inte var i behov inte fick lov att ha det. Läraren beskrev att hon 
kände barnen så bra att hon kunde avgöra utefter det vilka barn som var i behov av 
napp eller inte utöver vilan. Hon beskrev också att vissa barn verkligen blev ledsna 
och kunde vara det en lång tid om de inte fick ha nappen, medan vissa barn bara 
”ville ha för att ha”. I detta exempel kan man reflektera över vem som vet barnens 
bästa och vad som är bäst för barnet. Det finns en fara med att generalisera barns 
behov utifrån dess känsloyttringar. Alla barn är olika individer och det är inte säkert 
att alla barn visar sina behov på samma sätt.  
 
En lärare beskrev att det är viktigt att barnen känner att de får vara sig själva när de 
kommer till förskolan. Alla lärare var även överens om att barnen ska få vara 
delaktiga samt ha inflytande. Om lärare skulle våga släppa in barnen mer i 
verksamhetens utformning så skulle de kunna uppnå en ännu större utveckling, både 
hos barnen och hos lärare. Detta stödjer Ekelund (2011) då hon menar att vi lärare 
borde säga ”ja” oftare än ”nej”. Hon menar att det kan vara bättre om man verkligen 
inte hinner genomföra eller uppfylla barnens initiativ att säga ”Ja, det låter som en 
jättebra idé, men vi hinner inte det just nu”, och sedan förklara varför man inte 
hinner.  
 

Att tro på det kompetenta barnet, hävdade alla lärare var viktigt. En lärare beskrev att 
det är viktigt att man som lärare har respekt och har förståelse för att barnens tankar, 
idéer och resonemang är sanning för dem. Hon menar vidare att det därmed är 
viktigt att lärare bemöter barnens tankar och uttryck med respekt, för utan respekt 
och värdegrund så utvecklas heller aldrig något inflytande eller delaktighet. Det är 
därför viktigt anser jag, att hela tiden arbeta med värdegrundsfrågor i för barnen 
meningsfulla sammanhang, genom att ta vara på situationer i vardagen till 
reflektionssamtal tillsammans med barnen. Det är även betydelsefullt att lärare inser 
vilken stor makt de har gentemot barnen och att vi förstår vad konsekvenserna kan 
bli om lärare missbrukar den.  
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5.2.6 Maktmissbruk 
Att maktmissbruk finns i förskolan var alla lärare överens om. Det var även något 
som alla lärare ansåg vara negativt. En lärare menade att det är viktigt att man 
kommer ihåg och är medveten om att vi lärare och lärare ska finnas där för barnen. 
Att vi ska förhålla oss mot barnen och mot andra vuxna som vi själva förespråkar och 
vill att barnen ska förhålla sig.  
 
Genom lärarnas förhållningssätt gentemot varandra och barnen så kan inflytande, 
delaktighet och demokrati indirekt förespråkas. Jag har en tanke om att barn gör som 
vuxna gör och inte som vuxna eller lärare säger till dem att de ska göra. En lärare 
konstaterade även att det finns maktmissbruk som är omedveten. Ett sätt att undvika 
omedvetet maktmissbruk anser jag är att ständigt reflektera och bli mer medveten 
om sin egen maktposition gentemot barnet.  Är man medveten och öppen för 
konstruktiv kritik av såväl kollegor, barn och föräldrar så skapar man förutsättningar 
för att det omedvetna maktmissbruket minskar. Under mina intervjuer så kom vi 
även in på att det finns medvetet maktmissbruk bland lärare i förskolan. Detta kan 
vara om en lärare gör någonting eller avstår något för att gynna sig själv. 
Maktmissbruk kan te sig i olika former, jag tror därmed att det är viktigt att man som 
lärare inte ”köper” allt vad ens kollegor säger eller gör. Det är viktigt att man vågar 
ifrågasätta, samt att man kan ta konstruktiv kritik.  
 
När jag kom in på frågorna som handlade specifikt om demokrati var alla lärare 
överens om att demokrati handlar om majoritetsbeslut. Alla kom också in på att 
värdegrund går in väldigt mycket i demokratibegreppet. Att det är viktigt att alla barn 
blir sedda och bekräftade. Nästan alla som intervjuades nämnde också att demokrati 
även handlar om att se individen. Ibland får inte alla barn sina intressen 
tillgodosedda vid demokratiska beslut då barnen exempelvis röstat fram något. 
Lärarna menade då att det är viktigt att vara lyhörd för vad som händer i gruppen. 
Det är viktigt som lärare att uppmärksamma om det finns barn som upplever att de 
sällan har inflytande eller inte känner sig delaktiga i demokratiska beslut. Genom 
denna reflektion så skapas en medvetenhet som kan möjliggöra att läraren låter dessa 
barn få större inflytande vid nästa tillfälle.  
 

5.3 Slutsatser 
Resultatet visar att det var väldigt mycket som respondenterna gav en snarlik bild av 
när det gällde barns inflytande, delaktighet och demokrati. De var bland annat 
överens om att lärarens förhållningssätt har en avgörande betydelse för att skapa 
förutsättningar för dessa aspekter. Alla som intervjuades ansåg också att de gav 
barnen möjlighet till inflytande. De tyckte även att det är viktigt att utgå från det 
kompetenta barnet, en förutsättning för att uppnå inflytande. Trots detta var de också 
eniga om att det finns begränsningar för vad de ansåg att barnen kunde ha inflytande 
över, vilket också var den enda fråga där lärarna skiljde sig åt.  
 
Av mina intervjuer att döma och genom den litteratur som jag tagit med i detta arbete 
så har jag också kommit till insikt om att ”tron på det kompetenta” barnet kan ha 
flera definitioner. Därmed är det av stor vikt att man kan mötas och ha en dialog, 
lärare emellan. Detta för att diskutera och komma fram till en gemensam syn på hur 
man ska förhålla sig och vad det innebär. Det är lätt att säga att man tror på det 
kompetenta barnet, men man behöver ständigt diskutera vad det betyder och vad det 
innebär i praktiken.  
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Att inflytande, delaktighet och demokrati genomsyrar hela läroplanen var alla 
pedagoger eniga om. Under intervjuerna kom det även fram att flera lärare menade 
att man borde reflektera och beakta hur man som lärare praktiserar demokrati i 
förskolan samt barns inflytande och delaktighet.  
 

5.4 Fortsatt forskning 
Under arbetets gång har jag kommit fram till att det skulle vara intressant att höra 
barnens upplevelser och tankar om inflytande, delaktighet och demokrati. Även fast 
lärare upplever att de arbetar och förhåller oss på ett sätt som de tror ger barnen 
möjlighet till inflytande, delaktighet och demokrati, är det inte säkert att barnen 
upplever det på samma sätt.  Det skulle vara intressant att intervjua barnen och fråga 
dem om vad de tycker att de har inflytande över och vad de skulle vilja ha mer 
inflytande i. Om jag skulle forska vidare och göra en undersökning som skulle utgå 
från barnens perspektiv så skulle man även kunna jämföra om barnens upplevelser 
stämmer överens med lärarnas intentioner i deras förhållningssätt och tankar.  
 

5.5 Pedagogisk relevans   
I läroplanen för förskolan så står det att förskolan ska vara intressant och meningsfull 
för alla barn som deltar. Det står även att förskolan ska låta barnen vara med och 
utforma och påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt. För att detta ska bli 
möjligt så är det viktigt och betydelsefullt att lärare låter barnen få inflytande och 
möjlighet till delaktighet. Det är även viktigt att inta och förmedla ett demokratiskt 
förhållningssätt för att visa på att allas åsikter och tankar är viktiga. Förskolans 
uppdrag är att ge förutsättningar för och grundlägga och förankra det livslånga 
lärandet och tron på den egna förmågan. Att arbeta med inflytande, delaktighet och 
demokrati i förskolan ska leda till att barnen känner sig betydelsefulla och viktiga. 
Detta ska utveckla en självkänsla hos barnet och få barnen att känna att det de säger 
och tänker har betydelse. Lärare i förskolan ska bidra till att utveckla de kompetenser 
som efterfrågas i deras framtida samhällsliv.  
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Bilaga - Intervjuguide 
 
Frågorna som jag ställde under intervjuerna var: 

 Hur ser du på din roll då du arbetar med barns inflytande och delaktighet i 
verksamheten?  

 Vad anser du är skillnaden mellan inflytande och delaktighet? 

 Vilka mål samt riktlinjer ur läroplanen är viktiga för dig att utgå från? 

 Vad anser du samt dina kollegor är speciellt viktigt att barn får inflytande och 
delaktighet i? 

 Vad anser du att barnen ska ha mindre inflytande och delaktighet över och 
varför? 

 Hur tar du tillvara på barns inflytande? 

 Vad har ni för mål/syfte med barns inflytande i verksamheten? 

 Vilka möjligheter samt hinder anser du kan uppstå i vardagen då du/ni arbetar 
med barns inflytande? 

 Hur ser du på missbrukande makt i förhållande till inflytande och delaktighet? 
 
 

 Hur ser du på demokrati i förskolan/skolan? 

 Vilka mål och riktlinjer anser du är viktiga att utgå från då man praktiserar 
demokrati i förskolan/skolan? 

 Hur arbetar ni lärare tillsammans för att få in demokrati i verksamheten? 

 Hur praktiserar du demokrati i förskolan/skolan? 

 Vad har ni för gemensamt mål/syfte med demokrati i eran verksamhet? 

 Vad har du för barnsyn då du praktiserar demokrati? 

 Vilka möjligheter samt hinder anser du kan uppstå i vardagen då du 
praktiserar demokrati? 

 Hur kan vi lärare missbruka vår makt i förhållande till demokrati? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


