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SAMMANFATTNING 

Anna-Karin Ekberg och Kristina Engstrand 

 

Delaktighet i förskolan – och det deliberativa samtalets förekomst. 

 

Participation in pre-school. And the deliberative conversation presence. 

Antal sidor: 48 

Enligt läroplanen för förskolan har pedagoger på förskolan förutom ett omsorgsuppdrag att se 

till barns demokratiska fostran. Det är detta demokratiuppdrag som vi vill belysa med vårt 

examensarbete. Det har vi gjort genom att intervjua rektor, pedagog och barn på en och samma 

förskola.   

 

Frågeställningarna har handlat om delaktighet, både hur delaktig man känner sig själv i 

organisationen samt tankar kring delaktighet i förskolan. Utifrån intervjuerna har vi analyserat 

svaren i förhållande till det deliberativa samtalet som utgör den demokratiska uppfattning som 

råder i läroplanen. Vi har också tittat på möjlighet och hinder för delaktighet. 

 

Till viss del kunde vi upptäcka att de samtal som fördes mellan rektor - pedagog hade drag av 

det deliberativa samtalet. Vi kom också fram till att det fanns en enighet omkring vikten av 

delaktighet men att det inte alltid är så lätt att leva upp till.  

 

Nyckelord: förskola, delaktighet, demokrati, deliberativa samtal och intervju
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INLEDNING  

För att bli en demokratisk medborgare måste vi få utbildning i demokrati. De 

gemensamma värderingarna är inget vi föds med utan något som vi behöver uppleva för 

att förstå innebörden av (Parker, 2005:657). Skolan och förskolan som institution är en 

betydelsefull arena för de grundläggande demokratiska värderingarna. Samtliga 

läroplaner för förskola och skola poängterar det demokratiska fostransuppdrag som vi 

som pedagoger har att arbeta efter (Larsson, 2003:152). När den första läroplanen för 

förskolan kom 1998 så förändrades synen på barns lärande från att tidigare ha sett barnet 

utifrån utvecklingspsykologiska stadier till att se barnets interaktion med 

förutsättningarna på förskolan och de erfarenheter barnet möter (Pramling-Samuelsson & 

Sheridan, 2006:23). Barn ska ses som kompetenta och göras delaktiga i sin dag på 

förskolan. 

För att kunna fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle måste 

man kunna läsa och uttrycka sig, man måste kunna granska och värdera 

information, hävda sina åsikter och utnyttja yttrandefriheten. Eftersom vi 

lever i ett samhälle som präglas av snabba och ständiga förändringar är det 

viktigt att barn känner att de själva kan påverka sin situation och bli 

delaktiga i förändringar. ( Skolverket, 1998:37) 

 

En väl fungerande demokrati är ett måste för att vi ska kunna leva i ett fredligt samhälle 

hävdar Larsson (2003:152). Tillsammans med föräldrarna har förskolan ett begynnande 

fostransansvar enligt läroplanen: ”I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas” (Skolverket, 2006:4). 

Eftersom förskolan är den institution som de nya medborgarna först kommer i kontakt 

med är det en viktig grogrund för att fostra barnen i demokratisk kompetens. Vi anser 

liksom Åberg & Lenz Taguchi (2005:65) att detta ställer stora krav på oss som pedagoger 

så att barnen görs delaktiga i sin vardag på förskolan. Som pedagog ska du både se till det 

enskilda barnet och till gruppens bästa. Barnen ska få möjlighet att tycka, tänka, föra 

fram sina åsikter och lära sig respektera att andra kan tycka annorlunda. Därför anser vi 

att det är viktigt att barnen tidigt får möta ett förhållningssätt som utgår från att göra dem 

delaktiga i förskolan.   

Det demokratiska uppdraget som finns i läroplanen utgår ifrån den deliberativa 

demokratin som innebär att det ömsesidiga samtalet är grunden för 

verksamhetsplaneringen.  
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Inom modernare demokratiforskning har en s.k. deliberativ demokratisyn 

utvecklats, vilken sätter kommunikationen, samtalet, i centrum. Inom denna 

forskning använder man begreppet ”deliberativa samtal”, för att beskriva de 

samtal där deltagarna får utrymme att ge uttryck för och överväga egna och 

andras åsikter och synpunkter. Sådana samtal betraktas som demokratins 

bärande element. Genom att applicera denna demokratisyn på 

utbildningsväsendet vidareutvecklas och tydliggörs förskolors och skolors 

demokratiska uppdrag (Skolverket, 2009). 

 

Genom att samtala med barnen och göra barnobservationer kan man fånga barnens tankar 

och intresseområden. Utifrån vår praktik i verksamheten har vi förstått att det finns 

svårigheter i att leva upp till läroplanens intentioner omkring demokrati. Upplevelserna 

från vår verksamhetsförlagda undervisning är att det kan se mycket olika ut på 

förskolorna när det gäller barns delaktighet. Det kan vara aktiviteter som pedagogen 

bestämt, som presenteras för barnen och då anser pedagogerna att de gjort barnen 

delaktiga. Samtidigt har vi sett flera tillfällen då pedagogerna ser till och utgår ifrån 

barnens intresse vid planerad verksamhet och spontana aktiviteter. Inför vår framtida 

gärning som förskollärare vill vi genom detta examensarbete öka vår medvetenhet 

omkring barns delaktighet och de hinder och möjligheter som finns. Stämmer barnens 

upplevelser av delaktighet med pedagogernas sätt att se på hur de gör barnen delaktiga? 

Detta har lett fram till ämnet för vårt examensarbete omkring delaktighet i förskolan. 

”Demokrati är ingenting vi kan lära barnen, demokrati är något vi lever och bygger 

tillsammans i en ständigt pågående process” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005:64).  

 

Syfte och frågeställning 

Vi kommer i vårt examensarbete att undersöka om barn och pedagoger uppfattar sig 

delaktiga i förskolans verksamhet och om det deliberativa samtalet förekommer. 

Dessutom kommer vi att undersöka rektorns förhållningssätt till delaktighet och om 

rektorerna gör pedagogerna delaktiga i sina beslut. Då även rektorn har ett ansvar för den 

demokratiska fostran enligt läroplanen har vi valt att även involvera rektorer i vårt 

examensarbete. Vidare kommer vi att lyfta de möjligheter och hinder som rektor och 

pedagog anser föreligger för delaktighet. Detta är för att vi som blivande pedagoger ska 
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bli mer medvetna om de möjligheter och hinder som kan påverka graden av delaktighet i 

förskolan. 

 

Frågeställningarna som vi valt att fokusera på blir därför: 

 Hur uppfattar rektorerna att de gör pedagogerna delaktiga över verksamheten? 

 Hur uppfattar pedagogerna att de gör barnen delaktiga i verksamheten? 

 Hur uppfattar barnen sin delaktighet i verksamheten? 

Begreppsförklaring 

Ordet demokrati betyder folkmakt eller folkstyrelse. De demokratiska formerna befinner 

sig under ständig förändring och därför är det inte helt enkelt att förklara vad som menas 

med folkmakt och folkstyre (NE, 2009). Demokratin har sitt ursprung i det antika 

Grekland under 500-talet f Kr. Länge omfattades inte hela befolkningen av de 

demokratiska formerna utan som Lindesjö (2003:21) skriver var det i huvudsak fria män 

som var involverade i den demokratiska samlingen. Allmän rösträtt infördes i Sverige för 

alla vuxna män 1911 och för vuxna kvinnor 1921 (NE, 2009). Barn och ungdomar har 

ingen rösträtt i val av representanter till riksdagen.  

 

Läroplanen utgår ifrån den deliberativa demokratin som innebär att samtalet är grunden 

för barns och vuxnas delaktighet. Innebörden av det deliberativa samtalet är 

ömsesidighet, tolerans, ansvarighet gentemot varandra och respekt mellan deltagarna i 

samtalet. Det ska finnas en vilja att komma överens eller vara överens om att man är 

oense samt att alla synsätt ska få lika stort utrymme. Läroplanens tolkning av demokrati 

anser vi är de rättigheter och skyldigheter som vi som samhällsmedborgare har att 

respektera. Det är vi som vuxna inom förskolan som genom vårt förhållningssätt ska 

påverka barnens förståelse för dessa rättigheter och skyldigheter (Skolverket, 2006:3) 

 

När vi i vårt arbete nämner barns delaktighet menar vi liksom Pramling-Samuelsson & 

Sheridan (2003:71) att barn ska respekteras på samma sätt som vuxna. Barnen ska göras 

”delaktiga i både ord och handling” (s.71). De vuxna ska visa en tilltro till barns kunskap 

och ge det stöd och handledning som barnen behöver. Som vuxen ska man genom sitt sätt 

att bemöta andra människor, barn och vuxna, visa på en god demokrat. 
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Disposition 

I upplägget av vårt examensarbete börjar vi med en inledning där vi resonerar omkring 

vikten av demokrati och det demokratiska fostransuppdraget. Vi argumenterar för valet 

av ämne för arbetet. Här presenteras också syftet med våra frågeställningar vilka berör 

rektor, pedagog och barn på en och samma förskola. Begreppsförklaring om demokrati 

utifrån ordet, historiskt, läroplanen och vår egen tolkning av delaktighet kommer härefter. 

I teoridelen beskiver vi den teoretiska bakgrund som är relevant för vår frågeställning. 

Här kommer vi att presentera de styrdokument som pedagoger och rektorer har att 

förhålla sig till och vad de säger om demokrati och delaktighet i förskolan. En kort 

historisk tillbakablick där vi beskriver de tankar som ligger till grund för dagens syn på 

barns delaktighet. Under rubriken olika demokratiska traditioner redogör vi för den 

demokratiuppfattning som influerat dagens läroplaner, nämligen den deliberativa 

demokratin. Vi kommer också under avsnittet teori ta upp rektorns och pedagogens roll i 

att göra barn delaktiga. I det här avsnittet kommer vi även att förklara barns perspektiv. I 

metoddelen beskriver vi den forskningstradition som vi sällar oss till i detta 

examensarbete, nämligen hermeneutiken. Vi tar upp vetenskapligt perspektiv, 

urvalsmetod, forskningsetiska principer och reliabilitet och validitet. För att undersöka 

och besvara vårt syfte kommer vi att genomföra intervjuer vid tre olika förskoleenheter. 

Nu är vi framme vid resultat där vi valt att presentera en förskoleenhet i taget av den 

anledningen att vi inte kommer att jämföra förskolorna med varandra. För att inte 

förskolorna ska kunna identifieras har vi valt att benämna dem med siffror. I vår analys 

kommer vi att se om vi kan upptäcka det deliberativa samtalet i vårt empiriska material. 

Dessutom kommer vi lyfta de möjligheter och hinder som rektorer och pedagoger har 

nämnt omkring delaktighet. I den avslutande diskussionen diskuterar vi om pedagoger och 

barns uppfattning om delaktighet stämmer överens. Vi kommer också att diskutera om 

och hur den deliberativa demokratin kommer till uttryck i förskolan. Slutligen kommer vi 

att presentera för oss tänkta ämnen för fortsatt forskning utifrån vårt examensarbete.  
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TEORI  

Vad styrdokumenten säger om barns delaktighet och demokrati 

Barnkonventionen 

När FN:s generalförsamling antog barnkonventionen 1989 innebar det att världssamfundet 

utryckte sin samlade syn på barns egna mänskliga rättigheter.  Fyra artiklar är vägledande 

för hur helheten ska tolkas, nämligen: 

  

 Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och 

lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen 

gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har 

ratificerat den. 

 Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet 

”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har 

analyserats mer än något annat begrepp i 

barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras 

i varje enskilt fall. 

 Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och 
utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska 

hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och 

sociala utvecklingen. 

 Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter 

och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller 

henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets 

ålder och mognad. 

(Barnombudsmannen, 2009) 

 

 

Handlingar som strider mot barnkonventionen kan inte prövas i domstol.  Det är genom 

påtryckningar och kritiska uttalande gentemot stater som inte följer barnkonventionen, 

som barns mänskliga rättigheter kan påtalas. Barnombudsmannen i Sverige har till 

uppgift att se till att barnkonventionen efterlevs både nationellt och internationellt 

(Barnombudsmannen, 2009). Den artikel som vi i huvudsak kommer att lägga fokus på i 

vårt examensarbete är, eftersom vårt empiriska material i huvudsak kommer att belysa 

barns delaktighet, artikel tolv. Den belyser barns rätt att göra sig hörd och får sin åsikt 

respekterad. En kritik gentemot att barn skulle omfattas av de mänskliga rättigheterna är 

att barn inte kan ta ansvar för eller vara beslutsfattare över någon annan. 

Barnkonventionen säger däremot att barn ska lyssnas på, respekteras och deras 

synpunkter ska beaktas i de frågor som rör dem. Föräldrar liksom lärare har en stor del i 
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barnens demokratiska fostran. De vuxnas förhållningssätt ska göra barnen delaktiga i de 

beslut som berör dem (Sheridan & Pramling, 2001:169-194). 

Läroplanen 

Läroplanen för förskolan är den första länken i det livslånga lärandet och den 

begynnande demokratiska fostran. Den fogades samman med skrivningen omkring 

demokrati i skolans läroplan (Sheridan & Pramling, 2001:169-194). Även i läroplanen 

för förskolan återfinns intentionerna i artikel 12 i barnkonventionen: 

 

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är.  

Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar 

för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen 

som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten. (Skolverket, 2006:10) 

 

Pedagogens uppdrag blir att göra det möjligt för barnen i förskolan att uttrycka sina 

tankar och åsikter. Barnen ska också ges möjlighet att påverka sin situation. Ett annat 

strävansmål i läroplanen är att barnens förmåga till att ta ansvar för sina egna handlingar 

och för miljön på förskolan ska utvecklas. Barnen ska ges möjlighet att få utveckla sin 

demokratiska kompetens genom samarbete med varandra och pedagogerna. Som pedagog 

i förskolan ska man se till att alla barn blir respekterade oavsett uppfattningar och åsikter.  

Genom att man som pedagog låter barnen vara delaktiga så förbereds barnen ”för de 

rättigheter och de skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Skolverket, 

2006:11).  

Barns delaktighet 

I dagens skola kan man se spår av Deweys pedagogiska filosofi när det gäller att ta 

tillvara individens intressen och behov i undervisningen. En central del i hans 

pedagogiska filosofi är ”människans samspel med och anpassning till miljön” (Sundgren, 

2005:81). 

Dewey betraktade demokratin som en livsform eller livsstil som individer 

och grupper reproducerar genom kommunikation, vilket möjliggör för 

berörda deltagare att överväga kunskap, värden och normer (Premfors & 

Roth, 2004:10). 
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Dewey anser att man ska ta tillvara på barnens egna intressen och behov när man planerar 

sin undervisning och att man genom praktiska övningar tillägnar sig kunskap. Skolan ska 

vara ett miniatyrsamhälle hävdar Dewey, där för barnen och deras liv här och nu, 

relevanta uppgifter ska lösas (Sundgren, 2005:78-81). Deweys tankar har influerat dagens 

läroplan för förskolan till exempel går det att läsa att ”Verksamheten skall bidra till att 

barn utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld” och att verksamheten skall 

utgå ifrån ”barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter” (Skolverket, 2006:8). Även 

Vygotskij menar att undervisningen ska utgå från barnens erfarenhetsvärld och att den 

sociokulturella gemenskap som barnet lever i (Evenshaug & Hallen, 2001:135-139). 

Författarna skriver vidare att Vygotskij står för ”att barnens kunskap utgör en aktiv 

process där det är barnen själva som konstruera sin kunskap” (Evenshaug & Hallen, 

2001:117). Det är genom språket menar Vygotskij som barnet kan ”komma i kontakt med 

sin omgivning och bli delaktiga i sociokulturella erfarenheter” (Säljö, 2005:117). Genom 

att samtala med varandra får vi ta del av andras perspektiv och sociokulturella 

erfarenheter förmedlas. Det är språket som förbinder samhället och individen menar 

Vygotskij. När barnet hör andras tankar och tar dem till sig får barnet kunskap om hur 

man ska agera för att fungera i samhället (Säljö, 2005:117-121). 

 

I Vygotskijs teorier kan vi se en begynnande tanke om det som vi idag kallar det 

deliberativa samtalet. Dagens läroplaner är influerade av den deliberativa demokratin. Vi 

kan exempelvis i läroplanen för förskolan läsa att: 

 

Alla som arbetar inom förskolan skall  

 verka för att det enskilda barnet utveckla förmåga och vilja att ta 

ansvar och utövar inflytande i förskolan och 

 verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras 

(Skolverket, 2006:11).  

 

Vi måste låta barnen vara delaktiga men med stöd och hjälp från vuxna anser Anne Smith 

enligt Bjervås (2003:68-69). För att barnen ska lära sig att fatta beslut måste de få 

praktisera detta. Barnen måste få vara med och fatta beslut när det är möjligt. Hon menar 

även att de möjligheter barnen får till deltagande i förskolan påverkar om barnen kommer 
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att lära sig att bli ansvarstagande medborgare. De förmågor och erfarenheter barnen får 

möjlighet att utveckla på förskolan påverkar. Delaktighet är mer än att bara bestämma. 

Delaktighet handlar också ”om rätten att få göra sin röst hörd och rätten att bli lyssnad 

på” (Bjervås, 2003:69). När barnet får uppleva sig delaktigt är det också ett sätt att känna 

att sig kompetent. Forskning visar att barnen är mer delaktiga i de beslut som fattas i 

hemmet än på förskolan (Bjervås, 2003:68-69). Detta är något som Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2001) också diskuterar. Det är lättare för barnen att få sina önskningar 

tillgodosedda i hemmet än på förskolan, då det inte är lika många viljor att ta hänsyn till. 

Författarna menar dock att förskolan behövs för att barnen ska få uppleva den 

demokratiska processen. På förskolan ges barnen möjlighet att träna sig i turtagning och 

att deras önskningar inte alltid går i uppfyllelse. Förskolan blir ett stöd för familjen ”i 

deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande” (Skolverket, 2006:4) och en 

arena där barnen får praktisera den demokratiska processen. Som förskollärare har vi 

läroplanen med det demokratiska fostransuppdraget att förhålla oss till vilket gör att det 

kan finnas en större medvetenhet omkring vikten av delaktighet än det kan göra i 

hemmet. 

 

Olika demokratiska traditioner  

Det finns många olika demokratiuppfattningar men vi har valt att fokusera och förklara 

den normativa demokratiuppfattningen.
1
 Därför att förskolans läroplan utgår ifrån den 

deliberativa demokratiuppfattningen som är en modell ur den normativa demokratin.  

Normativ demokrati 

Den normativa demokratin som Englund (2003:52) formulerar den, utgår från att alla blir 

delaktiga. Det blir en livsstil som man genom olika institutioner exempelvis skolan blir 

delaktiga i. Fokus kommer i det här examensarbetet att hamna på den normativa 

demokratin då det är den form av demokrati som läroplanerna ger uttryck för. 

                                                   
1
 En annan demokratiuppfattning är den funktionalistiska demokratin som handlar om att genom val välja 

de representanter som ska föra din talan under en period. Den representativa demokratin som innebär att 

demokratin primärt blir ”ett medel och en form för att fatta beslut” (Englund, 2003:51)är en variant av den 

funktionalistiska demokratiuppfattningen. Demokratin blir avgränsad att gälla vissa valda grupper som 

fattar beslut åt alla. Majoritetsbeslut fattas, vilket innebär att i denna form finns förlorare som måste finna 

sig i vad majoriteten beslutar. 
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Deltagardemokrati och den deliberativa demokratin är två varianter av normativ 

demokratiuppfattning. Vad som särskiljer dessa två varianter av normativ demokrati från 

varandra är att i deltagardemokratin samlas man för att gemensamt ta beslut som berör 

alla i gruppen. I en deliberativ demokrati är samtalet den viktigaste ingrediensen.  

 

Den deliberativa demokratin utgår från att vi har förmåga att bestämma vårt 

eget öde på ett sätt som är ömsesidigt godtagbart för alla. Den deliberativa 

demokratiteorin betonar också, till skillnad från deltagardemokratin, ansvar 

och konsekvenser, och ställer därmed socialisationen till medborgarskap 

och medborgarskapets utövande i fokus. (Englund, 2003:66)  

 

Deliberativ demokrati 

Den man som brukar betecknas som den deliberativa demokratins förgrundsgestalt är 

tysken Jürgen Habermas (Jodal, 2003:267). Hans tanke om att människors språk och 

kommunikation med varandra leder fram till en uppfattning om vår gemensamma värld. 

Genom att samtala med varandra skapas de normer och värden som gäller i vårt 

demokratiska samhälle. Han menar att:  

 

ett rationellt samtal där de som berörs av ett beslut deltar och där de 

goda argumenten övertrumfar de dåliga kan förändra individernas 

åsikter på så sätt att olika viljor och intressen kan jämkas samman och 

man kan komma överens om beslut som de berörda kan sluta upp 

bakom. (Jodal, 2003:267) 

 

 

Enligt Gutmann & Thomsson (Englund, 2003:66) utmärker sig den deliberativa 

demokratin av tre principer nämligen ömsesidighet, offentlighet och ansvarighet. Med 

ömsesidighet menas ett hänsynstagande för varandras åsikter. Genom att lyfta upp alla 

argument till offentligheten så visar vi hänsyn till varandra och alla är ansvariga inför 

varandra. 

En av de centrala delarna inom den deliberativa teorin är att så många 

relevanta argument som möjligt ska komma fram under det 

deliberativa samtalet (Jodal, 2003:272). 

 

Med ett deliberativt samtal menas alltså ett samtal där olika individers uppfattningar och 

värden kommer upp till ytan och diskuteras. Målet med samtalet är att de som deltar ska 

försöka hitta värden och normer som de kan vara överens om. För att komma dit krävs 
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det att individen själv tar ställning i frågan genom att lyssna in andra, fundera över sin 

egen uppfattning, leta efter argument och värdera det som diskuteras (Englund, 2003:67). 

De beslut som fattas i det deliberativa samtalet ses oftast som temporära. I de beslut som 

fattas kan det förekomma att man är både enig och oenig med beslutet men det är viktigt 

att man är medveten om vad man inte är överens om. Habermas menar vidare enligt Jodal 

(2003) att skulle man inte komma överens i samtalet ska det beslut fattas som är det 

”bästa” möjliga.  

 

Även barnkonventionen lyfter den deliberativa demokratin. I den tolfte artikeln kan man 

läsa om barns rätt till inflytande och deltagande. Detta sker genom att man lyssnar på 

barnen och de får göra sin röst hörd. Respekt ska visas för barnets olika åsikter 

(Barnombudsmannen, 2009). Konventionen ligger till grund för dagens läroplaner som 

influeras av den deliberativa demokratiuppfattningen med det deliberativa samtalet som 

verktyg. Exempelvis står att läsa i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006)  

 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt kan 

tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla 

i samhället behöver. (Skolverket, 2006:5) 

 

 

I enlighet med läroplanen för förskolan ska vi ge alla som vill möjlighet att uttrycka sina 

åsikter, se till att alla blir lyssnade på och att man visar varandra respekt. Dessa principer 

är grundpelare i det deliberativa samtalet. Här presenteras de fem utmärkande dragen för 

det deliberativa samtalet som utgår från Habermas tankar:  

 

 Individers olika sätt att se på ämnet ställs mot varandra och det ges utrymme för 

argumentation.  

 Toleransen och respekten för varandras argument är viktig.  

 Viljan i samtalet är att komma överens eller att vara överens om att man är oense i 

överenskommelsen.  
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 Inget synsätt ska få större utrymme i samtalet utan det ska råda en mångfald i 

olika synsätt på kunskap och värden.  

 Det sista utmärkande draget i listan lyfter hur det deliberativa samtalet kan 

fortsätta utan direkt lärarledning. Att man kan diskutera och argumentera vidare 

utan lärare och då blir förhållandet mellan de som diskutera mer jämbördigt. 

(Englund, 2004:62-69). 

 

I vår analys kommer vi att återkoppla resultatet till ovanstående definition av det 

deliberativa samtalet och i förhållande till det läroplanen säger omkring demokratisk 

kompetens. 

 

Svårigheter med goda samtal kan enligt Deetz & Räftegård (Theodorsson, 2004:28) bero 

på relationerna mellan individerna som deltar, språksvårigheter och i vilket sammanhang 

som samtalen äger rum. Inom alla grupper förekommer det olika maktrelationer så även i 

förskolan. Det asymmetriska förhållandet som råder i gruppen i förskolan kan vara ett 

hinder för ett jämlikt samtal. Pedagogen måste vara medveten om sitt övertag och inte 

utnyttja sina förkunskaper på ett för barnen negativt sätt. Barn som ännu inte har ett väl 

utvecklat språk kan ibland ha svårt att göra sig förstådda fullt ut vilket kan leda till att de 

har svårt att delta i samtalet. Här har pedagogen ett stort ansvar att göra alla barn 

delaktiga utifrån barnets egna förutsättningar. Barn som ännu inte har talspråket eller 

annat modersmål än svenska görs delaktiga genom att de vuxna läser av kroppsspråket 

och på så sätt stödjer dessa barn. Den miljön där samtalet sker kan enligt Teodorsson 

(2004) störa samtalet. Dels kan det handla om tillfälliga störningar till exempel att 

telefonen ringer eller att någon som inte är med i samtalet kommer in, dels kan det 

förekomma permanenta störningar. Dessa störningar kan vara i form av hur man planerat 

verksamheten utifrån de förutsättningar som finns, exempelvis att rutinerna som finns på 

förskolan styr och man låter det påverka samtalet (Teodorsson, 2004:23-55). Kritiker 

menar att det finns situationer som inte går att lösa med det deliberativa samtalet och 

därför måste det ibland finnas andra former av beslutandesätt, till exempel omröstning 

eller förhandling. Detta innebär att man kan se det deliberativa samtalet mer som en 

process istället för en beslutandeform (Jodal, 2003:268). I processen handlar det som vi 
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tidigare nämnt att alla argument ställs mot varandra, att deltagarna visar varandra tolerans 

och respekt. Det viktiga i samtalet är inte att komma överens utan att allas olika tankar 

lyfts och ventileras.  

 

Aktörer i förskolan 

I följande avsnitt av teoridelen kommer vi att presentera respondenternas olika roller 

inom förskolan utifrån ett demokratiskt perspektiv. Rektorn och pedagogen har ett 

uppdrag enligt läroplanen att utveckla barnens demokratiska kompetens och det är rollen 

som demokratisk fostrare som vi presenterar här nedanför. När det gäller barnen så 

kommer vi att lyfta hur de som arbetar i förskolans verksamhet ska se på barns möjlighet 

till delaktighet. 

Rektorns roll  

Enligt läroplanen för förskolan finns skrivningen ”Var och en som verkar inom 

förskolan” (Skolverket, 2006:3) vilket innebär att även rektorn har att följa det uppdrag 

som gäller för förskolan. Rektorn är länken mellan förskolan och den politiska styrningen 

i en kommun och har ett uppdrag att hålla sig ajour med den dagliga verksamheten i 

förskolan. Som rektor är det viktigt att skapa tid och utrymme för samtal och att vara 

fysiskt närvarande i den verksamhet som man ska leda (Skolverket, 2005:13). Rektorn 

har ansvaret för att den lokala verksamheten genomförs men detta ska ske i samråd med 

pedagogerna på skolan (Hallerström, 2006:21). Detta innebär att rektorn och pedagogerna 

måste samtala om verksamheten och dess utveckling. De vuxna ska vara förebilder när 

det gäller delaktighet. 

 

”De vuxnas förhållningssätt är avgörande i arbetet med barns inflytande 

över sin egen vardag och det krävs att personalen både har förutsättningar 

för arbetet och en medvetenhet om hur barn kan involveras” (Skolverket, 

2005:32). 

 

Pedagogens roll 

Liksom rektorn har pedagogen att förhålla sig till demokratiuppdraget i läroplanen. 

Arbetslaget på förskolan ska ”ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och 
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tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” samt att ”ansvara för att förskolan tillämpar 

ett demokratiskt arbetssätt där barnet aktivt deltar” (Skolverket, 2006:8). Som pedagog är 

det viktigt att ta ett barns perspektiv och ställa sig frågan hur barnet upplever situationen, 

om barnet blir lyssnad på och får möjlighet att göra sin röst hörd hävdar Smith enligt 

Bjervås (2003:69). Pedagogerna måste vara medvetna om det asymmetriska 

maktförhållandet som råder mellan pedagogen och barn. Beroende på vilket perspektiv 

som man väljer att ta vid planering av aktiviteter utövar man det övertag man har som 

vuxen. Särskilt svårt är det att genomföra samtal med barn som är riktigt små och med 

barn som ännu inte har talspråket. Det gäller som pedagog att vara lyhörd för och 

observera barnens kroppsspråk och känsloyttringar för att förstå vad barnen ger uttryck 

för.  Man kan välja att ta antingen ett barns perspektiv eller ett vuxet perspektiv (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005:67). Vi måste ständigt reflektera över det tolkningsfilter som vi ser 

barnen igenom för att vara medvetna om och överens om den barnsyn som råder på 

förskolan (Sommer, 2005:84). Är pedagogerna inte överens så blir den gemensamma 

gränssättningen otydlig, vilket skapar en osäkerhet hos barnen.  

Barns perspektiv 

 
Delaktighet och barns perspektiv är på motsvarande sätt ömsesidigt 

beroende av varandra. En förutsättning för att vuxna skall kunna göra 

barn delaktiga är att de har förmåga att ta barns perspektiv. (Pramling-

Samuelsson & Sheridan 2003:71) 

 

 

Förklaringen av barns perspektiv som Pramling-Samuelsson & Sheridan (2003:71-72) 

ger är att barn ska ges möjlighet att berätta om upplevelser, erfarenheter, tankar och 

känslor på många olika sätt både verbalt och genom handling. Dessutom ska de kunna 

utveckla sina tankar och idéer. För att kunna ta ett barns perspektiv anser Emilsson 

(2003:47) att det krävs en aktiv pedagog som försöker sätta sig in i barnets livsvärld. 

Detta sker genom samtal med barnen och att pedagogerna observerar barnen i olika 

situationer. Till skillnad från ett barnperspektiv, där man uppmärksammar de 

konsekvenser som olika beslut får för barnen, så innebär det att ta ett barns perspektiv att 

barnen själva lämnar information och bidrag. Detta betyder att pedagogen ser 
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verksamheten genom ett barns ögon (Pramling-Samuelsson & Sheridan, 2003:71). Enligt 

Öhman (2006) måste man som pedagog ”kunna skifta mellan dessa perspektiv” (s.42). 

Som pedagog ska man se till barnens bästa i alla typer av situationer både när det gäller 

beslut som berör barnen och för att göra barnen delaktiga i verksamheten.  

 

METOD 

Vetenskapligt perspektiv omkring metodvalet. 

Den vetenskapsteori som vi sällar oss till i detta examensarbete är hermeneutiken då den 

strävar efter att uppnå en förståelse i olika sociala fenomen och det är verkligheten som 

problematiseras och tolkas. (Lundqvist, 1993:42) Vår undersökning utgår från den 

process som ingår i den deduktiva teorin. Det vill säga att vi utifrån en frågeställning 

inom vårt ämne gör teoretiska övervägande. Utifrån den teoretiska bakgrunden gör vi en 

empirisk undersökning. Det resultat som vi sedan presenterar analyserar och diskuterar vi 

utifrån våra frågeställningar och den teoretiska bakgrunden (Bryman, 2002:21). Då vi i 

vårt arbete vill få en uppfattning om rektorer, pedagoger och barn uppfattar sig delaktiga i 

verksamheten använder vi oss av den kvalitativa forskningen.
2
 Vi kommer att besöka tre 

förskolor för att där intervjua rektor, pedagog och en grupp på två till fyra barn.  

 

Enligt Brymans (2002:305) råd om intervjuguidens utformning är det följande man bör 

betänka: 

 Skapa en viss ordning i de teman som kommer att tas upp i intervjun och var 

beredd på att ändra ordningsföljen på frågorna utifrån intervjuns gång. 

 För att underlätta svaren i arbetet är det viktigt att formulera frågor som anknyter 

till frågeställningen.  

 Anpassa språket efter intervjupersonen/personerna 

                                                   
2
Den kvantitativa metodens utgångspunkt är att förklara ett mänskligt beteende medan den kvalitativa 

forskningen i större uträckning försöker förstå beteendet menar Bryman (2002:26). I den kvalitativa 

forskningen kan det finnas en närhet med personerna som intervjuas i sina naturliga miljöer och 

forskningen beskrivs som processinriktad där man ser till att forskningen anpassas efter hur arbetet 

utvecklas över tid (Bryman 2002:272-273). 
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 Ledande frågor ska undvikas 

 Ta med bakgrundsfakta för att kunna sätta in svaren i ett sammanhang.  

 

Under rubrikerna urvalsmetod, genomförande, utformning av intervjuguide och 

intervjutillfället kommer vi att exemplifiera Brymans (2002) råd om utformning av 

intervjuguide. 

Urvalsmetod 

Vid urval av intervjupersoner har vi i första hand tänkt på de kontakter vi tidigare haft 

med olika rektorsområden. Anledningen till detta är att vi tror att det blir enklare att få 

komma och intervjua om det finns en kontakt sedan tidigare. Vi anser att det är lättare att 

genomföra intervjuerna om det finns en relation och då i huvudsak till barnen. Detta är 

vad Bryman (2002:114-117) kallar bekvämlighetsurval. Vi har även använt oss av 

snöbollsurval då rektorerna har fått ta kontakt med ett arbetslag som de själva valt. 

Därefter väljer arbetslaget ut en pedagog som intervjuas. Pedagogerna tillfrågar de barn 

som ska ingå i den grupp vi kommer att intervjua. Detta innebär en risk för att pedagogen 

gör ett val av barn som de anser är lugna och verbala vilket kan innebära att de barn som 

redan är tystlåtna eller utåtagerande inte kommer till tals i vårt examensarbete. Fördelen 

med att pedagogerna väljer ut vilka barn vi ska intervjua kan var att vi får lugna och 

pratglada barn.  

 

Den semistrukturerade intervjun är flexibel till sin form. Här utgår man ifrån en 

intervjuguide där olika temafrågor finns med. Under intervjutillfället följs intervjuguiden 

och beroende på hur samtalet utvecklas tillkommer följdfrågor. Därför har vi valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer för dess flexibilitet (Bryman, 2002:301-304). 

Vi bör under intervjun vara medvetna om att vi kan styra svaren vi får med de oplanerade 

följdfrågorna eller med den förförståelsen vi har om att rutiner och miljön på förskolan 

kan påverka barns möjlighet till delaktighet. Vi anser ändå att intervjuer är den bästa 

metoden för oss. Alternativet hade varit att observera barnen i verksamheten, men på 

grund av tidsaspekten och frågeställningen i examensarbetet var inte detta möjligt. 

Enkäter var inte aktuellt pågrund av valet av metod och för att barn är involverade i vårt 

examensarbete.  
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Genomförande 

Syftet med vår studie är att undersöka rektorers, pedagogers och barns uppfattning om 

delaktighet i förskolan. Detta kommer att i huvudsak att ske genom intervjuer med rektor, 

pedagog och en grupp på två till fyra barn på tre olika förskolor. Dessa är belägna i tre 

olika rektorsområden. Anledning till att vi valt olika rektorsområden är att mångas 

perspektiv på deltagande lyfts. Vi har valt att göra intervjuer därför att vi har möjlighet att 

ställa följdfrågor för att få mer uttömmande svar. Intervjuerna kommer att spelas in för att 

senare transkriberas. Eftersom vi valt att spela in på band så kan vi förlora information 

som kan vara viktig för resultatet. Under intervjuerna kommer vi därför att observera 

kroppsspråk och yttre faktorer som påverkar intervjun för att kunna göra en så trovärdig 

reflektion som möjligt över intervjutillfället. Vid förfrågan om medverkan kommer vi i 

första hand ta kontakt med rektorer via mejl.
3
 Vi informerar om att allt insamlat material 

kommer att hanteras konfidentiellt samt informera om huvuddragen i examensarbetet. 

Vidare kommer även de pedagoger på de förskolor som deltar i examensarbetet, 

informeras om vårt arbete. Föräldrarna till de barn som ska delta i intervjun, ska få 

möjlighet att ge sitt samtycke efter att de fått information om syftet med intervjuerna.
4
  

Utformning av intervjuguide 

I vårt examensarbete kommer vi att använda oss av tre olika intervjuguider. En som 

vänder sig till rektor, en till pedagog och en till barnen. Frågorna kommer att skilja sig åt 

språkmässigt däremot kommer samma teman att användas i de olika frågeguiderna. 

Fördelen som vi ser med att utforma en intervjuguide är att vi har utgångsfrågor som vi 

sedan kan utveckla utifrån samtalet innehåll. Vid formuleringen av frågor om barns 

delaktighet i förskolan har vi utgått från vår frågeställning i examensarbetet; till exempel 

hur pedagogerna uppfattar att de gör barnen delaktiga i verksamheten i förskolan. För att 

få svar på vår frågeställning valde vi i att i intervjuguiden ställa följande frågor: Vilka 

möjligheter och hinder ser du med att göra barnen delaktiga i verksamheten? Tror du att 

barnen upplever att de är delaktiga i verksamheten?
5
 Språket i intervjuguiden har 

anpassats efter intervjupersonernas ålder och vi har undvikit ledande frågor. Vad vi också 

                                                   
3
 Se bilaga 1. 

4
 Se bilaga 2. 

5
 Samtliga frågor återfinns i intervjuguiden, se bilagorna 3-5. 
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har tänkt på är att frågorna är likartade i de olika intervjuguiderna för att vi vill veta hur 

de upplever delaktighet i organisationsledet. Vi har valt att intervjua barnen i grupp dels 

för att vi inte känner barnen så väl, dels för att tiden för examensarbetet varit knapp. 

Fördelarna med en gruppintervju menar Doverborg & Pramling Samuelsson (2000:30) 

”är att barnen kan bli medvetna om olika sätt att tänka, då de på så sätt får ta del av 

kamraternas tänkande och reflekterande” (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2000:30). 

Vad man bör tänka på när man intervjuar barnen i grupp är den gruppdynamik som kan 

råda så att alla barn kommer till tals. Utifrån egna erfarenheter har vi uppmärksammat att 

barn redan vid tidiga år påverkas av de relationer som råder i gruppen. Detta kan hämma 

de barn som är blyga eller inte har talspråket fullt ut, att uttrycka sin uppfattning inför 

andra barn och vuxna.  

Intervjutillfället 

Vi kommer vara med på förskolan en bra stund för att bekanta oss med förskolans miljö 

och de barn som ska ingå i studien för att sedan genomföra intervjuerna. Detta gör vi 

framförallt för att barnen ska ha träffat oss innan intervjutillfället. Intervjuerna kommer 

att spelas in i på band för att inte gå miste om formuleringar som kan vara viktiga vid en 

analys. Eftersom en semistrukturerad intervjuguide ger utrymme för följdfrågor blir det 

svårt att koncentrera sig både på respondent och att anteckna. Därför kommer en av oss 

genomföra intervjun medan den andre sitter med som observatör och för anteckningar 

över kroppsspråk och om något annat oförutsett händer. Ambitionen är att hitta en plats 

som är lugn och ostörd vid intervjutillfället. 

 

För att bli en framgångsrik intervjuare menar Kvale i Bryman (2002) att man ska vara 

insatt i ämnet och strukturerad och tydlig i frågeställningarna. Hänsyn måste visas och det 

är viktigt att visa sitt intresse genom att lyssna och låta intervjupersonen prata till punkt. 

Ta till vara på personens intresse och vara flexibel under samtalet men ändå kunna styra 

intervjun i den riktning som var tänkt. Intervjuaren ska ha ett kritiskt förhållningssätt till 

det som kommer upp under intervjun samt kunna gå tillbaka och relatera till det som 

sagts tidigare i intervjun. Dessutom ska intervjuaren klargöra och utveckla ”innebörden 

av det som intervjupersonen säger, men utan att påtvinga intervjupersonen sina egna 

tolkningar” (Bryman, 2002:306).  
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Forskningsetiska principer 

Vi har i vårt examensarbete att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

”Huvudprincipen är att informationen bör innehålla allt som rimligtvis kan tänkas 

påverka försökspersonens ställningstagande” (Vetenskapsrådet, 2009). Detta innebär att 

de personer vi ska intervjua ska förstå syftet med undersökningen, att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt 

och en förfrågan till föräldrarna kommer att göras innan genomförandet av 

barnintervjuerna (Vetenskapsrådet, 2009). 

Reliabilitet och validitet  

Bryman (2002:257-261) skriver att validitet och reliabilitet är begrepp som från början är 

framtagna för kvantitativa studier men har även börjat tillämpas på kvalitativa studier. 

Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva 

att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och korrekt sätt. Bryman 

(2002) hänvisar till två texter av Lincoln & Guba där de betonar hur de ser på dessa 

begrepp. Enligt dem är det 

 

nödvändigt att specificera termer och metoder för att etablera och 

bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning som utgör alternativ till det 

som begreppen reliabilitet och validitet står för (Bryman, 2002:258). 

 

 

Dessa begrepp är trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten kan delas in i fyra olika 

kriterier tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.   

För att ett arbete ska bli tillförlitligt ska man se till att följa de regler som finns och man 

ska rapportera resultatet till respondenterna för att få en bekräftelse på att forskaren 

uppfattat korrekt. På grund av tidsaspekten har det inte varit möjligt för oss att låta 

respondenterna läsa de transkriberade intervjuerna. Däremot kommer vi efter godkänt 

arbete sända en kopia till deltagarna i det empiriska materialet som vårt arbete grundar 

sig på. Överförbarhet handlar om att resultatet ska vara så fylligt att andra läsare ”kan 

bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö” (Bryman 2002:260). Vårt 

utgångsläge var att göra intervjuer på fyra förskolor men efter flera förfrågningar fick vi 

vända oss till de tre förskolor som tackat ja. Vi anser dock att det resultat som vi 
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redovisar mycket väl kan stämma överens med andra förskolor inom området då 

rektorerna träffas regelbundet.  Pålitligheten går ut på att man låter andra kritiskt granska 

och bedöma rapporten när undersökningen är färdig. Under arbetets gång har vi 

kontinuerligt varit i kontakt med vår handledare som givit oss synpunkter på våra tankar 

och skrift. Dessutom kommer en examinator och en eller flera opponenter att granska och 

godkänna vårt examensarbete när vi anser att det är färdigt. När det gäller styrka och 

konfirmera innebär det att forskaren försöker säkerställa att hon/han så långt det går 

förhållit sig objektiv i den kvalitativa forskningen. Det ska vara uppenbart att forskarens 

personliga åsikter inte medvetet påverkat undersökningen (Bryman, 2002). Vi kan inte 

styrka att vår undersökning ger en rättvis bild av hur det ser ut i verksamheten omkring 

delaktighet eftersom vi endast har gjort intervjuer och inte observerat i praktiken. Men 

med hjälp av vårt arbete hoppas vi att rektorer och pedagoger kan få en ännu större 

medvetenhet omkring delaktighet och det demokratiska fostransuppdraget. Vår 

förhoppning är att det deliberativa samtalet får ett större utrymme på förskolan.  

 

RESULTAT 

Förskola ett 

Förskola ett ligger i ett bostadsområde till en medelstor stad. Det finns två avdelningar 

med barn i ålder ett till fem år. På avdelningen som vi genomfört våra intervjuer arbetar 

tre pedagoger och barngruppen består av 19 barn. Rektorn på den här förskolan har haft 

denna tjänst i fem år i samma rektorsområde.  

 

Pedagogen som vi intervjuade på förskola ett är utbildad till förskollärare och har jobbat 

som det i tolv år, tio år på nuvarande tjänst. Arbetslaget består av tre pedagoger varav två 

har arbetat ihop i sex år. Båda dessa intervjuer genomfördes i ett litet kontor på förskolan 

som används av personalen och rektorn på förskolan. Både rektorn och pedagog kändes 

trygga i situationen möjligtvis berodde detta på att vi delgett dem frågorna innan. 

Barnintervjun genomfördes i personalrummet med två barn. Barnen vi intervjuade var 

fem år gamla och utvalda av pedagogerna. Barnen har varit på en och samma förskola 
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under hela deras förskoletid. Under barnintervjun blev vi störda två gånger vilket inte 

påverkade barnen, men vi som intervjuare tappade tråden. 

 

Rektor förskola ett 

Rektorerna i partnerområdet träffas kontinuerligt vilket gör att rektor ett känner sig 

delaktig inom rektorsorganisationen. De beslut som fattas på politikernivå kan rektorn 

inte påverka utan de måste genomsyra verksamheten oavsett vad rektorn själv känner och 

tycker. Varken detta uppdrag eller läroplanen kan man bortse ifrån. För rektorn är 

”delaktighet [..] ju A och O är du inte delaktig så är du inte heller med på besluten som 

blir”. Genom att samtala med varandra i arbetslaget kommer man fram till gemensamma 

tolkningar av begreppen i läroplanen. Har man ett gemensamt förhållningssätt omkring 

delaktighet, skapas förutsättningar för större inflytande. Personalen har möjlighet att vara 

delaktiga i de beslut rektorn måste fatta så långt det går. Det råder ett klimat på förskolan 

menar rektorn som gör att alla kan säga vad de tycker och tänker ”det finns inget rätt och 

fel”. Rektorn menar också att delaktighet handlar om rättigheter och skyldigheter och att 

det finns ett ansvarstagande som man måste ta med i det demokratiska fostransuppdraget. 

Vi måste lära barnen att ta ansvar för sitt handlande och det gör vi genom att låta dem 

vara delaktiga i verksamheten. På frågan om rektorn tror att pedagogerna känner sig 

delaktiga svarade rektorn utan att tveka ja. 

 

Har man inte ett förhållningssätt bland personalen som genomsyrar 

detta får man inte ner det till barnen och har inte rektorn ett 

förhållningssätt som tillåter det här klimatet med sina medarbetare får 

du inte den genomslagskraften 

 

Det finns dock tillfällen då rektorn måste ta sitt ansvar och fatta beslut utan pedagogernas 

samtycke. 

Pedagog förskola ett  

Pedagogerna på den här förskolan har ett förhållningssätt som gör barnen delaktiga i 

verksamheten. Pedagogerna samtalar mycket i arbetslaget om barns delaktighet och hur 

man gör barnen delaktiga.  
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Jag tänker att det är jätteviktigt om man ska se till barnen här med 

demokrati och delaktighet så är det nästan kärnan i verksamheten. Du 

kan inte jobba med någonting om inte barnen är delaktiga och om inte 

barnen själva får styra verksamheten. Du kan inte sitta och bestämma… 

 

Pedagogen lyfter formuleringen i läroplanen omkring demokrati. Pedagogen anser att det 

inte är svårt att arbeta utifrån läroplanen om man låter barnen vara med och styra 

verksamheten. Det ansvar som den vuxne har är att lyssna in barnen och förverkliga deras 

idéer. På den här förskolan känner pedagogen att rektorn lyssnar på och låter dem vara 

delaktiga så långt som det går. Det finns ingen möjlighet att bestämma över 

styrdokumenten ”så det är tur att dom är så bra som dom är”. Pedagogen ser möjligheter 

för att göra barnen delaktiga genom att följa barnens intressen och ta tillvara på deras 

idéer vid planeringen av verksamheten. När de planerar temat de ska arbeta med under en 

period så utgår de från barnens intressen och temat är så brett så att det alltid finns något 

som passar alla barn. 

Jag personligen tycker att man ska få vara med när man vill annars kommer 

det här med inflytande att försvinna lite. Jag hoppas att barnen känner att de 

är delaktiga annars är det ogjort arbete. 

 

Däremot finns det vissa begränsningar för att göra barnen delaktiga så som icke 

genomförbara idéer exempelvis ”åka till månen”. Pedagogen lyfter också rutiner som 

exempel på begränsningar så som mattider, sovtider och pedagogernas raster.  

 

Barnen förskola ett 

Vi sitter i en soffa i personalrummet med två barn som är fem år gamla. Vi började med 

att prova bandspelaren så att barnen får höra hur de låter på band. Barnen var lite spända 

till att börja med vilket inte är så konstigt då de aldrig träffat oss tidigare. När vi pratat en 

stund så började de slappna av. Vi blir störda två gånger under intervjun detta påverkade 

inte barnen men vi kom av oss lite. Vi började med att klargöra begreppet bestämma 

tillsammans med barnen: ”du ska göra det och du ska göra det” det var barnens förklaring 

av begreppet bestämma. På frågan vem som bestämmer på förskolan blev svaret 

”fröknarna och chefen” inga andra. När vi frågade om barnen fick vara med och 
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bestämma fick vi först svaret nej men efter lite resonerande kom de fram till att barnen 

ändå fick bestämma lite. De fick bestämma vad som skulle skrivas och i leken. Om de 

skulle få göra precis vad de själva ville skulle de busa men man kan ”bara busa om man 

inte är för högljudd och om fröknarna inte ser”. De tycker om att spela spel på datorn. De 

spel som finns tillgängliga för barnen har pedagogerna valt men barnen hade velat spela 

andra spel också. På frågan om barnen ska få göra vad de vill på förskolan svarade de 

”nej därför att då kan de vuxna bli arga”. Följdfrågan blev då ”varför blir de vuxna arga” 

och då menar barnen att det handlar om att få vara med/inte vara med i leken. När 

inriktningen på temaarbetet ska bestämmas är det enligt barnen ”fröknarna” som 

bestämmer vad temat ska handla om men barnen upplever att det nuvarande temat är 

”jätteroligt”.  Här skiljer det sig åt mellan barnen och pedagogerna. Barnen ser sig inte 

som delaktiga i verksamheten men pedagogerna har ett genomtänkt förhållningssätt 

omkring delaktighet i planering av verksamheten. 

 

Sammanfattning förskola ett  

Både rektorn och pedagogen kändes bekväma i situationen och svarade utan betänketid 

på de frågor vi ställde. Det rent praktiska runt intervjuerna med val av lokal fungerade bra 

och vi fick vara tämligen ostörda. Något vi bör tänka på är att vi inte placerar 

bandspelaren nära en dator eller bärbar telefon då detta störde inspelningen. Det finns ett 

genomtänkt förhållningssätt runtomkring delaktighet på den här förskolan. Barnintervjun 

gick bra men sett ur barnens perspektiv hade det varit bra om vi hade träffats ute på 

avdelningen först. För barnens skull är detta något vi bör tänka på så de känner sig trygga 

i situationen. Anledningen till att vi inte fick en stund med barnen innan intervjun, som 

egentligen var vår förutsatts, var att vi började med att intervjua rektor och pedagog. När 

det sedan var dags för intervju med barnen blev vi hänvisade till att vänta i 

personalrummet eftersom barnen hade samling vid den här tidpunkten. Pedagogen kom 

och lämnade de två barn vi intervjuade. Efter intervjun bad vi barnen att visa oss runt på 

avdelningen och det gjorde de gärna. 

Förskola två 

Förskola två ligger i en mindre ort med en avdelning med 32 barn. Förskolan delar 

lokaler med skolan vilket gör att barnen träffar varandra dagligen. De fem pedagogerna 
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har arbetat tillsammans under en längre tid. Rektorn har innehaft sin nuvarande tjänst i 

närmare 20 år i detta område. Intervjun med rektorn skedde i ett konferensrum strax 

bredvid rektorns kontor. Det var en ostörd och behaglig atmosfär under samtalet. 

Pedagogen vi intervjuade har arbetat på denna förskola i 17 år. Rummet vi genomförde 

intervjun i låg i nära anslutning till ett klassrum. Under intervjun kommer det in en 

person för att lämna material detta gör att det blir ett avbrott i intervjun men det påverka 

inte pedagogen eller oss som intervjuar.  

 

Barnintervjun genomförs med fyra barn i ett rum som används som läs och vilrum. 

Barnen vi intervjuade var fem år och tre av dem hade varit på förskolan sedan de var små 

medan ett barn börjat på förskolan vid tre års ålder. Barnen var nyfikna och tyckte att 

bandspelaren var spännande. Under tiden vi intervjuade blev vi störda ett par gånger men 

vi anser inte det påverkade oss nämnvärt.   

 

Rektor förskola två  

Ett rektorsjobb kan vara ganska ensamt anser rektor två vilket gör att de rektorsträffar 

som är var fjortonde dag i partnerområdet är viktiga för att ventilera frågor och problem 

som kan uppkomma. Rektorn anser att delaktighet är jätteviktigt att ”alla får vara med 

och att man för en dialog med dem och lyssnar in vad dom tycker och tänker”. Till sist är 

det ändå rektorn som måste ta det avgörande beslutet men i de beslut där det finns en 

valmöjlighet så anser rektorn att pedagogerna ska ges möjlighet att vara delaktig. När ett 

beslut måste fattas av rektor utan att pedagogerna kan vara delaktig vill rektorn ändå 

försöka få dem att förstå varför ett beslut är fattat. Pedagogerna känner sig nog delaktiga 

tror rektorn och det råder stor frihet ute på förskolorna att forma sin verksamhet inom de 

ramar som finns. Rektorn anser att den personal som arbetar på förskolorna gör ett 

jättebra jobb och är mycket duktiga i sitt arbete. Tiden kan vara knapp och det kan bli ”ett 

hinder, för man har inte alltid möjlighet att föra en ordentlig dialog i arbetslaget”.  

Politiska beslut måste alltid genomföras oavsett vad man tycker och tänker omkring dem.  

 

Pedagog förskola två 

På förskolan finns det många former av delaktighet som pedagogen lyfte men det var inte 

ett medvetet förhållningssätt från pedagogernas sida. Pedagogen berättade om tillfällen 
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när barnens önskningar omkring skapande aktiviteter och vid förändringar av utemiljön 

blivit verklighet. Detta anser vi gör barnen delaktiga i verksamheten. Det finns en önskan 

om att det skulle finnas mer tid att samtala med barnen för att göra dem mer delaktiga. 

Pedagogen lyfter att det är mycket barn på en liten yta och detta styr verksamheten till 

viss del. Mycket av pedagogens tid går till att planera så att den dagliga verksamheten 

fungerar. Hindren för att göra barnen delaktiga anser pedagogen är tiden, miljön och 

rutinerna. De mål som finns i den lokala arbetsplanen styr mycket av den verksamhet 

som bedrivs.  Pedagogerna känner sig i nuläget inte delaktiga i rektorns beslut beroende 

på att rektorn har varit tvungen att ta ett beslut utan pedagogernas medverkan och 

samtycke. De känner dock att rektorn ger dem stor frihet att planera verksamheten själva. 

Pedagogen anser att vuxenansvaret handlar om att sätta gränser, barnen kan inte alltid 

vara delaktiga. 

  

Jag kan tänka att barnen vill att de vuxna finns där och dra gränsen. Jag tror 

att det är nyttigt för hela samhället.    

 

 

Barnen förskola två 

Vi frågade först om de visste hur man gör när man bestämmer. Då svarade de att 

”pappa bestämmer” man bestämmer i leken och alla bestämmer tillsammans ibland. På 

förskolan är det ”fröknarna och barnen lite” som bestämmer. Det förekommer att 

skolbarnen bestämmer över de yngre barnen när de är tillsammans. På frågan om de 

fick vara med och bestämma fick vi både ja och nej svar. Barnen säger att de får 

bestämma över vad de ska rita och om radion ska vara på. Barnen skulle vilja 

bestämma att de ska köpa godis eller glass och att fröknarna skulle gå och köpa det. 

Barnen känner att de får bestämma ”mer hemma än på dagis”. Anledningen till att de 

inte kan bestämma lika mycket på förskolan är för att ”då kan man slå sig”. På frågan 

om man ska få bestämma hur mycket man vill på förskolan svarar barnen återigen ”Nej 

för då kan man slå sig”. 

 

Sammanfattning förskola två 

Vi kunde inte se att det fanns ett genomtänkt förhållningssätt kring delaktighet på 

förskolan. Däremot upplevde vi att barnen gjordes delaktig i mångt och mycket utan att 

pedagogen var medveten om det. Rektorn däremot använde sig medvetet av dialogen 
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för att göra medarbetarna delaktiga i de beslut som de kan vara med och påverka. 

Rektorn var väl påläst och hade tänkt igenom sina svar. Pedagogen var också förberedd 

men tyckte frågeställningarna var svåra. Barnen var till en början mycket intresserad 

och med i intervjun. Efter ett tag började två av dem att få svårt att sitta still och det 

påverkade också de andra.  

Förskola tre  

Förskola tre ligger i ett bostadsområde i en medelstor stad. Det finns fyra avdelningar 

på förskolan. På avdelningen som vi genomförde våra intervjuer finns 21 barn i ålder 

ett till fem år. Rektorn har varit sex år i området och är från början förskollärare och har 

sedan vidareutbildat sig inom pedagogik och administration. Intervjun genomfördes på 

rektorns kontor och det kändes som en bekväm situation.  

 

Pedagogen har haft sin nuvarande tjänst i åtta år och det arbetslag som nu finns på 

avdelningen har arbetat tillsammans i två år. Intervjun genomfördes i personalrummet 

och var helt ostörd.  

 

Barnintervjun genomfördes i samma personalrum som pedagogens intervju. Tre barn i 

ålder tre till fyra år satt runt ett bord under samtalet. Två av barnen hade varit på 

förskolan sedan de var små medan ett barn kommit senare. Barnen tyckte det var 

spännande att följa med oss till personalrummet och de tyckte om att höra sig själva på 

band. Vi blev inte störda under intervjun däremot kändes det ovant för barnen att vara i 

detta rum. 

 

Rektor förskola tre 

Rektorn upplevde att den rektorsorganisation som finns är jättebra. Här utbyter man 

regelbundet information med varandra och för att diskutera arbetssituationen. 

Kommunens rektorer träffas ungefär en gång varannan månad för information och 

utbildning. Rektor anser att  

 

Självklart så tycker jag att det är viktigt med delaktighet är man delaktig i 

sin verksamhet eller i sitt liv […..] så tar man också ett större ansvar för 

sitt liv och tar egna beslut. 
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Politiska beslut om vad som ska göras kan inte påverkas. Däremot finns ett friutrymme 

och det är hur verksamheten ska bedrivas. Där finns möjlighet till delaktighet och det 

samtalar de om tillsammans, rektor och arbetslag. Rektorn ger pedagogerna stort 

utrymme i planeringen av verksamheten. För att få pedagogerna delaktig i besluten så 

använder sig rektorn av ”information, information, information och tydlighet” samtidigt 

visar rektorn åt vilket håll som verksamheten ska bedrivas. Diskussioner är viktigt och 

kan pågå ett tag. Kan man inte komma överens måste man ändå till sist ta ett beslut och i 

det läget måste rektorn ta sitt ansvar. De hinder som finns för delaktighet är att man inte 

alltid känner sig helt motiverad i de beslut som kommer från överordnade. Om man är 

delaktig i processen till beslut så ”äger man beslutet” enligt rektorn. Till viss del tror 

rektorn att pedagogerna känner sig delaktiga men visst måste rektorn ibland fatta 

obekväma beslut.  

 

Pedagog förskola tre 

Pedagogen anser att delaktighet är en självklarhet och att man måste få tycka och tänka 

vad man vill och att man respekterar andras åsikter även om vi inte alltid är överens. Det 

är viktigt att få vara med och ta beslut ”det är ju därför vi har val”.  Utifrån 

styrdokumenten omkring delaktighet är också något som givetvis måste finnas ”det är bra 

att det är belyst i läroplanen men det är lätt att glömma bort” för arbetssituationen i dag 

oftast är så pressad. Barnen ska få vara med och bestämma på deras nivå men det finns 

beslut som måste fattas av vuxna. Pedagogen känner sig mer delaktig i dag än tidigare i 

sitt förhållande till rektorn. En bidragande orsak till detta är att personalmötena har ändrat 

karaktär. Pedagogen menar att ”man ska vara med och själv bestämma över sin 

arbetsplats i dom frågorna där man kan gör det”. Idag dokumenteras alla frågor och 

beslut som tas på personalmötena. Där ska också skrivas upp om man är eniga i beslutet 

eller inte. Är personalgruppen oenig ska frågan lyftas än en gång och vid fortsatt oenighet 

kopplas facken in. Det finns även frågor som inte pedagogerna kan vara med och ta 

beslut i. Genom samtal med barnen ger man dem möjlighet till att påverka sin vardag på 

förskolan utifrån deras förutsättningar. Barnen får flera gånger under dagen möjligheter 

att göra val. Pedagogen poängterar vikten av att ta ansvar över de val man gör genom att 

barnen får fortsätta en stund med sitt val tillexempel ”pussla pusslet färdigt”. Ett annat 



 

 

30 

sätt att göra barnen delaktiga är att använda sig av barnintervjuer för att ta reda barnens 

intressen inför val av temaarbete menar pedagogen. Hinder för delaktighet som 

pedagogen lyfter är tiden, den pressade arbetssituation som råder och även det 

pedagogerna presenterar för barnen. Arbetslaget kan sträva åt olika håll och det finns 

personal med olika kompetenser, vilket också kan påverka synen på delaktighet. 

Pedagogen tror inte barnen känner sig delaktiga, därför att de inte förstår begreppet. 

Däremot tror pedagogen att det är så naturligt för barnen att de inte tänker på att de får 

vara med och bestämma. Det är ”svårt att belysa nu bestämmer vi tillsammans eller nu 

gör vi så här, nu får ni bestämma”. Verksamheten måste utvecklas hela tiden och det är 

genom dialog med barnen, helst i små grupper, som man kan göra barnen delaktiga på ett 

naturligt sätt. Vid verksamhetsplanering används barnen som ”bollplank” för att ta reda 

deras intressen och önskemål.   

 

Barnen förskola tre 

”Man bestämmer vad man ska göra” och ”man bestämmer att man ska lyssna” och ”man 

kan bestämma att man inte ska slåss” var barnen svar på vad bestämma är. Barnen anser 

att det är fröknarna som bestämmer på förskolan. Barnen får bestämma över leken men 

inget mer. Om de fick bestämma vad de ville skulle de äta godis, leka i kuddrummet varje 

dag och spela tv-spel hela dagen på förskolan. Barnen anser inte att de ska få göra som de 

vill på förskolan men de vet inte varför. 

 

Sammanfattning förskola tre 

Vi anser att rektorn och pedagogen var tämligen nöjda med sin egen delaktighet i sin 

verksamhet. Det finns ett förhållningssätt från rektorn och pedagogernas sida omkring 

delaktighet. Både rektorn och pedagogen kändes förberedda inför intervjun så de svar vi 

fick kändes genomtänkta. Barnens intervju var svår att tolka i och med att de var ganska 

ointresserade av de frågor vi ställde. De tyckte att bandspelaren och den ovana miljön var 

mer spännande. Möjligtvis berodde detta på att dessa barn var ett eller två år yngre än 

barnen i de andra intervjuerna.  
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ANALYS 

Syftet med vårt examensarbete är att få en klarare bild över rektors, pedagogs och barns 

delaktighet i förskolan och om det deliberativa samtalet förekommer som verktyg för att 

förverkliga delaktighet. I analysen kommer vi under rubriken ”Deliberativa samtalet” att 

utgå ifrån den teoretiska bakgrunden omkring den deliberativa demokratin och analysera 

om det deliberativa samtalet förekommer i förskolans organisation. Här presenterar vi de 

fem utmärkande dragen i det deliberativa samtalet återigen: 

 

 Allas olika sätt att se på ämnet ska få möjlighet att komma fram.  

 Det ska finnas en tolerans och respekt för varandra.  

 De som deltar i samtalet ska ha en vilja att komma överens eller åtminstone vara 

överens om att man är oense.  

 Det ska råda en mångfald i olika synsätt av kunskap och värden  

 Hur det deliberativa samtalet skulle kunna fortsätta utan direkt lärarledning 

 

Dessa fem utmärkande dragen kommer att jämföras med de svar som vi fått ut av rektor, 

pedagog och barn. Fyra av de här utmärkande dragen har vi kunnat uppfatta genom vårt 

empiriska material. Den femte punkten hade krävt att vi observerat verksamheten under 

en längre tid.  

 

Därefter presenteras i analysen de möjligheter och hinder som rektorer och pedagoger ser 

omkring delaktighet. Vi kommer också att ta upp de möjligheter och hinder som barnen 

ger uttryck för när det gäller deras egen delaktighet. Slutligen kommer vi i analysen att 

besvara de frågeställningar som examensarbetet utgår ifrån. 

Rektorerna 

Deliberativa samtalet 

Rektorerna talar i intervjuerna om den process som föregår ett beslut. Denna process 

anser vi till viss del stämmer överens med utformningen av det deliberativa samtalet. Vi 

kan se att rektorerna respekterar pedagogernas tankar och idéer och gärna vill veta vad de 

tycker och tänker. Ambitionen hos rektorerna är att man genom samtalet ska komma fram 
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till ett beslut efter att allas åsikter ventilerats. En av pedagogerna lyfter dokumentationen 

av personalmötena där beslut som fattas redovisas skriftligt. Skulle man vara oense i 

någon fråga kommer frågan att lyftas en gång till. Kommer man inte fram till ett beslut så 

får rektorn fatta beslutet eller så går frågan vidare till facket. Detta var inget som rektorer 

eller pedagogen vid den aktuella förskolan önskade men vid vissa tillfällen var det 

nödvändigt.  

 

Under intervjuerna med rektorerna har information lyfts som ett sätt att göra pedagogerna 

delaktiga i beslutsprocessen. Vi anser att bakgrundsinformation är en viktig del i att göra 

pedagogerna insatta i de beslut som ska fattas. Men detta kan inte ses som ett deliberativt 

samtal, utan informationen måste i så fall diskuteras och ventileras så allas olika synsätt 

lyfts. Att endast använda sig av information utan samtal skapar inte någon större 

delaktighet anser vi, eftersom information för oss är redan fattade beslut.   

Möjligheter och hinder 

Rektorerna såg stora möjligheter att få pedagogerna delaktiga i de beslut som måste 

fattas. Rektorernas sätt att göra pedagogerna delaktiga är genom samtal, information och 

tydlighet. Det är viktigt för rektorerna att det råder ett klimat i arbetslaget där alla kan 

säga vad de tycker och tänker. Alla tre rektorerna tycker det är viktigt att ha med 

pedagogerna i sina beslut. Men de känner även ett ansvar, i att de lägen som pedagogerna 

inte kan vara med så måste rektorn fatta ett beslut även om det är obekvämt.  Detta är 

något som pedagoger och rektorer är överens om, Pedagogerna är medvetna om att de 

inte kan vara helt delaktiga i alla de beslut som rektorn måste fatta. En rektor menade att 

när man tagit ett beslut där pedagogerna inte kan vara delaktiga så är det viktigt att 

pedagogerna vet varför rektorn fattat beslutet.  

 

Vi anser att rektorerna mycket väl uppfyller pedagogernas önskemål om att vara 

delaktiga. Utifrån intervjuerna med pedagogerna upptäckte vi att rektorerna ofta vänder 

sig till pedagogerna för att ventilera frågor som berör verksamheten. Alla tre rektorerna 

lämnar stort utrymme för pedagogerna att själva planera verksamheten på förskolan. Det 

är genom samtalet som rektorerna gör pedagogerna delaktiga anser vi. Ett hinder för att 

göra pedagogerna delaktiga är att det inte finns tid till dessa samtal. Ibland måste beslut 
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fattas väldigt snabbt och då hinner rektorerna inte föra en dialog med pedagogerna. 

Beslut som fattas på politikernivå gör att rektorerna ibland kan känna sig mer eller 

mindre motiverade att genomföra beslutet och det kan även påverka pedagogerna. 

Sverige är en demokrati där det vart fjärde år är val vilket gör att den inriktning förskolan 

har att rätta sig efter ändras utifrån den politiska styrning som råder. Detta kan leda till att 

rektorerna måste fatta beslut som hamnar i konflikt med tidigare beslut. Vi anser att 

förändringar kan vara både på gott och ont. Det viktiga är att förändringen är väl 

förankrad i organisationen så att inte motivationen för arbetet försämras.  

 

Alla rektorerna kände att de gav pedagogerna stor frihet vid planeringen av verksamheten 

på förskolan. Detta är något som vi också har upplevt under vår verksamhetsförlagda 

undervisning. Många pedagoger har uttryckt att de är nöjda med den frihet som 

rektorerna ger dem i utformandet av verksamheten. Vi anser att det är bra att 

pedagogerna får stor frihet av rektorn att utforma verksamheten utifrån barngruppens 

förutsättningar. I läroplanen står det att: 

  

Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta 

innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 

förskolans resurser därför inte ska fördelas lika (Skolverket, 2006:4)  

 

Utifrån vårt empiriska material upplevde vi att rektorerna inte alltid var fysiskt 

närvarande i verksamheten, men pedagogerna kände ändå ett stöd i rektorn. Detta strider 

mot Hallerström (2006) forskning omkring pedagogers önskan om att rektorerna ska vara 

mer delaktiga i verksamheten. Möjligen kan detta bero på att hennes forskning belyste 

rektorer i skolans värld. Vi ställde inte heller frågan om pedagogerna tyckte att rektorn 

var tillräckligt närvarande i verksamheten. 

Hur uppfattar rektorerna att de gör pedagogerna delaktiga över verksamheten? 

Genom att involvera pedagogerna så långt det är möjligt i sina beslut menar rektorerna att 

de ger pedagogerna inflytande. De menar att pedagogerna har stora möjligheter att 

utforma verksamheten utifrån de förutsättningar som råder i barngruppen. Vi anser att 

rektorerna ger pedagogerna stort handlingsutrymme inom ramarna. Pedagogerna anser att 

rektorn ger dem stor frihet att utforma verksamheten och de känner sig delaktiga i de 
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beslut som rektorn har att fatta. Både rektorer och pedagoger menar att i vissa beslut som 

rektorn fattar finns det inget förhandlingsutrymme. Det kan vara politiska beslut som inte 

går att påverka och som rektorn i sitt uppdrag måste förverkliga i verksamheten utan 

pedagogernas samtycke.  

 

Pedagogerna 

Deliberativa samtalet 

I mångt och mycket upplevde vi att pedagogerna lyssnar in vad barnen tycker och tänker. 

Här är samtalet ett sätt att få reda på barnens intressen, men också genom att observera 

barnen upptäcker pedagogerna vad barnen tycker om att göra. Utifrån barnens intressen 

och erfarenheter planerar pedagogerna verksamheten. Pedagogerna menar att antalet barn 

påverkar hur lätt eller svårt det är att få till ett samtal, där alla har möjlighet att yttra sig. 

Genom dialog med barnen gör man dem delaktiga anser pedagogerna. Utifrån vårt 

empiriska material upplever vi att pedagogerna har en ambition att samtala med barnen 

men hur dessa samtal fungerar kan inte vi utläsa ur vårt insamlade material.  

Möjligheter och hinder 

Läroplanens formuleringar om demokrati uppfattar pedagogerna som ett stöd i sitt arbete 

omkring delaktighet i förskolan.  Det kan vara svårt att alltid leva upp till uppdraget, 

eftersom arbetssituationen är så pressad. Det kan också vara lokaler som inte räcker till 

på grund av stora barngrupper. Pedagogerna menar att barnen måste göras delaktiga, för 

annars finns risken att de inte är intresserade av den verksamhet som pedagogerna 

presenterar. Tiden och de rutiner som finns på förskolan upplever pedagogerna som ett 

hinder för att göra barnen delaktiga. De dagliga rutinerna så som mat, sovtider och raster 

går inte att bortse ifrån, de tar tid från den dagliga verksamheten. Vi ställer oss frågan om 

inte barnen skulle kunna göras mer delaktiga i de rutiner som finns. Utifrån erfarenheter  

från den verksamhetsförlagda undervisningen har vi sett bra exempel på hur barn med 

fördel kan göras delaktiga i de dagliga rutinerna. Barnen görs delaktiga vid vilan då de 

själva får välja mellan lugna aktiviteter eller att vila. Ett annat exempel är de valtavlor 

som kan förekomma på förskolor, där barnen får möjlighet att välja den aktivitet de vill 

göra. Dessutom får barnen till viss del ta ansvar för hur mycket kläder som behövs när 
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man ska gå ut. Vid utformningen av inne och utemiljöer har vi också sett hur barn har 

gjorts delaktiga.Vi anser att pedagogerna bör reflektera över de rutiner som finns på 

förskolan. Det kan vara så som Agevall (2000:88-89) resonerar om att rutiner växer fram 

utan någon större diskussion och sen lever de kvar utan att någon vet varför.  

 

Den dagliga planeringen av hur man ska använda sig av förskolans lokaler, för att det ska 

bli så bra som möjligt för barnen, är också en tidstjuv. Den verksamhet och de aktiviteter 

som pedagogerna presenterar för barnen påverkar deras möjligheter till delaktighet. Som 

vuxen styr man de valmöjligheter barnen har, genom att man planerar den fysiska miljön 

och verksamhet som barnen möter. Vi anser att det till viss del är ett vuxenansvar, men 

givetvis ska barnen få möjlighet att påverka. Pedagogernas ambitioner är att lyssna av 

barnens intressen vid planering av verksamheten, men det är inte alltid som de känner att 

de når fram eller har tid till att genomföra det. Hur arbetslaget ser på barns delaktighet 

och åt vilket håll verksamheten strävar mot kan påverkas av de olika yrkeskompetenser 

som finns. Pedagogerna lyfter vikten av att rektorn är tydlig i sin ledarroll. 

 

Hur uppfattar pedagogerna att de gör barnen delaktiga i verksamheten i förskolan? 

Pedagogerna gör barnen delaktiga över verksamheten genom att föra en dialog med 

barnen samt att observera barnens lekar. Detta för att ta reda på vilka intressen barnen 

har. Utifrån barnens intressen planerar pedagogerna verksamheten. Här ser vi hur 

medvetna pedagogerna vi har intervjuat är, om det som står i läroplanen omkring barns 

delaktighet.  

Barnen 

Deliberativa samtalet 

Utifrån vårt empiriska material kan vi inte se att barnen nämnt samtalet med 

pedagogerna, däremot nämner pedagogerna vikten av att föra en dialog med barnen. 

Uppfattar inte barnen dessa samtal som ömsesidiga? Är det så att barnen uppfattar det 

som att pedagogerna informerar om, vad som ska komma. Pedagogerna i vårt material 

menar att det är genom samtalet med barnen, som de gör barnen delaktiga.   
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Möjligheter och hinder 

Alla de barn vi har intervjuat kunde ge en förklaring till begreppet bestämma, som visade 

vad bestämma betyder för dem. Barnen menar att man bestämmer när man säger till 

någon vad de ska göra. Barnen möts dagligen av en mängd uppmaningar om vad de ska 

göra, som till exempel ”nu ska vi ha samling eller nu ska vi gå ut”. Är det därför de tolkar 

ordet bestämma, som att det är en uppmaning om vad som ska göras härnäst. De 

möjligheter barnen såg till att bestämma var i leken och när de ritar. Svaret förvånade oss 

inte. Detta är oftast inte några planerade verksamheter så det är helt naturligt för barnen 

att de kan bestämma. På frågan om vem som bestämmer på förskolan svarade de 

enhälligt att det i första hand var ”fröknarna”. Kan det vara så att barnen inte är medvetna 

om att de är delaktiga i den planerade verksamheten, för att pedagogerna inte sätter ord 

på att barnen görs delaktiga? Pedagogerna tog upp att det är svårt att belysa för barnen att 

de är delaktiga i utformningen av verksamheten. Detta är något vi håller med om. Vi 

anser att det kan vara svårt att få barnen att förstå att de är delaktiga när pedagogerna 

väljer att utgå ifrån barnens intressen och erfarenhetsvärld när de planerar verksamheten. 

Andra som också bestämmer på förskolan enligt barnen är chefen, andra större barn och 

ibland barnen själva. 

 

Hur uppfattar barnen sin delaktighet i verksamheten i förskolan? 

Vi tolkar utifrån vårt material att barnen inte upplever att de har så stort inflytande över 

verksamheten men de tycker att de aktiviteter som presenteras för dem är ”jätteroliga”. 

Detta kan bero på att mycket av verksamheten planeras utifrån barnens intressen. Utifrån 

intervjuerna med pedagogerna så har barnen stort inflytande över den verksamhet som de 

kan påverka.  

 

DISKUSSION 

Här kommer vi att diskutera om pedagoger och barns uppfattning om delaktighet 

stämmer överens. Vi kommer också diskutera om och hur den deliberativa demokratin 

kommer till uttryck i förskolan.   
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I läroplanen står det att ”verksamheten ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande värderingar” (Skolverket, 2006:3). I vårt uppdrag som förskollärare måste 

vi utgå från att göra barnen delaktiga när vi planerar verksamheten på förskolan. På 

frågan om pedagogerna tror att barnen uppfattar sig som delaktiga i verksamheten fick vi 

både ja och nej som svar. När vi ställer samma fråga till barnen får vi ett likartat svar. 

Barnen menar att det är vid vissa situationer som de får vara med och bestämma såsom 

vid lek och när de ska rita. Pedagogerna ansåg att barnen var delaktiga, men att de inte 

lyfte det tillräckligt mycket. Kan detta bero på att pedagogerna inte benämner för barnen 

att de är delaktiga i utformningen av verksamheten? Denna fråga resonerar Åberg & Lenz 

Taguchi (2005:64) omkring. Författarna menar att som pedagog måste man kunna 

”konkretisera värdegrunden, göra den synlig i vardagen” (s.64). Här är reflektionen med 

barnen ett viktigt redskap för att synliggöra de demokratiska värderingarna. Dessutom 

bör det förekomma samtal i arbetslaget omkring barns delaktighet.  

 

En av pedagogerna lyfter vikten av vuxenansvar. Vi anser att det kan vara en trygghet för 

barnen att de vet om att de vuxna har det yttersta ansvaret och sätter gränser för dem. 

Detta kan dock innebära att barnen inte alltid kan få bestämma över verksamheten. Det 

finns faktorer och konsekvenser av beslut som barnen inte är medvetna om, till exempel 

kan det vara ekonomiska hinder, icke genomförbara idéer och risk för personskada både 

fysiskt och psykiskt. Under en dag på förskolan får barnen flera gånger möjlighet att göra 

olika val. Som pedagog begränsar vi barnens val utifrån de förutsättningar som finns på 

förskolan. Vid presentation av aktiviteter är det dock viktigt att vi som vuxna i förskolan 

ser till alla barns intressen och så långt som det är möjligt tillgodoser dem.   

 

Barnen ger uttryck för att de inte får vara med och bestämma på förskolan. Barnen är inte 

medvetna om att pedagogerna i sin planering av verksamheten har utgått från barnens 

intressen. Här skiljer sig pedagogerna och barnens uppfattningar omkring delaktighet åt. 

Pedagogerna menar att de gör barnen delaktiga genom att se till barnens intressen vilket 

är ett uppdrag enligt läroplanen. Verksamheten ”skall utgå ifrån barnens erfarenheter, 

intressen, behov och åsikter” (Skolverket, 2006:9). Barnen upplever sig inte delaktiga 

vilket pedagogerna menar beror på svårigheten i att hitta de ord som gör att barnen förstår 
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att de är delaktiga i verksamheten. Pedagogerna lyfter inte det deliberativa samtalet som 

ett verktyg för att utveckla barnens ”förmåga att förstå och att handla efter demokratiska 

principer” (Skolverket, 2006:11). När vi reflekterar över våra verksamhetsförlagda 

utbildningar ser vi hur pedagogerna i många fall ”glömmer bort” att berätta för barnen 

varför pedagogerna är intresserade av vad barnen tycker och tänker. I sitt arbete att skapa 

en demokratisk förskola är det viktigt ”att bjuda in barnen och tro på barnens förmågor” 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005:65). Författarna lyfter den gemensamma reflektionen med 

barnen som ett redskap för att nå fram. På en av förskolorna upplevde vi att det fanns ett 

mer genomtänkt förhållningssätt omkring delaktighet och att man inte bara kan planera 

verksamheten utan att se till barnens intressen. Dock ansåg inte barnen sig delaktiga 

vilket kan beror att pedagogerna inte tydliggjort för barnen att deras intressen och 

önskningar kommer till uttryck i verksamheten. Är delaktighet och demokrati att få göra 

vad man vill utan att man vet om det? Det svar vi har fått av barnen är att de inte känner 

sig delaktiga trots att verksamheten utgår ifrån barnens intressen. Vi anser att det är av 

stor vikt att pedagogerna med ord och handling uttrycker den demokratiska grund som 

förskolan vilar på, vilket är vårt uppdrag enligt läroplanen. 

 

Delaktighet handlar inte bara om rättigheter utan även skyldigheter och att ta ansvar för 

sina handlingar. Stor fokus i vårt empiriska material låg på att delaktighet innebär att få 

vara med och bestämma. Ansvarstagandet som barnen fick ta handlar om att stå för sina 

val av aktivitet och klädval inför utevistelse. Vi tror att barnen får ta mer ansvar för sina 

handlingar, men att det inte framkom i vårt material. Vi anser att ansvarstagandet är 

viktig del av demokrati fostran för att man ska bli en god samhällsmedborgare.   

 

De verktyg som pedagogerna i vår studie använder sig av för att göra barnen delaktiga i 

verksamheten är samtalet, barnintervjuer och observationer. Doverborg & Pramling - 

Samuelsson (2000:21) menar att man får olika typer av information beroende på hur man 

använder sig av dessa metoder. Därför anser vi att det är viktigt att man använder sig av 

alla tre metoderna för att göra barn delaktiga. Läroplanen ger också uttryck för detta. Det 

är genom barnens olika uttryckssätt som ska användas som grund för pedagogerna vid 

planering av verksamhet och miljön på förskolan (Skolverket, 2006:10).  
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För att få till ett fungerande samtal där man kan diskutera med barnen och komma fram 

till olika beslut, förutsätter att man har små barngrupper menar en av pedagogerna. Vi 

anser att det är flera faktorer som styr för att få till det goda samtalet, inte endast storlek 

på barngruppen. Maktrelationerna i gruppen påverkar hur samtalsklimatet blir. Det kan 

finnas barn som är mycket verbala och det kan förekomma barn med språksvårigheter.  

Även kompisrelationerna kan påverka. Samtalet kan behöva avbrytas på grund av de 

fasta rutiner som finns eller att samtalet störs. Respekten för samtalet och individen 

saknas ibland på alla arenor. Som blivande förskollärare är detta något vi behöver tänka 

på, då vi anser att samtalet är en viktig del för barns delaktighet.  

 

Barnintervjuer är också något som förekommer på förskolan och som pedagogerna 

använder sig av för att göra barnen delaktiga i verksamheten. Vi anser att fördelen med 

barnintervjuer är att pedagogen får möjlighet att prata med endast ett barn i taget. Här har 

man möjlighet att lyssna in varje barns tankar och intressen och på så sätt göra dem 

delaktiga i den planerade verksamheten. 

 

Barnobservationer kan med fördel användas för att göra små barn delaktiga eftersom de 

ännu inte har talspråket. Genom observationer kan man se vad barnen är intresserade av 

och vill göra. Detta anser vi är ett sätt att göra barn delaktiga i verksamheten. 

 

Har vi utifrån vårt empiriska material lyckats se om och hur den deliberativa demokratin 

kommer till uttryck i verksamheten i förskolan? Mellan rektor och pedagog kan vi se att 

det finns en ambition av att använda sig av det deliberativa samtalet. Möjligheten till 

delaktighet har under senare år ökat anser pedagogerna och att det är samtalet som gör 

pedagogerna delaktiga. Vi tolkar det så att eftersom de senaste läroplanerna inom 

förskola/skola bygger på deliberativ demokrati, så har samtalsformen börjat få 

genomslagskraft i organisationen. Genom att rektorerna ger möjlighet till fria samtal där 

allas åsikter lyfts fram och vägs in i de beslut som fattas görs pedagogerna delaktiga. Det 

finns en strävan att försöka komma till någon form av gemensam enighet vid 

personalmöten. Skulle oenighet uppstå lyfts frågan återigen på nästa personalmöte för att 
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här söka en gemensam ståndpunkt. Vi anser att detta är en början till ett deliberativt 

samtal.   

 

En fråga vi ställer oss är om vår analys av resultat sett annorlunda ut om vi inte sedan 

tidigare haft en relation med förskolorna som deltagit i vår studie? Vi har varit medvetna 

om detta under tiden vi har analyserat och vår ambition har varit att inte låtit det påverka 

vår analys.   

 

Avslutningsvis hävdar vi att det demokratiska fostransuppdraget som finns beskrivet i 

läroplanen för förskolan, är något vi behöver reflektera över på förskolorna. Ett 

demokratiskt förhållningssätt behöver bli naturligt hos dem som arbetar inom förskolan. 

Demokrati måste upplevas för att förstås. Här har förskolan tillsammans med föräldrarna 

en viktig roll för den begynnande demokratiska kompetensen. Dagliga inslag av samtal 

med barnen samt observation av verksamheten, är en förutsättning för att göra barnen 

delaktiga i sin vardag. Barnen behöver kunna uttrycka sina åsikter, lyssna på andra och 

respektera att andra kan tycka annorlunda. Demokrati ska vara en livsstil. ”Demokrati är 

inget vi kan lära barnen, demokrati är något vi lever och bygger tillsammans i en ständigt 

pågående process” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005:64).  

 

FORTSATT FORSKNING 

I den fortsatta forskningen kan det vara intressant att studera hur föräldrarna görs 

delaktiga i förskolans verksamhet och de beslut som berör familjerna. Det hade också 

varit intressant att undersöka huruvida förskolans upptagningsområde och den 

sociokulturella miljö som råder påverkar synen på delaktighet. Detta anser vi är några 

viktiga aspekter som kan användas för fortsatt forskning inom ämnet delaktighet i 

förskolan. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Brev till rektor 

 

Hej 

Vi är två studenter vid Växjö universitetet som läser sista terminen på lärarprogrammet 

med inriktning förskola och vår avslutande kurs är ett examensarbete med en omfattning 

om 15 högskolepoäng. Med det här brevet vill vi fråga om ni vill delta i vår studie som 

kommer att vara underlag för vårt examensarbete.  

 

 I vårt arbete vill vi undersöka hur rektorer och pedagoger på förskolor arbetar med 

demokratiuppdraget utifrån styrdokumentet och även hur barnen upplever sina 

möjligheter till inflytande i förskolans verksamhet. För att kunna uppnå detta kommer vi 

att använda oss av intervjuer med barn, pedagoger och rektorer.  

 

För att kunna genomföra vårt examensarbete vore det önskvärt om vi fick intervjua dig 

som rektor, en pedagog och 4-5 barn, med föräldrars medgivande, på en förskola inom 

ditt rektorsområde. Allt insamlat material kommer att hanteras konfidentiellt. 

 

Skicka ett svarsmail om ni vill delta eller ej. Tackar ni ja så kommer vi att kontakta er 

inom kort. 

 

Med vänlig hälsning 

Kristina Engstrand  

Anna-Karin Ekberg 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

Bilaga 2. Föräldrar brev 

Hej 

Vi är två studenter vid Växjö universitetet som läser sista terminen på lärarprogrammet 

med inriktning förskola och vår avslutande kurs är ett examensarbete. Syftet med arbetet 

är att få insikt om barns delaktighet i förskolan. Då är vår fråga till dig som förälder om 

ditt barn får vara med i en gruppintervju? Barnintervjuerna kommer att ske i grupp om 

två till fyra barn. 

 

De uppgifter som samlas in genom denna intervju kommer endast att användas till 

examensarbetet. Uppgifterna kommer att vara konfidentiella och inga uppgifter om namn 

eller förskola kommer att finnas med i arbetet. Har ni några frågor om arbetet får ni gärna 

höra av er till oss. 

 

Mvh 

Kristina Engstrand  

Anna-Karin Ekberg  
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Bilaga 3 

Intervjuguide rektor 
 

”I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och 

för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 

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

verksamheten” (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98). 

 

 

 

Namn, ålder, utbildning? 

Hur många år i yrket och på just den här tjänsten? 

Hur organisationen för rektorer ser ut? 

Hur tänker du omkring demokrati och människors delaktighet? 

Hur tänker du kring uppdraget i styrdokumentet? 

Hur kan du göra pedagogerna delaktiga i dina beslut? 

Vilka möjligheter och hinder ser du med att göra pedagogerna delaktiga? 

Tror du pedagogerna upplever att de är delaktiga i besluten? 

 

 

Tack för att du medverkar i denna intervju genom att delge oss dina tankar om de frågor 

som vi har skickat till dig. Syftet med arbetet är att få insikt om barns delaktighet i 

förskolan De uppgifter som samlas in genom denna intervju kommer endast att användas 

till examensarbetet. Uppgifterna kommer att vara konfidentiella och inga uppgifter om 

namn eller förskola kommer att finnas med i arbetet. Intervjun är frivillig vilket innebär 

att du som intervjuperson har rätt att avbryta intervjun om du önskar. 

 

Mvh 

Kristina Engstrand & Anna-Karin Ekberg 
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Bilaga 4 

Intervjuguide pedagog 

 
”I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och 

för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 

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

verksamheten” (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98). 

 

 

Namn, ålder, utbildning?  

Hur många år i yrket och på just den här tjänsten? 

Hur tänker du omkring demokrati och människors delaktighet? 

Hur tänker du kring uppdraget i styrdokumentet? 

På vilket sätt har du inflytande över verksamheten? 

Vilka möjligheter och hinder ser du med att göra barnen delaktig i verksamheten? 

Kan de alltid vara delaktiga? Hur tänker du då? 

Tror du att barnen upplever att de är delaktig i verksamheten?  

Hur skulle du vilja utveckla barns inflytande över verksamheten? 

 

Tack för att du medverkar i denna intervju genom att delge oss dina tankar om de frågor 

som vi har skickat till dig. Syftet med arbetet är att få insikt om barns delaktighet i 

förskolan De uppgifter som samlas in genom denna intervju kommer endast att användas 

till examensarbetet. Uppgifterna kommer att vara konfidentiella och inga uppgifter om 

namn eller förskola kommer att finnas med i arbetet. Intervjun är frivillig vilket innebär 

att du som intervjuperson har rätt att avbryta intervjun om du önskar. 

 

Mvh 

Kristina Engstrand & Anna-Karin Ekberg 
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Bilaga 5. 

 

Intervjuguide till barnen 
 

Bakgrundsfakta 

Gruppstorlek, ålder, hur länge har barnen gått på förskolan? 

 

Frågor att samtala om 

Hur gör man när man bestämmer? 

Vem bestämmer på förskolan? 

Får du vara med och bestämma här på förskolan? 

Om du fick göra precis vad du vill här på förskolan, vad skulle du göra då? 

Brukar du få göra vad du vill på förskolan?  

Ska du få göra vad du vill? 

 

 

 

 

 

 

 


