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ABSTRAKT 
Syftet med studien var att undersöka hur det demokratiska ledarskapet utövas i den 

dagliga relationen mellan vuxna och barn. Tanken var även att genom forsningsfrågorna 

få syn på vad ett demokratiskt ledarskap är för pedagogerna, hur de uppfattar att barnen 

påverkas av inflytande och delaktighet, samt hur mycket barnen ges inflytande och 

möjlighet till delaktighet. Studiens tillvägagångssätt i att inhämta material bestod av 

skriftliga observationer, ljudupptagningar, videoupptagningar och ett fokusgruppsamtal. 

De skriftliga observationerna lästes igenom och lämpligt material som gav svar på mitt 

syfte valdes ut till resultatdelen och analysen. Allt annat material lyssnades igenom, 

transkriberades och de tillfällena som gav mig svar på mitt syfte valdes även de ut till 

resultatdelen och analysen. I studiens analys låg Vygotskijs sociokulturella teori och 

Maria Westling Allodis inflytandemodell till grund.  I resultatet framkom det att barnen i 

de observerade aktiviteterna gavs gott om talutrymme, blev lyssnade på och gjordes till 

aktiva deltagare. Här stod samtal och samspel i fokus. I fokusgruppsamtalet diskuterades 

där att det är viktigt att utgå från barns intressen vid planering av aktiviteter och att barn 

ska ses som medbestämmande individer. Slutsatsen av denna studie är att det 

demokratiska ledarskapet kännetecknas av ett gott samspel mellan vuxna- barn genom 

att barns tankar, idéer och intressen ska uppmuntras och utmanas, samt utgöra en del av 

förskolans verksamhet. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Lpfö98 (skolverket, 2010) menar i sina riktlinjer att förskollärare ska ansvara för att 

verksamheten använder sig utav ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. 

Även arbetslaget i sig ska verka för att det bildas ett demokratiskt klimat i 

verksamheten, i detta klimat ska samhörighet och ansvar utvecklas och barnen ska 

här få chans att vara med och skapa en stark sammanhållning. Även s.12 tar upp 

följande mål kring det demokratiska arbetet i förskolan: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet 

att påverka sin situation,  

 utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom 

att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.   

          (Lpfö98, skolverket 2010:12). 

Det behövs mer studier med inriktning på vad ledarskap är, hur uppgifter och ansvar 

identifieras och beskrivs i relation till kunnande och kompetens som är bunden till 

förskollärarprofessionen. Men det behövs också mer studier kring vad det är som 

influerar på förskollärarens praktiserande av ledarskapet i arbetslaget. Detta för att 

den befintliga forskning mestadels har inriktat sig på förskolechefens formella 

ledarskap, medan forskning kring förskollärarens ledarskap har kommit i skymundan 

(Eriksson, 2014). 

Även Emilson (2008) tar upp i sin avhandling att det finns förhållandevis få 

empiriska studier kring just området demokrati, även att begreppet fostra till 

demokrati länge har betonats i skriftliga dokument. Just detta gäller framför allt 

empiriska studier om demokrati relaterat till de allra yngsta barnen (a.a.).  

Denna studie kommer att fokusera främst på forskning kring ledarskap i förskolan 

med fokus på det demokratiska ledarskapet, som centralt kommer att ligga på hur ett 

demokratiskt ledarskap ser ut, i vilken utsträckning barnen får vara med och påverka 

samt hur pedagogerna ser på ett demokratiskt ledarskap. 
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2 TEORIANKYTNING  
Som utgångspunkt i studiens kommande analys och tolkning av det insamlade 

materialet har valet hamnat på att se det genom Lev Vygotskijs teori och Maria 

Westling Allodis inflytandemodell (se bilaga 4). Specifika aspekter har valts ut i 

modellen för den kommande analysen. 

2.1 Lev Vygotskij  

Vygotskijs sociokulturella teori innebär att människor lär och utvecklas i samspel 

och samtal med varandra. Den sociokulturella teorin handlar om att barn och vuxna 

ska kunna kommunicera med varandra kring vad som sker i förskolans vardag och 

att det genom dessa samtal uppstår en delaktighet i hur händelser i förskolans vardag 

kan förstås och förklaras. Här ligger pedagogens roll i att vara engagerad i samtal 

med barn, genom att ständigt möta, utmana och stödja barnen. Den vuxne måste helt 

enkelt visa intresse för och låta barns åsikter, handlingar, och funderingar få 

framträda. Författarna lyfter även att det faktiska uppdrag som förskolan har, ligger i 

att utveckla en demokrati som innebär att utveckling och lärande ska främst äga rum 

i samspel med andra. Därmed ska relationer och samtal ska sättas i fokus (Johansson 

och Pramling Samuelsson, 2003). 

Även Ahlskog-Björkman (2014) beskriver att Vygotskijs teori går ut på att barn lär i 

sociala sammanhang och samspel med varandra, men författaren lyfter också att 

teorin går ut på att vi människor är i ständig utveckling. Vi slutar alltså aldrig att 

utvecklas, vi människor kan i varje samspelssituation ta åt oss kunskap genom andra 

människor i den aktuella samspelssituationen. I Vygotskijs teori finns även något 

som kallas för ”den närmaste utvecklingszonen”, denna zon kan beskrivas som ett 

stadie som barnet befinner sig i då det är på väg att klara vissa saker själv utan hjälp 

av en vuxen. Barnet i denna zon besitter en potential för utveckling som finns mellan 

vad det lärande barnet klarar på egen hand och vad denne kan nå med stöd av en 

vuxen eller kanske en kamrat (a.a.). 

Detta leder oss in på att det demokratiska arbetet handlar trots allt om att barn ska 

kunna visa respekt för varandra och utveckla en ömsesidig relation gentemot andra 

människor genom att vilja förstå och hjälpa andra (Qvarsell, 2011). 

Även i den finska förskolan ses lärande ur ett sociokulturellt perspektiv där barn är 

aktiva beslutsfattare och ses som kompetenta aktörer i verksamheten, dessa barn 

handleds av pedagogerna till att själva utforska sin omgivning (Leinonen, Brotherus 

och Venninen, 2014). 

2.2 Maria Westling Allodis modell 

Skolverket (2012) lyfter forskaren Marias Westling Allodis tankar kring att hennes 

modell utgår från att de innehållande aspekterna kännetecknar goda lärandemiljöer, 

att dessa lärandemiljöer är värda att sträva mot då de motsvarar människans behov 

och värderingar. Modellen har framställts utifrån insamlade sammanställningar av 

empiriska studier kring barns erfarenheter av skolan, en teori om humanistiska 

värderingar och även andra teorier kring lärande. Hon har i sin tidigare forskning 

använt sig av denna modell och menar att den är användbar för lärare som vill skapa 

mer inkluderande skolor. Det är denna modell som bildar lärandemiljödomänen. 

Westling Allodi följer två skolors utveckling och har därför tagit fram denna modell 

för att undersöka om den kan vara användbar som ett analysverktyg för skolledare 
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och lärare. Tanken är att lärarna ska, genom att använda sig av modellen, lättare 

kunna utvärdera på vilket sätt skolans sociala klimat framstår, men modellen ska 

också vara till hjälp för att lärarna ska kunna planera kommande satsningar på saker 

som de vill ändra på i skolans lärandemiljö. Tanken med denna inflytandemodell är 

att den ska vara en utgörande bas för mina tankegångar i resultatets analysdel. 

Resultatet av studien kommer alltså att ställas i relation till följande aspekter:  

Lärande- Tar pedagogerna till vara på barnens intressen för att möjliggöra fortsatt 

lärande? I sådana fall hur? 

Motivering: Motivering till att aspekten lärande ska vara en utgångspunkt i analysen 

grundar sig i det Ahlskog-Björkman (2014) lyfter i sin artikel kring att barn ska ses 

som aktiva och delaktiga medskapare i en lärandesituation. Förskolläraren skall 

närma sig barnet genom att ha barnets perspektiv i åtanke då barnets möjligheter till 

att bli delaktig i förskolans verksamhet ökar, som pedagog utgår man då ifrån Lev 

Vygotskijs sociokulturella lärandeperspektiv. 

Hjälpsamhet- Hur visar sig samarbetet och stödet mellan barn-barn eller pedagog-

barn, då barnet är i behov av hjälp och stöttning? 

Motivering: ”Den närmaste utvecklingszonen” är en del av Vygotskijs teori, barnet 

ligger då i en zon där det besitter en potential för utveckling som finns mellan vad 

barnet klarar själv och vad denne kan nå med hjälp av en vuxen eller en kamrat 

(Ahlskog-Björkman, 2014). 

Delaktighet- Låter pedagogerna i aktiviteterna alla barn att komma till tals? Fördelas 

talutrymmet jämnt och blir alla barnen på något sett bekräftade i aktiviteterna? 

Motivering: Att barn får känna en delaktighet i verksamheten är viktigt, om barnen ej 

får uttrycka sina åsikter, tankar och idéer så rasar detta arbete kring demokrati 

samman (Åberg och Lenz Taguchi, 2005). 

Ansvar- Får barnen själva ta ansvar för verksamhetens aktiviteter och hur kan det 

komma till uttryck?  

Motivering: Förskollärare har i uppgift att vara en handledare som visar barnet 

vägen, men det är inte bara den vuxne som styr. Både barnet och förskolläraren har i 

ansvar att tillsammans finna och prova tänkbara lösningar i praktiken. Den vuxne ska 

bara vägleda barnet, utan att styra. 

Inflytande- Får barnen i verksamheten möjlighet att uttrycka idéer och tankar i 

förskolans dagliga verksamhet?  

Motivering: Min motivering i att använda mig av aspekten inflytande baseras på att 

ligger i pedagogens roll i att vara engagerad i samtal med barn, genom att ständigt 

möta, utmana och stödja barnen och deras tankar. Den vuxne måste visa intresse för 

och låta barns åsikter, handlingar, och funderingar få framträda (Johansson och 

Pramling Samuelsson, 2003). 
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3 BAKGRUND 
I avsnittet bakgrund kommer litteratur, forskning och avhandlingar att redogöra för 

vikten av förskollärarens förhållningssätt, vad begreppet demokrati är, om demokrati 

som ett outforskat ämne, hur arbetslaget påverkar ledarskapet och hur delaktighet i 

anknytning till lärande kan se ut. Men avsnittet kommer även att ta upp vikten av 

förskollärarens och barnens samspel, samt i vilken utsträckning som barn får vara 

med och påverka sin vardag i förskolan. 

3.1 Begreppen demokrati och delaktighet 

Persson (2010) tar upp att demokratibegreppet är svårdefinierat, men att demokrati i 

skolans värld ofta innefattar den gemensamma värdegrunden som handlar om vilka 

mål som ska eftersträvas för samhällets idealtillstånd. Detta idealtillstånd står för 

relationer som sätter sin prägel på en omhändertagande gemenskap mellan fria och 

oberoende jämlikar. Han lyfter även fyra dimensioner som ingår i det demokratiska 

uppdraget i skollagen och läroplaner. I värdedimensionen skall man som vuxen 

arbeta för att demokratins värden skall spridas till barn och elever, medan 

kunskapsdimensionen innebär att barn och elever ska ges insikt och lärdom om 

begreppet demokrati. I kompetensdimensionen ska vuxna ge barn och elever 

möjlighet till att skapa färdigheter och kunnande i att delta och interagera i olika 

demokratiska förlopp. Den fjärde dimensionen kränkningsdimensionen står för att 

alla slag av kränkande behandling i verksamheten ska motverkas aktivt. En 

demokratisk utbildning i förskolan ska även bygga på tre olika mål för barnen. Det 

första målet innefattar att man som vuxen ska arbeta för att utveckla barns och 

elevers förmåga i att kunna använda sitt tänkande på ett kritiskt vis. Att ge barn och 

elever en förmåga i att kunna medverka och delta står för det andra målet, medan det 

tredje målet representerar ett lärande i att ta ställning till olika moraliska frågor. 

Dessa frågor kan bestå av olika perspektiv som rätt-fel och gott-ont. 

Qvarsell (2011) menar i sin artikel att begreppet demokrati centralt handlar om 

respekt, att pedagoger i förskolan kan respektera barnen men också att barnen ska 

kunna respektera pedagogerna. En viktig del i arbetet kring demokrati i förskolan är 

att man som pedagog förmedlar till barnen att allas erfarenheter ska respekteras. 

Arbetet kring demokrati ska även innefatta etiska värden, exempelvis att vara en bra 

kompis (a.a.). 

Trots att Persson (2010) och Qvarsell (2011) menar att det finns bestämda 

förklaringar kring vad begreppen demokrati och delaktighet, kan de som många 

andra begrepp, förstås på många olika sätt. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar 

att man som pedagog har i ansvar att utforma den pedagogiska verksamheten på ett 

sätt, där grundläggande demokratiska värderingar förmedlas till barnen. Detta genom 

att man då använder sig av ett demokratiskt förhållningssätt för att kunna synliggöra 

denna värdegrund i förskolans vardag. Att barn får känna en delaktighet i 

verksamheten är viktigt, om barnen ej får uttrycka sina åsikter, tankar och idéer så 

rasar detta arbete kring demokrati samman. En förskola som bygger på demokrati 

och delaktighet handlar därmed om att barn ska få utrymme till att tänka fritt, 

reflektera och lära sig att respektera andras tankar och åsikter. Men det handlar lika 

väl om att man handlar på ett demokratiskt sätt precis som barnen, att lyssnande och 

respekt utgör en stor och viktig del i det demokratiska förhållningssättet (a.a.). 
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3.2 Ledarstilars inverkan 

Thornberg (2006) beskriver ett experiment som utfördes på fyra grupper med pojkar, 

som skulle utföra olika pyssel ihop. De fyra grupperna blev under kortare stunder 

ledda av tre olika ledare som agerade med varsin ledarstil. Det fanns den auktoritära 

ledaren som gav kortfattade och aktuella instruktioner till pojkarna och det var 

ledaren själv som fattade alla beslut. Det var ledaren som bestämde hur arbetet skulle 

utföras och vilka pojkar som skulle samarbeta. Denne deltog heller inte i gruppens 

aktiviteter, utan var endast deltagande när det skulle demonstreras kring hur barnen 

skulle utföra aktiviteten. Pojkarna blev även ledda av låt-gå-ledaren som inte var 

med i de olika beslutsfattandena i aktiviteterna, utan överlät allt beslutfattande åt 

pojkarna. Ledaren var här ingen ledardeltagare. Han medverkade heller inte, precis 

som den auktoritära ledaren, i gruppens aktiviteter. Men till skillnad från den 

auktoritära ledaren gick låt-gå-ledaren inte ens in i aktiviteterna och visade hur de 

skulle gå till. Det enda denna ledare ansvarade för var materialet. När pojkarna blev 

ledda av den demokratiska ledaren bildades gruppdiskussioner och ledaren fattade 

beslut som angick aktiviteterna tillsammans med barngruppen. Barnen var deltagare 

med inflytande i aktiviteten då ledaren lät barnen vara med och skissa upp hur arbetet 

skulle gå till, samt att barnen själva fick bestämma vilka de ville arbeta med. Till 

skillnad från den auktoritära ledaren, deltog den demokratiska ledaren i aktiviteterna. 

Denna typ av ledare erbjöd pojkarna hjälp vid behov och gick in och gav beröm i 

aktiviteterna. Under det auktoritära ledarskapet uppvisade barngrupperna en 

undergivenhet till ledaren och istället för att samarbeta i aktiviteterna började 

pojkarna att tävla om att få ledarens uppmärksamhet och uppskattning. Genom 

ledning av den auktoritära ledaren utvecklade pojkarna inget större intresse för 

aktiviteterna och så fort ledaren lämnade rummet utvecklade pojkarna ett passivt 

arbete i aktiviteterna. Istället för att arbeta busade de runt i rummet. Vid låt-gå-

ledarens ledarskap var pojkarna istället ineffektiva under hela arbetet i aktiviteterna 

och grupperna var oorganiserade. Men under det demokratiska ledarskapet bildade 

pojkarna istället ett ledigt och samarbetsvilligt sätt gentemot ledaren. De kunde även 

fortsätta med sitt arbete på ett produktivt sätt när den vuxne gick därifrån. Bland 

gruppmedlemmarna förekom det även en mycket låg nivå av aggressioner jämfört 

med de andra ledarstilarna, samt att gruppen kunde på ett mer kompetent sätt 

genomföra sina grupprojekt (a.a.). 

Det är viktigt att man som förskollärare låter barnen komma till den vuxne. Genom 

att vara en passiv och ganska stillasittande deltagare, kan barnen komma till insikt att 

de själva kan söka upp den vuxne om de vill ha hjälp med något eller tala om vad de 

vill hitta på att göra. Pedagogen bör därför inte gå runt och granska vad barnen gör. 

Precis som den demokratiske ledaren som beskrivs här ovan, gäller det att man som 

pedagog ska ge barn en känsla av trygghet i att de själva kan söka upp den vuxne 

(Qvarsell, 2011). 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att det demokratiska ledarskapet gentemot 

barn inte är något som bara finns där, som förskollärare har man ansvar för att göra 

värdegrunden synlig i förskolans vardag. Därför bör man utvärdera sitt demokratiska 

ledarskap gentemot barnen genom att fråga sig själv hur barnen bemöts och hur ens 

förhållningssätt kan ändras. Men om barnen i verksamheten ska förstå ett 

demokratiskt förhållningssätt är det viktigt att man i bjuder in barnen och tror på 

barnens förmågor, det gäller att barnen i deras vardag i förskolan får inbjudan av oss 

och möjlighet till att delge sina åsikter och tankar. Men vi får inte glömma att de 
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också ska ges möjlighet att lyssna på andras synpunkter. I det demokratiska 

ledarskapet gäller det att kunna ha en barnsyn som ser det kompetenta barnet. Det är 

pedagogens barnsyn som ligger till grund för hur man möter barnet. Alla har en 

barnsyn, både en medveten och en omedveten. Även om man är medveten om sin 

barnsyn, så kommer ens barnsyn att påverka sättet att förhålla sig till barnet (a.a.). 

Det är lätt att det skapas starka vänskapsband mellan kollegor i arbetslaget, vilket 

kan påverka det aktuella omsorgstillståndet i förskoleverksamheten. Denna starka 

vänskap mellan kollegor kan även inverka på förskollärarnas värderingar och 

förståelse samt deras synvinklar och handlingssätt i sitt ledarskap (Eriksson, 2014).  

3.3 Barns inflytande 

Genom tidigare resultat från forskning lyfts det fram att delaktighet och inflytande är 

begränsade värden i förskolans pedagogiska praktik, samt att dessa värden hänger 

nära samman till en förskollärares attityder, regler och makt gentemot barnet. När det 

gäller begreppet delaktighet så har det i forskning i första hand studerats i anknytning 

till barns lärande och inte som ett betydelsefullt och viktigt värde för barns fostran 

till demokratiska medborgare (Emilson, 2008). 

Ahlskog-Björkman (2014) lyfter även i sin artikel att barn ska ses som aktiva och 

delaktiga medskapare i en lärandesituation. Om förskolläraren närmar sig barnet 

genom att ha barnets perspektiv i åtanke ökar barnets möjligheter till att bli delaktig i 

förskolans verksamhet, som pedagog utgår man då ifrån Lev Vygotskijs 

sociokulturella lärandeperspektiv. I detta lärandeperspektiv utgår man som 

förskollärare ifrån att barn ska vara aktiva medskapare och att barn lär sig genom 

sociala sammanhang, i samspel med andra (a.a.). 

Förskollärare har i uppgift att vara en handledare som visar barnet vägen, men det är 

inte bara den vuxne som styr. Både barnet och förskolläraren har i ansvar att 

tillsammans finna och prova tänkbara lösningar i praktiken. Den vuxne ska bara 

vägleda barnet, utan att styra. All pedagogisk verksamhet har i huvuduppgift att bidra 

till att barn lär sig utveckla en medvetenhet och självständighet som innefattar 

grundläggande demokratiska värderingar (Karlsson, 2000). 

När det gäller samlingen ses samlingsstunder som en vuxenstyrd aktivitet och att det 

är förskolläraren som är ledaren i denna aktivitet. Samlingen ses som en lång nordisk 

tradition som går tillbaka ända till de tidiga Fröbel-förskolorna. Men trots att 

samlingen är vuxenstyrd har förskolläraren i uppgift att planera och strukturera 

samlingen utifrån barnen intressen och deras förutsättningar. Barnen ska även få 

möjlighet till att vara en del av samlingen och kunna vara med och påverka 

situationen. Om alla barn blir sedda och får vara med och medverka i samlingen får 

de en känsla av att de tillhör gemenskapen i samlingen. Det går att se på barns 

medverkande och inflytande ur två perspektiv: det första är att de ser inflytande och 

medverkande som en möjlighet för barnen att få arbeta i och vara med i 

gemenskapen. Det innebär att varje barn ska få känna en grupptillhörighet och få 

chans till att vara med och påverka det som sker i barngruppen. I det andra 

perspektivet ses barns medverkan och inflytande som en viktig del för att de ska 

känna att de blir lyssnade på, att det får delge sina tankar och idéer och att varje 

barns önskemål och tankar ska påverka deras dagliga vistelse i förskolan (Eide, Os 

och Pramling Samuelsson, 2012). 
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Riddersporre och Persson (2010) lyfter att för att arbetet kring barns möjligheter till 

inflytande i förskolan ska kunna stimuleras och byggas upp, är det viktigt att barnen i 

sig känner sig delaktiga i verksamheten. För att detta ska kunna uppfyllas bör barn få 

lov och möjlighet till att påverka olika ting i förskolans vardag som är betydelsefulla 

för varje barn. Men i takt med ökat inflytande hos barnen medföljer även ett växande 

ansvar, vilket kan leda till att barnen tenderar till att tilldelas för mycket ansvar för 

sin utveckling. Istället gäller det att finna gränsen för vad och hur mycket barnen i 

verksamheten ska få vara med och påverka innehållet i förskolans vardag. Dock 

existerar det en försiktighet kring barns inflytande, då det finns pedagoger i förskolan 

som undviker att närma sig den fokuserande vikten av barns inflytande. Detta beror 

på att pedagogerna ser det som att när barnen är med och bestämmer, är det inte 

längre de vuxna som har kontrollen. Följande stycke tas upp av författarna: 

Ett arbetslag på en förskola som fördjupade sig i att utveckla arbetet med demokrati och 

barns inflytande, uttryckte efteråt att de tyckte det var skönt att känna att de fick lov att 

planera och att barnen ändå kunde ha inflytande. De hade tidigare känt att när barnen skulle 

ha inflytande kunde de inte längre planera i förväg vad de skulle göra tillsammans med 

barnen, allt handlade för dem om att följa barnens spontana intressen. 

             Riddersporre och Persson (2010:93). 
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4 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur det demokratiska ledarskapet utövas i den 

dagliga relationen mellan vuxna och barn på förskolan. För att besvara det uppfyllda 

syftet så har följande frågor formulerats: 

• Hur synliggörs det demokratiska ledarskapet mellan pedagog-barn? 

• På vilka sätt får barnen vara med och påverka? 

• Vad är ett demokratiskt ledarskap för pedagogerna? 

• Hur uppfattar pedagogerna att barnen påverkas av inflytande och 

delaktighet? 
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5 METOD 

5.1 En intervju – och observationsstudie kring det 
demokratiska ledarskapet. 
 

5.1.1 Motivering till val av undersökningsteknik 

I undersökningen har både skriftliga observationer, ljudupptagningar och 

videoupptagningar genomförts. 

Att använda skriftliga observationer vid enstaka tillfällen var mest lämpligt då en del 

av aktiviteterna inte var passande att använda videoupptagning på. Vid exempelvis 

läsvilorna var tanken att barnen och pedagogen skulle få en avslappnad och lugn 

stund tillsammans och därför valdes filmning bort, då Denscombe (2009) menar att 

videoupptagning kan ses som en störande och påträngande inverkan hos deltagarna 

(a.a.).  

En annan tanke med att använda skriftliga observationer vid läsvilor, var att det som 

pedagogen läste inte var mest väsentligt för forskningen, utan det som diskuterades 

under läsvilorna. På så sätt var det lättare att både hinna observera och skriva om det 

som sades och gjordes. Tanken med undersökningsmetoden var även att försöka få 

med det som hände och sades, utan att påverka aktivitetens gång. Motiveringen till 

att använda skriftliga observationer baseras på det Lantz (2011) tar upp kring 

observationsstudier. Författaren menar att en observationsstudie utmärks genom att 

omvärlden studeras precis ”som den är”. På detta vis samlar forskaren in data genom 

att observera de deltagare som ingår i urvalet ”utifrån”, med andra ord utan att själv 

ha inverkan på den situation som deltagarna vistas i (Lantz, 2011).  

Att genomföra ett fokusgruppssamtal var mest lämpligt för att få fram personalens 

tankar och idéer kring demokrati och inflytande i förskolan. Här diskuterades och 

besvarades frågorna ”hur uppfattar pedagogerna att barnen påverkas av inflytande 

och delaktighet” och ”vad är ett demokratiskt ledarskap för pedagogerna”. 

Ljudupptagning användes, då tanken var att personalen skulle kunna diskutera i lugn 

och ro utan någon som gör anteckningar eller filmar. När samtalet avtog gick 

studenten in och stöttade samtalet genom att ställa olika frågeställningar till 

deltagarna.  Motiveringen till att använda fokusgruppsamtalet som 

undersökningsteknik grundar sig i Denscombe (2009) som menar att 

fokusgruppsamtalet har ett fokus och baseras på ett ämne eller en erfarenhet som 

gruppmedlemmarna har kännedom om. Vid samtalet läggs speciell vikt vid 

interaktionen inom gruppen, vilket är en viktig aspekt för att information ska komma 

fram. Det är moderatorn, det vill säga ledarens, uppgift att utveckla interaktionen och 

samtalet och på så sätt bidra till att gruppinteraktionen underlättas (a.a.). 

Vid all ljudupptagning var forskaren deltagande. Motiveringen till att använda 

ljudupptagning, var detta mest lämpligt vid matsituationer då det fanns större 

möjlighet till att delta på ett mer naturligt sätt, utan att barnen skulle tappa fokus. 

Denna undersökningsteknik vilar på det som Denscombe (2009) tar upp i sin bok. 

Han menar att under en deltagande observation deltar forskaren naturligt i aktiviteten 

och om ingen annan känner till undersökningen av aktiviteten så bibehålls den 

naturliga miljön av aktiviteten. Detta är den huvudsakliga prioriteringen (a.a.). 
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Videoupptagning var planerat att använda redan från början eftersom att det är det 

mest effektiva tillvägagångssättet för att få med så mycket som möjligt. Vid en 

videoupptagning behöver man som forskare inte fundera på att hinna med att skriva 

och att man missar något, man behöver bara fokusera på att filma. Där av missar man 

inget i händelserna då både fysiska och verbala uttryck upptas. Materialet kan sedan i 

och med detta bearbetas och analyseras på ett enkelt sätt.  Motiveringen till att 

använda just videoupptagning grundar sig i Denscombe (2009) som menar att 

videoupptagningar fångar in både verbal och ickeverbal kommunikation. Författaren 

menar vidare att videoupptagningar är en teknik som erbjuder en mer komplett 

dokumentation som kan undersökas av andra forskare (a.a.). 

5.1.2 Urval 
Denna undersökning har genomförts på en förskola där fem vuxna personer har 

deltagit, varav tre förskollärare, en barnskötare samt en förskolechef. På avdelningen 

där undersökningen har ägt rum går femton barn, vilket också är antalet barn som har 

deltagit i undersökningen. Barnens åldrar är 3-5 år.  

Urvalet är baserat på en icke-slumpmässig urvalsprocedur där ett bekvämlighetsurval 

har utgjort urvalet. Enligt Lantz (2011) innebär en icke-slumpmässig urvalsprocedur, 

att forskaren endast kan uttala sig om de personer som har deltagit i studien. Denna 

typ av urvalsprocedur är mest vanlig i kvalitativa undersökningar. Med 

bekvämlighetsurval menas att forskaren har valt ut personer som är lättast att få tag i, 

exempelvis arbetskamrater (a.a.). 

I detta fall är den aktuella förskolan vald utifrån en tidigare VFU-placering, där väl 

bekanta tidigare ”arbetskamrater” och barn har deltagit i studien. Förskolan ligger i 

södra Sverige. 

5.2 Genomförande 

5.2.1 Information till föräldrar, barn och personal 
Alla barn/föräldrar samt personal har fått med sig ett informationsbrev som beskriver 

studien, vad som ska undersökas och hur det kommer att gå till (se bilaga 1- 3). 

Formulären tar upp att barnets/pedagogens namn och identitet ej kommer att avslöjas 

och att allt material endast kommer att användas i studien, för att sedan förstöras när 

arbetet är färdigt.  

Det har även i formulären framgått att min handledare kan komma att ta del av det 

färdiga arbetet. Föräldrarna har fått skriva under om deras barn får vara med/inte får 

vara med i studien och pedagogerna har också fått skriva under om de vill/inte vill 

vara med och delta. All observation och filmupptagning har påbörjats först när alla 

föräldrar/pedagoger fyllt i och lämnat in blanketten.  

5.2.2 Videoupptagning 
Videoupptagning har använts vid samlingar, för att få syn på i vilken utsträckning 

barnen i samlingarna får vara med och ha inflytande och även om och hur 

pedagogerna gör barnen delaktiga i samlingarna. Vid videoupptagningarna har jag 

som forskare suttit med i samlingen, men varit en passiv deltagare. Valet att sitta 

med i samlingen grundade sig på att barnens fokus fortfarande skulle ligga på själva 

samlingen och pedagogen som höll i aktiviteterna. Lantz (2011) menar även han att 

det är viktigt att en observation inte får utföras på ett sätt som kan påverka beteendet 
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hos dem som blir observerade. Detta leder då till att studiens resultat blir missvisande 

(Lantz, 2011). 

Samlingarna pågick i ca 30 min/tillfälle och material insamlades under fyra tillfällen. 

Vid bearbetningen av den insamlade data tittades alla videoupptagningarna igenom 

och det personerna sade transkriberades. Även det personerna i aktiviteterna gjorde 

skrevs ned i transkriberingen. Därefter studerades det transkriberade materialet och 

det scenariot som gav mig svar på hur väl barnen gavs inflytande och att de gjordes 

delaktiga valdes ut till resultatdelen. Till analysen av den insamlade datan 

sammanställdes det utvalda materialet med Vygotskijs teori, Maria Westling Allodis 

modell samt bakgrundskapitlet.    

 

5.2.3 Ljudupptagning 
Ljudupptagningar har använts vid matsituationer då målet med dessa var att 

deltagarna inte skulle bli påverkade och att jag som forskare då kunde utföra en 

deltagande observation.  

Under en deltagande observation deltar forskaren naturligt i aktiviteten och om ingen 

annan känner till undersökningen av aktiviteten så bibehålls den naturliga miljön av 

aktiviteten, vilket är den huvudsakliga prioriteringen enligt Denscombe (2009).   

Matsituationerna varade i ungefär 40 min/tillfälle och totalt studerades tre tillfällen. 

Alla mattillfällena lyssnades av, transkriberades och det tillfället som gav mest insyn 

i hur väl barnen gavs inflytande och att de gjordes delaktiga, togs med till 

resultatdelen.  

5.2.4 Skriftliga observationer 
Vid de skriftliga observationerna skedde en systematiskt observation vid läsvilor. 

Placeringen vid observationen kring läsvilorna var vid matbordet (barnen och 

pedagogen satt i soffan i köket) och det fördes anteckningar om vad som sades och 

gjordes under aktiviteten, både av pedagogerna och barnen. Denscombe (2009) lyfter 

den systematiska observationen som ett tillvägagångssätt där forskaren inte deltar i 

aktiviteten, utan gör sig osynlig genom att smälta in i miljön. Forskaren undviker att 

interagera med deltagarna och utefter systematiska observatörers erfarenheter sägs 

det att ju längre tid observatören är på plats vid aktiviteten, desto naturligare blir 

dennes närvaro och har mindre effekt på aktivitetens utveckling (Denscombe, 2009). 

Läsvilorna pågick i ungefär 25 min/tillfälle och totalt samlades material in under tre 

tillfällen.  

Observationerna lästes sedan igenom och det skeende som gav svar på hur väl 

barnen gavs inflytande och att de gjordes delaktiga, valdes ut till resultatdelen.  

5.2.5 Fokusgruppsamtal 
Ett fokusgruppssamtal har även genomförts med tre pedagoger samt förskolechefen, 

där de tillsammans fått diskuterat om olika dilemman kring demokratiskt ledarskap. 

Tanken med fokusgruppsamtalet var att finna svar på mina forskningsfrågor ”hur 

uppfattar pedagogerna att barnen påverkas av inflytande och delaktighet” och ”vad är 

ett demokratiskt ledarskap för pedagogerna”. Samtalet dokumenterades med hjälp av 

ljudupptagning. Tanken kring att använda ljudupptagning grundade sig på att fokus 

skulle ligga på samtalet och personalen, inte på att sitta och skriva om det som sades. 
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I Denscombe (2009) tas det upp att deltagarna i fokusgrupper utbyter erfarenheter 

och tankar med varandra, samtidigt som de även jämför sina inslag med vad de andra 

medlemmarna i gruppen har sagt. Genom att deltagarna deltar, delar med sig och 

jämför sina tankar är denna metod speciellt användbarn för att lyssna in och förstå en 

hel del olika svar på ett forskningsområde. Vidare lyfter författaren att ett 

fokusgruppssamtal kan leda i två olika riktiningar, i den ena riktningen kan det leda 

till att gruppens medlemmar delar lika åsikter med varandra och att detta leder till en 

viss samstämmighet. Personerna i samtalet kommer alltså fram till en gemensam 

ståndpunkt kring ämnet. Om samtalet går i den andra riktningen så kan diskussionen 

medföra att deltagarnas åsikter skiljer sig åt. Detta är dock ingen negativ situation för 

forskaren, tvärtom! Här får forskaren en bred data att hantera och analysera där olika 

uppfattningar kring ämnet framförs (Denscombe, 2011).  

All personal fick en blankett med information om studien och samtalet, som de fick 

fylla i om de ville/inte ville delta i samtalet (se bilaga 2) och samtalet pågick i ca en 

timme. Hela samtalet lyssnades sedan av, transkriberades och de ståndpunkter som 

kom att handla om vikten av medbestämmande, inflytande och att man som pedagog 

ska utgå från barnens intresse, valdes ut till resultatdelen.  

5.3 Metodkritik  

5.3.1 Styrkor 
Styrkor som kan finnas i dessa undersökningsmetoder är bland annat att forskningen 

har utförts på ett enkelt, men konkret sätt. Dessa styrkor går att finna i 

videoupptagningen, där forskaren kunde få med hela händelseförloppet utan att gå 

miste om något. Därmed kunde materialet behandlas och analyseras på ett enkelt sätt.  

I ljudupptagningen som undersökningsmetod går även här att finna styrkor. Genom 

att använda ljudupptagning kunde barnen samt personalen vid 

undersökningstillfällena hålla fokus på det som skulle göras och verkade till och med 

”glömma bort” att ljudupptagning skedde, vilket ses som positivt. De kunde därmed 

vara sig själva och agera, som på ett verkade vara, naturligt sätt. 

De skriftliga observationerna kom till sin rätt under aktiviteter där barn behöver få 

lugn och ro, exempelvis vid läsvilor och matsituationer.  

Vid fokusgruppsamtalet kom det fram massor av tankar och idéer från personalen, 

som annars aldrig hade kunnat ha kommit fram genom dokumentationer av 

vardagssituationerna i förskolans verksamhet. 

5.3.2 Svagheter 
Att använda sig utav videoupptagning var inte alltid en styrka, utan kunde också bli 

till en svaghet som undersökningsmetod. Detta visade sig genom att en del barn 

gärna ville ”spela teater” så fort kameran kom fram och hade svårt vara sig själva, 

samt att hålla fokus på aktiviteten. I och med detta kunde det ibland vara svårt att få 

syn på det demokratiska ledarskapet mellan pedagog-barn, då vissa barn inte klarade 

att hålla fokus på sin kommunikation till pedagogen. 

Ljudupptagning som undersökningsmetod hade också sina svagheter, då barnens och 

pedagogernas ansiktsuttryck och kroppspråk inte kom med i inspelningen. Detta 

ledde till att materialet ibland kunde vara svårtolkat vid dess bearbetning, det blev 

svårare att få syn på kommunikationen mellan pedagog-barn. 
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Genom att använda sig av skriftliga observationer, blev det svårt att hinna skriva med 

exakt allt som hände vid de olika observationstillfällena. Fokus lades mest på att 

skriva ned vad som hände, vilket ledde till att observationen inte bildade en helhet av 

vad som egentligen hände. Konsekvenserna av detta blev då att materialet blev 

svårtolkat vid dess bearbetning och analys.  

Genom att ha jämfört dessa undersökningsmetoder, blev resultatet att skriftliga 

observationer var den metod som gav minst. Detta då den inte hjälpte till att bilda en 

helhet av vad som egentligen hände, medan de andra metoderna var mer 

sammanhängande och därmed lättare att tolka. 

 

5.4 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp att det finns fyra huvudkrav som skall tas hänsyn till 

inom forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Först har jag använt mig av det så kallade informationskravet, som 

innebär att de personerna som har deltagit i undersökningen har fått information om 

vad studien ska handla om och hur den ska gå till. Kravet innebär även att deltagarna 

i studien ska informeras om att materialet endast kommer att användas i 

forskningssyfte. 

Undersökningens process har även tagit hänsyn till samtyckeskravet. Detta krav 

fyller sin funktion i att forskaren ska inhämta svar från de personerna som kan 

komma att ingå i undersökningen, om de vill delta eller inte. Då personerna i fråga är 

under 15 år, betyder detta att det är vårdnadshavarna som skall lämna svar om de 

samtycker till att barnet får medverka eller ej. 

Konfidentialitetskravet är också ett krav som ska tillgodoses. Kravet uppfylls genom 

att forskaren måste förvalta det insamlade materialet på ett sätt så att andra personer 

inte kan ta del av det. Detta innebär även att personerna som deltar i forskningen, 

inte ska behöva oroa sig över att deras namn och identiteter ska avsöljas. 

Det fjärde kravet, det så kallade nyttjandekravet, står för att allt insamlat material och 

uppgifter endast får att användas i forskning. Det insamlade materialet får alltså inte 

utlånas till icke-vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk. Material och 

personerna som deltar i forskningen är därmed skyddade (Vetenskapsrådet, 2002).   
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6 RESULTAT 
I resultatdelen redovisas först fyra olika scenarion och efter dem redovisas en analys 

som bygger på Westling Allodis inflytandemodell. I den kommande analysdelen 

kommer följande aspekter att ligga till grund: på vilka sätt får barnen vara med och 

ha inflytande och hur görs de delaktiga i aktiviteterna? 

Materialet i scenariona kommer att redovisas på ett kvalitativt sätt som enligt 

Denscombe (2009) redovisas i form av både talade och skrivna ord.  

Alla namn i de kommande händelserna är fingerade. 

6.1 Samling 

Vid samlingen deltog en förskollärare, en vikarie samt sju barn. Följande skede är 

hämtat ur en samling, pedagogerna och barnen sitter i en cirkel på golvet. Aktiviteten 

pågick i ca 30 min. 

Förskolläraren håller i samlingen och de har tillsammans räknat upp vilka som är 

med i samlingen, vilka som är sjuka samt de som är lediga. Detta med hjälp av kort 

med barnens namn på. Barnen har själva fått säga sina namn när korten visats upp. 

Alla korten ligger utplacerade så att barnen kan se dem. En bit in i samlingen märker 

pedagogen att det saknas kort till fröknarna. Nora reser sig upp och går till kort-

påsen för att leta efter något. Hon kommer tillbaka med ett annat kort på ett barn som 

inte är med i dagens samling och ger det till förskolläraren, som frågar barnen vem 

det är på kortet. André säger att det är Moa som är på kortet: 

”Moa ja, jättebra att du märkte det Nora, jag tyckte att något som var konstigt här. Moa är 

ledig idag”. 

Vidare involverar förskolläraren barnen i att räkna hur många barn som är med i 

samlingen. Hon frågar en av pojkarna om han vill räkna hur många barn det sitter i 

samlingen med hjälp av korten på golvet. Pojken svarar ja. Nora påpekar att det var 

jättelänge sedan som hon räknade, men istället för att svara Nora så väljer 

förskolläraren att uppmana barnen till att lyssna på den som ska räkna: 

”Ska vi lyssna på Alfons nu då?” 

Efter att Alfons har räknat korten till sju stycken berömmer hon honom, för att sedan 

låta Anna kolla om det stämmer genom att räkna hur många som sitter i cirkeln. 

Anna räknar även hon till sju. Förskolläraren ger henne positiv bekräftelse och frågar 

Nora om hon kan räkna hur många pojkar som sitter i samlingen. Utan att svara 

förskolläraren räknar Nora till fyra pojkar, vilket det också sitter i samlingen. Nu blir 

Ingrid tillfrågad om hon kan räkna hur många flickor som sitter med i samlingen. 

Ingrid börjar räkna på pojkarna så pedagogen går in och säger till henne att bara 

räkna flickorna. De räknar tillsammans och får ihop det till tre flickor, sedan frågar 

förskolläraren André om det är flest pojkar eller flickor. Utan att tveka svarar han att 

det är flest pojkar och pedagogen bekräftar att det är rätt. 
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6.2 Matsituation 

Under lunchen deltog en förskollärare tillsammans med fem barn, samt studenten. 

Lunchen pågick i ca 40 min. 

Pedagogen berättar för barnen att Anna har bestämt ramsa och att de ska säga den 

tillsammans. De säger ramsan och pedagogen att hälla upp mat till barnen, hon frågar 

hela tiden hur mycket hon ska hälla upp åt dem. När hon ska hälla upp åt Alfons 

berättar han att han inte gillar bönor. Förskolläraren svarar Alfons: 

”Det gör inget, du kan peta dom åt sidan”. 

Lukas däremot säger att han inte vill ha någon soppa alls, men pedagogen klargör för 

honom att det är den mat som de får och att han kan peta undan bönorna om han inte 

vill ha dem. Men samtidigt säger hon till honom att smaka en. På bordet finns 

grönsaker att lägga på sin assiett, förskolläraren skickar grönsakerna till barnen som 

sedan får skicka vidare. Hon frågar hela tiden barnen om barnen vill ha och tvingar 

dem inte till att ta av allt. Barnen själva tvekar heller inte att be om att få maten 

skickad, utan gör ofta sina röster hörda och får gensvar av pedagogen.  

Det finns även tacochips till maten upphällt i en skål på bordet, Nora häller upp 

ganska mycket tacochips på sin tallrik och vänder sig till Lina: 

”Du kan dela chips med mig om du vill”. 

Lina visar upp ett förvånat uttryck i ansiktet, men ser sedan glad ut. Hon vill gärna 

också dela med sig av sina chips:  

”Får jag det? Jag tror jag vill det. Då kan du dela med mig också”. 

Samtalen mellan barn-barn och pedagog-barn fortlöper under hela lunchen. Mot 

lunchens slut säger barnen även ramsor och pedagogen ”hänger på” barnen och tar 

fram nya ramsor. 

6.3 Läsvila 

Läsvilan utspelades efter maten i köket på avdelningen, med fanns en förskollärare 

samt 5 barn. Läsvilan pågick i ca 30 min. 

Pedagogen börjar läsvilan med att berätta vad boken heter. Barnen i läsvilan sitter i 

en soffa i köket bredvid den vuxne så att de hela tiden kan se bilderna. När 

pedagogen börjar läsa boken blir de flesta av barnen genast intresserade och frågor 

börjar genast dyka upp kring bokens text:  

 ”Vad står det där?” 

Pedagogen är mycket lyhörd inför barnen och pausar gärna för att svara på barnens 

frågor. Hon lyssnar på barnen fram och diskutertar gärna med dem kring det de har 

att säga. Hon har inte bråttom med att fortsätta läsa. Barnen håller hela tiden fokus på 

boken under hela läsningen gång, genom att fästa blicken på boken.  

När boken är slut väljer förskolläraren ut en ny bok att läsa. De flesta av barnen är 

fortfaranade intresserade och svarar att vill höra mera när förskolläraren säger att de 

ska ta en till bok. Men ett av barnen kryper ständigt ur soffan och håller sig på golvet 

tillsammans med sitt gosedjur. Ett annat barn gör likadant som flickan och ålar sig 

ner på golvet till henne. Pedagogen säger till dem att sätta sig i soffan, vilket de 

också gör. Men flickan med gosedjuret är snabbt nere på golvet igen. Den här gången 

blir flickan ignorerad och får sitta där på golvet, pedagogen fortsätter istället med att 
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läsa vidare i boken. Efter att flickan har varit på golvet en stund klättrar hon till slut 

upp i soffan och vill vara med igen. 

6.4 Fokusgruppsamtal  

I fokusgruppsamtalet deltog tre pedagoger och förskolechefen. Samtalet utspelade 

sig i runt ett av köksborden i köket på en av avdelningarna avskilt från barn och 

annan personal. Samtalet fortgick under ca en timme. 

Jag inleder samtalet med att fråga personalen hur de tänker om ett demokratiskt 

ledarskap. 

När frågan om det demokratiska ledarskapet ska ventileras i gruppen under timmens 

gång, berättar flera av förskollärarna att det handlar om medbestämmande. Att 

barnen får chans till inflytande genom att få uttrycka sina åsikter om vad de tycker 

om att göra och att detta ska utgöra en del i förskolans vardag:  

”Vi har gått in på tema om fordon hos oss och det är ju många barn som tycker om, de pratar 

mycket om olika fordon och så”. 

Under samtalets gång fortsätter pedagogerna att diskutera kring dilemmat hur alla 

ska få komma till tals. Å ena sidan tänker förskolechefen att det måste finnas regler 

som barnen ska följa, han menar att man kan använda olika metoder som gör att 

slumpen väljer vem som får framföra sina ord. Vidare talar pedagogerna kring ämnet 

och menar att det finns många barn som tar mycket plats och som behöver lära sig att 

vänta på sin tur.  

Samtidigt anser förskolechefen att man som pedagog måste låta barnen prata om 

saker som gör att alla andra barnen kan fylla på med sina ord, just för att saker ska 

vara värda att lyssna på. Men å andra sidan menar en av pedagogerna att det är 

viktigt att barn måste få vara med och bestämma kring just det som de vill prata om, 

att när ett barn pratar så är det just det barnet som får göra sin röst hörd och att ingen 

annan får prata just då. 

Trots enade diskussioner kring hur mycket och när barn ska få komma till tals, är 

personalen enade om att barn ska få vara med och bestämma i viss mån om en del 

saker. Men att man som vuxen måste finnas i bakgrunden och styra verksamheten. 

De enas även om att trots att det är den vuxne som bestämmer så ska barnens 

intressen, åsikter och egna initiativ uppmuntras och att man som vuxen ska ha 

inställningen kring att barn klarar av att bidra med idéer: 

”Sen är de ju också viktigt att uppmuntra barnen till att ta egna initiativ, om det kommer 

någon och säger att den vill dega så ska den självklart få göra det. En del barn säger bara vad 

de vill, men gör inget för att börja med det. Då är det viktigt att peppa dem lite och säga att ja 

men det fixar du, ta fram det du”. 

6.5 Analys   

6.5.1.1 Delaktighet 
I Skolverket (2012) lyfts det att i Westling Allodis modell ingår aspekten delaktighet. 

Denna aspekt står för hur väl pedagogerna i aktiviteterna låter alla barn att komma 

till tals samt om talutrymmet fördelas jämnt i barngruppen. Delaktigheten 

representerar även bekräftelse, det vill säga om alla barnen i aktiviteterna blir 

bekräftade av pedagogen (a.a.). 
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Av resultatet går det urskilja aspekten delaktighet i barngruppen genom att en av 

pedagogerna först vid samlingen låter barnen själva få säga sitt namn när respektives 

kort hålls upp och berätta vilka barn som är med på korten, samt om de är med i 

samlingen eller om de är sjuka/lediga. Detta kan kopplas till att förskolläraren skapar 

en delaktighet hos barnen då hon ser varje barn genom att låta dem komma till tals, 

vissa mer än andra, alla barn blir på något sett sedda. Hon uppmuntrar barnen till att 

bli delaktiga och göra sina röster hörda genom att fråga de barnen som räknade 

deltagarna om de ville räkna. Förskolläraren tvingar därmed inte barnen till att räkna. 

 Delaktighet skapas även i matsituationen då den ansvarande pedagogen låter flickan 

Anna välja ramsa till maten, vilket gör henne till en aktiv deltagare. Förskolläraren 

verkar i matsituationen respektera Alfons åsikt då han inte gillar bönorna i soppan, 

detta ser jag som en styrka hos denne pedagog då hon här skapar en delaktighet hos 

Alfons. Hon låter Alfons framföra sin åsikt på hans sätt, den blir respekterad av 

förskolläraren och hon tvingar inte Alfons till att äta bönorna 

I läsvilan går också här finna ett förhållningssätt hos förskolläraren som visar på att 

barnen ska ges delaktighet.  Hon stannar ofta upp och låter alla barnen komma till 

tals genom att svara på deras frågor.  

Även i fokusgruppssamtalet tas delaktighet upp och personalen menar att det är svårt 

att låta alla barn komma till tals. Personalen i samtalet verkar även vara överens om 

att det är svårt att säga hur mycket barnen ska få vara med och bestämma och det 

verkar som enligt pedagogerna att vissa barn påverkas på ett ”negativt” sätt av det 

demokratiska ledarskapet. De menar i samtalet att vissa barn pratar mycket, tar stor 

plats i barngruppen och behöver lära sig att vänta på sin tur och ser detta som ett 

dilemma. 

6.5.1.2 Inflytande 
Westling Allodis modell innehåller även aspekten inflytande, som står hur väl barnen 

i verksamheten får möjlighet att uttrycka idéer och tankar i förskolans dagliga 

verksamhet (Skolverket, 2012).  

När det kommer till denna aspekt så synliggörs den i samlingen, detta kommer till 

uttryck genom att förskolläraren i aktiviteten, utan att säga något, låter flickan Nora 

gå ur samlingen för att leta reda på ett namnkort som fattades. Inflytande i 

barngruppen går även att finna i läsvilan då förskolläraren i aktiviteten stannar upp 

emellanåt och låter barnen ha inflytande på aktiviteten, genom att de får uttrycka sina 

tankar och åsikter.  

Vid matsituationen finns även här en form av inflytande, då flickan Anna fick välja 

precis vilken ramsa hon ville att gruppen skulle säga. Därmed får Anna inflytande på 

hur aktiviteten ska börja. Åter igen kan man även se ett inslag av inflytande i 

matsituationen, då jag tolkar det som att pedagogen låter barnen göra sina röster och 

åsikter hörda när de ska välja vilka grönsaker som de vill ha. De tvekar inte att säga 

till om de vill ha något, vilket verkar uppmuntras av pedagogen då hon hela tiden 

svarar på det barnen har att säga. Barnen har även inflytande på matsituationens 

struktur då de får lov av förskolläraren att rimma med ramsor. 

Inflytande-aspekten stämmer även väl in på läsvilans utformning då barnen ständigt 

får komma med idéer, frågor och tankar kring böckerna. I och med att pedagogen ger 

barnen ger utrymme till att ställa frågor och uttrycka tankar kring böckerna, så kan 

de därmed ha inflytande på läsvilans struktur och innehåll. 
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Vid fokusgruppsamtalet diskuterar personalen kring att barnen ska ha inflytande på 

verksamhetens aktiviteter. De menar att man ska lyssna på barnen och ge dem chans 

att uttrycka sina åsikter kring vad de vill göra och sedan utgå från deras intressen när 

aktiviteter planeras.  

6.5.1.3 Lärande 
Skolverket (2012) tar även upp att Westling Allodis modell även innehar aspekten 

lärande. Denna aspekt står för om pedagogen arbetar för att ta till vara på barnens 

intressen för att möjliggöra deras fortsatt lärande och även hur han/hon gör för att 

uppfylla detta (a.a.). 

Vid samlingen sker flera läranden, alla barnen har ett kort med sitt namn på och får 

ropa upp sitt namn när de känner igen sitt namn på kortet som hålls upp av 

förskolläraren. Här får barnen chans att utveckla sitt lärande kring att känna igen 

bokstäverna och att läsa. Även ett tillfälle till lärande om matematik uppstår då en 

del av barnen får räkna hur många barn respektive pojkar och flickor som sitter i 

samlingen. Även att det bara är vissa barn som räknar så är ändå resten av 

barngruppen delaktiga och kan istället lyssna på barnen som räknar. 

Även vid maten uppstår ett lärande-tillfälle. Detta sker när barnen vill rimma med 

ramsor och pedagogen väljer då att ”hänga på” barnen och ta fram nya ramsor för att 

stimulera barnens lärande kring hur bokstäverna låter, deras sammansättning och om 

meningsuppbyggnader.    

Vid läsvilan kan barnen även här utveckla ett lärande då de lyssnar till böckernas text 

och kan även se texten samtidigt i och med att de sitter i soffan tillsammans med 

pedagogen. Här har de chans till lärande kring hur bokstäverna låter, hur de ser ut, 

hur ord ser ut samt meningsuppbyggnader.  

I fokusgruppsamtalet lyfts personalens tankar kring att man ska utgå från barnens 

intressen kan även leda till att barnen i verksamheten får utveckla sitt lärande om de 

själva får vara med och bestämma innehållet. 

6.5.1.4 Hjälpsamhet 
Hjälpsamhet är en annan aspekt som ingår i Westling Allodis modell. Hjälpsamhet 

representerar samarbetet och stödet mellan barn-barn eller pedagog-barn och hur 

detta visar sig i praktiken (Skolverket, 2012). 

Av resultatet kan man se att förskolläraren uppvisar en hjälpsamhet då hon ger 

flickan Ingrid den vägledning och stöttning som hon verkar behöva när hon ska 

räkna flickorna i samlingen. Förskolläraren stöttar och uppmuntrar Ingrid när hon ska 

börja räkna.  

I det skedet då Nora väljer att dela med sig av sina chips till Lina, kan man dessutom 

här finna aspekten hjälpsamhet. Detta eftersom att jag tolkar det som att Nora verkar 

ha anammat att man ska vara en bra kompis och erbjuder sig helt enkelt att dela med 

sig av sina chips, utan att tvinga Lina. 

Aspekten hjälpsamhet blir även synlig i läsvilan. När de två flickorna ålar ner på 

golvet ber pedagogen dem att sätta sig i soffan igen. På detta vis verkar det som att 

hon försöker uttrycka sin hjälpsamhet gentemot dem, genom att påminna dem om 

vart de ska sitta. 
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Hjälpsamhet går även att finna i personalens diskussioner i fokusgruppsamtalet då 

det tas upp att det är viktigt att man som pedagog finns där som hjälp genom att 

uppmuntra barnen till att ta egna initiativ.  

6.5.1.5 Ansvar 
Skolverket (2012) lyfter aspekten ansvar som även den ingår i Westling Allodis 

modell. Aspekten ansvar i denna modell står för om barnen själva får ta något ansvar 

för förskolans aktiviteter och hur det kan komma till uttryck i praktiken (a.a.). 

Då Nora får lov att lämna samlingen, hittar det försvunna namn-kortet och 

förskolläraren bekräftar att det hon gjorde var bra, kan man tänka att Nora här skapar 

en känsla av ansvar. Att det hon gjorde var bra och att hon kunde hjälpa till med 

något som påverkade samlingen på ett positivt sätt. 

Vid matsituationen när Anna får bestämma ramsa, kan det tolkas som att hon får ett 

ansvar för att hålla i en del av aktiviteten. Man kan säga att förskolläraren delger ett 

ansvar till Anna om att hon ska bestämma en ramsa och att alla ska säga den innan 

de kan börja med maten.  

Till fokusgruppsamtalet går även här koppla aspekten ansvar. En av pedagogerna 

lyfter att barnen ska får vara med och bestämma om vissa saker som då ska utgå från 

deras intressen. Pedagogen berättar under samtalet om att barnen på deras avdelning 

fått arbeta kring fordon, som är deras intresse. Detta tänker jag att det skapar en 

känsla av ansvar hos barnen, att de blir lyssnade på, ses som kompetenta samt att de 

har något att bidra med. Detta kan då leda till att barnen vill vara med och påverka 

verksamhetens utformning.  

6.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis då resultatet har ställts i relation till undersökningens 

forskningsfrågor, har det framkommit att det demokratiska ledarskapet mellan 

pedagog-barn synliggörs på ett tydligt sätt. Pedagogerna i händelserna låter alla barn 

i aktiviteterna komma till tals, vilket kan urskiljas i samlingen då pedagogen låter 

alla barn ropa upp sitt eget namn. Barnen blir även uppmuntrade till att dela med sig 

av sina tankar och idéer, som exempelvis i läsvilan när barnen frågar om bokens 

innehåll. Pedagogerna ger sig även själva in och diskuterar med barnen och deras 

åsikter respekteras, som i fallet då Alfons inte vill äta bönorna i soppan. Ur frågan i 

vilken utsträckning får barnen vara med och påverka går det att urskilja flera 

aspekter i resultatet som ger svar på frågan. Vid lunchen så får flickan Anna vara 

med och bestämma vilken ramsa som ska sägas, vilket påverkar en del av lunchens 

innehåll. Men även när barnen börjar säga ramsor påverkar de även lunchens 

struktur, istället för att säga till barnen att fortsätta äta så uppmuntrar istället 

förskolläraren barnen till att fortsätta rimma med ramsor. I fokusgruppssamtalet lyfts 

även där personalens tankar kring att demokrati handlar om medbestämmande och 

att det är barnens intressen som ska utgöra en del av verksamhetens uppbyggnad, 

samtidigt som man som vuxen måste vara med och styra i bakgrunden. Även i 

samlingen när förskolläraren låter Nora kliva ur ringen, ges henne här en chans till 

att vara med och påverka samlingens innehåll. Sammantaget får barnen enligt 

undersökningen vara med och påverka, men att pedagogerna ska finnas i bakgrunden 

och styra verksamheten. 
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I fokusgruppsamtalet går även där att finna svar på frågan kring hur pedagogerna 

uppfattar att barnen påverkas av inflytande och delaktighet. Deltagarna i samtalet 

menar att vissa barn som ges möjlighet till delaktighet och inflytande, har svårt att 

”släppa in” andra barn, tar mycket plats och har svårt att vänta på sin tur. Andra barn 

har svårt för att sätta igång egna aktiviteter och behöver lite mer stöttning. 

I samtalet diskuteras även frågan kring vad ett demokratiskt ledarskap är för 

pedagogerna och de menar då att ett demokratiskt ledarskap handlar om 

medbestämmande och att varje barn ska få chans till att få delge sina åsikter om vad 

de tycker om att göra: 

”Vi har gått in på tema om fordon hos oss och det är ju många barn som tycker om, de pratar 

mycket om olika fordon och så”. 

Vidare menar personalen att det också handlar om att man som vuxen ska uppmuntra 

barnen till att ta egna initiativ och ”peppa” dem: 

”Sen är de ju också viktigt att uppmuntra barnen till att ta egna initiativ, om det kommer 

någon och säger att den vill dega så ska den självklart få göra det. En del barn säger bara vad 

de vill, men gör inget för att börja med det. Då är det viktigt att peppa dem lite och säga att ja 

men det fixar du, ta fram det du”. 

Sammantaget verkar personalen vara överens om att ett demokratiskt ledarskap 

består av: medbestämmande, inflytande och lyssnande. 
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7 DISKUSSION 
Under rubriken resultatdiskussion kommer utgöras av en presentation kring det jag 

har fått fram ur min analys av det insamlade materialet i svaren på mina 

forskningsfrågor. En diskussion kring arbetets resultat kommer att presenteras och 

ifrågasättas. Under rubriken metoddiskussion så kommer en redogörelse att utföras 

kring hur jag kunde ha använt insamlingsmetoderna på ett annorlunda sätt och 

hur/om det skulle ha påverkat mitt resultat. Som en avslutning i diskussionsavsnittet 

att finnas under rubriken slutdiskussion, där mina egna tankar och idéer som kommit 

fram under undersökningens gång att lyftas fram. 

7.1 Resultatdiskussion 

Undersökningens syfte var att undersöka hur det demokratiska ledarskapet 

synliggörs i den dagliga relationen mellan vuxna och barn, samt att granska hur 

mycket barnen i verksamheten får vara med och, delge sina åsikter, fatta beslut och 

hur väl pedagogerna uppmuntrar barnens egna initiativ.  

Som summering av undersökningen, går det att urskilja likheter mellan det som tas 

upp i bakgrundskapitlet, syftet och i resultatkapitlet.  

Enligt Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012) är samlingen en aktivitet som barn 

ska få möjlighet till att medverka i och kunna vara med och påverka situationen. Om 

alla barn blir sedda och får vara med och medverka i samlingen får de en känsla av 

att de tillhör gemenskapen i samlingen. Det går att se på barns medverkande och 

inflytande ur följande perspektiv: att inflytande och medverkande ses som en 

möjlighet för barnen att få arbeta i och vara med i gemenskapen. Det innebär att 

varje barn ska få känna en grupptillhörighet och få chans till att vara med och 

påverka det som sker i barngruppen (a.a.). 

Till det som författarna tar upp kan samlingstillfället kopplas. Förskoläraren låter alla 

barn på något sätt medverka i samlingen, i och med att alla får ropa upp sina namn 

och en del barn får även räkna hur många barn, flickor och pojkar som sitter i 

samlingen. Barnen görs därmed till aktiva och medverkande individer som är med 

och påverkar samlingens utformning. 

Om barnen i förskolan ska förstå ett demokratiskt förhållningssätt är det viktigt att 

man som pedagog i bjuder in dem och tror på deras kompetens och förmågor. Det 

gäller att barnen i deras vardag i förskolan får inbjudan, tillåtelse och möjlighet till 

att delge sina åsikter och tankar. I det demokratiska ledarskapet gäller det att kunna 

ha en barnsyn där man ser barnet som en kompetent individ (Åberg och Lenz 

Taguchi, 2005). 

Även det Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar upp kan knytas an till samlingstillfället 

i det skede som förskolläraren låter Nora kliva ur samlingen. Det verkar som att 

förskolläraren här innehar denna barnsyn som innebär att barn ska ses som 

kompetenta och att de har något att bidra med. Nora hittar det försvunna namn-kortet 

i och med att förskolläraren verkar lita på att Nora har en tanke med det hon ska 

komma att göra och att hon kan bidra med något.  

Qvarsell (2011) lyfter att begreppet demokrati huvudsakligen handlar om respekt, att 

pedagoger i förskolan kan respektera barnen men även att barnen ska kunna 

respektera pedagogerna. En viktig del i arbetet kring demokrati i förskolan är att man 

som pedagog i sitt agerande förmedlar till barnen att allas erfarenheter ska 
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respekteras. Arbetet kring demokrati ska även innefatta etiska värden, exempelvis att 

vara en bra kompis (a.a.). 

Det Qvarsell (2011) tar upp synliggörs i matsituationen. Bland annat så tycker inte 

Alfons om bönorna i soppan och detta respekterar förskolläraren genom att svara 

honom att han inte behöver äta dem och kan peta dem åt sidan. När det kommer till 

det etiska värdet kring att vara en bra kompis synliggörs detta då Nora självmant 

delar med sig av sina chips till Lina. Lina blir glatt överraskad och säger att Nora kan 

dela med henne med om hon vill.   

Emilson (2008) beskriver att det genom tidigare resultat från forskning lyfts fram att 

delaktighet och inflytande är begränsade värden i förskolans pedagogiska praktik. 

Dessa två värden påverkas av förskollärares attityder, regler och makt gentemot 

barnet (a.a.). 

Detta kan kopplas till läsvilan då förskollärarens attityd till barnens frågor har 

inverkan på aktivitetens gång. Hon pausar gärna för att svara på barnens frågor och 

bjuder då in dem till samtal. I och med denna attityd till barnen, låter förskolläraren 

barnen ha inflytande på hur läsvilan ska komma att se ut. 

Qvarsell (2011) tar upp att begreppet demokrati centralt handlar om samspel med 

andra ska präglas av respekt gentemot varandra, det är då viktigt att pedagogen 

förmedlar till barnen att allas erfarenheter och åsikter ska respekteras (a.a.). 

Denna förklaring kring demokrati kan knytas an till det förskolechefen tar upp i 

fokusgruppsamtalet, då han menar att det måste finnas ramar och regler för vem som 

ska få prata och när det ska ske. Detta verkar tyda på att han menar att det ska finnas 

en ömsesidig respekt i verksamheten mellan barn i samspel och samverkan.  

Enligt Vygotskijs teori ligger pedagogens roll i att vara engagerad i samtal och 

samspel med barn, genom att ständigt möta, utmana och stödja barnen. Den vuxne 

måste helt enkelt visa intresse för att låta barns åsikter, handlingar, och funderingar 

få framträda (Johansson och Pramling Samuelsson, 2003). 

Det som Johansson och Pramling Samuelsson (2003) tar upp här ovan kan knytas an 

till förskollärarens agerande i samlingen. Hon låter Nora kliva ut ur samlingen och 

visar ett intresse och engagemang för det som Nora har att erbjuda samlingen. 

Förskolläraren verkar utmana och möta Nora på ett sätt som tillåter henne att kliva ut 

samlingen. Det kan även kopplas till det skede då pedagogen är engagerad i 

samspelet, då hon låter barnen vara aktiva deltagare när de får säga sina namn till 

resp. kort och får räkna barnen i samlingen. Förskolläraren är aktiv med att stötta 

barnen i hennes förhållningsätt, exempelvis när flickan Ingrid ska räkna flickorna i 

samlingen. När Ingrid börjar räkna på pojkarna är förskolläraren med och hjälper och 

stöttar henne, genom att förklara att det är pojkarna som hon ska räkna. Sedan räknar 

de tillsammans. 

Ahlskog-Björkman (2014) lyfter fram att Vygotskijs teori går ut på att barn tillägnar 

sig lärande i sociala sammanhang och samspel med varandra. Författaren lyfter även 

att man som förskollärare ständigt ska möta och utmana barn i sociala sammanhang. 

(a.a.). 

Det som författaren tar upp kan kopplas till matsituationen, då förskolläraren låter 

barnen samtala med varandra under hela aktiviteten. Hon låter dem även rimma med 

ramsor, samt går in själv och deltar. Detta jag tolkar som att förskolläraren ser detta 



23 

 

 

tillfälle som en stund att ta tillvara på barnens intressen kring ramsor och att det 

stimulerar barnens utveckling och lärande.  

Johansson och Pramling Samulesson (2003) menar att Vygotskijs teori bygger på att 

den sociala relationen ska sättas i centrum och att man som förskollärare ska låta 

barn få uttrycka sina tankar och åsikter i samverkan och samspel (a.a.). 

I läsvilan förhåller förskolläraren sig till detta i aktiviteten då hon möter barnen i 

samtalet, genom att låta dem dela med sig av sina tankar och åsikter. Hon verkar 

enligt min mening se situationen som en värdefull social interaktion. 

Enligt Karlsson (2000) har förskollärare i uppgift att vara en handledare som visar 

barnet vägen, men det är inte bara den vuxne som styr. Både barnet och 

förskolläraren har i ansvar att tillsammans finna och prova tänkbara lösningar i 

praktiken. Den vuxne ska bara vägleda barnet, utan att styra (a.a.). 

Utifrån det som Karlsson (2000) tar upp kan detta knytas an till personalens tankar 

kring det demokratiska ledarskapet under fokusgruppsamtalet. De är enade om att 

man som pedagog ska finnas i bakgrunden och styra verksamheten, men att man ska 

lyssna till vad barnen har att säga och att de ska uppmuntras till att ta egna initiativ. 

En av pedagogerna berättar om att det finns barn som bara berättar vad de vill göra 

utan att påbörja något och att det då är viktigt att vägleda dem till det de vill göra. Så 

precis som författaren så menar personalen att man ska finnas där och vägleda 

barnet, men inte styra dem. Barnen ska själva få delge tankar och idéer om vad de 

vill göra i verksamheten. 

Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) kännetecknas det demokratiska ledarskapet 

av att man som förskollärare ska bjuda in barnen och uppmuntra dem till att uttrycka 

sina åsikter, att man tror på barnens förmågor (a.a.). 

Det som Åberg och Lenz Tauguchi (2005) tar upp ger svar på studiens ena 

forskningsfråga hur synliggörs det demokratiska ledarskapet mellan pedagog-barn, 

kopplat till resultatdelen där pedagogern i läsvilan (6.3) låter barnen framföra sina 

frågor kring vad som står i boken. Det som författarna lyfter kan även kopplas till 

matsituationen (6.2) då barnen får utrymme till att delge sina åsikter om vad de inte 

tycker om. Men det kan även knytas an till i fokusgruppssamtalet (6.4) där 

personalen diskuterar kring vikten av att pedagogerna ska verka uppmuntrande och 

tro på barnen i samspel och samtal med dem. 

Skolverket (2012) lyfter Westling Allodis modell där aspekten delaktighet ingår. 

Denna aspekt står för hur väl pedagogerna i aktiviteterna låter alla barn att komma 

till tals, men också om talutrymmet fördelas jämnt i barngruppen. Delaktigheten 

representerar även bekräftelse, det vill säga om alla barnen i aktiviteterna blir 

bekräftade av pedagogen (a.a.). 

I samlingen ges barnen delaktighet genom att de får vara med och ropa upp sina 

namn och räkna barnen i samlingen, samt komma med egna idéer. 

Barnen i samlingen ges även därmed möjlighet till inflytande på samlingens 

utformning, vilket kan kopplas till Skolverket (2012) som tar upp aspekten inflytande 

i Westling Allodis modell. Denna aspekt står för hur väl barnen i förskolan får 

möjlighet att uttrycka sina idéer och tankar i den dagliga verksamheten (a.a.).  

 



24 

 

 

Aspekten lärande ingår även den i Westling Allodis modell, lärandet står för om 

pedagogen arbetar med att ta till vara på barnens intressen för att skapa ett fortsatt 

lärande och även hur han/hon gör för att uppfylla detta (Skolverket, 2012). 

Detta synliggörs i samlingen då barnen får ropa upp sina namn, de får då träna på att 

känna igen sitt namn och hur bokstäverna låter. De får även räkna alla i samlingen 

och får då får träna sin matematiska förmåga. 

Skolverket (2012) lyfter även att aspekten hjälpsamhet finns med i Westling Allodis 

modell.  Aspekten representerar samarbetet och stödet mellan barn-barn eller 

pedagog-barn och hur detta kan komma att visa sig i praktiken (a.a.). 

Det som Skolverket (2012) tar upp kring aspekten kan kopplas till samlingen, då 

hjälpsamheten synliggörs när förskolläraren stöttar och hjälper Ingrid att räkna 

flickorna. Detta gör hon genom att räkna tillsammans med Ingrid.  

Ansvar är även det en aspekt som infinner sig i Westling Allodis modell. Den står för 

om barnen själva får ta ansvar för verksamhetens aktiviteter och hur det kan komma 

till uttryck (Skolverket, 2012). Aspekten ansvar kan komma att präglas hos Nora i 

samlingen, då förskolläraren tillåter henne att kliva ur samlingen och hennes 

agerande bidrar till att det saknade kortet hittas.   

Skolverket (2012) tar upp delaktighet som en innehållande aspekt i Westling Allodis 

modell, som står för hur väl barnen i aktiviteterna får komma till tals. 

Men även Ahlskog-Björkman (2014) lyfter delaktighet i sin artikel. Författaren 

menar att barn ska ses som aktiva och delaktiga medskapare i förskolans verksamhet. 

För att delaktighet ska skapas hos barnet är det viktigt att förskolläraren närmar sig 

barnet genom att ha dennes perspektiv och önskemål i åtanke (a.a.). 

Det Skolverket (2012) och Ahlskog-Björkman tar upp kan knytas an till 

matsituationen. Här ges Anna delaktighet i aktiviteten då hon har i uppgift att komma 

på en ramsa som alla ska säga. Även Alfons görs delaktig då förskolläraren 

respekterar hans åsikt kring att han inte gillar bönorna och han blir inte tvingad att 

äta dem.  

I och med att Anna får välja vilken ramsa hon vill ges hon även inflytande på hur 

aktivitetens början ska komma att se ut. Resten av barnen får även de inflytande på 

aktivitetens struktur då förskolläraren tillåter och uppmuntrar dem till att rimma med 

ramsor.  

Detta kan kopplas till Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012) som menar att 

inflytande är en viktig del för att barn ska känna att de blir lyssnade på. Barn ska få 

möjlighet att delge sina tankar och idéer och därmed ska varje barns önskemål och 

tankar påverka deras dagliga vistelse i förskolan (a.a.). 

Vid matsituationen skapas även ett lärande då pedagogen kommer med förslag på 

nya ramsor, vilket kan leda till att barnen utvecklar sitt lärande om hur bokstäver 

låter och om meningsuppbyggnad. Detta skeende kan knytas an till Skolverket 

(2012) där aspekten lärandet i Westling Allodis modell står att den vuxne ska arbeta 

för att möjliggöra fortsatt lärande. Detta genom att utgå från barnens intressen (a.a.).  

Aspekten hjälpsamhet blir synlig i matsituationen då Nora erbjuder att dela med sig 

av sina chips till Lina, vilket uppskattas av Lina.  



25 

 

 

Till denna hjälpsamhet i matsituationen Qvarsell (2011) kopplas. Författaren tar upp 

att det demokratiska arbetet handlar om att barn ska vilja förstå och hjälpa andra 

(a.a.). 

Vid denna matsituation kan man säga att Anna tilldelas ansvar av förskolläraren då 

hon har ansvar för att komma på en ramsa som alla ska säga. Även här liksom i 

samlingen synliggörs aspekten ansvar som beskrivs i Westling Allodis modell ur 

Skolverket (2012). Ansvar handlar om hur förskolläraren arbetar för att låta barnen 

själva ta ansvar för förskolans aktiviteter (a.a.).  

Vid läsvilan syns delaktigheten hos barnen då förskolläraren låter dem komma med 

tankar och idéer om böckerna. Här syns aspekten delaktighet som Skolverket (2012) 

lyfter som en ingående i Westling Allodis modell. Delaktighet står för hur väl 

förskolläraren låter barnen komma till tals (a.a.). 

I och med att barnen får delge sina tankar och idéer ges de även inflytande på hur 

läsvilan kommer att gå till. Detta kan kopplas till Eide, Os och Pramling Samuelsson 

(2012). De menar att inflytande handlar om att barn ska få möjlighet att uttrycka sina 

tankar och åsikter och därmed påverka sin vardag i verksamheten (a.a.). 

Aspekten hjälpsamhet fanns även den synlig då pedagogen påminner de två tjejerna 

som ålar på golvet om att de ska sitta med i soffan och att det är boken de ska 

fokusera på. Här synliggörs den ingående aspekten hjälpsamhet i Westling Allodis 

modell som Skolverket (2012) tar upp. Aspekten representerar hur samarbete och 

stöttning synliggörs mellan pedagog-barn (a.a.).    

Vid fokusgruppsamtalet diskuterar personalen kring att barn ska ges inflytande på 

verksamhetens struktur, då man ska lyssna på barnens tankar, idéer och intressen. De 

menar att det är barnens åsikter som ska ligga till grund för vilka aktiviteter som ska 

anordnas. Liksom personalen så lyfter även i Eide, Os och Pramling Samuelsson 

(2012) vikten kring att utgå från barns idéer och intressen. Författarna menar att man 

som förskollärare kan se inflytande ur ett perspektiv där barnens önskemål, tankar 

och intressen ska utgöra utformningen av den dagliga verksamheten (a.a.).  

Personalen tar även upp att delaktighet inte påverkar alla barn positivt, utan att en del 

barn gärna ”tar över” och har svårt att släppa in andra barn. Hit kan Åberg och Lenz 

Tauguchi (2005) kopplas, de menar att man som förskollärare ständigt måste arbeta 

kring värdegrunden med barnen. Att det demokratiska arbetet i förskolan handlar om 

att barn ska kunna följa regler och att lyssnande och respekt (a.a.). 

I samtalet tar de även upp att det är barnens intressen som möjliggör för lärande 

under verksamhetens aktiviteter. Skolverket (2012) lyfter Westling Allodis 

ståndpunkt för lärande i sin modell. Wetling Allodi menar precis som personalen att 

det handlar om att kunna ta till vara på barns intressen för att möjliggöra ett fortsatt 

lärande (a.a.). 

Westling Allodis perspektiv på aspekten hjälpsamhet i sin modell står för samarbetet 

och stödet mellan pedagog-barn (Skolverket, 2012). Under samtalet synliggörs denna 

aspekt då en av pedagogerna menar att det är viktigt att hjälpa barnen med att de ska 

ta egna initiativ, att detta ska uppmuntras. 

Aspekten ansvar blir även synlig under samtalet då en av pedagogerna lyfter att 

barnen ska får vara med och bestämma om verksamhetens aktiviteter. Dessa ska då 

utgå från deras intressen. Om barnen blir lyssnade på kan det skapas en känsla av 

ansvar hos dem, vilket kan leda till att barnen vill vara med och påverka 
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verksamhetens utformning. Liksom personalen menar även Riddersporre och 

Persson (2010) att barn blir lyssnade på och får vara med och påverka sin vardag i 

förskolan, kan detta leda till att det skapas ett ansvar hos dem. Dock menar 

författarna att det gäller att vara försiktig med att ge barnen för mycket inflytande. 

När inflytandet ökar hos barnen kan det leda till för mycket ansvar för deras 

utveckling. Uppdraget här är att skapa en gräns för vad barnen ska få vara med och 

påverka i verksamheten och i vilken mängd (a.a.). 

Men varför har då dessa resultat kommit att se ut som det gör nu? Detta svar grundas 

i det som tagits upp här ovan: att förskolans läroplan och Vygotskijs teori är 

sammanbundna. Det som lyftes fram i diskussionen i fokusgruppssamtalet handlar 

bland annat om att man som förskollärare ska lyssna på barnens åsikter och ta till 

vara på deras intressen och utgå ifrån dem när det ska planeras aktiviteter. Liksom 

dessa åsikter i samtalet tas detta även upp i Lpfö98 (Skolverket, 2010) s. 6: 

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 

söka kunskaper.                                                                    (Lpfö98, Skolverket 2010:6). 

Liknande tankegång framgår även i bakgrundskapitlet där Vygotskijs teori grundar 

sig i att man ska kunna lyssna på det barnen har att säga och låta deras åsikter få 

komma fram (Johansson och Pramling Samuelsson, 2003). 

Även i pedagogernas förhållningssätt i de övriga studerade aktiviteterna, uttrycker 

sitt demokratiska förhållningssätt på ett sätt som tyder på att det barnen har att säga 

och vill bidra med är viktigt. Samtalet och barnens åsikter ska ta till vara och lyssnas 

på. 

Sammanfattningsvis tyder detta på att resultatet inte kunde ha blivit mycket mera 

annorlunda, eftersom att hela idén med det demokratiska ledarskapet bygger på 

Vygotskijs teori. 

7.2 Metoddiskussion 

Forskningen genomfördes genom skriftliga observationer, ljudupptagningar och 

videoupptagningar, alla dessa metoder låg var och en till grund som 

undersökningstekniker i de olika dokumenterade aktiviteterna. Att använda sig utav 

videoupptagning vid samlingarna hade en stor innebörd i processens gång då allt 

barnen och pedagogerna sade och gjorde kom fram, vilket gjorde materialet mycket 

lättarbetat och lättanalyserat.  

Om skriftliga observationer hade använts vid samlingarna så tänker jag mig att all 

information inte hade kommit med. Denna tanke baseras på de skriftliga 

observationerna som utfördes vid läsvilorna, vilka inte gav all information om vad 

som hände och allt hanns inte med att skrivas ned. Detta ledde till att materialet blev 

då istället mycket kortfattat. Om videoupptagning hade använts vid läsvilorna, tänker 

jag mig att allt som egentligen hände hade kommit med. Dock hade dilemmat här 

kunnat bli att barnen hade agerat på ett annorlunda vis. 

Ljudupptagning var ett utmärkt tillvägagångssätt för att få fram allas åsikter i 

fokusgruppsamtalet, allas synpunkter kring det demokratiska ledarskapet kom med 

och ingenting kunde misstolkas. Jag ångrar därför inte att ett fokusgruppsamtal 

genomfördes. Om samtalet inte hade fullföljts så hade inga av personalens tankar och 

åsikter kommit fram och då hade inte heller forskningsfrågorna ”Vad är ett 
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demokratiskt ledarskap för pedagogerna?” och ”Hur uppfattar pedagogerna att 

barnen påverkas av inflytande och delaktighet?” kunnat besvaras.  

7.3 Pedagogiska implikationer och slutsatser 

Syftet med studien var att få syn på hur det demokratiska ledarskapet utövas mellan 

vuxna och barn, samt hur mycket delaktighet och inflytande barn har i förskolan. 

Studien visar på att det demokratiska ledarskapet är djupt förankrat i vilken barnsyn 

man har, om inte barnen ses som kompetenta varelser som kan bidra med något till 

verksamheten så brister det demokratiska ledarskapet. Barns inflytande och 

deltaktighet är en svår balansgång mot hur mycket man som förskollärare ska gå in 

och styra verksamheten. Men en sak är säker, det är att barns inflytande och 

delaktighet är något man inte kan bara ta för givet eller för den delen viftas bort. 

Dessa aspekter ingår i läroplanens mål och är något som ska följas. Jag fick känslan 

av att personalen var djupt införstådda i detta, att barns inflytande och delaktighet i 

verksamheten är viktigt och att sampel och samtal med barn ska uppmuntras och 

utgöra en del av verksamhetens vardag. 

Denna genomförda studie kan komma att gynna andra förskollärare eller blivande 

förskollärare, då den kan komma att ge nya infallsvinklar på vad ett demokratiskt 

ledarskap är och hur det demokratiska ledarskapet faktiskt ser ut i förskolorna. Detta 

kan leda till nya tankegångar och en vidare utveckling av det demokratiska 

ledarskapet i förskolan.  

7.4 Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kring ämnet ledarskap i förskolan skulle kunna utföras 

om de yngre barnens vardag i förskolan, hos barn 1-2 år. Hur ser det demokratiska 

ledarskapet ut där? Sker det på annorlunda villkor? Detta är något som skulle kunna 

forskas vidare kring. 
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga 1 

 

          
 LÄRARPROGRAMMET                                         

Information till föräldrar 

Hej! 

Jag heter Elin Alexandersson och läser nu min sista termin på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet. Jag håller just nu på med mitt 

examensarbete där jag kommer att undersöka det demokratiska ledarskapet. Tanken 

är att jag kommer gå ut i praktiken och observera olika vardagssituationer i 

verksamheten, med fokus på hur barnen får vara med och påverka ledarskapet i 

förskolan. Ert barn kommer i denna undersökning att filmas, men materialet kommer 

endast att användas i studien, för att sedan raderas när arbetet är färdigt. Jag har 

tystnadsplikt och barnets namn och identitet kommer inte att avslöjas i studien. Min 

handledare kan komma att ta del utav det färdiga arbetet, om ni vill så får även ni 

gärna ta del av del färdiga arbetet. Vänligen kryssa i nedan om ert barn får vara 

med/inte vara med och delta i studien. 

Med vänliga hälsningar  

Elin Alexandersson    Handledare: Sofie Walter 

Mail: ea222hj@student.lnu.se  Mail: sofie.walter@lnu.se 

 

Ja, mitt barn får vara med och delta i studien  

 

Nej, mitt barn får inte vara med och delta i studien    

 

 

Barnets namn         Vårdnadshavare 
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9.2 Bilaga 2 

 

LÄRARPROGRAMMET 

 

Information till personal 

Hej! 

Jag heter Elin Alexandersson och läser nu min sista termin på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet. Jag håller just nu på med mitt 

examensarbete där jag kommer att undersöka det demokratiska ledarskapet. Min 

tanke är att hålla i en mindre fokusgrupp där jag kommer att ta upp olika dilemman 

och situationer som kan inträffa i ett demokratiskt ledarskap, tanken är att ni 

tillsammans ska få chans att diskutera och reda ut hur ni tror barnen påverkas av 

inflytande och delaktighet. Samtalet kommer att spelas in och kommer endast att 

användas i studien, för att sedan raderas när arbetet är färdigt. Då jag har 

tystnadsplikt kommer era namn och identiteter inte att avslöjas i studien. Min 

handledare kan komma att ta del av den färdiga studien och även ni får ta del av det 

färdiga resultatet om ni vill. Jag hoppas att ni vill vara med och samtala kring det 

demokratiska ledarskapet, kryssa i nedan om ni vill/inte vill vara med och delta. 

Med vänliga hälsningar 

Elin Alexandersson    Handledare: Sofie Walter 

Mail: ea222hj@student.lnu.se  Mail: sofie.walter@lnu.se 

 

Ja, jag vill vara med och delta i studien  

 

Nej, jag vill inte vara med och delta i studien    

 

 

Pedagogens namnteckning 
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9.3 Bilaga 3 

 

LÄRARPROGRAMMET 

 

Information till personal 

Hej! 

Jag heter Elin Alexandersson och läser nu min sista termin på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet. Jag håller just nu på med mitt 

examensarbete där jag kommer att undersöka det demokratiska ledarskapet. Min 

tanke är att samla in material till min undersökning genom att observera, filma och 

använda ljudupptagning i olika situationer i er verksamhet där både ni personal och 

barn deltar. Allt material kommer endast att användas i studien, för att sedan raderas 

när arbetet är färdigt. Då jag har tystnadsplikt kommer era namn och identiteter inte 

att avslöjas i studien. Min handledare kan komma att ta del av den färdiga studien 

och även ni får ta del av det färdiga resultatet om ni vill. Jag hoppas att ni vill vara 

med och delta i min studie kring det demokratiska ledarskapet, kryssa i nedan om ni 

vill/inte vill vara med och delta. 

Med vänliga hälsningar 

Elin Alexandersson    Handledare: Sofie Walter 

Mail: ea222hj@student.lnu.se  Mail: sofie.walter@lnu.se 

 

Ja, jag vill vara med och delta i studien  

 

Nej, jag vill inte vara med och delta i studien    

 

 

Pedagogens namnteckning 
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9.4 Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


