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Abstract 

 

This essay is about how basic democratic values are formed in preschool. I have focused on children´s 

abilities to take on responsibility and also, on the importance of relationships in the development of 

democratic values in preschool. 

 

This essay starts in self-perceived dilemmas, based on my own feeling that the children should have 

more rights and that the preschool often has too many unreflected rules and routines. The dilemma has 

been reflected on and has been discussed in relation to other theories. I have also reflected on my own 

behavior as a teacher and to what extent this behavior has influence on the outcome. 

 

The relationship between the governing documents and the work in preschool has been reviewed with 

the conclusion that they are not synchronized with each other. 

 

The investigation shows several examples of the meaning of a good working relationship between 

teacher and child and that children´s own sense of responsibility should be taken seriously and be 

recognized as a resource. 

 

In the discussion with the theories a connection between democracy, relationships and children´s 

responsibility was detected. The meaning of a good working communication and the teacher’s 

significance for the development is central and is made visible and problematized.  

 

The concluding words show how the approach to democratic and fundamental values must come to a 

change in preschools, a change that the teacher partly is responsible for. The preschool itself must be 

changed to fit into the society of today. 

 

 

Key Words: Democracy, children´s responsibility, relationship skills, communication. 
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Sammanfattning 

 

Denna essä granskar hur demokratiska värderingar tidigt grundläggs i förskolan, dels genom barns eget 

ansvarstagande men även genom att studera relationernas betydelse. Undersökningen startar i 

egenupplevda, vanligt förekommande dilemman på förskolan. Dessa dilemman grundar sig i en känsla 

av att barnen borde ha mer att säga till om, samt att förskolan som institution består av allt för många 

oreflekterade, icke ifrågasatta regler och rutiner. I undersökningen använder jag mig av mina 

egenupplevda dilemman och reflekterar kring dessa. För att få ett ytterligare djup låter jag mina 

reflektioner möta andra teoretiska perspektiv i en vetenskaplig diskussion.  

 

Relationen mellan den faktiska verksamheten och styrdokumentens riktlinjer granskas och påvisar 

problematiken med att dessa inte är synkroniserade med varandra. Även problematiken med 

institutionens oreflekterade regler och rutiner granskas. 

 

Undersökningen ger exempel på betydelsen av det som Jesper Juul och Helle Jensen kallar för 

relationskompetensens. Denna relationskompetens visar på hur demokratiska värderingar tillägnas samt 

hur barns eget ansvarstagande bör tas på allvar och ses som en tillgång. I mötet med flera teorier finner 

jag ett samband mellan relationer och demokrati samt en koppling till barns ansvarstagande. Även 

kommunikationens betydelse förs fram och pedagogens roll för utvecklingen av de demokratiska 

värderingarna i förskolan synliggörs och problematiseras. 

 

Slutordet behandlar hur en förändring med att aktivt arbeta med demokratiska värderingar och 

grundförutsättningar i dagens förskola kan komma till stånd genom ett förändrat förhållningssätt hos 

pedagogerna, men även genom att göra pedagogiska förändringar i verksamheten. 

 

 

Nyckelord: Demokrati, barns ansvarstagande, relationskompetens, kommunikation. 
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Berättelser 

 

Jag vill inte 

Regnet faller sakta utanför fönstret. Trädens gulnande löv speglas i vattenpölar fyllda av skrattande barn 

som kör med båtar och öser vatten i olika kärl. Några barn tar sats och hoppar så att vattnet stänker ända 

upp i deras ansikten. Det ser nästan ut som om att vattendropparna är med i barnens lek, där de virvlar 

omkring, och ger barnen små smutsiga fräknar på kinderna. Det är första regndagen på väldigt länge och 

barnen tar emot den med öppna armar. 

 

I hallen är luften fuktig och andas en mystisk föraning om vad som skall komma när man väl öppnar 

dörren. Där är det full aktivitet: av föräldrar och barn som sätter på regnkläder och stövlar, en doft av 

herrparfym blandas med barnskratt, en sydväst som inte kan hittas och ljudet av galon. 

 

– Kom, säger jag till Lisa och sträcker fram min hand. 

– Jag vill inte, säger hon. 

– Jag kan hjälpa dig på med galonisarna, säger jag. 

– Jag vill inte, säger hon igen. Nu med lite mer bestämd ton. 

– Vad är det du inte vill? Jag kan hjälpa dig på med galonisarna om du tycker att det är jobbigt. 

– Jag vill inte gå ut, säger hon och sätter sig ner på golvet. 

 

Samtidigt öppnar min kollega dörren: – Tar du med frukten till samlingen så börjar jag att samla ihop 

barnen. Det är bara Lisa kvar nu, va? Hon stänger dörren, och kvar står jag med en Lisa som nu tittar 

under lugg, och som med sammanbitna tänder nästan morrar fram: – JAG VILL INTE GÅ UT. 

– Men Lisa, varför vill du inte gå ut? Jag lockar med stora härliga vattenpölar, och alla kamrater som 

redan finns där ute och som väntar på henne. Detta är inget som brukar hända och jag blir en smula 

fundersam. Varför vill inte Lisa gå ut? Hon brukar vara den som är blötast dagar som denna. Vi brukar 

skämtsamt säga att hon är som en wettextrasa som drar till sig vatten. Det här är något nytt och 

annorlunda. Det kanske är därför som jag reagerar mer än vanligt, och en konstig känsla infinner sig 

någonstans i mitt bröst. En känsla av att inte kunna stå för det som jag vet att jag snart kommer att säga. 

En känsla av sorg och ledsamhet som sakta sprider sig inom mig, och blir till en obehagskänsla. I 

bakhuvudet hör jag en gammal lärare från skolan säga: – Anna, du vet att en känsla brukar väldigt sällan 

vara fel. 
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Men vad vill denna känsla, som sakta men säkert suddar ut den där glädjen och lusten som jag kände 

fram tills för några sekunder sedan, säga mig?  

 

– Jag vill vara inne idag. Jag vill rita och bygga med lego. 

Då kommer de där orden som jag inte riktigt kan stå för, och med sorg i bröstet säger jag:  

– Jag vet Lisa, men vi måste gå ut till de andra. Vi kanske kan gå in lite senare. 

 

Inom mig brottas olika frågeställningar med varandra. Måste vi verkligen gå ut? Jag vet att vi har 

utepedagogik på förskolan. Det är ett förhållningssätt och en pedagogik som pedagogerna tycker är ett 

bra sätt att arbeta på, och föräldrarna har särskilt valt vår förskola till sina barn just för att vi är ute 

relativt mycket. Men var kommer Lisa in i bilden? Vem har frågat henne vad hon vill? Vad händer om 

jag väljer att följa barnet? Antagligen kommer både pedagoger och föräldrar att ifrågasätta mitt agerande 

då jag går emot det som vi har bestämt. Men samtidigt så gör det ont i mitt hjärta att inte kunna låta Lisa 

styra över sin egen tillvaro när hon faktiskt tar ansvar för sina egna känslor, och tydligt uttrycker vad det 

är hon vill. Det känns i detta ögonblick som om jag är den som lär henne att det faktiskt inte spelar 

någon roll vad hon vill. Att allt redan är förutbestämt av oss vuxna. Vi tillämpar en form av 

skendemokrati där vi låter barnen bestämma det som vi vuxna har bestämt att de kan få bestämma om. 

Hur demokratiskt är det? I mina ögon är demokrati något stort och viktigt. Något som ger alla 

människor rätt till sig själva, att tycka och tänka det man vill, men med en respekt för att inte skada 

andra. Demokrati för mig är friheten att hitta det som är jag, samt att hjälpa andra på vägen att finna sig 

själva. Jag anser att vårt uppdrag är att lyssna på barnen och hjälpa dem att hitta sin integritet samt ge de 

en röst så att de kan vara med och påverka och göra sig hörda. Vad händer med barnen när det är så 

mycket som de alltid måste anpassa sig till? Vad är det som bit för bit dör inom Lisa på grund av alla:  

– Vänta, – Nej inte nu, – Kanske senare, – Det går inte? Vems ansvar är det att lyssna på Lisa och ge 

hennes röst betydelse? 

 

Jag plockar ihop frukten och i min ögonvrå ser jag att Lisa har kapitulerat och sakta sätter på sig 

galonkläder och stövlar. När min kollega öppnar dörren och tar emot frukten slinker Lisa ut och kvar 

står jag med en känsla som inte vill släppa taget. En känsla av att ha utövat makt bara för att det är så det 

fungerar. Vi vuxna vill så väl men någonstans går det fel.  

 

Efter samlingen tar jag upp situationen i hallen med en kollega för att få höra om han också känt som jag 

någon gång. – Jag vet inte, men barn kan inte bestämma allt. Ibland måste vi vuxna vara dom som tar 

besluten. Hon kanske kan gå in lite senare idag. Hon är ju ändå där borta i vattnet nu och leker. 
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Inom mig väcks en fråga. Var detta verkligen ett uttryck för att få bestämma allt? Är det vad barn vill? 

Eller vill de bara få en möjlighet att bestämma över sig själva så långt det går? Hur hade jag reagerat om 

Lisa hade blivit helt omedgörlig där i hallen, om hon kastat sig på golvet och krävt rätten till att stanna 

inne? Eller om hon varit vuxen? Jag hade antagligen reagerat annorlunda om hon varit vuxen. Då hade 

jag förmodligen ansett att hon var kapabel till att ta ansvar för sina egna val. Vad är det som gör att jag 

inte är lika tillåtande mot Lisa? Eller är det mitt problem, att jag vill vara tillåtande och låta Lisa få 

utforska sina möjligheter till att ta ansvar för sig själv, men känner att jag inte riktigt kan släppa taget 

om alla måsten. Den där taggen som skaver i mitt hjärta, är det min kropps sätt att säga till mig att jag 

måste lyssna på vad min känsla säger mig, och reflektera kring vad den betyder? Är det inte mitt jobb att 

handleda barnen, och låta dem bestämma över sig själva så mycket de kan, och endast stoppa när de är 

en fara för sig själva eller andra? När ska barnen lära sig av sina egna misstag om de aldrig får 

möjligheten att göra några? 

 

Vad hade hänt om jag lyssnat på Lisa och valt att ändra på det som vi vuxna sagt och planerat och 

istället låtit henne få sin vilja fram? Kanske hade något annat barn hamnat i kläm och inte velat gå in. 

Hur skulle vi då kunnat hantera detta? En känsla av att aldrig kunna göra allt helt bra sprider sig i mig. 

Jag är väl medveten om att det inte finns tillräckligt med personal för att kunna vara så flexibla som jag 

önskar. Att låta barnen själva välja, vart de vill vara och när, kräver en annan organisation. Eller är detta 

bara en undanflykt för att slippa tänka nytt, och ifrågasätta våra invanda mönster och regler?  

 

Hur kan det komma sig att vi värderar en plats högre än våra barns inflytande? ”Det är ju så nyttigt att 

vara ute.” Vad grundar vi detta på? Ser det ut så i hela världen? Hur har platsen för lärandet kunnat få så 

stor betydelse och inflytande i vår verksamhet? Det är många frågor som snurrar runt i mitt huvud och 

jag letar överallt efter svar.  

 

Jag samtalar med ytterligare en kollega på fikarasten och frågar hur hon ser på saken. Hur viktig är 

egentligen platsen för lärandet? Vi enas om att platsen har en enorm betydelse för lärandet, men jag hör 

även att platsen ”ute” värderas högre, och är något som vi ska sträva mot. Men kommer lärandet att bli 

påverkat av att barnet bestämmer platsen? Eller blir det till och med bättre? Jag har själv valt att arbeta 

med utepedagogik då jag anser att platsen har en stor betydelse för inlärningen. Men jag valde inte att 

ute alltid skulle vara det vi strävar emot. Jag ville använda mig av utepedagogikens didaktiska förmåner, 

och låta barnen får närkontakt med de ting som de är nyfikna på och utmana deras lärande utifrån egna 

upptäckter. Jag ville använda platsen för att stärka inlärningen och ge barnen inflytande över sin egen 
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lärsituation. Jag ville aldrig vara den som strävar mot en bestämd plats. Utan jag ville vara den som är 

öppen för allt. 

 

Glittrande ögon 

Mitt emot mig står en fyraåring. Det är något vilt i hans blick och man kan nästan se en hunger efter 

något. Kroppen spritter och det glittrar till i hans ögon. Han tittar intensivt på mig och säger med skratt i 

rösten:  

 

– Vet du Anna, idag var det min lyckodag. 

– Varför då, undrar jag? 

– Jo, för jag har fått bestämma vad vi skulle lyssna på för saga på vilan och jag har fått duka och 

bestämma vem som skulle sitta vart när vi åt och sen fick jag bestämma musiken på melliset och att vi 

skulle leka först och sen titta på dina bilder.  

 

Han pratar i ett svep och avbryts av ett annat barn som säger: – Ja. Idag var min lyckodag också, för jag 

fick me bestämma om att vara inne och så. 

 

En känsla av lycka infinner sig i min kropp, och för första gången på länge känner jag mig som en riktig 

superpedagog, som fullt ut levt mina pedagogiska tankar. Under hela dagen har jag lämnat över ett stort 

ansvar på barngruppen, och jag har gett dem förtroenden och utmaningar som de inte alltid annars får. 

De barn som behövt lite extra stöttning har fått det, och jag känner att jag verkligen har räckt till för alla 

barn. 

 

– Vet ni, säger jag. Idag var det min lyckodag också, för jag behövde inte bestämma nåt, utan ni gjorde 

allt bestämmande själva. Detta är ju inte riktigt sant eftersom det var mitt beslut att låta barnen 

bestämma över sin dag, och låta dem ta ansvar för sin egen tillvaro. Men det var definitivt en lycka att se 

hur barnen, bildligt talat växte flera centimeter vardera av ansvaret. De hjälptes åt och konflikterna 

uteblev. Samspelet mellan barnen hade nog aldrig varit så bra som denna dag. Varför jobbar jag inte 

alltid på detta sätt när jag ser hur barnen utvecklas och tar eget ansvar? Varför faller jag tillbaka till 

bestämmandet? Vad är det som gör att jag ibland tvivlar på hur mycket ett barn kan och får bestämma? 

Är jag inte tillräckligt modig för att våga ta striden mot våra invanda regler, och ifrågasätta vår egen 

verksamhet? Vad är jag egentligen rädd för? Kan det vara så att om jag tar steget fullt ut så måste jag 
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möta mina egna demoner, och reflektera över mitt eget agerande i alla dessa situationer, något som jag 

vet kan vara både smärtsamt och jobbigt, men även ge otroligt mycket för mitt eget kunnande? 

 

Köttbulle lunch 

Det är lunch och vi sitter runt bordet i ateljén och småpratar. Köttbullarna tar slut och jag lämnar barnen 

en liten stund, och beger mig till köket för att fylla på. När jag återvänder ser jag att ett av barnen har 

ställt ner sin tallrik på stolen bredvid sin, och nu sitter och äter på detta sätt. 

 

– Ne…, hinner jag säga innan jag biter mig i tungan. Jag tar ett djupt andetag, samlar mina tankar och 

sätter mig på min plats. Barnen fortsätter sitt samtal och ingen verkar ta notis om det som händer precis 

bredvid oss, ingen mer än jag. Eller är det kanske helt enkelt så att det bara är jag som bryr mig, och 

tycker att det verkar konstigt med ett barn som äter från en stol istället för ett bord? En kollega kommer 

in i rummet och jag ser att även hon reagerar på det som sker, men att hon väljer att inte kommentera 

och tittar istället på mig med en undrande blick. 

 

Lunchen fortsätter lugnt vidare och barnen samtalar om en film de just har sett. De skrattar och skojar 

och har verkligen en mysig stund tillsammans. När lunchen är slut dukar de av och ställer in sina 

tallrikar och glas i diskmaskinen. De torkar av bordet där de suttit och barnet som använt stolen som 

bord tar nu disktrasan och torkar av stolen. Något i mig fascineras av situationen. Det känns som om 

något mycket viktigt precis har hänt. Jag vet bara inte vad det är som är så viktigt, men det känns. Efter 

lunchen är det dags för vila, och barnen vill lyssna på en skiva vilket innebär att jag får en stund över för 

mig själv och mina tankar. 

 

Varför lät jag henne sitta kvar? Vad var det som gjorde att jag bet mig i tungan och inte sa, NEJ? Vad 

var det som gjorde att min kollega inte ifrågasatte det som hände? Att sitta vid bordet och äta är det en 

regel som man kan få bryta? Har vi lättare för att tillåta ett brott mot regler som inte är så normbundna. 

Oftast så äter ju barnen ute, och de kan då sitta på massa olika sätt utifrån hur de själva behagar. Gör det 

att vi på min arbetsplats har lättare för att acceptera detta även inomhus? Ibland får barnen till och med 

sitta inne på golvet, och äta ur kåsor när vi pedagoger väljer detta. Hade jag varit lika tillåtande om fler 

av barnen börjat ställa ner sina tallrikar på stolarna? Antagligen inte. Eller hade jag gjort det till en 

tokrolig grej som bara fått hända? Vilken viktig sak är det som jag missar här? Den saken som jag 

känner, men inte hittar ord för att beskriva. 
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Samling 

Vi sitter samlade kring det stora bordet i ateljén, jag och fem barn. Vi småpratar om hur samlingen 

brukar vara. 

 

– Jag tycker att det verkar som om ni inte riktigt gillar samlingen på morgonen, säger jag. 

– Vet du Anna, jag tycker att alla skulle få ta frukt samtidigt, säger Kalle. 

– Tycker du att det blir jobbigt att vänta? 

– Ja, man får vänta så länge. 

– Jag tycker inte heller om att ni får vänta så länge. Ska vi göra något åt det? 

– Ja, säger de i kör. 

– Men hur? undrar någon. 

– Ni kan väl bestämma vad vi ska göra på samlingen varje dag. Det enda ni inte får bestämma om är att 

vi ska sitta tillsammans en stund, men vad vi gör den stunden det får ni bestämma om. 

 

Samtidigt börjar en tanke gro i mitt huvud. Varför ska vi sitta tillsammans en stund? Vad är det som är 

så viktigt med detta? Är detta ännu bara en sak som vi gör bara för att det är så vi gör, eller finns det 

något mycket viktigt som sker denna stund som barnen inte kan lära sig på ett annat sätt?  

De börjar direkt samtala kring vad man kan göra på samlingen. De vill ha ramsor och rörelse och sjunga 

och … sen tar det stopp. 

 

– Nu har ni hittat på något till måndag, tisdag och onsdag, säger jag. Vad ska vi göra på torsdagen och 

fredagen? 

 

Barnen skruvar på sig. Idéerna verkar ha tagit slut. Stämningen med engagerade barn börjar mattas av, 

och rastlösheten sprider sig sakta i gruppen. Jag försöker fråga vad de är intresserade av, och jag 

kommer med olika förslag för att hjälpa dem på traven. 

 

– Men ååååå, säger Kalle. Det här var ju hur jobbigt som helst. 

– Vilket då, undrar jag? 

– Att bestämma. Jag tycker att dom vuxna får bestämma resten. 

 

De andra barnen håller med och vi bestämmer att på fredagar då så bestämmer de vuxna över samlingen. 
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Varför tyckte han att det blev så jobbigt att bestämma? Var det verkligen bestämmandet som var det 

jobbiga, eller var uppgiften för otydlig? Vilken roll hade jag som pedagog i att det blev jobbigt? Vad 

skulle hända om vi strök hela samlingen? Hur viktiga är dessa rutiner för barnen? Jag vet att vissa barn 

har ett enormt behov av just återkommande rutiner, med tydlig struktur. Men om själva rutinen är 

meningslös fyller den verkligen sin funktion då, eller kan man skapa andra typer av rutiner för de barn 

som behöver detta?  

 

Reflektion kring berättelser 

 

I min vardag på förskolan stöter jag då och då på situationer där jag känner och upplever att barnen inte 

får det reella inflytande som de borde ha, samt att de allt för sällan får möjlighet att växa in i sin roll på 

vägen till att bli en ansvarstagande vuxen. I mina berättelser ser jag min egen oro kring vilket utrymme 

vi ger barn att på egen hand utforska och ta ansvar för sig själva i vår verksamhet. Jag ser även att 

klimatet för detta varierar, dels utifrån vid vilka tillfällen som barnen aktivt tar ansvar för sig själva, men 

även utifrån vilka regler och normer som eventuellt behöver ifrågasättas och brytas.  

 

Jag vill inte 

I berättelsen stöter jag på problematiken med de barn som helt resolut säger nej till något som vi alltid 

gör och därmed ifrågasätter det som vi tar för givet nämligen att vi alltid går ut på morgonen, samt att 

barnen lämnas ute direkt när de kommer till förskolan. Hela vår verksamhet och våra rutiner är 

utformade utifrån detta. Vilket får mig att fundera kring vad som är viktigast. Är det barnets eget 

ansvarstagande för sig självt, eller är det gruppen, eller är det de regler som organisationen anger som 

styr? Jag funderar även kring de regler och rutiner som finns utformade för verksamheten. Hur ofta 

reviderar vi dessa? Varje år skrivs det nya verksamhetsplaner utifrån den barngrupp man då har, men 

när tittar vi på den övergripande verksamheten i samma utsträckning?  När reflekterar vi över vår 

verksamhet på ett djupare plan? 

 

Hur kan ett enda barns nej sätta igång så starka känslor i mig att jag börjar tvivla på den verksamhet som 

jag befinner mig i? Vad är det jag tvivlar på? Är jag rädd för att vår verksamhet inte ska kunna leva upp 

till de förväntningar och krav som den reviderade läroplanen ställer på oss? Eller upplever jag att vår 

profil begränsar mig och inte är tillräckligt flexibel när det handlar om grundläggande värden som alla 

människors lika värde? Eller är det något som ligger djupare inom mig som får mig att tvivla? Jag 

upplever att vi ofta talar om ”allas lika värde” men inte att vi lika ofta visar upp detta i praktiken. Jag 
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menar att det finns en övergripande vision om alla människors lika värde, där man generaliserar 

människan som begrepp, och att vi alla ska ha samma rättigheter.  

Men det finns även en motsättning i detta, vilken är synen på barn. Vi har genom att använda begreppet 

”barnsyn” aktivt valt att göra en skillnad mellan vuxna och barn. Historiskt sett har synen på barn 

förändrats över tid. Vi har gått från att se barnen som relativt obetydliga, oskrivna blad till kompetenta 

individer som bär på kunskaper. Individer som har en röst som ska höras och skapa mening. En röst som 

vi måste lyssna på och ta hänsyn till. Vi får inte längre se barn som något avskilt från den övriga 

mänskligheten, den vuxna delen av mänskligheten. Detta finns idag i flera av förskolans styrdokument 

där vikten av förankringen av de mänskliga rättigheterna framgår. Är det detta som skapar sådana 

motsättningar i mig, att det trots detta finns en tydlig distinktion mellan vuxna och barn?  

 

Men har jag tolkat läroplanen på rätt sätt? Jag anser att vuxna skapar en verksamhet för barn, där barnen 

blir till objekt istället för subjekt i sin egen verksamhet. Borde det inte vara barnen själva, som är de som 

utformar sin verksamhet? Barn vet bäst hur det är att vara barn och vi borde lita på deras erfarenhet 

inom just det området. Vad säger egentligen läroplanen? Vill den att barnen ska ha samma rättigheter 

som vuxna eller berättar den bara vilken typ av vuxna som samhället önskar? Vilken syn på barns 

inflytande och demokrati har våra styrdokument? 

 

Varför frågar jag inte Lisa hur hon upplever situationen? Varför tar jag inte reda på barnets perspektiv, 

utan utgår från att jag tolkar situationen på rätt sätt fast det blir med min syn på barnet Lisa?  

 

Glittrande ögon 

I exemplet med barnet som känner sig oerhört nöjd över sin dag har barnen fått stort inflytande över 

verksamheten, och även jag upplever en enorm tillfredställelse i slutet av dagen. Jag både ser och hör 

glädjen hos barnen som även verbalt uttrycker att de haft en bra dag. Men vad är det egentligen som 

triggar igång känslan av tillfredställelse hos mig? Är det att jag tycker mig se hur barnens eget 

ansvarstagande skapar ett lugn som i sin tur leder till ett lärande som jag anser hamnar på en djupare 

nivå? Är det verkligen det jag ser, eller är det vad jag vill se?  

 

Är det så att jag upplever att de dagar då jag utnyttjar min praktiska kunskap och erfarenhet av arbetet 

med barn är de dagar då barnen lär sig som mest? Dessa lugna dagar skapar en möjlighet för mig att i 

direkt anslutning till situationen reflektera över det som jag upplever och det som sker, vilket leder till 

att jag snabbt kan utveckla min tanke och finna en ny utmaning till barnet. 
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Vilken betydelse har då barnets eget ansvarstagande för hur god kvalitet det blir på förskolans 

verksamhet? Krävs det att ”synen på barn” förändras till att bli ”synen på människor”? Hur mycket 

ansvar behöver barnen ta och hur mycket klarar de av? 

 

Köttbulle lunch 

I situation tre låter jag ett barn göra något som annars kanske inte skulle vara accepterat. Jag väljer att 

säga ja istället för nej. Min kollega ifrågasätter inte mitt agerande, vilket gör mig fundersam. Kan det 

vara så att hon litar på min kunskap och erfarenhet? Vad försöker känslan av att något mycket viktigt 

hänt att säga mig? Vad är det i situationen som är viktigt?  

 

Jag anser att det händer flera viktiga saker i situationen. För det första så spårar inte situationen ur. 

Barnen testar en gräns och jag tillåter. Varför utmanar de mig inte ytterligare? Kan det vara så att vi har 

byggt upp en relation till varandra, där det finns dolda koder och regler som vi är överens om och som 

uppstått i ett samförstånd? Eller är det att jag i min yrkesroll utstrålar trygghet? En trygghet som är 

förvärvad genom år av praktiskt arbete och som jag använder mig av var dag i mitt arbete. Är det den 

tryggheten som även min kollega känner av? Jag upplever att hon litar på att jag kan hantera situationen. 

Är det därför även barnen är lugna? För att de vet att jag kan hantera situationen. Jag kommer inte bli 

stressad, utan kan vara tillåtande och låta det oväntade få ske. 

 

Är det att jag vågar trotsa en osynlig regel till förmån för barnets eget utforskande? Även i det första 

exemplet brottas jag med tankar kring hur vi kan ifrågasätta våra invanda mönster och regler. Vad är det 

som gör att jag lyckas i just detta fall? Handlar det om att de regler som inte är direkt kopplade till 

värdegrunden är lättare att bryta och ifrågasätta då dessa inte direkt påverkar andra på ett djupare plan 

utan kan ses som utforskande. Jag anser dock att även denna situation är kopplad till värdegrunden, men 

att den är klädd i olika lager av regler och normer som måste skalas av och granskas lager för lager för 

att slutligen komma till själva kärnan som är värdegrundsbaserad. I det första lagret finner jag en 

samhällelig norm som säger att i vårt samhälle så sitter vi på en stol vid bordet och äter från en tallrik 

med bestick. Att bryta mot detta är inte särskilt svårt, då vi idag är väl medvetna om att det ser olika ut 

rörande detta i olika delar av världen, men även i vårt samhälle. I det andra lagret finner jag förskolans 

oskrivna regel som härmar samhällets norm, men som även blivit en oskriven regel för att inte skapa 

oreda vid matsituationen. Även detta går att kringgå då barnen ibland sitter inne på golvet och äter ur 

kåsor. Det finns dock fortfarande kvar en underliggande norm som vi finner i det slutliga lagret och som 

är kopplat till värdegrunden. Det kan vara tillåtet att bryta mot vissa normer och regler då det inte skadar 
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någon annan, och i slutändan är det ändå värdegrunden som styr och det som tar över i min handling. 

Jag tillåter mig att bryta mot normer och regler för att barnets eget ansvarstagande och rätt till att 

utforska sig självt ska få utrymme vilket leder till frågan: Hur stor påverkan har värdegrunden för mig i 

mitt yrkesutövande och vad händer om jag inte delar den med förskolans styrdokument? Kan jag ändå 

utbilda barnen i det demokratiska förhållningssätt som styrdokumenten eftersträvar? 

 

Samling 

I denna situation låter jag barnen bestämma över en vardagsrutin och inser att gränsen mellan hur 

mycket bestämmande barnen klarar av och när de inte gör det är hårfin. Men hur vet man vart den 

gränsen går? Är det min erfarenhet som berättar detta för mig?  

 

Jag funderar även över hur viktiga våra förskolerutiner och regler är för barnen. De kom till under en 

annan era, men fortlever i vår verksamhet utan någon större reflektion. Varför är vi så dåliga på att 

ifrågasätta oss själva? Jag är väl medveten om att mina tankar kring samtalet med barnen var sprunget 

just ur min egen reflektion kring att barnen inte ville komma till samlingen. Jag valde i detta exempel att 

lyssna på barnen och ge dem inflytande över sin egen tillvaro. Men de fick endast möjlighet att 

bestämma över en liten del. Av någon anledning valde jag att inte ge dem möjligheten att helt välja bort 

samlingen. Kanske fanns det en tanke hos mig kring de barn som behöver hjälp genom att hänga upp sin 

dag på de rutiner som vi har för att deras dag ska bli överskådlig. Eller var det bara så att jag inte 

reflekterade över en av våra rutiner utan rent slentrianmässigt låter den leva vidare? Hur många saker 

gör vi varje dag utan någon eftertanke? Vad kostar det för barnen i form av minskat inflytande och eget 

ansvarstagande? Och vem betalar kostnaden för det i slutändan? Är det demokratin och synen på 

människan eller endast barnet?  

 

I mina exempel återkommer jag ständigt till frågorna som rör barnets inflytande, ansvarstagande och 

demokratiska förhållningssätt. Hur stor påverkan har värdegrunden för mig i mitt yrkesutövande och vad 

händer om jag inte delar den med förskolans styrdokument? Kan jag ändå utbilda barnen i det 

demokratiska förhållningssätt som styrdokumenten eftersträvar? Är förskolan som institution 

banbrytande i synen på barn och demokrati, eller befäster den ytterligare en redan förutbestämd syn på 

demokrati till förmån för vårt samhälle, och vilken del har jag som pedagog i detta? 
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Syfte och frågeställningar 

 

Jag vill inte. Tre ord som väcker stora känslor i mig, och får mig att ifrågasätta min egen verksamhet. 

Dagligen slits jag mellan förskolans regler och barnens eget ansvarstagande. Jag funderar ständigt kring 

hur vårt uppdrag och barnens eget ansvarstagande ska kunna flyta ihop och bli till ett. Hur kan vår 

verksamhet utformas för att barnen ska växa upp till ansvarstagande vuxna, som för våra demokratiska 

värderingar vidare? Hur ser min roll som pedagog ut för att säkerställa detta? I förskolans läroplan kan 

man läsa: 

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 

miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. (Lpfö 98 

2011, s. 12) 

 

Syftet med min essä är att undersöka hur barn kan tillägna sig ett demokratiskt förhållningssätt i 

förskolan samt hur pedagogerna bör agera för att detta ska ske optimalt. Synen på barn och människor 

påverkar detta och jag vill medvetandegöra hur olika synsätt påverkar hur barnen tillägnar sig begreppet 

demokrati samt dess värden. Jag anser att detta är av stor vikt då hela vårt samhälle vilar på demokratins 

grund och det är ytterst intressant att ta reda på hur ett demokratiskt förhållningssätt skapas redan i 

förskolan. 

 

Mot bakgrund av att vi i vårt samhälle ska utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare vill jag 

undersöka hur vi i förskolan kan arbeta med de demokratiska värderingarna så att barnen får rika 

möjligheter att träna sig i detta. Jag vill även få en ökad förståelse för hur barns eget ansvarstagande 

samt vikten av en god kommunikation kan vara ett led i det demokratiska arbetet på förskolan och hur 

man kan använda sig av detta för att värna om vårt samhälles grundläggande värderingar. Jag vill även 

ta reda på vilken roll relationen mellan pedagog och barn har för detta arbete. Detta leder fram till 

följande frågeställningar som jag ska försöka finna svar på: 

 

� Hur kan vi arbeta med barns inflytande och ansvarstagande i förskolan? 

� Hur hanterar vi barn som försöker ta ett ökat ansvar för sig själva och hur bör vi hantera dessa? 

� Hur påverkar regler och rutiner det dagliga arbetet med demokratiska värderingar? 

� Vilken betydelse har relationerna mellan barn och vuxna för att goda demokratiska värderingar 

ska grundläggas? 
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Metod 

 

I mitt försök att få en ökad förståelse kring sammanhanget mellan barn och demokrati kommer jag att 

granska hur vi som förskolepedagoger kan gynna barns inflytande och ansvarstagande i förskolan. Jag 

kommer att använda mig av skrivande och reflektion som en form för att närma mig detta. Skrivandet i 

sig ger mig en möjlighet att distansera mig från mig själv samt föra ett samtal med mig själv, och andra 

kring de upplevelser som jag har. Detta är även ett sätt att skapa mening åt de känslor som jag erfar, 

samt ge dessa en innebörd. Maria Hammarén (2005, s. 9) skriver ”Det långsamma skrivandet använder 

jag till att skapa förståelse och mening och där är jag på en gång både den som läser och skriver.” 

Genom att vara både författare och läsare ges möjligheten att direkt få reflektera kring sin egen roll samt 

få syn på sina egna värderingar. Det ges en möjlighet att få vara både subjekt och objekt i samma tanke. 

Hjertström Lappalainen beskriver detta: 

  

I viljan att förstå förmågan att reflektera kommer man därför alltid att stöta på frågan om det 

reflekterande subjektet. Självets roll i reflektionen är alltså något mer än ett möjligt objekt. I 

den reflekterande akten är mitt själv samtidigt ett subjekt. Reflektion handlar inte bara om 

förmågan att jämföra olika kunskapskällor; att reflektera innebär att vara ett subjekt. När jag 

reflekterar över mig själv är jag alltså både subjekt och objekt i den reflekterande akten. 

(Hjertström Lappalainen 2009, s. 20) 

 

Jag kommer att använda mig av ett skrivande i essäform som lämpar sig ytterst väl till detta ändamål, då 

det ger mig en möjlighet att stanna upp och reflektera kring min egen praktiska kunskap för att kunna 

lyfta ut denna ur sitt sammanhang, granska den och omvärdera den för att slutligen förstå den i ett större 

sammanhang. Jag kommer att föra en vetenskaplig diskussion i relation till olika teoretiska perspektiv 

och på så sätt belysa och analysera problematiken i de berättelser som jag tidigare presenterat. Med stöd 

av dessa teorier kommer jag gå från en enskild situation till att skapa ett mer allmänt begrepp.  

 

I mitt reflekterande kommer jag att försöka se de dilemman, som jag tidigare presenterat, ur flera 

vinklar, och på så sätt få en fördjupad förståelse kring den problematik som jag upplevt. Jag kommer att 

använda mig av olika teorier för att belysa komplexiteten i dessa dilemman, samt använda dessa för att 

få en fördjupad kunskap kring sammanhanget mellan barn och demokrati. 
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Genom att reflektera över min praktiska kunskap i ämnet ges jag en möjlighet att få syn på det som kan 

kallas för tyst eller praktisk kunskap, och i en dialog med vetenskapliga teorier finna ord på det som 

annars kan vara svårt att uttrycka och som inte alltid är synligt. 

 

Jag har valt att använda mig av begreppen pedagog och barn, då jag anser att detta förtydligar det 

relationsband som finns mellan aktörerna i förskolan. Pedagogen i sin profession och barnet i egenskap 

av sig självt. När jag befinner mig i verksamheten är jag i första hand pedagog även om gränsen mellan 

profession och person ibland är svår att uttyda. 

Samtliga personer i mina berättelser är fingerade och händelserna som jag beskriver är tagna ur ett långt 

tidsperspektiv. 
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Teoridel 

 

Styrdokument 

Jag vill i min undersökning skapa en förståelse för hur vi i förskolan kan arbeta med barn och 

demokrati. Jag börjar därmed min undersökning i förskolans styrdokument som anger verksamhetens 

riktning. Det är viktigt för mig att inleda min undersökning med en granskning av dessa dokument för 

att få en inblick i vad som är förskolans demokratiska uppdrag och vad som förväntas av mig som 

pedagog. 

 

Förskolans uppdrag formuleras genom såkallade styrdokument. Dessa dokument anger verksamhetens 

mål och uppdrag samt riktlinjer och krav på denna. Styrdokumenten är utformade på olika nivåer, allt 

ifrån riksdag och regering som formulerar lagar till den lokala verksamheten som förverkligar dessa 

lagar i sina interna dokument. På Skolverkets hemsida kan man läsa: 

 

I skollagen bestäms verksamheternas uppgifter och de grundläggande kraven på deras 

kvalitet. Läroplanerna för förskolan och för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet anger värdegrunden för verksamheterna och riktlinjer och mål för dem. 

De allmänna råden för förskola, familjedaghem, öppen förskola, fritidshem och öppen 

fritidsverksamhet ger vägledning för hur skollagens bestämmelser bör tillämpas. 

 

Inom de ramar som styrdokumenten anger fördelar kommuner och andra huvudmän resurser 

och organiserar verksamheterna utifrån lokala förutsättningar så att nationella mål och krav 

kan uppfyllas. 

 

Verksamheterna väljer utifrån detta ett arbetssätt som passar dem. (Skolverket, 2011-10-27) 

 

Vad säger då dessa styrdokument om barn och demokrati? I skollagen (SFS 2010:800) framgår det att 

utbildningen ansvarar för att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som de behöver för att utvecklas 

till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, samt att verksamheten ska utformas utifrån 

grundläggande demokratiska värderingar.  

 

Även läroplanen för förskolan (Lpfö 98. 2010) fastslår att förskolans verksamhet ska vila på 

demokratins grund och den anger att:   
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En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 

ska hålla levande i arbetet med barnen. 

 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg 

om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 

rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden 

och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. 

 

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 

verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga 

grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i 

samhällslivet. (Lpfö 98. 2010, s. 4) 

 

Men vilka är de grundläggande demokratiska värden som både skollag och läroplan talar om? Vad är 

demokratins grund och hur påverkar den barnens vardag i förskolan? Kan dessa värderingar tolkas på 

olika sätt eller är demokrati ett begrepp som inte är föränderligt? 

 

Riksdagens definition av demokrati handlar om människors lika värde och rättigheter. De fastställer 

även att demokrati som begrepp inte är entydigt utan kan förstås på många olika sätt. Det finns däremot 

grundläggande värderingar som kan sägas känneteckna en demokrati, människors lika värde och 

rättigheter (Riksdagen, 2011-10-27). 

 

Två av Sveriges grundlagar har egenskaper som skulle kunna överföras till förskolans verksamhet, och 

där man skulle kunna se förskolan som ett Sverige i miniatyr. En av dessa grundlagar handlar om 

folkstyre och talar om att det är folket i vårt land som styr genom förtroendevalda. I en demokrati är det 

majoriteten som styr, men även minoriteten anses viktig och majoriteten får aldrig förtrycka denna. I 

förskolan handlar detta således om att vuxna befinner sig i en majoritetsroll, och inte får förtrycka 

barnen som i detta fall är en minoritet. 
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En annan viktig grundlag handlar om tryck - och yttrandefrihet. Denna fastslår att det i en demokrati är 

en grundläggande rättighet att få ge uttryck för sina känslor och tankar i såväl tal som skrift.  

 

Hur skulle då en överföring till förskolans miniatyrsamhälle kunna se ut? Om man tänker sig att barnen 

är folket skulle förskolan vara riksdag och regering och pedagogerna de som representerar barnen. Jag är 

väl medveten om att barnen aktivt inte valt de pedagoger som representerar dem i verksamheten. Jag 

anser att detta är något som jag som pedagog bör vara väl medveten om, samt se den maktposition som 

jag besitter gentemot barnen. Denna maktposition innebär för mig ett enormt ansvar där jag behöver 

vara lyhörd för barnens tankar och intressen för att på så sätt kunna förverkliga dessa i verksamheten. 

Jag skulle kunna använda min maktposition till att förverkliga mina egna tankar och intressen. Jag 

anser att mitt främsta uppdrag på förskolan är att bevaka varje enskilt barns intresse och låta dessa få 

vara med och styra samt utforma vår verksamhet. Jag anser att jag får stöd i detta tänkande av 

läroplanen för förskolan som säger: 

 

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

söka kunskaper. (Lpfö 98. 2010, s. 6)  

 

Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. (Lpfö 98. 2010, s. 9) 

 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt 

ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten. (Lpfö 98. 2010, s. 12) 

 

Jag som förskollärare har i den reviderade läroplanen fått ett förtydligat ansvar där jag ska ansvara för 

”att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.” (Lpfö 98. 2010, s. 12) 

Detta ställer krav på mig som pedagog att reflektera kring verksamhetens utformning och innehåll samt 

utveckla detta för att leva upp till de krav som läroplanen ställer på mig. Jag anser att detta betyder att 

verksamheten behöver synas i sömmarna, och de rutiner och regler som hämmar en positiv utveckling 

av barnens inflytande, och demokratiska värderingar behöver förändras.  

 

När Lisa säger: – Jag vill inte gå ut, ger hon ett tydligt uttryck för sina egna känslor och jag ger henne 

utrymme för detta, lyssnar och försöker förstå vad det är Lisa vill. I detta fall vill majoriteten, som är de 

andra barnen, vara ute och leka i vattnet. För Lisa innebär det att hon inte får sin vilja igenom. Men har 

någon frågat de andra barnen på morgonen vad de helst ville göra? Ville de vara ute? Visst har de roligt 
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där ute på gården, men var det verkligen deras eget val att leka i vattenpölarna eller var det en regel på 

förskolan som angav detta? ”Här lämnas alla ute på morgonen. Utom de som ska äta frukost, de lämnas 

inne.” Hur uppstod denna regel? Den fanns här när jag började och den lever fortfarande kvar. Visst är 

vi flexibla och kan frångå regeln i vissa fall. Oftast handlar det då om att barnet nästan blivit desperat 

och både skriker och gråter innan vi låter det få sin vilja igenom. Jag upplever även att pedagogerna 

nästan ber om ursäkt för att de behöver låta just detta barn starta sin dag inne. Hur har det kunna bli så? 

Är dessa regler egentligen kopplade till enskilda individer? Om jag tittar i backspegeln kan jag se att 

många regler och rutiner som vi haft under åren har försvunnit i takt med pedagoger som slutat på 

förskolan. Vad är det som gör att det är så svårt att släppa taget om vissa regler? Varför är det så svårt 

att ifrågasätta den egna verksamheten? Det skulle kunna vara så att alla pedagoger på förskolan 

efterlever en regel de egentligen inte vill ha och anser gynna barnen. 

 

De dagar som jag trivs bäst på min arbetsplats är de dagar som barnen själva får styra över. Jag finns där 

i bakgrunden som en trygg plats att vända sig till vid konflikter, en stadig hand att rådfråga om hur allt 

hänger ihop och jag handleder barnen i sina ivriga försök att förstå omvärlden. De bestämmer riktning 

och jag utmanar. Ibland tillåter jag mig att vara just den pedagogen. Oftast i skydd av ensamheten där 

jag slipper bli ifrågasatt. Jag vet att jag kan motivera mina val mycket väl, men det tär på krafterna att 

bli ifrågasatt och inte alltid orkar jag ta den striden. Jag vet att det är fegt, men att ständigt ifrågasätta 

och utmana en förskoletradition som levt kvar under lång tid, samt anses vara en av de bästa i världen, 

är svårt. Hela verksamheten är byggd på regler och rutiner bestämda av vuxna som var barn under en 

helt annan tid. 

 

Jag anser att dessa styrdokument kan vara lite väl lätta att tolka och göra till lokala varianter. De lokala 

verksamhetsplanerna kan välja att fokusera mer på vissa områden och mindre på andra. Detta leder i sin 

tur till att verksamheter kan variera oerhört mycket ifråga om kvalitet sinsemellan. Det är en fin vision 

som skollagen anger om att alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Men hur ser detta ut i 

verkligheten? Idag stängs förskolor på grund av brister i verksamheten. Barnen får inte den utbildning 

de har rätt till. Sveriges resultat på nationell nivå sjunker. Detta har i sin tur lett till en förtydligad 

läroplan som inte är lika lätt att göra egna tolkningar av. Många hävdar dock fortfarande att utrymmet 

för egna tolkningar är för stort. Men är det verkligen så? Om man, som jag, tittat på vad som verkligen 

menas med de olika begreppen i läroplanen så lämnas inte särskilt mycket utrymme till personliga 

tolkningar. Det står klart och tydligt att vi ska leva upp till de grundläggande värden som vårt samhälle 

vilar på och Sveriges riksdag har definierat vad dessa grundläggande värden handlar om. Jag anser att 

det således inte finns något egentligt utrymme för egna tolkningar.  
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Det finns däremot utrymme att förändra den lokala verksamheten utifrån de lokala förutsättningar som 

råder men vi får aldrig glömma målet med vår resa. Barnen ska växa upp till goda samhällsmedborgare 

som för våra grundläggande demokratiska värderingar vidare. Men hur uppfostrar vi barnen till att bli 

goda samhällsmedborgare? Och vilket samhälle är det vi pratar om? 

 

Dewey (2009, s. 122) säger att begreppet samhälle är tvetydigt. Det kännetecknas dels av vår bild att ett 

samhälle är just ett samhälle genom sin natur. Han menar att det även kännetecknas av små mindre 

samhällen i det stora samhället som alla har olika värderingar och intressen. Detta leder i sin tur till att 

bilden av samhället ständigt förändras i dialogen dessa emellan. 

 

Detta betyder att bilden av vårt gemensamma samhälle ständigt förändras och endast den som är 

delaktig i den förändringen kan föra dess önskade värderingar vidare. 

 

Jag ser även en risk i att både läroplan och skollag ser barn som ännu inte vuxna, utan på väg till att bli 

det. Detta leder till att vi har en förutbestämd uppfattning om hur samhällets framtid ska se ut. Tänk om 

detta leder till att vi formar individer som endast för vidare de värderingar som råder idag och inte att vi 

utvecklar individer för den framtid som de kommer att vara en del av. Styrdokumenten talar om det 

svenska samhället, men borde de inte tala om något större än det?  

 

Bergstedt och Herbert (2011, s. 5) skriver: ”Vidare har många länder under historiens förlopp använt 

skolan som ett medel för att producera en viss sorts medborgare.” Jag menar att detta är även något som 

sker i Sverige då läroplanen starkt pekar på vilka värderingar som ska råda i samhället. Med andra ord 

vilken typ av samhällsmedborgare man önskar. På ett ställe i läroplanen försöker man lämna dörren 

öppen för andra åsikter och man finner här följande formulering: ”Alla föräldrar ska med samma 

förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till 

förmån för den ena eller andra åskådningen” (Lpfö 98. 2010, s. 5). Jag kan däremot inte finna att 

läroplanen öppnar upp för verksamheten att visa på den mångfald av värderingar som finns i vår 

omvärld utan endast befäster de värderingar som samhället eftersträvar. Jag tolkar läroplanens text som 

att det är okej att tycka och tänka annorlunda så länge du gör det inom ramen för det tillåtna. 

Verksamheten måste därför arbeta aktivt med att framhäva och diskutera de skilda åskådningar som 

finns, för att på så sätt skapa en dialog dessa emellan. Denna dialog är då ett steg i utvecklingen av vårt 

samhälles värderingar.  
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Jag nämnde tidigare i min text problematiken som kan uppstå om jag som pedagog inte delar förskolans 

värdegrund. Hur kan jag som pedagog då föra dessa värden vidare? I läroplanen (Lpfö 98. 2010, s. 4) 

står det att vi ska värna om människans integritet, individens frihet och så vidare. Detta fungerar bra så 

länge man delar dessa tankar. Men det finns även en möjlighet att tänka annorlunda. En möjlighet som 

vi inte kan bortse från och som kan betyda att det som några kanske upplever som kränkande behöver 

inte vara det för andra även om det handlar om en så pass grundläggande värdering som jämställdhet.  

 

Det står även att förskolan inte ensidigt ska påverka barnen till förmån för den ena eller andra 

åskådningen. Men är det inte det vi gör? Vi har bestämt att de värden som vi anser vara de viktigaste är 

de som lyfts fram och eftersträvas. Kan man då tala om en verklig demokrati? Borde inte demokrati 

gynna rätten att välja bort just demokratin? I exemplet med barnen som får bestämma över sin samling 

beslutar de sig för att välja bort sin möjlighet att påverka. Man skulle i vardagsmun kunna säga att de 

väljer att vara ”soffliggare” istället för att aktivt göra ett val. Frågorna kanske är för många och i vissa 

fall för stora för att var och en av oss ska kunna ta ansvaret för att vara aktiva och ta beslut.  

 

Barns inflytande och ansvarstagande i förskolan 

– Jag vet inte, men barn kan inte bestämma allt. Ibland måste vi vuxna vara dom som tar besluten. Är 

det verkligen så? Vilka beslut är det som vi vuxna måste ta? Hur skulle vi kunna förändra vår 

verksamhet så att min kollega istället skulle svara: - Jag vet inte, men vuxna kan inte bestämma allt. 

Ibland måste barnen vara dom som tar besluten. Han skulle även kunna säga: - Vi kan väl höra med 

barnen vad de tycker och se hur vi kan göra för att det ska kännas bra för alla. Vad är det som krävs för 

att denna förändring ska ske? 

 

Elisabeth Arnér skriver i sin bok ”Barns inflytande i förskolan – En fråga om demokrati”, om synen på 

barns inflytande i förskolan. Hennes undersökning är sprungen ur en av hennes tidigare undersökningar 

om hur barn ser på vuxna. I den tidigare undersökningen framkom det att vuxna oftast har ett 

barnperspektiv. Det vill säga, de ser på barnet ur ett vuxet perspektiv. Väldigt sällan tar vuxna barnets 

perspektiv och försöker se med barnets ögon. Vuxna är väldigt bra på att hitta anledningar till barns 

beteenden hos barnet självt. De väljer sällan att se sig själva som orsaken till barnets agerande.  

 

Arnér (2009, s. 31-33) har i sin bok använt sig av begreppen punktuellt och relationellt perspektiv för att 

belysa pedagogers bemötande av och syn på barn. I det punktuella perspektivet ses individen som 

fristående från omgivningen och helt utan förankring till det sammanhang som hon ingår i. Individen ses 
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som bärare av inre egenskaper. I det relationella perspektivet ses individen som en skapelse av möten 

med andra. Man kan säga att individen skapas i mötet med andra, och att relationerna är 

förutsättningarna för att hon ska kunna utvecklas, och hennes inneboende kvaliteter och egenskaper kan 

visa sig. Det finns således en klar skillnad på hur man som pedagog ser på och bemöter barnet utifrån 

vilket perspektiv man tar. Arnér menar att detta leder till att pedagogerna behöver göra en intersubjektiv 

vändning och se på verksamheten som en institution där barn och pedagoger är i ständig interaktion med 

varandra och där varje medmänniska blir ett ansvar för oss alla. Pedagogen ses alltså som den direkta 

anledningen till hur barnen på förskolan agerar i olika situationer. 

 

För mig betyder detta att en ny syn på förskolan och dess verksamhet håller på att växa fram. Vi får inte 

längre se oss själva som de som utformar verksamheten, utan barnen måste får vara med och bestämma. 

De måste få ett reellt inflytande över sin egen verksamhet. Barn och vuxna ska tillsammans utforma den 

verksamhet som de båda är delaktiga i. 

 

I mitt andra exempel har jag tillåtit mig själv att vara en pedagog som låtit barnen vara med och påverka 

sin dag och utmanat där jag sett att möjligheten funnits. Detta skapade ett förändrat klimat i gruppen 

som var mer tillåtande än vanligt och där en ny form av arbetsro infann sig. 

 

Arnér (2009, s. 42-45) lyfter i sin bok vikten av pedagogernas självreflektion. De behöver göra sig 

själva medvetna om sina förgivettaganden och göra omvärderingar. Deras syn på barn behöver 

omvärderas och förskolans rutiner och regler behöver granskas. De osynliga normer och värderingar 

som styr verksamheten behöver synliggöras och diskuteras. Detta är en lång väg att gå och det kan vara 

svårt att bryta mot traditioner och ändra på ett förhållningssätt. 

 

Ett genomgående synsätt i Arnérs bok (2009) visar på att om vi väljer att säga ja istället för nej till 

barnen kommer vårt förhållningssätt successivt att förändras. Detta betyder inte att barnen ska bestämma 

utan att pedagogen ska inta ett ledande förhållningssätt där barnet blir till medaktör i den verksamhet 

som bedrivs, men där pedagogen visar riktningen. 

 

Vad menas då med att barnen ska få inflytande? Arnér definierar begreppet på detta sätt: 

 

min tolkning av begreppet inflytande i förskolan handlar om att barn ska ges möjlighet att 

påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt. Det medför att lärarna i långa stycken utvecklar sin 

planering av innehållet i förskolan med uppmärksamhet på barnens erfarenheter, idéer och 
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initiativ. Men det innebär också att lärare bör vara beredda att ändra sin planering för att 

utveckla den utifrån barnens perspektiv. (Arnér 2009, s. 14) 

 

Finns det en möjlighet att göra tvärt om? Hur skulle det kunna se ut? Varför är så många verksamheter 

uppbyggda i form av schemalagda aktiviteter? Jag misstänker att detta ligger hos pedagogerna. Jag anser 

att det krävs en viss trygghet i sin yrkesroll för att kunna leda barngruppen istället för att härska över 

den. Jag anser att det är en stor skillnad mellan att leda, och att härska. Den som leder en grupp strävar 

mot ett bestämt mål, men låter individerna i gruppen vara med och påverka. De får ha inflytande över 

hur vägen till målet ska se ut. Den som härskar över en grupp uppfyller sina egna tillkortakommanden 

och är starkt beroende av regler och rutiner. Individerna i gruppen ges litet eller inget inflytande över 

hur vägen till målet ska se ut. 

 

Arnér (2009, s. 21) menar att barn ofta upplever regler som något man inte får. Detta betyder för mig att 

förskolans många regler och rutiner inte går ihop med barns inflytande och möjlighet till en lustfylld 

tillvaro. I förskolan finns det många regler vilket betyder att det finns mycket som barnen upplever att 

de inte får. Jag säger därmed inte att förskolan inte behöver ha regler, men de måste reflekteras över och 

ifrågasättas. Är det klokt att ha rutiner som ständigt avbryter barnen i deras lekar? Kan vi ändra på vår 

verksamhet så att den blir mer öppen och tillåtande? Kan man ha drop-in lunch? Kan man sluta arbeta i 

grupper med ett visst antal pedagoger och barn och istället avsätta pedagoger efter barnens val och 

intressen? Detta skulle säkert gå att ordna rent organisatoriskt, om man bara vill. Men jag inser också att 

detta kräver en hel del av pedagogerna och alla har inte den erfarenhet som krävs för att kunna vara så 

flexibla som detta arbetssätt kräver. Att utmana barnen inom till exempel matematik går att göra i alla 

aktiviteter och lekar som barnen själva väljer. Det är upp till mig som pedagog att se hur detta kan ske. 

Detta kräver erfarenhet och kunskap om det som ska läras ut. Att arbeta på detta sätt skapar goda 

möjligheter för barnen att få ett reellt inflytande som leder till en lustfylld och meningsfull tillvaro samt 

ett lärande som är kopplat till meningsfulla sammanhang.  

 

Jag anser att förskolans regler ofta finns till för att skydda barnen från diverse olika saker. Allt ifrån att 

inte få springa i korridoren, för att inte skada sig, till att skapa ramar som leder till att barnen inte 

behöver se sina egna tillkortakommanden. Ger detta barnen en verklig bild av sig själva? Skapar detta 

en god självkänsla och självinsikt? Hur mycket av det man kan är direkt förmedlat från någon annan? 

Jag anser att barn i förskolan idag får alldeles för lite möjligheter att misslyckas. För mig går detta emot 

tanken om att utveckling sker just genom reflektion och misslyckanden. Hur ska jag kunna lära mig hur 

känslan av ett svek känns om jag aldrig fått erfara detta. Motgångar, misslyckanden och så vidare är alla 
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grogrunder för något större och bättre om barnet blir bemött på ett värdigt sätt och får hjälp av en 

ledande och trygg vuxen. Det är när barnen lämnas ensamma att ta ansvar för detta som det kan gå 

mycket fel. 

 

Arnér och Tellgren (2006, s. 118) talar även om att barn ofta försöker vara oss vuxna till lags. I värsta 

fall ger de upp sina egna gränser i strävan efter att samarbeta vilket i sin tur kan leda till senare problem 

för barnet med dess egen självkänsla och identitet. Jag anser att vi vuxna ofta ser oss som de som sitter 

inne med alla svar. Kanske borde vi vara lite mer frikostiga och tillerkänna även barnen denna förmåga. 

Jag upplever att de ofta sitter inne med de svar som vi vuxna borde lyssna på och agera efter. 

 

Vuxnas agerande mot barn behöver ständigt ifrågasättas. I grund och botten vill vi väl men med vår 

överlägsna syn på oss som allvetande riskerar vi att missa nyckeln till många viktiga saker. Arnér lyfter 

en viktig sak i sin bok när hon skriver: 

 

Vi anknyter vidare till vuxnas agerande när det gäller området mobbning. Eftersom 

mobbning mellan barn utgör ett stort problem inom både skola och förskola har vi här 

reflekterat över vilken betydelse vuxnas agerande emot barn kan ha i sammanhanget. Det 

finns barn i vår undersökning som beskriver hur vuxna kan bete sig på ett sätt som barnen 

känner sig kränkta och illa behandlade av. Vi anser att de vuxna, som utgör förebilder för 

barnen, måste utveckla och visa tydlig respekt för dem, för att barnen i sin tur skall få hjälp 

att förstå och respektera varandra. Kan det till och med vara så att vuxnas ibland bristande 

respekt emot barn kan gynna mobbningen barnen emellan? (Arnér 2006, s. 108) 

 

Jag tolkar detta som ytterligare ett bevis på att vuxna tenderar att söka anledningen till ett problem hos 

barnet istället för att anta att det handlar om ens eget förhållningssätt. 

 

Arnér (2006, s. 108) avslutar med att säga ”Vi tror det är viktigt att framhålla att den goda relationen 

mellan människor kan vara nyckeln till en gynnsam utveckling framförallt för barnen.”  

 

Jag håller med henne om detta. Jag anser att vikten av goda relationer mellan pedagoger och barn 

behöver framhävas för att säkerställa kvaliteten i förskolan. 
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Relationskompetens 

Barn behöver lära sig att ta ansvar för sig själva och sitt agerande. Jag menar att detta är centrala 

begrepp på vägen mot ett demokratiskt samhälle. Frågan är då, hur blir man en ansvarstagande 

människa? 

 

Enligt Jesper Juul och Helle Jensen går vägen till detta genom något som de kallar för 

relationskompetens. Jesper Juul och Helle Jensen har tillsammans skrivit en bok om detta. De försöker 

beskriva de relationella processer som sker mellan lärare och barn och lyfter fram dessa som de 

avgörande faktorerna för att pedagogiska processer och gemenskap ska fungera optimalt. De grundar 

sina teorier främst utifrån egna och andras erfarenheter. De väljer att se sig själva som praktiker.  

 

Relationskompetens är något som endast rör professionella relationer. I detta fall mellan lärare och elev. 

Relationen bygger på att den ena befinner sig i sin profession och den andra inte. 

 

Juul och Jensen definierar relationskompetens begreppet på detta sätt: 

 

Pedagogens förmåga att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget 

beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, samt förmågan att vara 

autentisk i kontakten = det pedagogiska hantverket. Och som pedagogens förmåga och vilja 

att påta sig fullt ansvar för relationens kvalitet = den pedagogiska etiken. Summan av en 

pedagogs förmedlingskompetens och relationskompetens utgör således hennes eller hans 

yrkespersonliga kompetens. (Juul & Jensen 2009, s. 125) 

 

I min text väljer jag att fokusera på relationskompetensen, som jag anser vara den del av den 

yrkespersonliga kompetensen, som direkt är kopplad till hur barn tillägnar sig, och blir till ansvarsfulla 

människor. Detta är dock ingen självklarhet. Trots lång yrkesmässig erfarenhet behöver inte denna 

förmåga vara utvecklad hos pedagogen. Juul och Jensen menar att många av de problem som 

förekommer i våra skolor är direkt kopplade till brister i relationer mellan lärare och elev. Den så 

kallade relationskompetensen fungerar inte. Jag menar att det är pedagogen som brister i sin 

yrkeskompetens och att relationens betydelse allt för sällan lyfts fram.   

  

I förskolans värld talar man ofta om att barnen ska utveckla den sociala kompetensen. Detta sker i 

samverkan med vuxna och andra barn. Juul och Jensen menar att de vuxna leder denna utveckling 

främst genom att samtidigt utveckla sin egen relationskompetens i mötet med barnet. 
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Relationskompetens är således inget inneboende hos den enskilde individen utan utvecklas i samspel 

med andra. Jag menar att ett förändrat synsätt på relationens betydelse behöver komma till stånd, samt 

att pedagogen behöver förändra sin synsätt på barnet. Pedagogen behöver bli medveten om att barnet är 

den faktor ur vilken pedagogens egen utveckling sker, såvida pedagogen tar till sig relationens betydelse 

och reflekterar kring denna. 

 

Jag anser att de vuxna bör omvärdera sig själva från att se sig som de som har makten, och kunskapen 

till att se sig som barnens jämlikar. Jag finner stöd för detta hos Juul och Jensen (2009, s. 118) som 

säger att vi är vana att tänka på relationen i två delar eller parter, den vuxna och barnet. Dessa parter ses 

ofta som motsatser till varandra. Det som är bra för barnet är det inte för den vuxna, och tvärt om. Han 

menar att vi behöver vänja oss vid att tänka på relationen i tre delar: den vuxne, relationen och barnet. 

När vi tänker på detta sätt blir relationen viktig för alla parter. Juul och Jensen (2009, s. 119) har även 

studerat den senaste tidens spädbarns- och relationsforskning och därmed upptäckt relationens 

principiella kvalitet, som fastslår att barn utvecklas och trivs bäst i subjekt-subjektrelationer. Där barnet 

ses som en självständig individ som kan ta ansvar för sina relationer. Motsatsen till detta är ett mer 

traditionellt synsätt där barnet ses som ett objekt i en objekt-subjektrelation där den vuxne, subjektet gör 

något med och åt barnet. Detta kräver dock ansvarsfulla vuxna som aktivt tar ansvar för relationen och 

således blir till goda förebilder. 

 

Juul och Jensen säger:  

 

Det är vår klara ståndpunkt och erfarenhet att de pedagogiska institutionernas mål bäst och 

mest konstruktivt för alla parter uppnås, när pedagogernas omsorg om relationerna utgör 

grunden för och integreras i all annan aktivitet. (Juul & Jensen 2009, s. 11) 

 

Juul och Jensen ser även relationskompetensen som en alternativ väg, bort från den lydnadskultur som 

tidigare präglat vårt samhälle. De vill visa vägen från lydnad till ansvarstagande och utmanar härmed 

institutionens regler och rutiner. 

 

Uppfattningen i sig att de interpersonella processerna faktiskt är det viktigaste fundamentet 

för det arbete som ska utföras diskuteras ständigt. Inte sällan möter vi en hållning hos 

skolfolk som innebär att först måste skolämnena fungera innan vi kan ta tag i ”det andra”. 

Det vittnar kanske först och främst om en stark ansvarskänsla inför de många uppgifter som 

skollagen stipulerar, men också om motståndskraftiga rester av instrumentalism i skolans 

kultur. (Juul & Jensen 2009, s. 11) 



28 
 

Jag menar att resterna av instrumentalismen i skolans kultur behöver lyftas upp och diskuteras. 

Relationens betydelse för undervisningen behöver få inta en central roll och vara det förhållningssätt 

som bör prägla förskolan som institution. En institution som inte enbart finns där för människan utan 

även för samhället. 

 

Juul och Jensen säger: 

 

Man kan med rätta hävda att det postmoderna samhällets förändring, oförutsägbarhet och 

historiskt sett unika värdepluralism kräver att människor har en välutvecklad självkänsla och 

personlig integritet som hållpunkter. Men detta är egentligen inte vårt motiv för att gå in i ett 

pedagogiskt paradigmskifte där inre ansvarstagande får ersätta lydnaden. Vårt motiv är både 

psykologiskt, existentiellt och pedagogiskt. Vi menar att detta är nästa, logiska och 

nödvändiga steg i människans individuella psykologiska och sociala utveckling, vilket ger en 

kvalitativ förbättrad förmåga att hantera gemenskaper – både sociala och privata – på en 

försvarbar etisk grund. Denna etik ser vi som en förutsättning för att de professionella 

pedagogiska relationerna ska kunna fungera tillfredställande för de fyra involverade 

parterna: pedagogen, barnet, föräldrarna och samhället. (Juul & Jensen 2009, s. 12) 

 

Jag tolkar detta som att denna etiska grund är det som skapar demokratins fundament och som bör 

genomsyra förskolans arbete med demokratiska värderingar. Detta betyder även att vi nu är på väg bort 

från den delade synen mellan barn och vuxna till en övergripande människosyn där alla har samma 

värde.  

 

Betyder då detta att barn och vuxna ska bestämma lika mycket? Juul och Jensen (2009, s. 56) menar att 

demokrati inte handlar om barnens bestämmande eller om deras medinflytande. Det handlar snarare om 

värderingar och ett vuxet ledarskap som skapar en jämbördig dialog mellan barn och vuxna.  

 

Enligt Juul och Jensen har skolan och även familjen lagt ett för stort ansvar på barnet. De vuxna har 

lämnat över bestämmandet till barnet och klivit bort från sitt ledarskap. Detta leder i sin tur till en 

motsatt effekt än vad de vuxna önskade. Det som saknas enligt Juul och Jensen är ”några 

värdeföreställningar som bryter med lydnadskulturen och ett relevant, vuxet ledarskap.” (Juul & Jensen 

2009, s. 56) 
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Detta ledarskap handlar om att skapa en jämbördig dialog mellan barn och vuxna. Det handlar om vuxna 

med personlig auktoritet som är villiga att förändra sig själva och lära sig något av barnen. (Juul & 

Jensen 2009, s. 56) 

 

I dialogen med min kollega framkom det att barn inte kan bestämma allt. Det kan de inte heller. Men de 

har rätt att få reda på varför de inte kan få bestämma över vissa saker. De har även rätt till att bli tagna 

på allvar och att vuxna lyssnar och är lyhörda för det som barnet ger uttryck för. 

 

Juul och Jensen (2009, s. 57) talar om att den vuxna ledaren i relationen med barnen behöver förstå vad 

det är barnet ger uttryck för. Följer det sina impulser och omedelbara behov och därmed saknar 

självdisciplin eller ger barnet uttryck för att dess integritet blivit kränkt eller försummad. Båda dessa 

saker leder till en dålig självkänsla som i sin tur är förödande för barnet. Integritet och självkänsla är 

således starkt sammankopplade, men inte uppbyggda av att barnet fått bestämma. De menar att en god 

relationskompetens leder till integritetsutveckling och självkänsla. För att stärka självkänslan bör man 

arbeta med individens integritet och detta är något som sker i samspel med andra genom goda relationer.  

 

Lisa berättar för mig att hon inte vill gå ut. Detta är inget som sker varje dag vilket betyder att Lisa just 

nu ger uttryck för något som hon kanske inte alltid annars känner. Då jag och Lisa känt varandra under 

en lång tid och hunnit bygga upp en relation till varandra, så förstår jag att det Lisa nu ger uttryck för 

inte är en impuls, utan något som hon noga har övervägt. Det är alltid en fin gränsdragning som sker i 

tolkningarna av barnens signaler och uttryck. Som vuxen har jag makten att främja relationen och ta 

barnen på allvar eller att kränka deras identitetsskapande. Detta är ett enormt ansvar och inget som man 

kan lära sig genom att läsa teorier, utan genom att finnas närvarande i relationen och ta ansvar för denna.  

 

Juul och Jensen (2009, s. 12) bygger hela sin bok på erfarenhet. En erfarenhet som i åratal har 

reflekterats kring och sakta vuxit fram. En fingertoppskänsla som klarar av att hitta de små nyanserna 

och som ger en möjlighet till att handla unikt i varje situation. Det är när min fingertoppskänsla säger 

mig att nu handlar jag fel som värken i magen kommer och en olustkänsla kryper in i mitt bröst. Att inte 

enligt mig kunna handla rätt i en specifik situation bara för att institutionens regler sätter stopp känns fel. 

 

Hur kan man då förhålla sig till institutionen och den makt som den har över individerna i den och ändå 

handla rätt i dessa situationer? I exemplet med Lisa kunde jag ha samtalat med henne kring det hon gav 

uttryck för. Jag kunde ha stanna upp och låtit samtalet ta tid. Bett min kollega att vänta och visat för Lisa 

att jag tog henne på allvar. Jag kunde ha sökt upp Lisa senare ute på gården och samtalat med henne. 
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Fått henne att förstå att jag tyckte att hon var viktig och diskuterat fram en lösning. Jag skulle även 

kunna ifrågasätta våra övergripande rutiner som funnits i förskolan under lång tid. För vems skull har vi 

dessa rutiner? För barnens eller pedagogernas skull?  

 

Barn lär sig tidigt att samarbeta med oss vuxna. De tar ansvar för vår relation och försöker göra oss till 

lags. Hur skulle det se ut om vi tog lika stort ansvar? Kan vi säkert veta att de barn som verkar nöjda i 

vår verksamhet verkligen är nöjda eller samarbetar de bara med oss. Hur påverkar vår verksamhet 

barnen? Leder dessa regler och rutiner till demokratiska ansvarstagande vuxna?  

 

Dewey - Utbildning och demokrati 

John Dewey verkade för cirka hundra år sedan, och redan 1916 skrev han boken Democracy and 

Education som idag anses vara en klassiker inom den pedagogiska vetenskapen. Boken behandlar och 

analyserar förhållandet mellan utbildning och demokrati. Det jag främst tittat på i boken är Dewey´s 

tankar om relationens betydelse för demokratins väg. Han skriver: 

 

Samhällets fortbestånd är precis som det biologiska livet beroende av att en ständig 

överföring pågår. Den sker genom att vårt sätt att handla, tänka och känna förmedlas från de 

äldre till de yngre. Utan denna överföring av ideal, hopp, förväntningar, normer och 

uppfattningar från de samhällsmedlemmar som är på väg ut ur gruppens liv till dem som är 

på väg in, kan det sociala livet inte fortsätta. (Dewey 2009, s. 37) 

 

För människan är det livsviktigt att föra dess samhälles värderingar vidare, då det annars skulle dö ut 

eller ändra karaktär. I vårt svenska samhälle anser vi det vara viktigt att föra vidare värderingar som 

”alla människors lika värde” och jämställdhet. Vilken roll har då utbildningen för detta? Dewey (2009, 

s. 38) konstaterar att det mänskliga barnet är så dåligt utvecklat att det till och med behöver lära sig hur 

det skaffar sig fysisk näring. Han ställer sig då frågande till hur pass kompetent barnet är skaffa sig till 

exempel moraliska färdigheter. Han menar att utbildningen behövs för samhällets fortsatta existens, men 

att den inte är den enda vägen utan en av flera vägar för att nå ett demokratiskt samhälle. Han säger att 

skolan i sig behöver förändras för att utveckla den kommunikation som samhället behöver för att föra 

vidare attityder och värderingar. 

 

Det är inte bara så att samhället fortlever genom kommunikation – utan man kan mycket väl 

säga att det existerar i överföring och i kommunikation. (Dewey 2009, s. 38) 
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Jag tolkar detta som att Dewey anser att kommunikationen mellan människor bör vara det centrala i 

undervisningen. Dewey (2009, s. 39) säger att all kommunikation är bildande. I samspel med andra får 

egna åsikter prövas. Individen får möjlighet att omvärdera och förfina dessa åsikter samt ta del av andras 

syn, vilken kan skilja sig från den egna. Även den som man kommunicerar med blir påverkad. Detta 

leder till att barnet genom samtalet blir skickligt på att föra fram sin röst, något som är viktigt i ett 

demokratiskt samhälle. För att kunna vara med och påverka demokratin behöver barnet sin röst. Först 

när varje människa har en egen röst, och kan föra fram den, kan vi tala om en verklig demokrati.  

 

Förskolans demokratiska uppdrag blir således att hjälpa barnet att finna sin egen röst samt skapa 

förmågan att använda den. Barnet behöver bli skickligt på att argumentera men även på att lyssna på 

andra. Allt detta tränas genom goda relationer och kommunikation mellan individer som befinner sig på 

samma nivå. 

 

Dewey (2009, s. 40) menar att i kommunikationen blir man tvungen att se objektivt på sin tanke för att 

kunna förmedla den på ett sådant sätt att den passar mottagaren. Han hävdar även att den 

kommunikation som sker på rutin förlorar den utvecklande kraft som den annars skulle kunna ha. Detta 

får mig att tänka på all kommunikation som sker på ren rutin i förskolan. Det verkliga samtalet uteblir 

ofta. Sällan går vi på djupet med barnens frågor och utnyttjar deras vetgirighet.  

 

Förskolan som institution bör ses som en del av livet och inte som en förberedelse för det liv som ska 

komma sedan. Rutiner och regler måste ständigt kommuniceras, reflekteras och förändras utifrån de 

individer som verkar i förskolan, både barn och vuxna. Dewey avslutar sin bok på följande sätt: 

 

All utbildning som utvecklar förmågan att delta i samhällslivet är moralisk. Den danar en 

personlighet som inte bara utför de speciella handlingar som är socialt nödvändiga utan 

också en personlighet som vill delta i den ständigt fortlöpande anpassningsprocess som är 

väsentlig för fortsatt utveckling. Intresset av att lära av och genom livets relationer är det 

väsentliga moraliska intresset. (Dewey 2009, s. 416) 

 

Jag tolkar detta som att vägen till ett verkligt demokratiskt samhälle med handlingskraftiga individer 

som tar ansvar för de demokratiska grundläggande värden som vårt samhälle vilar på går genom 

utbildning. Utbildning i förskolan ska således sträva mot att utveckla förmågor hos individerna vilka 

leder till att varje individ aktivt kan delta i vårt samhällsliv och påverka detta så att utvecklingen drivs 

vidare. Detta sker genom att låta barnen i förskolan lära av det verkliga livet där relationerna är centrala. 
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Slutord 

 

För mig handlar demokrati om frihet. Frihet att vara den man är. Frihet att få ifrågasätta vårt samhälles 

värderingar och vara en dynamisk kraft i denna enorma samhällsmaskin som driver mänskligheten 

framåt. Frihet att kanske vara den som tar steget bort från begreppet demokrati och finner något större. 

Pedagogiken har helt klart betydelse för detta. Varje barn måste få en egen röst och erfara känslan av att 

alla är delaktiga och kan påverka. Men kommer den pedagogik som finns idag leda till vidare utveckling 

av demokratin eller behöver den förändras för att passa in i framtiden? Mitt svar på den frågan blir – JA! 

Förskolan som institution måste förändras. Regler, rutiner och förhållningssätt måste revideras. 

 

Det gemensamma för de teorier som jag studerat är samtalets betydelse för utvecklingen av demokratin. 

Barnen ska växa upp till goda samhällsmedborgare. För att kunna göra detta krävs det att de blir bemötta 

av vuxna som tar deras tankar och åsikter på allvar. De behöver få reellt inflytande över sin egen tillvaro 

och fördjupa sig i frågor som berör dem. Först när pedagogerna hjälper varje barn att få sin egen röst 

kommer vi att kunna tala om en verklig demokrati. Detta är något som inte är självklart i dagens 

förskola. Alltför många barn är hänvisade till en verksamhet där de vistas på de vuxnas villkor och deras 

röster mer eller mindre saknar betydelse. De vuxna planerar och driver verksamheten utifrån sina egna 

intressen. Förändring som måste ske är att fokus flyttas från den vuxne till barnet och att dessa två i 

samspel med varandra utformar den verksamhet de är delaktiga i. Barns inflytande och väg till att bli 

demokratiska samhällsmedborgare handlar inte om att släppa barnen lösa och låta de ta ansvar för sitt 

eget lärande. Det handlar om att vuxna måste ta på sig sin lärarroll och handleda barnen på vägen. 

Pedagogen behöver skapa goda relationer till barnen där det är tillåtet att misslyckas, prova igen och 

skaffa sig egna erfarenheter. Det handlar om, att som pedagog ha tydlig målfokusering, men låta barnet 

visa vägen dit, att i samspel med varandra utvecklas som människor där båda är både lärare och elev.  

 

Jag anser att vuxna i en högre grad behöver ta ansvar för hur relationerna mellan vuxna och barn 

utvecklas. Barnen är inte en prototyp som skall utvecklas till en färdig produkt utan en del i vårt 

naturliga kretslopp med samma värde men utan samma rättigheter. Det är de vuxna som måste ge 

barnen rättigheter. Dessa rättigheter handlar bland annat om rätten till sig själv och rätten att få lära av 

sina misstag. Barnen behöver hitta det som de finner problematiskt och i dialog med andra försöka att 

finna en lösning. Barnens eget ansvarstagande behöver uppmärksammas och få betydelse. Av erfarenhet 

vet jag att vid de tillfällen som barnen ges möjlighet, att utifrån mognadsnivå, ta eget ansvar för sig 



33 
 

själva så utvecklas denna förmåga inte enbart till fördel för barnet självt utan även till förmån för hela 

gruppen. Deras samspel och nyfikenhet på varandra utvecklas och goda relationer skapas. 

 

När man som pedagog inleder sin yrkeskarriär bör man inte då ställa sig själv frågan: - Är jag villig att 

reflektera kring mig själv, och utvecklas inte bara som pedagog, utan även som människa? Är jag villig 

att ibland se mig själv som den felande länken, att jag inte är den som har alla svar? Är jag villig att 

ifrågasätta en institutions regler och rutiner för att skapa en förskola för de individer som finns i den 

idag? 

 

I de teorier som jag tagit del av samt egna observationer och reflektioner kring verksamheten, anser jag 

mig ha funnit stöd för relationens betydelse för lärandet. Jag anser att mer tid och fokus behöver läggas 

på relationerna dels på individnivå men även på gruppnivå för att skapa ett klimat som leder till lärande 

inom de olika ämnena. Precis så som läroplanen för förskolan har reviderats behöver förskolans 

verksamhet detsamma. Regler och rutiner behöver granskas men även förhållningssätt och 

människosyn. Institutionens regler och rutiner behöver följa den samhällsutveckling som sker och de 

pedagoger som är verksamma i institutionen behöver vara delaktiga i aktuell forskning men framför allt 

reflektera över sig själva och våga se med nya, mer ifrågasättande ögon. De behöver ta på sig rollen som 

ledare men inte härskare.  

 

Jag anser att varje dag i förskolan ska börja med att fråga barnet: – Vad vill du lära dig idag? Sen är det 

upp till pedagogen att se till att detta sker. Hur? I dialog med barnet. Detta är något som jag lärt mig av 

min undersökning och kommer att anamma i mitt fortsatta yrkesliv. Ordet tillsammans ska få styra mina 

dagar i verksamheten. Relationerna till barnen ska vårdas ömt. Vägen till verklig demokrati startar i 

relationen mellan varje enskild människa, och varje ord som uttalas har betydelse för hur vår historia 

kommer att utforma sig. Vi är alla delaktiga och viktiga för demokratins överlevnad. Vi är demokratin. 
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