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Bakgrund 
För att barn ska utvecklas till självständiga och demokratiska individer bör 

de få vara medbestämmande i situationer som rör deras vardag, exempelvis 

samling och tema. För att samling och tema ska bli meningsfullt för barnen 

bör deras intressen, tankar och åsikter synliggöras. Vygotskijs sociokultu-

rella teori handlar om att barn lär i samspel med andra. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och barn ser på 

medbestämmande i samling och tema på förskolan. Vi vill ta reda på vad 

medbestämmande innebär för förskollärarna och vilka förmågor förskollä-

rarna anser att barn utvecklar genom att få vara medbestämmande. 

 

Metod 
Undersökningen grundar sig på en kvalitativ fallstudie där fyra förskollära-

re och tio barn har observerats och intervjuats. 

 

Resultat 
Resultatet visar att medbestämmande för förskollärarna innebär att få göra 

sin röst hörd och få möjlighet att påverka olika situationer. Barnen lyssnas 

in i samling och tema genom att deras idéer och tankar synliggörs. Vissa 

beslut fattas genom demokratisk röstning där allas röst räknas. Enligt bar-

nen får de vara medbestämmande i vad och var de ska leka. Förmågor som 

barnen utvecklar genom medbestämmande är bland andra självkänsla, em-

pati och social kompetens.  
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1 Inledning 
Sverige är ett demokratiskt samhälle och det är viktigt för barnen att få träna på att ta egna 

beslut för att bli självständiga individer. Det är barnens rättigheter att få vara delaktiga i be-

slut på förskolan och framförallt beslut som gäller dem själva. De flesta vill kunna påverka 

sin vardag och olika situationer, det vill förmodligen barnen också. Förskollärare har mycket 

att lära av barnen, de bör lyssna på vad barnen har att säga, deras tankar och åsikter är vikti-

ga. Att få vara medbestämmande utvecklar människor och skapar känsla av tillhörighet. 

Medbestämmande gör att barn vågar säga vad de tycker och tänker och de får möjlighet att 

lyssna på vad kamraten har att säga. 

 

Många förskolor arbetar temainriktat där tanken är att barns idéer ska synliggöras. Samling 

kan vara en stund där vuxna och barn samlas och utbyter tankar och åsikter och gemensamt 

utför olika aktiviteter. Nyfikenheten ligger i att se hur mycket förskollärarna anser att de tar 

till sig barnens tankar, åsikter och idéer och hur medbestämmande barnen anser sig vara. 

Alltså, förskollärarnas och barns syn på medbestämmande i samling och tema. Vi anser att 

förskollärarna bör vara medvetna om barns kunskapsnivå för att kunna stimulera deras ut-

veckling och det är förskollärarnas ansvar att göra barnen medbestämmande i verksamheten.  

 

Vi menar att undersökningen är viktig på grund av att all förskoleverksamhet bör följa Läro-

planen för förskola (Lpfö98/rev.2010) angående demokrati. Enligt styrdokumenten ska 

barns tankar och idéer synliggöras i verksamheten och vi är intresserade av hur det fungerar 

i praktiken. Vår förförståelse och erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och 

arbetslivet är att förskollärarna ibland glömmer av att inkludera barnen i olika beslut som tas 

i verksamheten. Det kan bero på olika anledningar, exempelvis personalbrist och tidsbrist 

som gör det svårt för förskollärarna att släppa in barnen i den utsträckning de vill. 

1.1 Begreppsförtydliganden 

I följande avsnitt beskrivs och förtydligas flera begrepp som används i studien. 

 

1.1.1 Inflytande, delaktighet och medbestämmande 

I studien kommer vi att använda oss av begreppen inflytande, delaktighet och medbestäm-

mande. För oss innebär dessa tre begrepp att få göra sin röst hörd, att bli lyssnad på och be-

kräftad och att kunna påverka delar av sin vardag. Vi är medvetna om att litteraturen kan ha 

olika uppfattning om vad delaktighet, inflytande och medbestämmande är men att innebör-

den för oss ändå är den samma. I litteraturen vi läst används ordet medbestämmande endast 

ett fåtal gånger. Vi menar att orden delaktighet och inflytande tillsammans blir medbestäm-

mande och kommer därmed att använda orden delaktighet, inflytande och medbestämmande 

synonymt.   

 

1.1.2 Demokrati 

Demokrati är när en grupp ska fatta ett beslut och när alla människor inom gruppen har en 

jämställd bestämmanderöst, alla har lika stor rätt att få göra sin röst hörd. (Statens offentliga 

utredning (SOU) 2001) skriver att människan bör engagera sig i politiska - och samhällsfrå-

gor och för att göra det måste hon få känna inflytande över de frågor och val människan del-

tar i. Fortsatt belyser (SOU 2001) att ju mindre inflytande du får desto mindre deltagande 

blir det. Demokrati är dock inte bara ett politiskt syfte utan även ett förhållningssätt som bör 

förekomma i alla olika slags relationer, bland annat i förskolan.  
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1.1.3 Tema 

Tema ett arbetssätt, där det oftast fokuseras på exempelvis ett ämne eller en figur. Ett tema-

tiserat arbetssätt bör utgå från barnens intressen och idéer. Utifrån det bestämda ämnet arbe-

tas det vidare för att vidga och ta in mer kunskap om ämnet. Olika kunskapsområden lyfts 

exempelvis språk, musik, matematik och skapande. Doverborg och Pramling (1988) beskri-

ver tematiserat arbetssätt och menar att det handlar om att förskolläraren träder in i barnens 

värld och hjälper dem att utforska ett visst ämne. 

 

1.1.4 Samling 

Rubinstein Reich (1993) beskriver ordet samling och menar att det betyder ”att gemensamt 

komma tillsammans”. Vi kommer i vår studie att luta oss mot detta och menar att samling, 

är stunder under dagen när förskollärare och barn samlas för att prata eller utföra aktiviteter 

tillsammans. Antalet förskollärare och barn under samlingen kan variera. 
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3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och barn ser på medbestämmande i 

samling och tema på förskolan. 

 

3.1 Frågeställning 

Vilken innebörd har medbestämmande för förskollärare? 

 

Vilka förmågor anser förskollärare att barn kan utveckla genom att få vara med-

bestämmande?  
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4 Bakgrund 
I följande avsnitt kommer vi att lyfta samlingens betydelse mellan åren 1940-1990, att vara 

medbestämmande i verksamheten, medbestämmande i tema och samling och till sist medbe-

stämmande utvecklar barnet. 

4.1 Från då till nu 

I förskolan har samlingen varit en central punkt i många år och samlingens huvudsyfte är att 

samla vuxna och barn, för att utföra gemensamma aktiviteter. Rubinstein Reich (1993) be-

skriver hur samlingen har förändrats genom åren och redogör för åren 1940-1990. Hon me-

nar att samlingarna var en viktig stund i verksamheten under 1940-60 talet och att innehållet 

i samlingen handlade främst om årstiderna och naturen. Rytmik och vila var också något 

som var i centrum av samlingen. Rubinstein Reich nämner boken Barnträdgården, som tar 

upp om fröbelpedagogiken. I boken har Maria Moberg skrivit ett kapitel som heter Sam-

lingsstunden. I kapitlet tar hon upp vad en samling bör innehålla och hur den bör vara upp-

lagd. Bland annat barnens egna berättelser om vad som hände på vägen till förskolan, vädret, 

årstider, samtal med barnen, almanackan. Flera av de inslag som fanns på 1940-talet karak-

täriserar också dagens samling. 

 

Rubinstein Reich (1993) redogör för att mot slutet av 1960-talet fick fröbelpedagogiken stå 

åt sidan för Elsa Köhler och hennes aktivitetspedagogik, som innebar att arbetet anpassades 

mer efter barnets intresse. Samlingen ingick givetvis i detta arbetssätt och barnets intresse 

genomsyrade verksamheten. Detta innebar noggrann planering och var tidskrävande. Verk-

samheten skulle vara för barnen och det barnen skulle lära sig var relaterat till deras utveck-

ling. Meningen med samling var bland annat att barnen skulle känna gemenskap och fungera 

demokratiskt i en grupp. 

 

1972 kom barnstugeutredningen och enligt Rubinstein Reich (1993) förespråkas där ett indi-

vidualiserat arbetssätt och dialog mellan vuxen och det enskilda barnet. I Barnstugeutred-

ningen nämns samling endast två gånger, först i samband med att vuxna och barn samlas 

och diskuterar ett speciellt ämne. Senare i en negativ bemärkelse, då det skrivs att samlingen 

inte utvecklar barns språk då det är svårt för alla barn att komma till tals i en stor grupp. På 

grund av Barnstugeutredningen blev ordet samling ett fult ord. År 1981 gick förskoleverk-

samheten från individcentrerat åter till gruppfokuserat, det på grund av den individualiserade 

pedagogiken delvis hade misslyckats och att grupporienterad pedagogik gjorde att personal-

tätheten minskade och det blev mer ekonomiskt med färre personal. Enligt Rubenstein Reich 

var samlingen åter populär i slutet av 1980-talet. I Uppsala hade då ett annat arbetssätt ut-

vecklats, nämligen ansvarspedagogiken. Ansvarspedagogiken innebar en strukturerad peda-

gogik som belyser barns medbestämmande och gruppfostran. Samlingen utgjorde en stor del 

av verksamheten, den innebar flera möten under dagen mellan vuxna och barn. 

4.2 Att vara medbestämmande i verksamheten 

Vårt samhälle grundar sig på demokratiska värdegrunder och Karlsson (2009) menar att 

även i förskolan finns demokrati som värdegrund. I vardagen möter barn olika demokratiska 

situationer som kan påverka deras utveckling och lärande. Om dessa situationer blir lärande 

eller inte beror på förskollärarens synsätt på barn och medbestämmande. Karlsson påpekar 

att det som förskolläraren anser meningsfullt inte behöver vara meningsfullt för barnen. 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003, ss 68-69) beskriver sambandet mellan barns 

delaktighet i förskolan och deras lärande. Författarna skriver att Anne Smith (2000) hänvisar 
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till den sociokulturella teorin och menar att med hjälp, stöd och att barn tillåts vara medbe-

stämmande hjälper det dem att förbättra deras lärande. För att utvecklas till självständiga 

och erfarna individer måste barn få öva på att ta egna beslut. Vidare markerar hon att det är 

viktigt att barn tillåts att vara medbestämmande och att de får möjlighet att utveckla sina 

förmågor och färdigheter, detta för att de senare i livet ska bli ansvarstagande medborgare. 

Johansson och Pramling Samuelsson skriver om att delta och att det innebär mer än att få 

bestämma och säga sista ordet. Delaktighet handlar om rätten att göra sin röst hörd och att 

bli lyssnad på. Genom att få göra sin röst hörd och bli lyssnad på ges barn möjlighet att kän-

na sig kompetenta och någon som är värd att lyssnas på. Smith menar att för att betrakta 

världen från ett barns perspektiv bör läraren ställa sig frågor hur barnet ser på olika situatio-

ner och försöka sätta sig in i hur det känns för dem.  

 

I likhet med Johansson och Pramling Samuelsson (2003, ss 68-69) som beskriver att delak-

tighet handlar om att få göra sin röst hörd och att bli lyssnad på, menar Persson och Camp-

ner (2000, ss 188-192) att inflytande innebär huvudsakligen att få göra sin röst hörd och att 

få sina tankar och åsikter respekterade. När det handlar om inflytande betonar Persson och 

Campner vikten av att utgå från barns erfarenheter och idéer. Det är viktigt att få vara med-

bestämmande över olika beslut som tas för att fungera i en demokrati. Författarna påpekar 

att förskolläraren ska göra det tydligt för barnen när det finns utrymme för att välja och inte. 

Ger förskolläraren barn ett val, är det viktig att valmöjligheten finns i verkligheten. Det hän-

der att den vuxne ger barnet en valmöjlighet även om möjligheten att välja inte finns. Till 

skillnad från Johansson och Pramling Samuelsson som anser att delaktighet är att få göra sin 

röst hörd och bli lyssnad på menar Arnér (2009, s 14) att delaktighet är att få ta del av något 

som redan är bestämt av någon annan. Medan ordet inflytande är att ta vara på barns erfa-

renheter, idéer och tankar, med andra ord att barn ska få göra sin röst hörd och bli bekräftad.  

 

Kärrby (2001, ss 89-91) beskriver om barns rätt till hög kvalitet i förskolan. Hon menar att 

en del av kvaliten i förskolan handlar om barns rättigheter och oavsett vart i världen barn 

växer upp eller vilken kultur ett barn har, har det rätt till bland annat inflytande och egna val. 

Kärrby menar att barn ofta ses som mindre kunniga och mindre kompetenta än vuxna och att 

de saknar en omdömesförmåga. Oavsett vilken grupp i samhället människan tillhör ska inte 

någon diskrimineras, barn har samma rättigheter som alla i samhället. Vidare redogör Kärr-

by för att en del av förskolans värdegrund är att ge barn möjlighet till delaktighet och skaffa 

sig uppfattningar om rättvisa. För att förskolan ska främja den demokratiska värdegrunden, 

bör förskolläraren låta barn vara medbestämmande i beslut angående regler och normer som 

berör dem. Om förskollärare ger barn inflytande över vardagliga situationer höjs kvaliteten i 

förskolan. 

 

Bae (2009) beskriver demokrati och barns deltagande i vardagliga situationer. Förskollära-

rens förhållningssätt till medbestämmande är avgörande för hur barn utvecklas. Trots att det 

finns dokument som beskriver barns rätt till inflytande är det ingen självklarhet att förskollä-

rarna arbetar utefter de dokumenten, utan barns medbestämmande i verksamheten är bero-

ende av förskollärarnas barnsyn. Bae belyser att förskolläraren bör fundera på vad demokrati 

innebär och att det faktiskt bara är i speciella situationer som demokrati utövas. Denna för-

ståelse kan vara mycket betydelsefull. 

 

Arnér (2009, ss 19-30) beskriver viktiga aspekter förskollärare bör tänka på i sitt arbete med 

barns medbestämmande. Hon menar att förskollärare i arbetslaget bör tänka utifrån sig själv 

och vilken barnsyn de har. Om förskollärare uppmärksammar sitt eget och arbetslagets för-

hållningssätt, märker den vuxne snart om det är ett vuxenperspektiv eller ett barnperspektiv i 

verksamheten. Exempelvis, när det handlar om olika regler på förskolan märks det ofta att 

dessa regler är bestämda av vuxna och utifrån ett vuxenperspektiv. Förskolan ska vara en 
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demokratisk verksamhet och Arnér menar att det blir motsägelsefullt, för det bli inte speci-

ellt demokratiskt när barn ska följa regler på sin förskola som är bestämda av vuxna. Barn 

behöver få möjlighet att ta ansvar för sin miljö, lära sig samspela och respektera andra i sin 

omgivning och vara medbestämmande. Ges barn den möjligheten skapas demokrati. Det är 

viktigt att förskolan är demokratisk och att barn får göra sin röst hörd och det är upp till för-

skollärarna att ge barn möjligheterna, demokrati är något som människan måste utöva och 

lära sig. Med demokrati menas inte bara att få göra sin röst hörd utan också att ta ansvar för 

konsekvenserna av sitt handlande. Enligt Arnér  försöker vuxna ta ett barnperspektiv, främst 

i omtanke, för barns bästa och för att få dem att trivas på förskolan. Dock tycker barn inte 

samma saker är viktiga som de vuxna tycker. Det som är betydelsefullt är barnets eget per-

spektiv på sin tillvaro. För att ta reda på barns uppfattningar om sin värld kan den vuxne 

intervjua, observera barn och se vad som intresserar dem. För att få bra samspel mellan vux-

na och barn bör den vuxne inte förutse hur den tror att barnet kommer att agera i vissa situa-

tioner utan vara lyhörd och nyfiken för hur barn agerar och tänker.  

 

Arnér (2009, s 35) är enig med Vygotskij i hans teori om att barn lär sig i samspel med 

andra barn och vuxna. Hon menar att människan i och med detta samspel hela tiden utveck-

las och att även vuxna utvecklas genom samspel med barn. Vanligtvis förutsätter samhället 

att det är den vuxne som lär barnet men Arnér påpekar att barn har mycket att lära den vux-

ne, då inte kunskapsmässigt utan i olika sätt att tänka angående olika fenomen som stöts på i 

vardagen. I verksamheten vill förskollärare att barn ska komma med egna initiativ och idéer 

som utvecklar leken. Genom att förskolläraren ofta säger nej istället för ja, hämmas barns 

initiativtagande och tankeverksamhet. Mentaliteten i arbetslaget brukar vara att ett nekande 

beslut kan förskolläraren ta själv, medan ett jakande beslut bör förankras i samråd med ar-

betslaget (Arnér 2009, s 47-51). 

 

Pramling Samuelsson (1995) redogör för vikten av att möta barn i deras funderingar kring 

livet. Barn är ofta mycket intresserade av det som rör dem själva och deras egen livssitua-

tion. Barns funderingar kring sin livssituation kan vara ett sätt för dem att hitta en väg för att 

utveckla sin egen identitet. Pramling Samuelsson lyfter livsfrågor som exempelvis religion, 

kultur och människosyn och menar att det är viktigt att synliggöra olika traditioner i verk-

samheten och på så sätt visa på allas olikheter. Vidare redogör författaren för att användning 

av olika redskap kan vara ett bra sätt att hjälpa barnen få svar på sina livsfrågor men också 

att problematisera barnens livsfrågor i tema eller berättelser. Genom att utgå från berättelser 

tydliggörs barnens delaktighet och deras funderingar kring sin livssituation lyfts. 

4.3 Medbestämmande i tema och samling 

Doverborg och Pramling (1988, ss 15-17) redogör för tema som arbetssätt och menar att 

arbetet med tema i förskola har funnits sedan slutat av 1800-talet – början på 1900-talet. 

Syftet var då att barn skulle lära sig om något specifikt ämne, ämnena var ofta anpassade 

efter årstider och målet var att barnen skulle lära sig något, exempelvis tema fåret. Vidare 

påpekar Doverborg och Pramling (ss 29-33) att vem som bestämmer ett tema inte är det vä-

sentliga utan det viktiga är att det fångar barns intressen, engagemang och att de får vara 

medbestämmande. Oavsett hur temat uppkommer är det viktiga att det finns samspel och 

ömsesidighet mellan förskollärare och barn. Förskolläraren måste vara lyhörd för barns tan-

kar och intressen verbalt men även deras kroppsspråk. När barnet stör sin kompis eller tittar 

ut genom fönstret har det tappat intresset, det är då viktigt att som förskollärare vara lyhörd 

och finna nya intressanta vägar för att återfå barnets nyfikenhet. Även förskollärarens enga-

gemang är avgörande för hur temat fortlöper. Doverborg och Pramling menar att inför star-

ten av ett tema, måste förskolläraren veta mer om ämnet än barnen. Författarna tror inte på 

tillvägagångssättet i att bara söka kunskap tillsammans med barnen. De menar att förskollä-
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rare ska kunna mer än barnen om ämnet innan temat startas, det för att förskolläraren ska 

känna sig trygg i ämnet. Doverborg och Pramling (1988, s 38) poängterar att temats utveck-

ling inte bara bör fokuseras till samlingen utan ska synliggöras och följas som en röd tråd 

genom verksamhetens vardag. Ett naturligt sätt att få in barns tankar, intressen och medbe-

stämmande är genom leken och det är upp till förskolläraren att fånga upp och synliggöra 

dessa tankar och intressen i temat.  

 

Persson och Campner (2000, ss 188-190) beskriver teman och menar att förskollärare ska ta 

tillvara barns intressen och att det är viktigt som förskollärare att vara lyhörd för vad barn 

samtalar om och funderar kring. Verksamheten skapas av de vuxna och barn som befinner 

sig på förskolan just nu och det medför att teman inte bör bestämmas i förväg utan bör se till 

alla vuxnas och barns behov och intresseområden som finns innan ett tema bestäms gemen-

samt. 

 

I samlingen ska alla barn vara medbestämmande och Karlsson (2009) framhäver vikten av 

att alla barn ska få vara delaktiga och få möjlighet att göra sin röst hörd under samlingen. 

Karlsson påpekar att det är viktigt att barnen får ta ansvar för sig själv och sina kamraters 

medverkan och på så sätt få känslan av samhörighet i gruppen. Om barnen får vara medbe-

stämmande resulterar det i att de lär sig ta ansvar och hjälper varandra så att samlingen blir 

så bra som möjligt. Vidare menar Karlsson att barnen själva anser det viktigt att alla får vara 

delaktiga i olika situationer i verksamheten. Barnen känner ett ansvarstagande för sig själv 

och att andra ska få vara med. 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) berättar om hur det kompetenta barnet ska synliggöras i 

förskolans vardag. De menar att det är viktigt som förskollärare att lyssna på barnen och ta 

deras intressen och idéer på allvar, så att det speglar en demokratisk verksamhet. Det är för-

skollärarnas ansvar att göra barnen delaktiga och att låta dem påverka sin vardag. Vidare 

beskriver Åberg och Lenz Taguchi hur svårt det kan vara för förskolläraren att släppa sin 

egen planering i en samling, men att släppa in barnen och deras idéer gör ofta att samlingen 

blir mer meningsfull för barnen. Många gånger är förskolläraren helt fokuserad på att för-

medla kunskap till barnen och tänker inte på deras delaktighet och hur betydelsefullt och 

intressant samlingen är för dem. I planering av samlingen utgår förskolläraren oftast från 

vad han/hon anser är viktigt att barnen ska lära sig men frågan är vem det är viktigt för och 

hur demokratisk verksamheten blir då.  

 

Det är vanligt med samling på förskolan och Åberg och Lenz Taguchi (2007) menar att för-

skolläraren kan förbereda samlingen tillsammans med ett eller flera barn och låta barnet hål-

la i samlingen. Det innebär inte att förskolläraren kan lämna över allt ansvar på barnet utan 

måste finnas där som stöd och hjälp. Genom att lyssna på barnen och låta dem påverka i 

samlingen menar författarna att samlingen blir mer betydelsefull och demokratisk. Med 

andra ord, för att samlingen ska bli meningsfull för barnen måste förskollärarna utgå från 

barnens intressen. Det krävs då mycket av förskollärarna i och med att barns intressen, fun-

deringar och frågor skiftar fort. Arbetslaget måste kämpa hårt för att få en fungerande de-

mokratisk verksamhet. Åberg och Lenz Taguchi påpekar att demokrati är inget barn kan lära 

sig utan det behöver utövas genom att få vara medbestämmande. En demokratisk verksam-

het innebär att förskollärarna lyssnar på barnen, respekterar deras åsikter och barnen tillåts 

vara medbestämmande. 

 

Rubinstein Reich (1993) belyser samlingens betydelse och olika motiv till varför samlingen 

förespråkas. De olika motiven är att främja en demokratisk verksamhet, en god gruppge-

menskap eller att lära barnen primära begrepp. Rubinstein Reich menar att samlingen kan 

ses som ett tillfälle där barn får möjlighet att socialiseras i grupp och vara medbestämmande 
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i olika beslut rörande sin vardag. Rubinstein Reich påpekar att samlingen kan vara en inled-

ning till ett temainriktat arbete. Författaren beskriver då samlingen som ett tillfälle där olika 

tankar och åsikter diskuteras och där sedan gemensamma idéer skapas till temaarbetet. 

 

Vidare beskriver Rubinstein Reich (1993) förskoleforskaren Ingrid Pramlings arbetssätt med 

tema, som går ut på att utveckla barns tänkande angående olika begrepp. Det utförs då sam-

tal med barnen i samlingen för att ta reda på hur de tänker men också för att göra barnen 

medvetna om sin egen tankeverksamhet. Utifrån dessa samtal kan sedan förskolläraren utgå 

från barnens tankar och intressen i skapandet av temat. Medbestämmandet i samlingen ger 

en känsla av gemenskap och att det barnet säger betyder något. Rubinstein Reich menar att 

om samlingen är väl utförd kan barnen ges möjlighet till medbestämmande och demokratisk 

medverkan. 

 

Walch (1987) använder sig av ordet medbestämmande. Walch redogör för sin undersökning 

angående samling i daghem och deltidsförskola och menar att det är de vuxna som bestäm-

mer samlingens innehåll. Trots att dialogpedagogiken förespråkas får barnen inte vara med-

bestämmande, inte heller tillåts barnen vara medbestämmande tillsammans med de vuxna. 

Om planeringen inför samlingen är för styrd blir det svårare för förskolläraren att släppa in 

barnens idéer och låta dem vara medbestämmande.   

 

Att vara lyhörd menar Walch (1987) är en god pedagogik. När förskolläraren lyssnar in 

barns tankar och åsikter i samlingen menar författaren att det inte är speciellt demokratiskt, 

eftersom allas röster inte får göras hörda och räknas. Oftast är det samma barn eller det barn 

som ger förslag på aktivitet först eller högst som förskolläraren tillgodoser. Ur förskollära-

rens perspektiv är samlingen demokratisk då planering ger utrymme till barns spontana in-

flytande, detta menar Walch är en god pedagogik. I likhet med Walch nämner Olofsson 

(2010) problematiken mellan inflytande och demokrati i samling. Olofsson redogör för en 

förskola och uppstartandet av ett tema, förberett av förskollärarna. Under en samling önska-

de ett barn att temat skulle heta Ormtema, när tanken egentligen var att starta ett matematik-

tema. Barnets önskan uppfylldes och på ett föräldramöte berättade förskollärarna om hur 

viktigt inflytande och demokrati är i för dem i verksamheten. Det Olofsson belyser och me-

nar är att ett barn fick vara medbestämmande men ställer sig frågan hur delaktiga de andra 

barnen egentligen fick vara. Olofsson menar att det är förskollärarna som bestämmer i slut-

ändan ändå, att just Ormtema var det som temat skulle kallas fick barnet bestämma men in-

nehållet menar författaren att förskollärarna kan styra in på matematik när de vill. För att få 

ett bra tema bör både barn och förskollärare vara engagerade i ämnet, inte bara ett barn. Det 

var fler barn som lekte melodifestivalen men de var inget som förskollärarna tänkte på att de 

kunde använda sig av i ett tema, utan de valde att lyssna på ett barns önskan. Olofsson me-

nar att det beror på att förskollärarna kan lättare styra in matematiken i ormtema än i melodi-

festivaltema och benämner detta som skendemokrati istället för demokrati. 

 

Simeonsdotter Svensson (2009) beskriver hur barn hanterar olika svårigheter under en peda-

gogisk samlingsstund. Hon lyfter att barns svårigheter oftast beror på att de inte känner sig 

delaktiga och medbestämmande i samlingen. Om aktiviteten i samlingen ligger på en kun-

skapsnivå som barnet inte når upp till kan det medföra vissa svårigheter. Konsekvenserna av 

svårigheterna visas exempelvis genom att protestera högljutt, att lämna samlingen eller att 

försöka få förskollärarens uppmärksamhet. För att undvika dessa konsekvenser bör förskol-

lärarna ta barnens perspektiv, lyssna in och låta dem vara medbestämmande i samlingen. 

 

Olofsson (2010) lyfter samlingen som något positivt som både styrker barns självkänsla och 

känsla av grupptillhörighet. I samlingen får barnen möjlighet att utveckla sin kunskap om 

olika ämnen men också vara medbestämmande i olika regler och normer. Innehållet ska vara 
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varierande och lustfyllt, har barnen fått vara medbestämmande blir samlingen ofta menings-

full, vilket stärker deras självkänsla. 

4.4 Medbestämmande utvecklar barnet 

Lärarrollen förr var mer auktoritär och Normell (2004) menar att det förhållningssättet gjor-

de barn mindre delaktiga i verksamheten och det var lärarens ansvar att lära barnen allt. I 

dagens samhälle får barn kunskap och information på fler sätt förutom läraren, exempelvis 

internet och tv. I och med detta ställs andra krav på läraren att fånga barnens intresse och 

göra dem medbestämmande och ge dem tilltro och förståelse för det demokratiska samhället.  

 

När barn börjar förskolan har de alla olika förutsättningar och erfarenheter med sig. Utifrån 

dessa är det förskolans uppdrag att se till varje barns behov och ge dem möjlighet att utveck-

la sina förmågor i sampel med andra barn och vuxna. För att kunna göra detta är det viktigt 

att förskolläraren bortser från sina egna intentioner, tar ett barnperspektiv och lyssnar in bar-

nens intressen och idéer. För barnens skull är det av vikt att de är engagerade och intressera-

de av vad som sker, det måste vara meningsfullt för dem. Som förskollärare ska man dock 

inte enbart utgå från barns intressen, utan bör kunna ta in barns intresse men ändå skapa ny-

fikenhet för det barnen ska lära sig och utveckla förståelse om. Egenskaper som krävs för att 

fungera i ett demokratiskt samhälle är bland annat att människan måste ha utvecklat förmå-

gan att göra sin röst hörd och argumentera för sina åsikter. Barn i förskolan bör få vara med-

bestämmande i olika sammanhang och situationer som rör dem för att förstå vad demokrati 

innebär. Exempel på situationer och sammanhang är miljöns utformning, val av material och 

olika aktiviteter, vara medbestämmande angående regler i verksamheten, val av tema och 

dess innehåll. När barn får möjlighet att ta ansvar och vara medbestämmande utvecklar de 

förmågan att förstå och handla demokratiskt. För att barn ska växa upp och bli demokratiska 

medborgare krävs att de redan i förskolan får vara medbestämmande genom att påverka 

verksamhetens innehåll och sin egen situation. (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999, ss 

33-44).  

 

Jerlang (1992, s 33-37) skriver om barn och självbestämmande och menar att det innebär att 

barn kan och vill få vara medbestämmande i sin egen utveckling. Om barn får vara med och 

påverka utvecklar de självkänsla, självständighet och känslan av att klara sig själv. Självbe-

stämmande är en ständigt pågående process där barn får möjlighet att hela tiden utvecklas. 

Om den vuxne inte låter barn vara medbestämmande och respekterar deras vilja att utveckla 

självständighet kan det medföra att barnet få dåligt självförtroende och känner vanmakt. 

Jerlang påpekar att om den vuxne har bra självförtroende och ser barns kompetens skapas ett 

bra klimat för både vuxna och barn. Förskolläraren är en auktoritet och det är viktigt att an-

vända sin makt på ett bra sätt som gör att han/hon får respekt men inte missbrukar sin posi-

tion. Har förskollärare ett bra självförtroende menar Jerlang att makten inte missbrukas.  

 

Normell (2004) visar på betydelsen av förskollärarens förhållningssätt till sina egna och 

andras känslor. Det är viktigt att vara en trygg förskollärare som vågar ta del av barnens 

kunskaper och låta sig läras av dem. Normell påpekar vikten av att som pedagog våga disku-

tera svåra frågor med barnen som inte är planerade. Det oplanerade innebär att förskollärare 

inte alltid har svar på allt, då barnens frågor och funderingar ofta är oförutsägbara. Vidare 

belyser Normell förskollärarens förväntningar på barn och menar att de spelar stor roll för 

barns utveckling av självkänsla. Omgivningen påverkar om barn växer upp med en bra eller 

mindre bra självkänsla.  

 

Johansson (2003, ss 100-103) redogör för sin undersökning som är gjord på 30 olika försko-

lor runt om i landet. Hon menar att för att utveckla barns lärande, är en strategi att låta dem 
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vara delaktiga. Genom att ställa frågor till barn om vad de vill göra under dagen ges de möj-

lighet till medbestämmande och detta kan medföra att barn utvecklar en förståelse för demo-

krati. Vidare menar Johansson (2003) att materialets tillgänglighet har betydelse för hur del-

aktiga barn är i sin vardag. Om materialet hela tiden finns tillgängligt ges de möjlighet att 

välja material och aktiviteter och på så sätt får barnen vara medbestämmande. Johansson 

anser att genom att ge barn inflytande på förskolan ska de utveckla självständighet. Vid ex-

empelvis samling får barn utse kompisar som ska välja sångkort i sånglådan, det ger dem 

möjlighet att utveckla sin självständighet och känslan av medbestämmande.  

 

Karlsson (2009) beskriver vikten av barns egen delaktighet i gruppaktiviteter och menar att 

de tar ansvar för sin egen och andras delaktighet och visar omsorg för varandra. I situationer 

som egentligen inte rör dem själva, utan exempelvis kamraten, vill barnen att allt ska gå rätt 

till och att anledningen till konflikten ska redas ut. Barnen försöker omsorgsfullt i den mån 

de kan lösa konflikter själva men det fungerar inte alltid utan stöd från en vuxen.  

4.5 Styrdokumenten angående medbestämmande 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98/rev.2010) redogörs för att förskollärarnas ansvar är att 

de ska arbeta demokratiskt och se till att barn är delaktiga. Förskolan ska också lägga grun-

den för vad demokrati är och vad det kan innebära för barn. Det är förskollärarnas ansvar att 

ge barnen inflytande över sin vardag och över verksamhetens innehåll. Arbetslaget ska ut-

veckla barns medbestämmande genom utvärderingar: Vad och hur har barn möjlighet att 

påverka verksamheten? Tas barnens perspektiv och idéer tillvara på? ”Arbetslaget skall för-

bereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 

ett demokratiskt samhälle” (Lpfö 98/rev.2010, s 12). En del av arbetslagets ansvar är att låta 

barnen vara medbestämmande och ta ansvar för sina handlingar. Det är av vikt att ge barnen 

insikten av att de har både rättigheter och skyldigheter och ge dem möjligheten att förstå att 

vi lever i ett demokratiskt samhälle. Genom att vara medbestämmande skapar barn tillit till 

sin egen förmåga. Läroplanen redogör också för att förskolan ska utgå från barnens intressen 

och erfarenheter och motivera dem att söka nya kunskaper genom lek och socialt samspel. 

Att arbeta tematiskt är ett bra sätt för att utvidga lärandet på ett mångsidigt och samman-

hängande sätt. 

 

Skolverket (2005, ss 31-32) menar för att barn ska utveckla ett demokratiskt förhållningssätt 

bör de få möjlighet att medverka i en demokratisk verksamhet. Grundförutsättningen för att 

barn ska kunna argumentera och påverka sin vardag är att de får vara delaktiga i beslut som 

rör dem själva och verksamheten. Det är viktigt att som förskollärare försöka ta barns per-

spektiv, framförallt när det gäller de yngre barnen, det för att kunna hjälpa dem vidare i sin 

utveckling tillsammans med en förskollärare. Förskolläraren bör göra barn medvetna om att 

de får vara medbestämmande och att deras tankar, åsikter och idéer är värdefulla. 

 

Skolverket (2000) beskriver förskolans uppdrag, vilket bland annat är att bedriva en demo-

kratisk verksamhet. Verksamheten är en social mötesplats där alla barn ska behandlas lika 

oavsett bakgrund och där de ska få utvecklas till självständiga människor.  Förskolan har 

goda förutsättningar att skapa en demokratisk anda utifrån barns olika erfarenheter. Genom 

att fokusera på samtal med barn ges de möjlighet till utbyte av åsikter och uppfattningar som 

speglar den demokratiska verksamheten. 
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5 Teoretisk ram 
Vygotskij forskade om tanken och språkets samband och hans teorier blev nytänkande, den 

sociokulturella teorin handlar om att barn lär genom samspel med andra människor. Det är 

främst teorin kring den närmsta utvecklingszonen som diskuteras. Vygotskij (1934/2001) 

menar att språket är en funktion för att samspela och kommunicera med andra människor. 

Han påpekar att barn har möjlighet att lösa uppgifter tillsammans med människor som är 

mer kompetenta och barnet tar sig då till en högre intellektuell nivå. ”Med andra ord är det 

så att det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra själv-

ständigt” (Vygotskij 1934/2001, s 333). Vygotskij menar att det barnet lär sig i samspel med 

andra människor kan det senare klara av ensam.  

 

I vår studie tar vi stöd i Vygotskijs sociokulturella teori och menar att om barn ges möjlighet 

till att vara medbestämmande och får stöd från vuxna kan de anpassa sig in i det demokra-

tiska samhälle vi lever i. För att barn ska utvecklas till självständiga individer bör vuxna 

lyssna in barns tankar och idéer i verksamheten. Det är genom egna och andras erfarenheter 

som människan utvecklas. Tillsammans kan barn och vuxna göra verksamheten demokra-

tisk. 

 

Barnet måste besitta en viss grundkunskap inom ämnet för att med hjälp av andra kunna 

uppnå sin närmsta utvecklingszon, vilken innebär att barnet imiterar den mer kompetente 

och på så sätt utvecklar kunskap. Barnens intellektuella inlärning höjs hela tiden då kunska-

pen hålls inom den närmsta utvecklingszonen, om inlärningsnivån läggs för högt kan barnet 

inte lära sig något, trots samarbete med andra människor. Likaså om nivån läggs för lågt 

utvecklas inte barnet (Vykotskij 1934/2001). 

 

Evenshaug och Hallen (2001. ss 135-139) redogör för Vygotskijs sociokulturella teori som 

berör den kognitiva utvecklingen hos barn. Teorin handlar om barns kunskapsnivå och om 

den kunskapsnivå de kan nå genom att få hjälp och stöd av en vuxen eller ett annat barn. 

Författarna beskriver att Vygotskijs sociokulturella teori handlar om hur viktigt samarbetet 

och samspelet med andra människor är för utvecklingen. Vygotskij menade att barn i sampel 

med en mer kompetent medmänniska gör upptäckter och att barnet efter muntliga instruk-

tioner försöker utöva en viss aktivitet. Utvecklingen sker gemensamt för att övergå till ett 

mer individuellt lärande. Barnet får först hjälp och stöd av en medmänniska för att sedan 

utforska möjligheterna på egen hand. Detta dialogiska samarbete kallar Vygotskij för den 

proximala utvecklingszonen, vilken innebär att barnet med hjälp av interaktion med en an-

nan människa kan utföra en viss handling. Evenshaug och Hallen beskriver det som en 

handledd delaktighet, när barn interagerar med mer kompetenta människor och där barnens 

tankar synliggörs i vardagliga situationer och samtalar med vuxna. 

 

Säljö (2000) redogör för Vygotskij sociokulturella perspektiv och lärande och menar att det 

intressanta är lärandet som sker mellan individen och kollektivet, närmare bestämt det är 

samspelet mellan den enskilde individen och gruppen som är i fokus. Genom att kommuni-

cera med andra blir barnet delaktig och upptäcker vad som är intressant att lägga på minnet 

av alla de iakttagelser som skulle kunna göras i olika situationer. Barnet tillägnar sig kun-

skaper och färdigheter genom att kommunicera med andra. Språk och kommunikation är 

därmed två centrala begrepp i ett sociokulturellt perspektiv och det som är förbindelsen mel-

lan omgivningen och barnet.  
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6 Metod och genomförande 
I följande avsnitt beskrivs vilken metod som använts och vad litteratur och forskning tar upp 

angående fallstudie, intervju, observation och artefakter. Vi avslutar med genomförandet och 

insamlingen av data. 

6.1 Val av metod 

Vi vill ta reda på hur förskollärare och barn ser på medbestämmande i samling/tema på för-

skolan. För att ta reda på det har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, fallstudie. 

Fallstudie innebär enligt Merriam (1994. ss 21-46) att forskaren fokuserar på ett specifikt 

ämne och för att samla in data kan forskaren använda sig av flera olika redskap. Som huvud-

redskap har vi intervju och observation. Frejas och Thornberg (2009, s 18-19) menar att kva-

litativ metod innebär att forskaren kan förstå, tolka och analysera insamlad data. Data samlas 

in genom muntliga utsagor exempelvis intervju och observation. Vi har valt att först obser-

vera samling och sedan göra våra intervjuer, det för att barn och förskollärare lättare ska 

kunna se ett samband mellan frågorna och det de nyss upplevt, de ska kunna relatera till en 

verklig händelse.   

6.2 Fallstudie 

Fallstudie är en metod som används för att systematiskt undersöka en händelse, en grupp, en 

institution eller ett specifikt syfte. En fallstudie omfattar, till skillnad från andra metoder, 

fler tekniker, nämligen systematiska intervjuer och observationer. Fallstudiens stora styrka 

är att behandla olika sorters material exempelvis dokument, intervju, observation och arte-

fakter. Det finns olika anledningar till att göra en fallstudie och den vanligaste är för att få en 

insikt och förståelse av en specifik situation eller ett problem som rör den pedagogiska verk-

samheten. När forskaren väljer fallstudie som metod, ska det vara det bästa sättet för att få 

svar på sitt syfte och fördelarna ska vara fler än nackdelarna (Merriam. 1994 ss 21-46). Vi 

har valt att genomföra en fallstudie då Merriam beskriver att det är ett bra tillvägagångssätt 

om forskaren är intresserad av att undersöka en viss situation och syfte och på så vis få mer 

förståelse och kunskap om det specificerade ämnet, i vårt fall medbestämmande i samling 

och tema. 

6.3 Intervju och observation som redskap 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva begreppen vuxenintervju, barnintervju, observation 

och artefakter som redskap i förhållande till vår studie. 

 

6.3.1 Vuxenintervju 

Kvale och Brinkmann (2009, ss 182-183) menar att intervjuaren bör använda sig av ett språk 

som respondenten förstår och hålla sig till ämnet. Viktigt är också att intervjuaren är insatt 

och påläst om ämnet för att kunna genomföra en bra intervju. Vi läste om ämnet innan vi 

genomförde intervjuerna och försökte sedan att skapa en god kontakt med respondenten, det 

genom att lyssna intresserat och visa förståelse för respondentens känslor och uppfattningar. 

Vidare menar Kvale och Brinkmann att intervjuarens uppgift bland annat är att göra avväg-

ningar om respondentens svar ska följas upp eller inte. För att få en bra konversation försök-

te vi har syftet i åtanke hela tiden och därmed veta vilka svar som skulle följas upp. 

 

Kihlström (2007b, s 48-50) beskriver kvalitativ intervju som metod och hon menar att mel-

lan intervjuare och respondent förs en dialog. Det som skiljer från en vanlig dialog är att 

fokus är på ett bestämt ämne och det är upp till intervjuaren att föra tillbaka uppmärksamhe-
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ten om respondenten tappar fokus från ämnet. Vidare belyser Kihlström vikten av att som 

intervjuare ha uppmärksammat sin egen förförståelse, det för att inte ställa ledande frågor 

och påverka respondentens svar. Det som är intressant och viktigt är respondentens åsikter 

och uppfattningar, inte den egna förförståelsen. Det är viktigt att intervjuaren formulerar 

frågor utefter syftet, det är det som ska undersökas och som är tanken med intervjun. Under 

intervjuerna ville vi att respondenten skulle känna sig trygg och avslappnad och att intervjun 

tog formen av en dialog, men dialogen höll sig inom ämnet, medbestämmande. 

 

Kvale (1997, ss 123-124) beskriver forskningsintervjun och menar att den genomförs som 

en vanlig konversation men med ett specifikt syfte och struktur. Det är intervjuaren som 

ansvarar för att konversationen hålls inom syftet och att konversationen blir en form av ut-

frågning. Frågorna bör vara korta och enkla. Beroende på vad respondenten svarar kan in-

tervjuaren ställa uppföljningsfrågor och här är det viktigt att intervjuaren lyssnar uppmärk-

samt men även har syftet med undersökningen i minnet för att få ut det mesta av intervjun. 

 

6.3.2 Barnintervju 

Doverborg och Pramling Samuelsson(2000) belyser att för att intervjun ska bli så bra som 

möjligt bör en ömsesidig relation skapas till barnet, det för att barnet ska känna sig trygg och 

bekväm under intervjun. Vi åkte till förskolan i god tid innan intervjuerna för att skapa en 

relation till barnen och för att vår närvaro skulle bli mer naturlig. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (ss 25-26) beskriver praktiska arrangemang och menar att det är bra att använda 

sig av bandspelare vid intervju, det för att efteråt i lugn och ro kunna lyssna igenom inter-

vjun och för att analysen ska bli så korrekt som möjligt. Vi har valt att banda våra intervjuer 

för att kunna gå tillbaka och lyssna på det vi inte hann anteckna och för att inte missa något 

viktigt. Vidare berättar Doverborg och Pramling Samuelsson för att behålla barnets upp-

märksamhet och koncentration bör intervjuaren välja en plats som är lugn och där inte folk 

passerar hela tiden. Intervjuaren och respondenten bör även sitta så att de kan ha ögonkon-

takt under intervjun. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson bör tidpunkten för inter-

vjun väljas med omsorg, så att det passar för barnet i fråga.  Vi är eniga i det och frågade 

förskollärarna om när det passar att intervjua vissa barn så att tidpunkten för barnet blev så 

bra som möjligt. Barn är olika och bästa tidpunkten varierar för alla barn. För att barnen 

skulle känna sig trygga och att situationen skulle bli så naturlig som möjligt valde vi ett rum 

som används mest till måltider men ändå är bekant för barnen. I rummet fanns ett rektangu-

lärt bord och vi valde att placera barnet på kortsidan medan vi satt bredvid på långsidan, det 

för att vi skulle kunna ha ögonkontakt men att barnen ändå kunde välja att titta rakt fram om 

de ville det. 

 

I likhet med Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar Rubinstein Reich och We-

sén (1986, s 57) att det är av vikt att välja en lugn och trygg plats även att intervjuaren an-

vänder sig av bandspelare, både för att lättare kunna sammanställa utan att missa något men 

även för att det ger möjlighet till självobservation. Genom att banda våra intervjuer fick vi 

möjlighet att observera oss själva och kunde därmed snabbt och lätt förbättra oss mellan 

intervjuerna.  

 

6.3.3 Observation 

För att stärka reliabiliteten i vår undersökning tänker vi använda oss av både intervju och 

observation. När en observation görs beskriver Kihlström (2007a) att det finns olika sätt att 

dokumentera observationerna. Det finns bland annat en så kallad mer strukturerad observa-

tion, vilket innebär att forskaren har förutbestämt vad som ska observeras och det dokumen-

teras med ett löpande protokoll, vilket innebär att det som observeras skrivs ner. Vi gjorde 

strukturerade observationer genom att innan bestämma vad som skulle observeras, nämligen 

barnens medbestämmande i samlingen. 
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Rubinstein Reich och Wesén (1986, s 30) beskriver genomförandet av en observation och 

menar att det är bra att rita en skiss över rummet och ge varje barn och förskollärare ett 

nummer eller en bokstav. Innan våra observationer ritade vi upp hur barn och förskollärare 

satt och gav dem olika nummer. Det gjorde det lättare när vi skrev våra löpande protokoll, 

då inte tiden finns att skriva ut hela namn varje gång något hände. Vidare menar Rubinstein 

Reich och Wesén att under observationen är det viktigt att inte tolka in saker i det som ob-

serveras utan se vad som verkligen sker. Vi menar att det är viktigt att vår förförståelse och 

egna tolkningar inte påverkar vad vi observerar. För att undvika det måste vi vara noga med 

att titta på vad som verkligen sker och inte tolka in vad vi möjligtvis vill se.  

 

6.3.4 Artefakter 

I en fallstudie kan forskaren använda sig av olika redskap, ett av dem är att se på vilka arte-

fakter som finns. Merriam (1994 ss 117-118) redogör för Rileys (1963) och Sellitzs (1958) 

beskrivning av artefakter och menar att det handlar om material och information som finns 

tillgängligt. De menar då all information som finns om ämnet, exempelvis TV-program, 

spel, jordglob, historiska dokument eller dator. 

 

På förskolan finns olika artefakter som där barnens medbestämmande synliggörs. Det finns 

en tavla där de olika rummen finns på bild och en bild på gården (som representerar utevis-

telse). De olika rummen har begränsat antal platser som förskollärarna bestämmer beroende 

på antalet barn som vistas på förskolan. Alla barn har en bild på sig själva, som de får sätta 

upp på det rum de vill vara i. Oftast vänds barnens bilder med bilden inåt tavlan, det för att 

valet ska vara anonymt och de ska välja det de vill och inte vad kompisen väljer. Ibland är 

valet inte anonymt och då sätts bilden upp på tavlan med bilden utåt, synligt för alla. 

 

En annan artefakt är en Alfons Åberg-bok som handlar om när Alfons är nyinflyttad och 

träffar vännen Viktor. De är väldigt goda vänner men även vänner bråkar ibland. På försko-

lan har de kopierat, laminerat och klistrat upp boken på väggen. Utifrån boken frågade för-

skollärarna barnen hur det känns att bli arg på sina vänner och varför konflikter uppstår. 

Barnen svarade att de blir arga när vännen vill bestämma allt och på så vis började diskus-

sionen om medbestämmande.  

 

Under ett besök på förskolan lade vi märke till matsedeln. På en av dagarna stod det Skatt-

kistans hamburgare och vi blev nyfikna på vad det betydde. Förskollärarna berättade att 

Skattkistan(fingerat namn) är barngruppens namn och alla barnen fick säga en maträtt som 

skrevs på whiteboardtavlan. Sedan röstades en maträtt fram av barnen och den rätten serve-

rades veckan därpå. 

6.4 Urval 

Undersökningen görs på en förskola med en avdelning med cirka 35 barn. Förskolan ligger 

på landsbygden, en bit utanför en större stad. Förskolan var bekant för oss sedan innan och 

vi har valt att observera och intervjua fyra förskollärare och tio barn. På avdelningen är bar-

nen indelade i tre åldersrelaterade grupper. Barnen i studien är 4-6 år och går i två olika 

grupper. Grupperna har vi valt att kalla Skattkistan och Piraterna. Namnen på barnen, grup-

perna och förskollärarna är fingerade.  

 

I grupperna där vi valt att göra vår undersökning arbetar endast förskollärare, det är anled-

ningen till att vi bara intervjuar förskollärare. 4-6åringar är oftast mer verbalt utvecklade och 

det blir därmed lättare för barnen att svara på frågorna och förklara vad de menar. Vi valde 
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denna förskola för att vi visste att de arbetade åldersrelaterat och att det var många barn i 

åldern 4-6 år. 

 

6.4.1 Validitet och reliabilitet 

I alla undersökningar, inklusive kvalitativ fallstudie, menar Merriam (1994. ss 175-177) att 

forskaren måste vara noggrann vid insamling och analysering av data och det är viktigt att 

tänka på att tolkningarna blir så korrekta som möjligt. Alla forskare vill att deras undersök-

ning ska vara trovärdig och pålitlig. Vidare beskriver Merriam om validitet och menar att det 

bland annat innebär hur resultatet stämmer överens med hur det är i verkligheten. I observa-

tionerna observerades samma saker, vilket höjer validiteten då vi sett samma situation och 

att det då förmodligen stämmer överens med hur det var i verkligheten. 

 

Kihlström (2007c) beskriver två begrepp som forskaren bör förhålla sig till när en undersök-

ning görs. Även hon betonar vikten av validitet, som handlar om giltighet. Det är viktigt att 

hålla sig till syftet genom att undersöka det tänkta området. Viktigt är också att göra provin-

tervjuer/observationer för att på förhand se vilka problem som kan uppstå, en så kallad pilot-

studie, vilket vi har genomfört. Pilotstudien genomfördes på en förskollärare och ett barn. 

Efteråt upptäckte vi att frågorna var något allmänna och de omformulerades för att få svar på 

syftet.  

 

Kihlström (2007c) tar upp det andra begreppet som är reliabilitet. Reliabilitet handlar om 

trovärdigheten eller tillförlitligheten. För att undersökningen ska få hög reliabilitet bör nå-

gon kunnig person inom ämnet läsa igenom den insamlade data och resultatet för att se om 

en korrekt och trovärdig analys har gjorts, vilket i vårt fall är vår handledare. Viktigt för re-

liabiliteten är också att spela in intervju/observation för att i efterhand kunna gå tillbaka och 

se vad som sagts eller gjorts. För att höja reliabiliteten i vår studie har vi spelat in våra inter-

vjuer på band, det hjälper oss i vår sammanställning. 

 

6.4.2 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvudkrav angående de etiska principerna.  

 

1. Informationskravet: Här informerar forskaren om syftet, att deltagandet är frivilligt 

och deltagaren har rätt att avbryta deltagandet. 

2. Samtyckeskravet: Deltagaren har rätt att själv bestämma om sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter behandlas konfidentiellt så att obehöriga inte 

ska kunna ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Alla data som samlats in får endast användas för forskningsända-

mål. 

 

Genom att skicka ut vårt missivbrev (bilaga 1) informerar vi om syftet med vår studie, att 

alla deltar frivilligt och har rätt att avbryta sitt deltagande om så önskas. I missivbrevet in-

formerades även om att alla uppgifter är konfidentiella och att den insamlade datan endast 

används i vår studie. Föräldrarna har gett sitt medgivande att deras barn får medverka i stu-

dien genom att de fyllt i en blankett (bilaga 2). Innan intervjuerna frågade vi varje barn om 

de ville intervjuas och gav dem därmed möjligheten att välja om de ville delta eller ej. Bar-

nens och förskollärarnas namn fingerades, det för att vi ska förhålla oss till den etiska regeln, 

konfidentialitetskravet.  

6.5 Genomförande 

Två veckor innan de tänkta intervjudagarna mailade vi missivbrev till en förskollärare på 

förskolan. Förskolläraren vidarebefordrade missivbrevet via mail till de andra förskollärarna 
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och föräldrarna. Sedan tidigare har föräldrarna fyllt i blanketter om medgivande att deras 

barn får delta i intervjuer och observationer. Dagarna efter missivbrevet mailades fanns en 

av oss på plats för att svara på eventuella frågor. Inga föräldrar hade några övriga fundering-

ar kring studien men någon av förskollärarna undrade mer ingående vad den skulle handla 

om. Syftet förtydligades muntligt och förskolläraren fick svar på sina funderingar. 

 

Genomförandet av pilotstudien utfördes en vecka innan de riktiga observationer och inter-

vjuerna. Vi började med att observera en samling, för att sedan intervjua en förskollärare 

och ett barn. Efter genomförandet gick vi igenom bandinspelning och anteckningar. Då 

märktes att våra frågor var allmänna och vissa hjälpte oss inte att ta reda på vårt syfte. Vi 

omformulerade frågorna och specificerade dem mer på vårt syfte som ju handlar om medbe-

stämmande i samling och tema. 

 

På den första intervju/observationsdagen åkte vi till förskolan så vi var där efter frukost. Vår 

tanke var att hinna skapa en relation till barn och förskollärare innan de skulle observeras 

och intervjuas men även att avdramatisera vår närvaro inför observationerna. Genom att 

komma dit tidigare fick vi möjlighet att förklara för barnen vad vi skulle göra och de kunde 

fråga oss om det var något de undrade över. Först observerade vi gruppen Skattkistans sam-

ling, där vi båda skrev löpande protokoll. Observationen var strukturerad då vi förutbestämt 

att observera hur medbestämmande barnen får vara i samlingen. Efter samlingen intervjuade 

vi tillsammans den första förskolläraren, intervjufrågorna (bilaga 3) hade vi utskrivna för att 

kunna göra anteckningar. Barnen fick då möjlighet att leka en stund och slippa sitta still en 

längre tid innan det var deras tur. Under pilotstudien märktes att vi fokuserade mycket på de 

förutbestämda frågorna och hade svårt att ställa bra följdfrågor, därför valde vi att göra den 

första intervjun tillsammans. En av oss ställde frågorna medan den andra fokuserade på att 

lyssna och lägga till följdfrågor om så behövdes.  

 

Barnintervjuerna ville vi försöka göra var för sig, för vår uppfattning är att det blir mer be-

kvämt för barnen än om vi hade varit båda två. Vårt val av plats var ett lite mindre rum som 

mest används till måltider men är bekant för alla barn. Frågorna var förutbestämda men vi 

försökte anpassa och ställa dem så att barnen förstod innebörden av frågan. Inför nästa dag 

valde vi att dela upp oss, det på grund av att vi kände oss säkrare på att klara av intervjuerna 

själva och att kunna ställa bra följdfrågor. Dagen började med att observera samling i grup-

pen Piraterna. När samlingen var slut började en av oss intervjua en förskollärare medan den 

andra intervjuade ett barn. Innan samlingen frågade vi förskollärarna om det fanns något 

barn som de trodde skulle klara av att intervjuas direkt efter samlingen och det fanns det, så 

då valde vi att börja med det barnet. Dagen fortsatte med att vi var för sig intervjuade sam-

manlagt åtta barn och två förskollärare, en intervjuade barnen och den andra intervjuade 

förskollärarna. Förskollärarna intervjuades i förskolans personalrum, där man kan stänga om 

sig och inte bli störda och alla barn intervjuades i ett avskilt men för barnen bekant rum. 

Alla intervjuerna spelades in på band, det för att vi inte hade möjlighet att hinna skriva ner 

allt som sades och för att underlätta vår sammanställning och analys. 

6.6 Analys/bearbetning 

När vi gjort klart våra observationer, gick vi gemensamt igenom vad som setts och lyfte de 

observationer som var relevanta för att ta reda på vårt syfte. Vi såg när vi sammanställde att 

vi hade sett samma saker i samlingen och kom fram till att de var relevanta för vår studie. 

Kvale (1997, ss 149-152) menar att intervjuer oftast spelas in på band och när forskaren se-

dan sammanställer är det vanligt att lyssna på sitt material och skriva ner vad som sägs. Det 

skriftliga materialet är inte grundläggande data utan att det muntliga materialet har blivit 
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skriftligt. Det skriftliga materialet blir alltså en andrahandskälla och det är den data som vi 

använder oss av. När våra bandade intervjuer var klara transkriberades dem. Vi skrev ut vår 

nedskrivna datainsamling och lyssnade på banden igen, samtidigt som vi följde med i texten, 

för att förstå det som sades så korrekt som möjligt och inte tolka in några värderingar.  

 

Vid bearbetningen beskriver Malmqvist (2007. s 125) att forskaren kan använda sig utav 

olika färgpennor. Malmqvist menar att varje kategori får en färg och saker som hör ihop, 

markeras med samma färg, vilket gör det lättare vid fortsatt analysarbete. I vår studie togs 

svaren som behandlade liknande områden och delades in i passande kategorier och varje 

kategori fick en färg. Vi strök sedan under svar med den färgen som tillhörde den kategorin, 

gick igenom varje kategori och lyfte det som var intressant och passande. Kategorierna blev: 

Innebörden av medbestämmande, medbestämmande i samling, skapandet av tema, förmågor 

som utvecklas genom medbestämmande och att synliggöra medbestämmande i verksamhe-

ten. 
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7 Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet i följande kategorier: Innebörden av medbestämman-

de, medbestämmande i samling, skapandet av tema, förmågor som utvecklas genom medbe-

stämmande och att synliggöra medbestämmande i verksamheten.  Under varje kategori finns 

utvalda citat från intervjuer. Även utdrag från observationer kommer finnas under vissa ka-

tegorier. Varje kategori börjar med resultat från förskollärarna och fortsätter med barnen. 

7.1 Innebörden av medbestämmande 

Utifrån förskollärarnas svar blev resultatet att medbestämmande innebär att göra sin röst 

hörd, låta barns tankar och åsikter synliggöras, låta barnen vara delaktiga och vara med 

och påverka i verksamheten och att tillsammans komma fram till en gemensam lösning. 

 

Innebörden av medbestämmande handlar enligt våra förskollärarrespondenter om att barn 

ska få göra sin röst hörd. Ordet demokrati nämns genom att lärare och barn tillsammans ska 

komma på en gemensam lösning. Verksamheten är till för barnen och de ska få möjlighet att 

påverka olika situationer. Förskolläraren Petra säger att medbestämmande handlar om att få 

vara delaktig och att låta barnen vara med och påverka i vardagen. En förskollärare berättar 

att innebörden av medbestämmande betyder att låta barns tankar och åsikter synliggöras i 

verksamheten och att det är viktigt att låta barn vara med och påverka. Barnen ska känna att 

de får göra sin röst hörd, bli lyssnad på och bli bekräftade men det innebär inte att det de vill 

alltid kan genomföras. Hon säger att det är viktigt att klimatet för medbestämmande finns i 

verksamheten.  

 
Att det ändå finns ett forum att barnens tankar och åsikter betyder någon-

ting och att dom får vara med och påverka. Sedan kanske det inte är så just 

idag att dom får vara med och påverka men att den möjligheten finns och 

det klimatet finns i verksamheten. (Susanne) 

 

Utifrån barnens svar innebär att få bestämma, att de får bestämma i leken, vilket rum de ska 

vara i och om de ska vara inne eller ute. För ett barn verkar det som att få bestämma inte 

bara innebär att bestämma vad man ska leka utan även bestämma över sina kamrater, vad de 

ska vara i leken, i detta fall skelett.  
 

Man vill bestämma om att man leker sjörövare att man bestämmer att nå-

gon annan ska vara skelett även om dom inte vill vara skelett. Om dom vill 

vara sjörövare så kan man säga att dom inte får vara sjörövare. (Martin 6:1) 

 

Här berättar två barn att för dem betyder bestämma att ingen annan får bestämma, att ingen 

får bestämma över någon annan och att den som bestämmer är man själv. 

 
Att nån inte ska bestämma. (Maja 6:2) 

 

Att ingen annan får bestämma. (David 5:10) 

 

7.2 Medbestämmande i samling 

Alla förskollärarna anser att det är viktigt att barnen får vara medbestämmande i samlingen 

och att förskolläraren ska utgå från barnens intressen. Det är dock inte alltid lätt att tillgodo-

se alla barns behov och viljor. På frågan angående barns medbestämmande och att göra val 

under samling och tema svarar förskolläraren Sara att det är viktigt att barnen vet vad demo-
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krati är och att de tillåts påverka situationen. En förskollärare berättar att det är bra att bar-

nen får lära sig att de har både rättigheter och skyldigheter och att de måste lära sig lyssna på 

sina kamrater och andras åsikter.  
 

Dom kanske inte tänker på att man måste kunna förstå andra också. Det är 

väl det som man tänker, demokrati att man bara har rättigheter men har ju 

även vissa skyldigheter och det har vi vuxna också är svårt typ när vi ska 

gå och rösta och sådär. Det behöver ju barnen lära sig också. Det är viktigt 

att man respekterar andra och lyssna på vad andra tycker och tänker och 

inte bara på sig själv. (Susanne) 

 

Förskollärarna är överens om att de har en grundplanering inför samling men menar att de 

lyssnar på barnen och deras intressen och kan ändra och lägga till olika aktiviteter utifrån 

barnens önskemål. 

 

Följande observation(1) visar: Det är onsdagsmorgon och Piraterna har samling. I samlingen 

medverkar två förskollärare och 13 barn: 

 
Niklas 6:1: ”Jag vill göra ett skepp kommer lastat”. Förskolläraren Sara: ”Ja, 

det kan vi göra sen”. 5 minuter senare, när aktiviteten som pågick är klar. 

Sara: ”Niklas ville göra ett skepp kommer lastat, så du kan väl börja då Nik-

las”. Niklas börjar viska till Klas som viskar vidare till Johan. Förskolläraren 

Susanne: ”Jaha, du menade den leken?”. (observation 1) 

 

Här verkar det som att Sara lyssnar på Niklas önskemål om en aktivitet i samlingen. När 

Niklas sedan börjar viska konstaterar förskolläraren Susanne att det var en annan lek men 

låter leken fortgå. Under intervjun pratade förskollärarna om situationen och en förskollärare 

nämnde att i samlingen försöker vi vara flexibla och lyssna in barnen, exempelvis som i si-

tuationen med Niklas då han fick bestämma vilken lek vi skulle göra.  

 
Det var bland annat den där leken som Niklas ville göra, ett skepp kommer 

lastat men sedan blev det ju viskleken. Sånt tycker jag vi försöker, när det 

kommer upp i samlingen att man inte styr det som man tänkt utan att vi lyss-

nar på dom. (Sara) 

 

Förskollärarnas förhållningssätt och barnsyn är att barnen ska få vara medbestämmande i 

samling och tema och här syns tydligt att de lyssnar in barnen och ser till deras önskemål. 

 

Barnen var eniga i att förskollärarna lyssnade på vad de hade att säga i samlingen. Angående 

vad barnen själva anser att de får vara medbestämmande om så svarade de flesta barn; vet 

inte medan andra svarade att de fick bestämma vilken lek de vill leka och vem som ska dela 

ut frukten. Vissa barn var medvetna om att Niklas hade fått vara medbestämmande i sam-

lingen i och med att han bestämde leken Ett skepp kommer lastat. 
 

Det var Niklas. Han bestämde ett skepp kommer lastat (Stina) 

 

Jag tänkte på att vi skulle leka lasta, sånt där som man ska säga. (Niklas) 

 

Varför barnen vill vara med och bestämma i samlingen varierade, exempelvis vill 

något barn bestämma för att när han blir stor är det bra att kunna bestämma. Ett 

barn vill bestämma allt som händer i samlingen. Ett annat barn vill vara med och 

bestämma i samlingen och tycker att det är viktigt att alla får vara medbestäm-

mande. 
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Därför att det inte bara ska vara en som bestämmer, alla ska få bestämma. 

(Lisa) 

 

 

Följande observation(2) gjordes en stund in på Piraternas samling: 

 
Anna 5:6 ligger bakom cirkeln medans barn skriver ord med K i på tavlan. 

Anna: ”Det är K i den”. Pedagogen Susanne vänder sig om: ”Vad är det K i? 

Anna pekar på en bild med text på väggen: ”Den”. Susanne: Ja, det har du 

rätt i, det är k i den texten, men nu får vi sätta oss upp och lyssna”. (observa-

tion 2) 

 

Här lyssnar förskolläraren på Anna och bekräftar henne även om det just nu egentligen är 

fokus på annat. Annas kroppsspråk kan tolkas som att hon inte är intresserad och fokuserad 

på vad som sker i samling. 

 

Följande observation(3) visar: Slutet av Piraternas samling: 

 
När en aktivitet under samlingen är slut kryper Johan 5:11 fram till en för-

skollärare: ”Kan vi inte börja med frukten nu?” Förskolläraren reser sig upp 

och går och hämtar frukten. (observation 3) 

 

Här ber Johan om något och förskolläraren lyssnar eftersom hon reser sig upp och hämtar 

frukten. Däremot bekräftar hon honom inte verbalt.  

 

7.2.1 Problematiken med medbestämmande i samling 

Följande observation visar(4): I en samling med Skattkistan gjordes följande observation.  

Det är tisdagsmorgon och Skattkistan har samling. I samlingen medverkar två vuxna och nio 

barn, varav en förskollärare och en vikarie. En bit in på samlingen berättar ett barn om fi-

randet av sin lillasyster. 
 

Förskolläraren Karin: ”Stina, Hur många år fyllde din syster?” Stina: ”1 

år”. Då håller Stefan 4:2 fram fyra fingrar: ”Jag 4 år”. Morgan 4:8 håller då 

fram ett finger: ”Ett år, Stefan.” Stefan höjer rösten: ”4 år”. Mikael 4:5: ” 

Nä, 1 år”. (Under denna konversation pratar förskolläraren Karin med Sti-

na.) Karin: ” Nu får ni vara tysta och lyssna på vad Stina ska berätta. Bar-

nen tystnar. (observation 4) 

 

Här syns problematiken med att lyssna på alla barn och låta dem vara medbestämmande. 

Förskolläraren samtalar med andra under barnens konversation och är inriktad på hur sam-

lingen ska fortlöpa och hjälper därför inte barnen att reda ut vad de egentligen menar. Stefan 

menar att han är fyra år, medan Morgan och Mikael vill förklara att lillasystern fyllde ett år. 

Det uppstår irritation mellan barnen. Karin avbryter barnen utan att ta del av vad de är upp-

rörda över. 

7.3 Skapandet av tema 

Förskollärarna var alla eniga i att det är de som bestämmer grunden till temat. Förskolläraren 

Petra berättar vidare att temat nu är Alfons Åberg, just för att Alfonsböckerna tar upp olika 

saker som de tror barnen kan känna igen sig i och att det passar för alla åldrar. En förskollä-

rare nämner känslor, kompisrelationer, bokstäver och bygga koja. Under temats gång lyssnar 

de in barnens idéer, intressen och önskemål. I skapandet av tema märks att förskollärarna är 
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eniga om att de vill ha ett gemensamt ämne som de utgår ifrån. Temats utveckling sker ge-

nom att ta in barnens intressen och idéer. En annan förskollärare säger att förskolläraren kan 

spinna vidare på den problematik som barnen själva upplever. Det behöver inte alltid vara 

barnens intressen i fokus men alltid något som knyter till barnens livssituation. 

 
Alfons är bra för det tar upp många olika delar, utanförskap och man kan 

bygga, Alfons bygger, och det finns mycket som man kan lyfta upp och vi i 

vår grupp har kunnat relatera till att dom var nervösa för att börja förskole-

klass och spinna vidare på det men det var vi som bestämde. Sedan lyssnar 

vi på vad barnen kommer på allteftersom och då är det ju deras tankar som 

diskuteras. (Susanne) 

 

Här verkar det som att förskolläraren menar att de lyssnar in barnen i leken för att ta in deras 

intresse i temat. Hon ser att barnen har ett intresse i det som sker och tycker det är roligt men 

är dock osäker på om barnen är medvetna om att de får vara medbestämmande 
 

Det är väl just det att man vet att idéerna kommer från barnen, fast vi har lik-

som gjort dom mer konkreta då för att kunna göra nåt i verksamheten då. 

Men det är ju inget, samtidig som dom, jag vet inte om dom får känslan att 

det var ju jag ju, alltså dom kanske känner att kan koppla att det är roligt, att 

dom också tycker det är rolig. För det kommer ju egentligen från dom men 

dom vet ju kanske egentligen inte om det. Så det är svårt att säga hur deras 

känsla blir i det. (Petra) 

 

Om förskolan arbetade utefter ett tema hade barnen inga svar på, för att de inte var medvetna 

om vad ordet tema betyder.  

7.4 Förmågor som utvecklas genom medbestämmande 

Utifrån förskollärarnas svar konstateras att de förmågor som barn utvecklar genom att vara 

medbestämmande är: självkänsla, empati, självförtroende, social kompetens och att de blir 

mer självsäkra. 

 

Förskollärarna anser att barns självkänsla stärks genom att de får möjlighet att vara medbe-

stämmande. Barnen får lära sig lyssna på varandra och på så vis förstå att alla har olika åsik-

ter och att det är okej. Förskolläraren menar att barns självkänsla utvecklas då de känner att 

de får vara medbestämmande. 
 

Sin självkänsla, att dom tror på sig själv, att dom har någonting att komma 

med. Dom växer ju när dom vet att det var min tanke. Så att dom växer helt 

enkelt och att dom känner sig viktiga. (Karin) 

 

En förskollärare menar att i förskoleåldern vill barn gärna säga vad de tycker och tänker och 

då bör förskolläraren bemöta och bekräfta dem. Det medför att barnen senare i livet får med 

sig den känslan, att det jag säger är betydelsefullt och viktigt. När deras självkänsla växer 

vågar barnen lyssna till sina egen vilja och blir inte påverkad av sina kamrater. En annan 

förskollärare menar att har barnen en bra självkänsla så litar de på sina egna val och inte 

alltid väljer att leka med bästa kompisen utan det de faktiskt vill leka med. Det medför att de 

får leka med andra barn och höra deras tankar och åsikter och utveckla sin sociala kompe-

tens. Hon berättar vidare att genom att barnen försöker göra andra barn delaktiga så utveck-

lar de empati. Här lyfter förskolläraren att barn genom medbestämmande får bättre självför-

troende och att de blir mer självsäkra då de vågar säga vad de tycker. Hon påpekar också att 

de förhoppningsvis lär sig respektera vad andra tycker och tänker. 
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Jag tror att dom kan bli självsäkrare och våga säga sin mening och det är ju 

viktigt när man kommer upp längre, då är det oerhört viktig att man vågar 

öppna munnen och säga vad man tycker och tänker och det är väl viktigt att 

man bygger vidare på det. Förskoleåldern är ju den ålder när dom flesta 

vågar säga vad dom tycker och tänker och det är ju viktigt att det fortsätter 

upp. Det är väl det att dom får bättre självförtroende och förhoppningsvis 

att dom lär sig lite och respektera vad andra tycker och tänker också. Jag 

tror också att dom blir självsäkra i sig själva också när man vågar prova 

och inte göra som alla andra. (Susanne) 

7.5 Att synliggöra medbestämmande i verksamheten 

Enligt förskollärarna få barnen vara medbestämmande i leken, angående vad de ska leka. På 

förskolan finns även en tavla där barnen får göra val om vilket rum de ska leka i, ett av 

rummen är ateljén som förskollärarna nämner är väldigt populärt. Om barnen har önskemål 

om att gå till skogen eller till en lekplats någon dag så röstar de om det. Förskolläraren Sara 

berättar att 2010 var det val i Sverige och i samband med det hade förskolan val angående 

vad gruppen skulle heta. Det gick till så att barnen fick komma med förslag på namn och de 

som uppkom flest gånger trycktes upp med namn och bild. Förskollärarna hade förberett en 

valhörna, som liknade en riktig vallokal. I valbåset låg namnförslagen med text och bild och 

en valurna. Sedan fick varje barn gå och göra ett anonymt val. När röstningen var över räk-

nades röster gemensamt, vuxna och barn. För att göra det tydligt sattes bilderna upp på 

whiteboardtavlan, för varje röst drogs ett streck och på så vis kom förskolan demokratiskt 

fram till namn på gruppen. Under valets gång diskuterades hur ett riksdagsval går till och 

vad det innebär.  

 

Följande observation(5) visar: Det är torsdag och det förbereds för lunch på förskolan. 

 
Förskolläraren Petra dukar in för lunchen, då kommer Lisa 5:8: ”Är det du 

som har min vila?”Petra: ”Ja, det är jag som har vilan i bilrummet”. Lisa: 

”Kan vi lyssna på skiva istället för att läsa bok idag?” Petra: ”Ja det kan vi 

göra, har du något förslag på vad vi ska lyssna på?” Lisa: ”Ja, jag vill lyssna 

på Pettson & Findus”. Petra: ”Okej, då gör vi det”. (observation 5) 

 

Här verkar det som att Petra lyssnar på Lisas önskemål och låter henne bestämma vilken 

skiva de ska lyssna på. 

 

Det finns artefakter på förskolan som representerar medbestämmande. Tavlan som förskollä-

rarna pratar om är en av dem, där barnen får göra val och vara medbestämmande i vilket 

rum de ska vistas i. Matsedeln är en annan artefakt som ger barnen inflytande genom att de 

får vara med och bestämma vilken maträtt som ska serveras på förskolan.  Boken om Alfons 

används som en utgångspunkt för diskussion kring medbestämmande. Ett barn berättar om 

valtavlan, där barnen själva får göra val angående var de ska vara. Han säger att ibland får 

de välja om de vill vara inne eller ute. 

 
Här på dagis brukar vi välja ett rum, så får man vara där. Ibland väljer vi ef-

ter mellanmålet. Ibland får man välja om vi vill vara ute.(Stefan) 

 

Enligt barnen får de vara medbestämmande angående vad och var de ska leka, om de vill ha 

frukt eller inte och ibland om de vill vara inne eller ute.  
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7.6 Sammanfattning 

Innebörden av medbestämmande för förskollärarna är att barn ska få göra sin röst hörd och 

låta deras tankar och åsikter synliggöras. Även att låta barnen vara delaktiga och vara med 

och påverka i verksamheten och att tillsammans komma fram till en gemensam lösning. Att 

få bestämma innebär för barnen att de får bestämma vad och vem de ska leka med och om 

de ska vara inne eller ute. För ett barn innebär det att en inte alltid ska bestämma. Förskollä-

rarna menar att det är viktigt att barnen får vara medbestämmande i samling och att utgå från 

barnens intressen är av vikt. Barnens tankar och åsikter ska genomsyra temat men det är 

förskollärarna som bestämmer ett grundtema. Förmågor barn utvecklar genom medbestäm-

mande är självkänsla, empati, självförtroende, social kompetens och att de blir mer självsäk-

ra. Valtavlan nämns av både barn och förskollärare i samband med synliggörandet av med-

bestämmande. 
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8 Diskussion 
I detta avslutande avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat med stöd av tidigare 

forskning och teorier, och metodens inverkan på studien. Vi avslutar med didaktiska konse-

kvenser och förslag till vidare forskning. 

8.1 Resultatdiskussion  

I följande avsnitt diskuteras reflektioner kring vad medbestämmande innebär, medbestäm-

mande i verksamheten, tema och samling och till sist hur medbestämmande utvecklar bar-

net. 

8.1.1 Reflektioner kring medbestämmande 

I förskolan finns demokrati som värdegrund och det finns många olika situationer barn kan 

vara medbestämmande i. Resultatet i vår studie visar att förskollärarna anser att innebörden 

av medbestämmande är att få göra sin röst hörd och låta barns tankar och åsikter synliggöras 

i verksamheten. En förskollärare berättar att gruppen Skattkistans namn uppkom genom 

röstning. Det var då lämpligt nog val i Sverige och röstningen genomfördes på ett liknande 

sätt med valbås, blanketter och valurna. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) beskri-

ver att delaktighet handlar om att få göra sin röst hörd och att bli lyssnad på medan Persson 

och Campner (2000) menar att inflytande är att och få sina tankar och åsikter respekterade 

och att få göra sin röst hörd. Vi anser att medbestämmande representerar att få komma till 

tals, bli lyssnad på och blir bekräftad och utifrån detta valde vi att använda ordet medbe-

stämmande synonymt med inflytande och delaktighet.  

 

Fler exempel på vad medbestämmande i förskolan innebär för förskollärarna i studien är att 

låta barnen vara delaktiga och vara med och påverka verksamheten. Enligt Arnér (2009) är 

delaktighet att få ta del av något som redan är bestämt av någon annan, medan ordet infly-

tande är att ta vara på barns erfarenheter, idéer och tankar, med andra ord att barn ska få göra 

sin röst hörd och bli bekräftad. Vi förstår vad Arnèr menar men vi anser att genom att ge 

barn inflytande blir de delaktiga och på så vis blir de medbestämmande i verksamheten. Vi 

menar att när barn får påverka sin vardag på olika sätt får de vara medbestämmande.  

 

Vidare menar förskollärarna att vara medbestämmande också kan innebära att tillsammans 

komma fram till en gemensam lösning. Karlsson (2009) menar att i förskolan finns demo-

krati som värdegrund och om barn tillåts vara medbestämmande eller inte beror på förskollä-

rarnas barnsyn. Vi menar att om förskollärarna har ett demokratiskt förhållningssätt i verk-

samheten och synliggör barns tankar och idéer, kan de på så sätt komma fram till gemen-

samma lösningar. Enligt Vygotskij (1934/2001) lär barn i samspel med andra och vi menar 

att genom att vuxna och barn fattar gemensamma beslut utvecklar barn förståelse för demo-

krati. Läroplanen för förskola (Lpfö98 rev.2010) belyser att en del av förskollärarnas ansvar 

är att ge barn inflytande i sin vardag och över verksamhetens innehåll och i och med detta 

menar vi att förskollärarna ska ha ett förhållningssätt som gör barn medbestämmande. 

 

8.1.2 Innebörden av att vara medbestämmande i verksamheten  

Förskollärarna menar att barnen får vara medbestämmande och vara med att påverka exem-

pelvis i leken och om barnen har önskemål om att gå till skogen eller till en lekplats så röstar 

de om det. Barnen var medbestämmande då gruppen Skattkistans namn uppkom genom 

röstning, de fick då testa på hur ett riktigt val gå till. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) beskriver att förskollärarna bör ge barn möjlighet att förstå vad demokrati är och ge-

nom det låta barnen vara med och påverka och utforma verksamheten. Vi anser att förskollä-

rarna här förhåller sig till förskolans demokratiska värdegrund då de låter barnen vara med-



 28 

bestämmande och ger dem möjlighet att utveckla förståelsen för demokrati. Tillvägagångs-

sättet av valet var konkret för barnen och därmed lätt för dem att förstå innebörden av hur ett 

val går till. Röstning var inget unikt utan var återkommande i olika situationer, exempelvis 

då barnen fick rösta om vilken maträtt som skulle serveras på förskolan. Walch (1987) och 

Olofsson (2010) beskriver situationer när förskollärare anser sig arbeta demokratiskt, exem-

pelvis när ett barn kommer med ett förslag och det genomförs. Walch och Olofsson påpekar 

att det är god pedagogik men Olofsson påstår att det även blir skendemokrati. Vi är eniga att 

det är god pedagogik i den bemärkelsen att förskollärarna lyssnar på barnet och fullföljer 

önskemålet men det är bara ett barns önskan som uppfyllts. Genom arbetssättet som förskol-

lärarna i gruppen Skattkistan arbetar efter, får alla barn möjlighet göra sin röst hörd och vara 

medbestämmande. Det innebär inte att barnet alltid kan få sin vilja igenom men att ändå fått 

möjligheten att komma till tals och bli bekräftad.  

 

På förskolan finns en valtavla, där barnen får göra val angående var de ska leka. Barnen får 

då sätta upp sin bild på det rum där de vill leka, det mest populära rummet är ateljén. Denna 

tavla nämns av barnen när de beskriver sitt medbestämmande i verksamheten. Johansson 

(2003) beskriver vikten i att låta barn vara med och påverka sin dag och att det ger de möj-

lighet till att utveckla en förståelse för demokrati. Vi anser att valtavlan är ett konkret och 

tydligt sätt där barnen får vara med och påverka och där vi ser att barnen får vara medbe-

stämmande. Vidare menar Johansson att materialets tillgänglighet har betydelse för hur del-

aktiga barn är i sin vardag. Vi drar paralleller mellan detta och att ateljén är det mest populä-

ra rummet på förskolan. I ateljén är allt material både synligt och tillgängligt för barnen och 

vår uppfattning är att de känner sig fria att välja material och att det finns fler möjligheter för 

dem att välja olika aktiviteter, exempelvis måla, pärla, klippa eller limma. I de andra rum-

men begränsas valet av vad barnen kan göra, exempelvis i legorummet finns endast lego.  

 

Innebörden av att få bestämma varierar mellan barnen men för de flesta betyder det att få 

bestämma i leken. Ett barn berättade: 

 
Man vill bestämma om att man leker sjörövare att man bestämmer att någon 

annan ska vara skelett även om dom inte vill vara skelett. Om dom vill vara 

sjörövare så kan man säga att dom inte får vara sjörövare. 
 

Karlsson (2009) menar att barnen själva anser det viktigt att alla får vara delaktiga i olika 

situationer i verksamheten. Barnen känner ett ansvarstagande för sig själv och att andra ska 

få vara med. Vi anser att får barn inte vara delaktiga i olika situationer kommer de inte kun-

na lära sig att släppa in sina vänners önskemål om hur leken ska fortlöpa. I ovanstående citat 

menar vi att viljan av att bestämma kan gå över styr då barnet vill bestämma över allt och 

alla.  

 

Vi observerade en situation där ett barn önskade att gruppen skulle lyssna på skiva istället 

för att läsa bok på vilan (observation 5). Förskolläraren var tillmötesgående för barnets för-

slag och ändrade sin planering. Kärrby (2001) redogör för att kvaliteten på förskolan höjs då 

barnen får vara medbestämmande i vardagliga situationer. Vi anser genom att förskolläraren 

var tillmötesgående öppnades möjlighet för barnet att få göra sin röst hörd och påverka vi-

lan. Arnèr (2009) menar att mentaliteten i arbetslaget brukar vara att ett nekande beslut kan 

förskolläraren ta själv, medan ett jakande beslut bör förankras i samråd med arbetslaget. Vi 

anser att det är bra att förskolläraren vågar ta beslutet angående vilan själv, då slipper barnet 

vänta på svaret och förskolläraren blir en bra förebild för hur en trygg person kan vara. Vi 

menar dock att definitionen av demokrati är att alla ska få göra sin röst hörd och att tillsam-

mans komma fram till en gemensam lösning. När förskolläraren endast lyssnar till ett barns 

förslag är vi eniga med Walch (1987) och menar att det är god pedagogik och medbestäm-
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mande men det är inte speciellt demokratiskt. De andra barnen har inte fått komma till tals 

utan det är bara det enda barnets vilja som bekräftas. För att beslutet om vilan skulle bli de-

mokratiskt borde någon typ av röstning genomförts, så att alla barn fick göra sin röst hörd. 

Enligt Bae (2009) är demokrati något som bara utövas vid speciella situationer och förskol-

läraren bör fundera på definitionen av demokrati. Vi menar i likhet med Bae att det är viktigt 

som förskollärare att fundera på vad demokrati innebär och hur det utövas i verksamheten.  

 

8.1.3 Innebörden av att vara medbestämmande i samling  

Arnèr (2009) menar att demokrati är något människan måste få möjlighet att utöva för att 

lära sig. Vidare belyser Arnèr att demokrati är att få göra sin röst hörd men även att ta ansvar 

för konsekvenserna av sitt handlande. I resultatet pratar en förskollärare om att demokrati 

handlar om både rättigheter och skyldigheter. Förskolläraren berättar att det är viktigt att 

barnen förstår att allas åsikter ska lyssnas in och respekteras i samlingen. Vi menar att det är 

viktigt att barnen i samlingen får möjlighet att förstå både sina rättigheter och skyldigheter 

och att de diskuteras och synliggörs för barnen. Att få höra andras tankar och funderingar 

kring olika fenomen och på så sätt få möjlighet att ändra sin uppfattning eller få en djupare 

förståelse för sina egna och andras åsikter, är viktigt när det handlar om medbestämmande 

och demokrati. 

 

Förskollärarna i studien är överens om att de har en grundplanering inför samlingen men att 

de är öppna för förslag från barnen och tanken är att alltid utgå från barnens intressen. Åberg 

och Lenz Taguchi (2007) menar att förskolläraren bör utgå från barns intressen och kan 

ibland förbereda samlingen tillsammans med ett eller flera barn. Vidare beskriver Åberg och 

Lenz Taguchi hur svårt det kan vara för förskolläraren att släppa sin egen planering i en 

samling, men att släppa in barnen och deras idéer gör ofta att samlingen blir mer menings-

full för dem. I likhet med Åberg och Lenz Taguchi menar Walch (1987) att om planeringen 

inför samlingen är för styrd blir det svårare för förskolläraren att släppa in barnens idéer och 

låta dem vara medbestämmande. Många gånger är förskolläraren helt fokuserad på att för-

medla kunskap och tänker inte på barnens delaktighet och hur betydelsefullt och intressant 

samlingen är för dem. I en samling (observation 4) uppstår ett missförstånd mellan några 

barn och det leder till viss irritation mellan dem. Förskolläraren är så koncentrerad på sin 

planering och det barn som är i fokus, att hon inte uppmärksammar situationen mellan de 

andra barnen. Vi anser att förskolläraren bör släppa på sin planering och försöka fokusera på 

vad som intresserar barnen. Om förskolläraren hade lyssnat på de andra barnen också hade 

det kunnat utvecklas till en intressant och lärorik diskussion om ålder. Vi är medvetna om att 

det kan vara svårt att hinna lyssna in alla barn i en samling. Ett bra förslag, anser vi är att 

tillsammans med några barn planera samlingen och låta deras intressen och tankar ta större 

plats. Barnen håller sedan i samlingen, medan förskolläraren finns där som stöd, och då me-

nar vi att förskolläraren kan fokusera mer på spontana diskussioner som uppstår bland alla 

barn.  

 

I en samling (observation 1) önskade Niklas 6:1 att få leka ”Ett skepp kommer lastat” och 

förskollärarna tyckte att det var en bra idé och leken genomfördes. Enligt både förskollärar-

na, Niklas och några barn fick Niklas vara medbestämmande på samlingen. Barnen i studien 

var eniga i att förskollärarna lyssnade på dem i samlingen. Åberg och Lenz Taguchi (2007) 

belyser att barnen ska vara delaktiga och att förskolläraren bör utgå från deras intressen för 

att samlingen ska bli meningsfull. Vi anser att samlingen blir meningsfull för barnen när de 

får vara medbestämmande. Även om det i den här situationen bara var ett barns önskan som 

uppfylldes, uppskattade fler barn leken och hade en röstning genomförts, är vår uppfattning 

att majoriteten hade tyckt det var en bra idé. Walch (1987) lyfter begreppet skendemokrati 

och det innebär att alla inte får göra sin röst hörd utan det är ofta ett barn som kommer med 

ett förslag som sedan förskolläraren godtar. Det vi menar är att hade en röstning genomförts, 
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hade samlingen blivit mer demokratisk men nu fick den ett inslag av skendemokrati. Vi an-

ser ändå att förskollärarna verkar vara trygga i sig själva då de vågar släppa på sin planering 

och lyssna in Niklas och hans önskemål. Normell (2004) menar att det är av vikt att vara 

trygg i sin roll som förskollärare och våga ta del av barnens kunskaper och intressen. 

 

I Piraternas samling observerade vi hur Johan 5:11 frågade om det inte är dags för frukten 

snart. (observation 3) Förskolläraren reste sig då och hämtade frukten utan att bekräfta ho-

nom verbalt. Karlsson (2009) framhäver vikten av att barn ska få vara medbestämmande och 

få möjlighet att göra sin röst hörd under samlingen. Vi är eniga med Karlsson men anser att i 

föregående observation borde förskolläraren bekräftat Johans önskan verbalt. Vår uppfatt-

ning är att det kan vara svårt för barn att förstå att de är medbestämmande i vissa situationer 

om det inte tydliggörs för dem. Skolverket (2005) belyser att förskolläraren bör göra barn 

medvetna om att de får vara medbestämmande och att deras tankar, idéer och åsikter är vär-

defulla. 

 

Simeonsdotter Svensson (2009) beskriver hur barn hanterar olika svårigheter under en peda-

gogisk samlingsstund. Hon lyfter att barnens svårigheter oftast beror på att de inte känner sig 

delaktiga och medbestämmande i samlingen. Om aktiviteten i samlingen ligger på en kun-

skapsnivå som barnet inte når upp till kan det medföra vissa svårigheter. Doverborg och 

Pramling (1988) redogör för att det är viktigt som förskollärare att vara lyhörd för barnens 

intressen i samlingen men även deras kroppsspråk och menar att när barnet stör sin kamrat 

eller tittar ut genom fönstret har det tappat intresset. I en samling observerade vi Anna 5:6 

som ligger bakom cirkeln och tittar på en bild på väggen (observation 2). Annas kroppsspråk 

kan tolkas som att hon inte är intresserad på vad som sker i samlingen. Vi anser att anled-

ningen till brist på koncentration kan bero på att aktiviteten är för svår eller att förskolläraren 

har misslyckats att behålla barnets intresse. I Annas fall är det vår uppfattning att hon inte 

har tappat intresset, då hon fortfarande pratar om det som diskuteras i samlingen. Vår upp-

fattning är att aktiviteten antagligen är för svår och att Anna inte känner sig delaktig. Vy-

gotskijs sociokulturella teori handlar om att barn lär genom samspel med andra människor. 

Enligt Vygotskij (1934) höjs barnens intellektuella inlärning då kunskapen hålls inom den 

närmsta utvecklingszonen. Om inlärningsnivån läggs för högt kan barnet inte lära sig något, 

trots samarbete med andra människor. Likaså om nivån läggs för lågt utvecklas inte barnet. 

Vi menar att förmodligen var aktiviteten inte inom Annas närmsta utvecklingszon. Intresset 

för aktiviteten finns eftersom hon fortfarande håller sig till ämnet men vår uppfattning är att 

aktiviteten är för svår. Det vi menar är att förskolläraren bör fundera på varför barn visar 

ointresse i samlingen. Det kan bero på att kunskapsnivån är för hög eller att barnen inte kän-

ner sig medbestämmande. 

 

8.1.4 Skapandet av och medbestämmande i tema  

Läroplanen för förskolan (Lpfö98/rev.2010) redogör för att förskolan ska utgå från barnens 

intressen och erfarenheter och motivera dem att söka nya kunskaper genom lek och socialt 

samspel. Att arbeta tematiskt är ett bra sätt för att utvidga lärandet på ett mångsidigt och 

sammanhängande sätt. Vi anser att temainriktat arbete är stimulerande för barn, då temat kan 

beröra många olika kunskapsområden. Utifrån barnens intressen kan förskolläraren få in 

flera kunskapsområden, det handlar om förskollärarens kreativitet. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1988) poängterar att temats utveckling bör synliggöras som en röd tråd genom 

verksamhetens vardag. Ett naturligt sätt att få in barns tankar, intressen och medbestämman-

de är genom leken och det är upp till förskolläraren att fånga och synliggöra dessa tankar 

och intressen i temat. En förskollärare pratar om barnens delaktighet i temat och menar att 

hon som förskollärare lyssnar in barnen i leken för att sedan ta in deras intressen i temat. Vi 

menar att om barnen inte kommer med verbala förslag på vad de vill göra eller är intressera-

de av, är vi eniga i att det är ett bra sätt att observera barn i leken för att ta del av deras in-
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tressen. Vi anser dock att förskollärare bör göra barnen medvetna om att det är deras intres-

sen de utgår från, så barnen får en känsla av att det de leker och gör är betydelsefullt. 

 

Doverborg och Pramling (1988) menar att vem som bestämmer ett tema inte är det väsentli-

ga utan det viktiga är att det fångar barns intressen, engagemang och att de får vara medbe-

stämmande. Oavsett hur temat uppkommer är det viktiga att det finns samspel och ömsesi-

dighet mellan förskollärare och barn. Persson och Campner (2000) beskriver teman och me-

nar att förskollärare ska ta tillvara barns intressen och att det är viktigt som förskollärare att 

vara lyhörd för vad barn samtalar om och funderar kring. Verksamheten skapas av de vuxna 

och barn som befinner sig på förskolan just nu och det medför att teman inte bör bestämmas 

i förväg utan bör se till alla vuxnas och barns behov och intresseområden som finns innan ett 

tema bestäms gemensamt. Resultatet visar att det är förskollärarna som bestämmer grunden 

till temat och under temats gång lyssnar de in barnens intressen, idéer och önskemål. Vi an-

ser att tillvägagångssättet på förskolan är ett bra sätt att starta upp ett tema, det är vår upp-

fattning att det är lättare att komma i gång med temat om det finns en grundtanke bakom. 

Förskollärarna utgick från Alfonsböckerna i tron om att barnen skulle känna igen sig i dem 

och på så vis få ta del av barnens tankar och idéer för att vidareutveckla temat. Vi är eniga 

med Doverborg och Pramling Samuelsson och Persson och Campner och menar att det vik-

tigaste är att utgå från barnens intressen i ett tema. Vi anser att det innebär att förskollärare 

inte kan använda samma tema till andra barngrupper utan alltid måste utgå från de barn och 

vuxna som är aktiva på förskolan just nu.  

 

Pramling Samuelsson (1995) redogör för vikten av att möta barn i deras funderingar kring 

livet. Barn är ofta mycket intresserade av det som rör dem själva och deras egen livssitua-

tion. Barns funderingar kring sin livssituation kan vara ett sätt för dem att hitta en väg för att 

utveckla sin egen identitet. Förskolläraren Susanne berättar om varför Alfons blev grunden 

till temat. Förskollärarna utgick bland annat från barngruppens intressen och livssituation, då 

många frågor angående att börja förskoleklass hade cirkulerat på avdelningen. Vi anser att 

förskollärarna verkligen lyssnat in barnens funderingar inför skapandet av temat. De försö-

ker omvandla barnens lite mer jobbiga och nervösa funderingar kring att börja förskoleklass 

till något positivt, exempelvis genom en bok där Alfons börjar skolan. Vi menar också att 

detta skapar en gemenskap i barngruppen, då en del av deras livssituation är att börja försko-

leklass. Barnen får möjlighet att prata om sina känslor och funderingar och höra hur de 

andra känner inför situationen och på så sätt utveckla sin identitet.  

 

8.1.5 Genom medbestämmande utvecklas barnet 

Resultatet visar enligt förskollärarna att barn utvecklas genom att få vara medbestämmande. 

De förmågor som nämns är: självkänsla, självförtroende, självsäkerhet, empati och social 

kompetens. Jerlang (1992) skriver om barn och självbestämmande och menar att det innebär 

att barn kan och vill få vara medbestämmande i sin egen utveckling. Om barn får vara med 

och påverka utvecklar de självkänsla, självständighet och känslan av att klara sig själv. 

Självbestämmande är en ständigt pågående process där barn får möjlighet att hela tiden ut-

vecklas. Olofsson (2010) lyfter samlingen som något positivt som både styrker barns själv-

känsla och känsla av grupptillhörighet. Innehållet ska vara varierande och lustfyllt, har bar-

nen fått vara medbestämmande, blir samlingen ofta meningsfull vilket stärker deras själv-

känsla. Förskollärarna i studien menar att genom att medbestämmande utvecklar barnen sin 

självkänsla då de blir bekräftade och lyssnade på. Även barnens självförtroende stärks då de 

vågar säga sin mening och genom det blir de mer självsäkra och trygga i gruppen. Utefter 

detta ser vi vilka förmågor förskollärarna anser att barnen behöver och får genom medbe-

stämmande. Vi anser att förskollärarnas förhållningssätt är att barnen ska få vara medbe-

stämmande, och de släpper in barnen i vissa situationer för att de ska kunna utveckla dessa 

förmågor. Dock anser vi förskollärare bör fundera över om det går att släppa in barnens 
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medbestämmande i fler vardagliga situationer. Vi menar att självförtroende, självkänsla och 

självsäkerhet är förmågor som behövs arbetas och stimuleras mycket för att barnen ska kun-

na tillämpa sig dem.  

 

Karlsson (2009) beskriver vikten av barns egen delaktighet i gruppaktiviteter och menar att 

de tar ansvar för sin egen och andras delaktighet och visar omsorg för varandra. I situationer 

som egentligen inte rör dem själva, utan exempelvis kamraten, vill barnen att allt ska gå rätt 

till. Förskolläraren Sara menar att barnen utvecklar empati då de försöker göra andra barn 

delaktiga i olika situationer. Om barn har en god självkänsla gör de val utefter vad de själva 

vill leka, inte vad kompisen gör. Det medför att de får leka med andra barn och höra deras 

tankar, åsikter och utveckla sin sociala kompetens. Rubinstein Reich (1993) redogör för 

samlingens betydelse och menar att den främjar en demokratisk verksamhet. Samlingen kan 

även ses som ett tillfälle där barn får möjlighet att socialiseras i grupp och vara medbestäm-

mande i olika beslut rörande sin vardag. Vi är eniga med Rubinstein Reich och menar att 

samlingen kan främja en demokratisk verksamhet. Det är då av vikt att förskollärarens för-

hållningssätt är att vilja göra barnen medbestämmande och genomför samlingen på ett så-

dant sätt att barns tankar och idéer synliggörs. Om klimatet i samlingen är att lyssna på allas 

åsikter och funderingar menar vi att barnens förmåga att socialiseras i grupp ökar.  

 

Statens Skolverk (2000) redogör för förskolans uppdrag och menar att det är bland annat att 

bedriva en demokratisk verksamhet. Verksamheten är en social mötesplats där barn ska få 

möjlighet att utvecklas till självständiga individer. Vi anser att om barnen får vara medbe-

stämmande och utveckla sin sociala kompetens ökar förmågan att känna empati för andra. I 

gruppaktiviteter får barnen möjlighet att sätta sig in i hur sina kamrater känner och därmed 

utveckla sin empatiska förmåga. Det vi menar är att låter förskollärarna barnen vara medbe-

stämmande, får barnen känslan att det de själva säger och gör är betydelsefullt. Vet barnet 

hur den känslan känns, är chansen större att utveckla en förståelse för att andra också vill 

vara medbestämmande. Empati handlar om förmågan att kunna sätta sig in i hur en annan 

person känner och vi menar att social kompetens och empati hör ihop. 

8.2 Didaktiska konsekvenser 

Det finns många olika situationer där barn kan vara medbestämmande. När ett barn önskar 

en aktivitet och förskolläraren godkänner den menar vi att det är medbestämmande. För att 

göra situationen mer demokratisk borde en röstning genomföras för att alla barn skulle få 

möjlighet att göra sin röst hörd. Vid fruktstunden kan barn själva få välja vilken frukt de vill 

ha genom att förskollärare ställer fram fruktskålen. Barnen får då möjlighet att välja vilken 

frukt de vill eller om de inte vill ha någon alls. Ett annat sätt att göra barn medbestämmande 

är att låta dem delta i grundplaneringen till samling och att låta barnen få den större rollen. 

Vi menar att förskolläraren kan då finnas där som stöd och låta barnens intressen styra sam-

lingens innehåll. Viktigt är att förskolläraren ser till att alla barn får möjligheten att delta i 

grundplaneringen. I temat kan barn göras medbestämmande genom att förskollärare kan 

fråga barnen vad de vill ha för tema men även genom observationer kan barns intressen syn-

liggöras. 

 

Förskolan är till för barnen och för att göra dem medbestämmande bör förskolläraren vara 

lyhörd. En stimulerande miljö är viktigt och att låta barnen delta i möblering och beslut an-

gående inköp av material är möjligt. Barnens inflytande kan synliggöras genom att förskol-

lärare tillsammans med barnen bläddrar i bland annat leksakskataloger och låter barnen säga 

vad de skulle vilja ha på förskolan. Allas önskemål kan inte beviljas men alla kan få säga 

vad de önskar och sedan genomförs en röstning angående inköpen. Förskollärare och barn 

kan gemensamt bestämma vilka regler som ska finnas på förskolan, exempelvis hur en kom-
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pis ska vara och hur material ska hanteras. Dessa regler bör diskuteras och möjligtvis för-

ändras när barngruppen förnyas. 

 

Barn på förskolan bör kunna få välja om de vill vara inne eller ute och leka. Genom att det 

alltid finns en förskollärare som vistas utomhus ges barnen möjlighet att välja var de vill 

leka, inne eller ute. För att lösa olika situationer på förskolan kan ett ”råd” bildas. Både barn 

och förskollärare kan kalla till möte när det finns problem eller funderingar som behöver 

lösas tillsammans. Ett problem som kan uppstå är om något går sönder, möte kallas och 

gemensamt kommer barn och förskollärare fram till en lösning. På så sätt synliggörs barns 

medbestämmande i verksamheten. 

 

Bae (2009) påpekar att trots att det finns dokument som beskriver barns rätt till medbe-

stämmande är det ingen självklarhet att förskollärarna arbetar utefter de dokument, utan 

barns medbestämmande i verksamheten är beroende av förskollärarnas förhållningssätt. Vi 

menar att förskollärare bör tänka efter oftare angående barns medbestämmande i de vardag-

liga situationerna. Vår uppfattning är att det inte behöver vara svårt att göra barn medbe-

stämmande bara förskolläraren tänker efter och ser barn som kompetenta individer. Om för-

skollärare är trygga i yrkesrollen och arbetslaget tror vi att de har lättare att släppa in barn 

och låta dem vara medbestämmande. Som stöd har förskollärare olika styrdokument att ar-

beta efter och vi menar att de är en trygghet i yrkesrollen. 

8.3 Metoddiskussion 

Vi anser att över lag har studien och den metod vi valt fungerat bra men märkte ändå att det 

fanns saker som kunde göras bättre. Fallstudie var en bra metod eftersom vi kunde ha nytta 

av de olika artefakter som fanns på förskolan, utöver den insamlade data. I observationerna 

såg vi mycket som vi kunde använda oss av i resultatet. Med hjälp av intervjuerna fick vi 

veta vad förskollärare och barn ansåg om medbestämmande i samling och tema. Vi observe-

rade först en samling för att sedan intervjua. Med hjälp av observationerna kunde vi genom-

föra intervjuerna så att barn och förskollärare hade något att relatera till. Nu i efterhand bor-

de vi utnyttjat det som sågs under observationerna bättre när intervjuerna genomfördes, allt-

så ställa fler frågor som var relaterade till observationerna. Vi var väldigt fokuserade på de 

förutbestämda frågorna, att vi ibland glömde ställa följdfrågor som vi idag saknar svaren på. 

Tanken var att intervjuerna skulle få formen av en dialog, vilket de fick stundtals men inte i 

den utsträckning vi önskat. Vi tror det kan bero på att vi var oroliga för att frågorna skulle 

bli ledande, vilket innebär att studien saknar reliabilitet. 

 

Vi bandade våra intervjuer vilket vi anser var bra då vi lätt kunde gå tillbaka och lyssna ige-

nom intervjuerna igen. Det hände att vi lyssnade igenom en del av en intervju och upptäckte 

bra och mindre bra saker som vi sedan förbättrade till nästa intervju. Något som upptäcktes 

var när vi ställde den förutbestämda frågan exempelvis, ”hur bestämdes det ämnet”, och sen 

la till ”Vet du det?”, innan barnet hann svara. Resultatet av den slutna följdfrågan blev ju 

bara ja eller nej och vi tog ifrån barnet möjligheten att tänka efter på den första frågan. 

 

Vi anser att det inte var någon större skillnad att intervjua vuxna eller barn. Beroende på hur 

vi agerade och ställde frågorna, fick vi också svar därefter. Det hände att ett barn svarade 

kortfattat men det gjorde även en vuxen och anledningen tror vi är beroende på hur vi ställer 

frågorna, inte om respondenten är vuxen eller barn.  
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8.4 Förslag till vidare forskning 

Studien har bidragit till att vår förståelse kring medbestämmande och demokrati har vidgats. 

Vi har fått en insikt över hur viktigt medbestämmande är för barns utveckling och det för-

skollärare tror är demokrati kan vara skendemokrati. Förslag till vidare forskning är att un-

dersöka vad demokrati är och hur det utövas i verksamheten. För att undersöka detta föreslår 

vi en kvalitativ metod där förskollärares syn på och förhållningssätt till demokrati studeras. 

Det intressanta med denna studie skulle vara att se hur förskollärare förhåller sig till demo-

krati gentemot skendemokrati.   

8.5 Tack 

Vi vill börja med att tacka samtliga förskollärare och barn som delgett oss sina tankar och 

åsikter. Vi vill även tacka Sonja Kihlström som handlett oss genom studien och bidragit med 

goda råd. Du har stöttat oss under dessa veckor och vi är väldigt tacksamma för all hjälp.  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev     2011-02-17 

 

 

Hej 

Det är nu dags för oss att göra vårt examensarbete. Vi som kommer att arbeta med detta he-

ter Helena Uddh och Malin Wingren. Nu läser vi vår sjunde och sista termin på lärarutbild-

ningen, inriktning förskola – förskoleklass på Högskolan i Borås. Vår inspiration till exa-

mensarbetet har växt genom att vi har läst mycket om demokrati under utbildningen. Med 

ordet demokrati menar vi medbestämmande och inflytande. Syftet med undersökningen är 

att vi vill se hur förskollärare arbetar med demokrati på förskolan. Vi vill också ha barnens 

synpunkter angående demokrati. 

 

Dessa observationer och intervjuer kommer att vända sig till de pedagoger och barn som 

befinner sig i verksamheten och då innefattar det utbildade förskollärare.  

 

De svar ni ger kommer att behandlas utifrån Vetenskapsrådets sekretess, vilket innebär att ni 

deltar på eget villkor och har möjlighet att avbryta ert deltagande om ni önskar. Alla uppgif-

ter behandlas konfidentiellt och all data som samlas in får endast användas till forskningsän-

damål. 

 

Vi anser att det ska bli spännande att få göra denna undersökning och få ta del av era åsikter. 

 

Ni har möjlighet att ta del av resultatet då examensarbetet kommer att publiceras på Högsko-

lan. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Malin Wingren  Helena Uddh 

xxxxxxx   xxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2 
 

 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 

 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Barnets namn) 

 

blir observerat eller intervjuat av lärarstudenter. 

 

……………… 

Datum 

 

…………………………………………………………………Tel: ……………………… 

(Målsmans underskrift) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 

 

Till barn: 

 Kan du berätta för mig om du får vara med och bestämma vad ni ska göra på försko-

lan? Om ja, när och vad? Om nej, vill du vara med och bestämma på förskolan? 

 

 Vad betyder det att få bestämma? Är det viktigt att få bestämma? Varför? 

 

 Vad betyder det att göra val? Är det viktigt att få göra val? Varför? 

 

 Vem bestämmer vad ni ska göra på samlingen? 

 

 Får du vara med och bestämma om på samlingen? Vad? 

 

 När det är samling lyssnar fröknarna på dig vad du vill säga och göra? 

 

 Om du säger till fröken på samlingen att du vill dela ut frukten får du det då? 

 

 Vem bestämde vad ni skulle göra på samlingen idag? Är det alltid så? 

 

 Tycker du att fröken lyssnade på vad du hade att säga i samlingen idag? 

 

 Vad hade du velat vara med och bestämma i samlingen? 

 

 Har förskolan något tema ni pratar om? Hur bestämdes det? Får du vara med och be-

stämma vad temat ska handla om? 

 

 Kan du berätta för mig varför vill du vara med och bestämma i samlingen/tema? 

 

 

 

Till pedagogerna: 

 

 Vad innebär medbestämmande i verksamheten för dig? 

 

 Är det viktigt att barnen får bestämma eller göra val i samlingen? Varför? 

 

 När det gäller samlingar och tema släpper ni in barnens idéer då? I så fall hur? 

 

 I vilka situationer tillåts barnen vara med och bestämma? Be dem ge ett exempel på 

en sådan situation, att de får berätta om en situation där barnen har varit med och be-

stämt, att berätta situationen från början till slut. 

 

 Hur arbetar du för att ge barnen inflytande och medbestämmande i samlingen? 

 

 Vem bestämde vad ni skulle göra på samlingen idag? 

 

 Är det lätt eller svårt att få med barnens idéer i samling/tema? 



 

 Arbetar ni utefter ett tema nu? Hur bestämdes ämnet? 

 

 Hur synliggör ni barnens tankar och idéer angående temat utanför samling? 

 

 Tror du barnen är medvetna om att de kan/får påverka och bestämma? Om nej, (eller 

om ja) vad tror du det beror på?  

 

 Vilka förmågor tror du att barn kan utveckla genom att de får vara med och bestäm-

ma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


