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Förord 

Denna uppsats har legat över mig som ett tungt ok under lång tid. Jag trodde inte att jag hade 

det som krävdes för att skriva den. Målet har hela tiden varit att få ta examen som förskollärare. 

Detta mål har konstant överskuggats av mitt mående och hoppet har varit obefintligt under 

långa perioder. Den tacksamhet jag känner för att äntligen vara i mål är obeskrivlig. Det är 

fullkomligt surrealistiskt och jag vet inte om jag någonsin vågade drömma om det och verkligen 

fatta mod att genomföra det. Jag är stolt att ha åstadkommit detta från ingenting.  

Till de förskolor och de underbara pedagoger vilka välkomnade mig och tillät mig att observera 

deras verksamhet vill jag rikta stort tack. De bemötte mig med öppenhet, generositet, intresse 

och respekt. De lät mig utforma min forskning fritt och det fanns en tillit från deras håll. De 

barn som ingick i studien samt deras föräldrar som gav dem tillåtelse att delta vill jag också 

tacka. Ni gav mig alla förutsättningar i världen för att genomföra min studie. 

Jag vill tacka mitt livs kärlek, Magnus Lööf, för att han funnits för mig på alla plan en människa 

kan finnas för en. Han har burit mig när jag inte orkat gå, han har hjälpt mig resa mig då jag 

ramlat och inte velat stå upp igen och han har hållit mig under armarna när benen gett vika. Han 

har givit mig tid som egentligen inte fanns och fått mig att känna mig värdefull genom att bara 

finnas till. 

Utöver det vill jag tacka min mamma och hennes man som hela tiden stöttat mig och trott på 

mig. Utan dem hade det inte funnits förutsättningar för denna utdragna process. Mina syskon 

och deras respektive har också betytt mycket. Att mina barn finns har varit en stor motivator 

och de har många gånger tvingat mig att göra det jag inte vågat. De är grunden för allt. 

För att detta skulle vara genomförbart har jag Lisbeth Lindström, Elisabeth Lundmark och alla 

andra lärare jag haft och som uppmuntrat mig på olika sätt att tacka. 

Men mitt allra största tack, den tacksamhet som sitter längst in i hjärtat vill jag tillägna min 

underbara handledare Märtha Andersson. Utan henne hade detta varit en omöjlighet. När jag 

lagt mig ner för att aldrig stiga upp för att fortsätta och bara gråtit, så har hon funnits där och 

lyft mig på ett sätt som jag har svårt att föreställa sig att ens hon förstår. Aldrig talade hon om 

för mig att jag inte kunde, att jag inte räckte till, att det jag gjorde var fel och att jag måste göra 

om eller mer. Hon ställde upp fastän hennes tid för mig runnit ut. Om inte hon funnits hade 

detta aldrig skett och jag hade därmed aldrig kunnat bli förskollärare. Hon har varit en passage 

för mig att uppnå mina drömmer och hon är en ledstjärna utan dess like.  

 



Abstrakt 

Denna uppsats är ett resultat av mitt intresse av att undersöka valstunden på förskolan ur ett 

djupare perspektiv. Frågeställningen syftar till att ta reda på varför det finns någonting kallat 

valstund på förskolan, hur den är utformad och vad intentionen med den är. Vidare väcker det 

ytterligare frågor hos mig kring vem den är utformad för och vad den leder till.  

Alla iakttagelser och funderingar smälter ner till grundfrågan om valstunden är utformad som 

en organisatorisk lösning för vuxna eller om den är till för barnen i syfte att öka deras inflytande 

och göra dem delaktiga i demokratiska processer. Bakgrunden beskriver utvecklandet av 

demokrati i allmänhet vilket påverkat synen på barnen och hur detta kommer till uttryck i 

barnens värld. Vidare belyses värdegrunden förskolan vilar på.  

Genom att observera valstunden utifrån en fenomenologisk ansats har jag kommit fram till ett 

resultat. Resultatet visar att valstunden utvecklats av flera olika orsaker, med flera olika behov 

som grund och med flera olika aspekter att ta hänsyn till.  

Fenomenet kan med styrdokument som grund motiveras ur flera olika perspektiv och leda till 

måluppfyllnad, tillgodosedda behov samt utveckling och lärande. Valstunden kan inte ses som 

en allmängiltig applicerbar metod att tillämpa för allt demokratiarbete, men det kan vara ett av 

många verktyg att använda vid försök att öka barns inflytande.  

Diskussionen som baseras på mina tolkningar vilka tagit avstamp från empirin i bakgrunden, 

den metod jag använt, det fenomen jag observerat, det resultat det givit, angriper komplexiteten 

kring valstunden. Utifrån det vill jag lyfta bemötandet av barnen som nyckeln till barns 

möjligheter till inflytande och förverkligande av demokrati. 

Nyckelord: Demokrati, inflytande, delaktighet, fenomenologi och observation.   
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1 Inledning 
När jag genomförde min sista verksamhetsförlagda utbildning på en förskola med en 

åldersheterogen barngrupp hade förskollärarna bestämt att barnen skulle ha valstund. Valet gick 

till så att förskollärarna plockade fram bilder på olika aktiviteter som de själva valt, vilka de 

lade fram på bordet framför barnen som skulle välja en aktivitet att sysselsätta sig med. 

Vad jag lade märkte till som observatör av denna valstund, var att barnen iakttog varandras val 

av aktivitet och att det viskades och gjorde tecken till varandra för att barnen skulle kunna välja 

såsom kompisen valde. Efter valet gick alla smågrupper till olika rum och utförde sin aktivitet. 

Ibland kom barnen inte överens, vilket resulterade i att de inte lekte alls. Valet var bindande 

och det fanns ingen möjlighet att byta kompis eller aktivitet inom en viss tidsram, vilket 

tenderade att leda till konflikter och bråk.  

Valstunden var förlagd till den stund på dagen då det saknades full bemanning, vid en tidpunkt 

då pedagogerna hade sin egen lunch, de yngre barnen sov och det krävdes tystnad och en 

pedagog att söva dem. Lekhallen som barnen annars vistades i stängdes av för detta ändamål. 

Tillvaron var överlag kontrollerad, lugn och tyst och barnen sysselsatte sig med det som de tagit 

sig för. 

Under en annan verksamhetsförlagd utbildning var jag på en förskola där barnen som inte sov 

fick välja umgänge samt aktivitet efter eget bevåg och det inte fanns någon vuxenstyrd aktivitet 

alls. Lekhallen var stängd och det krävdes låg ljudnivå även på den förskolan. Situationen med 

förskollärarnas luncher och bemanning var densamma. På denna förskola blev konsekvenserna 

av detta att det uppstod vilda lekar med hög ljudnivå, konflikter, och barnen tycktes närmast 

trängda och instängda, vilket i sin tur resulterade i fysiskt våld gentemot varandra, elaka 

kommentarer, exkludering och tendenser till mobbning. Tillvaron styrdes av barnen och var 

fullkomligt ohanterlig för pedagogerna vissa dagar. Lekytan för barnen komprimerades 

ytterligare då fler rum stängdes av i ett försökt att åtminstone överskåda barngruppen, vilket 

gjorde barnen mer stressade. 

Vad som intresserar mig är hur valstunden påverkar barngruppen, vilka parametrar barnen gör 

sina val utifrån, vilka förutsättningar som ges, vilka intentioner förskollärarna har, vilket syfte 

valstunden har, vem den är till för och vad den resulterar i för lärande. Om det är ett val i 

demokratisk anda som ger barnen större inflytande i den dagliga verksamheten på förskolan 

eller om det är en fråga om att organisera verksamheten för att det ska fungera för de vuxna. 
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2 Syfte 
Syftet med den här undersökningen/studien är att synliggöra valstunden som fenomen och ge 

en inblick i barnens upplevelse av densamma. 

 Frågeställning 

Vad är syftet med valstunden? 

Vad baserar barnen sina beslut om aktivitet på?  

Vilken betydelse har organisationen för valstunden? 

Vad har valstunden för betydelse för barnens inflytande och delaktighet i den vardagliga 

verksamheten? 
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3 Bakgrund 

 Begrepp och definitioner 

 Valstunden 

Med valstunden syftar jag till den del av innehållet i förskolans verksamhet, där barnen själva 

ges utrymme att välja aktivitet utifrån på förhand givna val. Stunden är förlagd till de små 

barnens vila och inom ramarna vilka kan vara utformade av vuxna, förskolans tillåtna 

omgivning, miljö, förutsättningar, begränsningar, organisation, planering, personaltäthet, 

tillgång till läromedel och utifrån samspelet mellan vuxna och barn, interaktionen barnen 

emellan, i vilken turordning valen sker och de aktiviteter som finns tillgängliga att välja mellan. 

Detta är dock inte synonymt med fri lek där alla barn tillåts att leka med alla med allt som finns 

tillgängligt, utan denna valstund är begränsad av antalet aktiviteter, antalet platser och utrymme.  

 Demokrati  

’Demokrati’ (grekiska dēmokratiʹa ’folkvälde’, av demo- och efterleden -kratiʹa ’-välde’. 

(Nationalencyklopedin 2000-).  

FN:s barnkonvention (UNICEF, 2009) är ett internationellt avtal gällande barns rättigheter, 

vilket är rättsligt bindande. Konventionen består av 54 artiklar och sammanfattningsvis har alla 

barn rätt till liv, utveckling och de har alla lika värde. Vad gäller samtliga frågor som rör barnet 

ska barnet själv få uttrycka sin mening och barnets bästa skall vara grund för alla beslut som 

tas kring barnet.  

Regeringskansliet (2011) sammanfattar de strategier som skall gälla barns rättigheter i Sverige, 

vilket är ett förslag från riksdagen som regeringen antagit. Barnkonventionen (UNICEF, 2009) 

ligger till grund för dessa och ska implementeras på samtliga nivåer i samhället och omfatta 

alla vuxna såsom till exempel föräldrar, beslutsfattare och yrkesverksamma inom relevanta 

områden. Dessa ska också samverka för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn. 

Vuxna ska bemöta barnen med respekt i alla sammanhang och se barnen som kompetenta och 

fullvärdiga medborgare. ”Att anamma ett barnperspektiv handlar både om attityder, kunskap 

och arbetssätt”. (Regeringskansliet. s.3).  

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev. 2010) ska barn ges förutsättningar att påverka 

verksamheten inom förskola, så att den utformas utifrån barnens egna behov och intressen.  I 

och med att barns sociala utveckling fortlöper i detta arbete, ska barn ta ansvar över sina 

handlingar och i förlängningen förstå demokratins innebörd. 

 Inflytande 

”Möjlighet att påverka viss utveckling.” (Nationalencyklopedin, 2000-).  

Definitionen av ordet inflytande är inte helt tydlig i den bemärkelsen att det ofta används 

synonymt med delaktighet.  

”Inflytande i förskolan handlar om att barn ska ges möjlighet att påverka sin 

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

sin planering av innehållet i förskolan med uppmärksamhet på barnens 

erfarenheter, idéer och initiativ. Men det innebär också att lärare bör vara 
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beredda att ändra sin planering för att utveckla den utifrån barns 

perspektiv.” (Arnér, 2009, s.14).  

 Delaktighet 

”Aktiv medverkan.” (Nationalencyklopedin, 2000-). 

Enligt Lpfö98 (Läroplanen för förskolan, Skolverket, 2010) ska alla barn känna delaktighet, 

självkänsla och en tro på den egna förmågan genom att själva få göra val utifrån den egna 

förmågan, bilda sina egna uppfattningar, ha sina egna tankar och sina egna åsikter, vilka ska 

uppmuntras att framföras och inte på något vis bli ensidigt påverkade. 

 Barnperspektiv 

Barnperspektiv innebär att vuxna tänker på barnen utifrån vuxnas perspektiv. I förskolan 

konkretiseras detta genom att de beslut som rör barnen grundar sig i de vuxnas synsätt på barnen 

och deras tillvaro. Det innebär att barnens röster inte riktigt räknas i sammanhanget. Snarare 

saknar de inflytande över- och delaktighet i den tillvaro de utgör (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003). Enkelt uttryckt kan det vara vuxnas syn på barnen (Qvarsell, 2003).  

 Barns perspektiv  

Qvarsell (2003) sammanfattar det som att det skulle kunna vara barnens egen syn på sina egna 

villkor och sin egen tillvaro, samt sin egen syn på sig själva. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2003) menar att en vuxen vilken antar barns perspektiv lyssnar på barnet, försöker möta barnet 

och förstå vad barnet menar utifrån barnets egen erfarenhet och livsvärld. Inom förskolan skulle 

det innebära att barnens agerande och meningsskapande är grunden för förskolans verksamhet 

och planering samt utförandet av den fortsatta utvecklingen. Barnens upplevelse av att de har 

inflytande och kan påverka sin livsvärld blir grunden för pedagogerna att stå på. 

 Förankringar i lagar och förordningar 

 Skolverket, Skollag 

I Skollagen inom de allmänna bestämmelserna om barns inflytande, är det fastställt att barnen 

skall ges förutsättningar och uppmuntras att ta ansvar över de frågor som berör dem, utifrån 

deras mognad och ålder. Barnen skall ges inflytande över deras utbildning och verksamhetens 

utveckling. Det framgår med tydlighet att syftet med förskolan är att erbjuda en trygg miljö där 

barnen utvecklas, upplever gemenskap och lusten till livslångt lärande grundläggs. Utifrån 

barnens behov, skall omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet. 

 Läroplan 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev. 2010) beskriver förskolans värdegrund, uppdrag, mål 

och riktlinjer. ”Målen anger inriktningen på förskolans arbete” (Lpfö98, rev. 2010, s. 8) och 

riktlinjerna innefattar det ansvar förskollärarna som arbetslag och individuellt innehar för att se 

till att målen efterlevs.  

”Förskolan vilar på demokratisk grund.” är den första meningen i läroplanen för förskolan 

(Lpfö98, rev. 2010, s. 4). Hela förskolans verksamhet ska genomsyras av de demokratiska 

värderingarna såsom mänskliga rättigheter, allas lika värde, jämlikhet, individens frihet och 

integritet. De vuxna inom förskolan ska agera förebilder, utveckla verksamheten och bemöta 

barnen utifrån detta etiska förhållningssätt.  
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Allt demokratiskt arbete inom förskolan ska synliggöras, vilket delvis ska ske genom konkreta 

upplevelser för att barnen ska förstå de värden som är viktiga i en demokrati. Förskolan är en 

arena där olika människor med olika erfarenheter, förmågor, åsikter och värderingar möts och 

där förståelsen för andra och inlevelseförmågan i andras upplevelser, känslor och erfarenheter 

öppnar upp för ett tolerant samhälle. Verksamheten inom förskolan ska utgå ifrån barnens lust 

till ett livslångt lärande och i förlängningen grundlägga ett intresse för och delaktighet i 

samhällslivet.  

Förskollärarna ansvarar över att det utvecklas ”normer för arbetet och samvaron i den egna 

barngruppen.” (Lpfö98, rev. 2010, s. 8). Öppenhet, respekt, tolerans, solidaritet, empati och 

omtanke är viktiga beståndsdelar och barn utvecklas genom att ges ansvar och utrymme att 

agera i sociala sammanhang med stöd och uppmuntran från verksamma inom förskolan. 

Riktlinjerna talar om att förskollärare ska ansvara över att barn ges möjlighet att uttrycka sin 

vilja, åsikter, tankar och att dessa respekteras.  

Vidare ska barnen ges möjlighet att påverka sin situation på förskolan och ta ansvar över de 

egna handlingarna, de uppsatta reglerna samt delta i beslutsfattande som gäller förskolan och 

dess miljö för att kunna påverka den situation de är en del av. I samspel mellan barn och 

pedagoger och de senares förståelse för barnen och deras erfarenheter, främjas en trygg, 

trivsam, utmanande och lärorik miljö för barnen, vilket ger barnen utrymme att uppleva mening 

och sammanhang samt utvecklas utifrån de egna förutsättningarna. Då kan de utveckla 

självförtroende och ges möjlighet till att känna att de lyckas och att de är en tillgång i gruppen.  

Barn utvecklar sin sociala, kommunikativa och initiativförmåga genom att förskolans 

pedagoger ser varje barns möjligheter och därmed möjliggör för barnens intresse och 

utforskande av omvärlden, delaktighet, lek, interaktion, nyfikenhet, iakttagelse och reflektion. 

Utöver det ska förskolan samtidigt erbjuda en variationsrik tillvaro där omsorg, aktivitet och 

vila ska harmoniseras, utifrån barnens ålder, utveckling och behov.  

 Skolverket, Allmänna råd för förskolan 

Dessa har framställts med syfte att öka måluppfyllelsen i förskolan och ska fungera som råd för 

samtliga verksamma inom förskolan. I enighet med läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev. 

2010) och Skollagen (2010:800) ska barnen ha inflytande över verksamheten i förskolan, både 

till innehåll och arbetssätt. För att möjliggöra detta ska barnens tankar, funderingar och behov, 

vara grunden för planerandet av aktiviteter. Valet av aktiviteter ska barnen ha möjlighet att 

påverka, vilket förskollärare och pedagoger ska skapa förutsättningar för.  

Barnens bästa ska ligga till grund för verksamhetens utformning. För att kunna utläsa vad 

barnens bästa är krävs det att verksamma inom förskolan kan anta barnens perspektiv, lyssna 

på barnens åsikter och implementera detta i verksamheten.  

Parallellt med detta ska verksamma inom förskolan göra en barnkonsekvensanalys, vilket 

innebär att analysera vilka konsekvenser olika beslut som rör barnen får för både barngruppen 

och det enskilda barnet. Detta för att kunna anpassa verksamheten och förbättra 

förutsättningarna att ta vara på barnens intressen, fortsatta utveckling och lärande. 
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 Barnkonventionen 

Barnkonventionen är FN:s konvention om mänskliga rättigheter för barn, vilken fastställer 

barns lika värde och rättigheter. I samtliga beslut, frågor och sammanhang som rör barnet, ska 

barnets bästa vara utgångspunkt och varje barn har rätt att uttrycka sin mening, sina tankar och 

sina åsikter oavsett uttrycksform. Barn ska ges förutsättningar att lära sig sina rättigheter och få 

en grund att stå på där demokrati och de mänskliga rättigheterna är de värden vi värnar om och 

lever utifrån. (UNICEF, 2009).  

 Tidigare forskning kring barn i relation till demokrati 

 Historisk aspekt och nutida frågeställningar 

Hägglund (2014) beskriver hur den historiska aspekten kring utvecklandet av barnkonventionen 

(UNICEF, 2009), staters antagande av densamma och hur den implementerats i samhället fått 

betydelse för hur barnsynen förändrats genom tid, vilket i sin tur fått och får konsekvenser för 

barnen och deras demokratiska inflytande och delaktighet. I Sverige antogs barnkonventionen 

(UNICEF, 2009) 1990 och har sedan dess implementerats i befintliga lagar. Därefter har det 

gjorts ytterligare förändringar för att omfatta hela utbildningsväsendet från central till lokal 

nivå. Fortsättningsvis beskriver Hägglund (2014) hur de historiska sociala rörelserna som 

förespråkat svagas rätt i samhället, påverkat synen på och utvecklingen av de mänskliga 

rättigheterna, för att sedan mynna ut i FN:s barnkonvention (UNICEF, 2009), vilka senare leder 

till att sammanfalla med det barndomssocialistiska perspektivet, där barnet ses som kompetent, 

självständigt och individualistiskt. Enligt utvecklingspsykologin var barnsynen den att barnet 

var sårbart, endast någon i relation till de vuxna, i stort behov av skydd av densamma med 

avsaknaden att vara en fullgod människa.  

Hägglund (2014) problematiserar kring att barnens talan och de rättigheter som finns för barn 

förs fram och skapas av vuxna. Utgångspunkten blir då att vuxna sätter ramarna för barnens 

mänskliga rättigheter. Därmed anser Hägglund (2014) att vuxnas påverkan inte går att bortse 

ifrån gällande barns mänskliga rättigheter och inflytande. De mänskliga rättigheterna för barn 

får ett stort utrymme för egna tolkningar på universella lagar. Vilket i sin tur leder till olika 

tillvägagångssätt för att uppnå dessa lagar. Vad Hägglund (2014) efterfrågar är ett praktisk 

tillämpande av konventionen.  

Ovanstående (Hägglund, 2014) menar på att barnen är en del av den kontext de befinner sig i 

och därmed räcker det inte att se barnen som oberoende varelser som redan är fullärda. 

Hägglund (2014) vill påvisa att delaktighet är en mänsklig rättighet. Om barn inte har inflytande 

i den miljö de befinner sig i, blir det svårt att tillämpa de mänskliga rättigheterna för barn såsom 

deras rätt till inflytande och att utvecklas till demokratiska medborgare. Om detta inte tillämpas 

rent konkret, anser Hägglund (2014), att de mänskliga rättigheterna för barn förlorar sitt värde. 

 Att definiera och implementera demokrati inom förskola  

Emilson (2014) fortsätter resonemanget Hägglund (2014) är inne på och efterfrågar en mer 

tydlig definition på begreppet demokrati samt hur demokratiarbetet ska konkretiseras i 

förskolan. Det behöver synliggöras i förskolans arbete för att barnen på något vis ska förstå 

begreppet, utifrån deras erfarenhetsgrund. Emilson (2014) belyser svårigheten med att 
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konkretisera demokrati, inflytande och delaktighet i förskolan därför att det beroende på egna 

tolkningar, egna teorier och det utrymme som finns i demokratibegreppet, kan det ske en 

indelning som ger kollektiv delaktighet, men individualistiskt inflytande. I förlängningen kan 

det då ifrågasättas vad detta får för konsekvenser i en demokrati.  

Enligt Emilson (2014) har det betydelse hur verksamma inom förskola bemöter och samtalar 

med barn i de demokratiska situationer som uppstår på förskolan. Det är av vikt att personalen 

lyssnar på barnen, respekterar dem, försöker förstå och ge erkännanden för att på så vis 

konkretisera demokratiskt arbete i förskolan. Det betyder även att detta bemötande ska finnas 

med vid de konflikter som uppstår och de olika värderingarna och åsikter som framförs av 

barnen. Denna lyhördhet och följsamhet för barnets behov anser Emilson (2014) är viktigt för 

att inte motarbeta syftet med det demokratiska arbetet inom förskolan, vilket skulle kunna ske 

genom att verksamma inom förskolan utövar makt över barnen på så vis att de tystas och inte 

valideras på olika plan.  

Själva närmandet av barns perspektiv från vuxna skapar förutsättningar för barns inflytande. 

Genom att förstå deras erfarenhetsvärld, sammanhang och uttryck kan vuxna i samspel med 

barnen hjälpa dem att utveckla sig själva, få dem att uppleva självkänsla och känna att de är 

fullvärdiga människor. I samspel och kommunikation med andra kan barn utveckla förmågor 

som får dem att känna tillhörighet och därmed inflytande. Lekens betydelse och det lustfyllda 

lärandet har betydelse för interaktionen och tyder på att barnen upplever mening, skapar 

relationer och en identitet, vilket är viktiga komponenter i människans existens.  

Vidare menar Emilsson (2014) att barn i förskolan tillåts göra egna val i ett försök att tillämpa 

demokrati och inflytande. Det finns forskning som tyder på att dessa är individorienterade. 

Emilson (2014) belyser detta med ett exempel från en förskola där barnen ges möjligheten att 

välja aktivitet själva, bortom kamraternas vilja. Diskussionen kring detta blir huruvida barnen 

är fria att göra egna val, utifrån de villkor de vuxna satt upp som ram för valet, samt om barnen 

är fria att välja bort det de inte vill och hur förskollärarnas uppmuntrande och styrande påverkar 

de val barnen gör. Även om intentionen är god kan det vara så att de fria valen inte bidrar till 

ökat inflytande eller delaktighet. Enligt Emilson (2014) och den genomförda studien diskuteras 

det i dess resultat att barnen kanske upplevt större delaktighet om de själva fick välja vilka de 

skulle genomföra aktiviteten tillsammans med och att det i sin tur kanske skulle leda till större 

delaktighet för barnen.  

 Vuxnas förmåga att efterleva demokrati och konsekvenser av detta 

Även Karlsson (2014) reflekterar kring de regler som finns på förskolan; om det enbart är de 

vuxna som styr och utformar miljön, normerna och den kontext som barnen ska vistas i, ifall 

förskolemiljön är för disciplinerad och att arbetet på förskolan inte är demokratiskt utformat. 

För barnen innebär det ett ansvar att följa förskolans regler och se till att de efterlevs. Det är 

betydande att vuxna inom förskolan verkligen försöker förstå barnen, ta reda på vad de anser 

vara viktigt och respekterar deras värdegemenskap.  

Karlsson (2014) har forskat om demokrati i förskolan med barns samspel i fokus och menar på 

att barn är kompetenta och utifrån sin ålder och erfarenhet kan ta ansvar, visa respekt och 

omsorg om varandra. Barnen utvecklar tillsammans med varandra, utifrån sin egen 
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erfarenhetsvärld ett samspel som ligger till grund för den värdegemenskap som genomsyrar 

deras tillvaro. De känner gruppgemenskap och visar empatisk förståelse för varandra. Ett 

inkännande beteende, där barnen uppmärksammar varandra skapar trygghet på förskolan. 

Dessa värderingar skänker mening i de situationer barnen befinner sig i och tillsammans erfar 

barn nya upplevelser och utvecklar regler.  

Ytterligare resonemang om demokrati och hur den ska konkretiseras i förskolan har förts av 

Lenz Taguchi och Åberg (2005). De menar att det är viktigt att börja med sig själv som pedagog 

och ställa följande frågor till sig själv; vad har jag för förutfattade meningar och omedvetna 

föreställningar? Hur ser jag på barnen och hur bemöter jag dem? Vad har jag för kunskapssyn 

och hur påverkar den mitt pedagogiska arbete? Vad är demokrati för mig och följer jag 

läroplanen för förskolans (Lpfö98, rev. 2010) riktlinjer för att uppnå målen? Hur reflekteras det 

i efterhand både individuellt och i arbetslaget för att utveckling av verksamheten ska kunna ske 

för att skapa optimala förutsättningar för att förskolan ska vila på demokratins grunder?  

Enligt ovanstående författare (2005) gäller det att vidga sitt synsätt och ifrågasätta sina 

förgivettagande. När det sker ska barnen ges utrymme att uttrycka sina åsikter samt uttrycka 

sina intressen. Det betyder nödvändigtvis inte att alla barn kan få som de vill i alla lägen och 

att allt ansvar vilar på barnen, utan snarare om bemötandet, respekten, lyssnandet och 

förståelsen från de vuxna inom förskolan och att det sedan får vara grunden till det fortlöpande 

arbetets riktning.  

Därefter måste det reflekteras och diskuteras i arbetslaget, men också tillsammans med barnen. 

Detta väcker ytterligare frågor såsom synliggörandet av barnens förmågor, hur miljön ska 

utformas, hur gemenskapen i gruppen ser ut, hur olikheter kan skapa möjligheter och hur barnen 

kan bli mer delaktiga i val av innehåll på förskolan.  

För att ta reda på barnens intressen och synliggöra lärprocesser, utveckla verksamheten vidare 

och ha något konkret att reflektera över tillsammans och dela med kollegor, föräldrar och barn 

förespråkas dokumentation, exempelvis observationer och intervjuer av barn av Lenz Taguchi 

och Åberg (2005). På så sätt tas barnens intressen till vara och kan bli det som verksamheten 

fortsättningsvis bygger på.  

Vidare ska reflekterande frågor ställas av pedagogerna kring arbetet med barnen, vad är barnen 

nyfikna på, vad tänkte de, hur gjorde de, vad sa de och vad uttryckte de, varför blev det som det 

blev? Men även frågor kring presentation, val av material, rum, tid, förväntningar, reaktioner, 

förhållningssätt, lust till fortsatt lärande och var aktiviteten utformad för att främja gemenskap, 

samarbete, blev resultatet som väntat, hur vi ska arbeta vidare och skapa förutsättningar till 

fortsatt lärande.  

Sedan vidareutvecklas arbetet igen. Det blir en process, men en process som har barnen som 

utgångspunkt vilket ger dem mer inflytande, för de är dem som leder arbetet framåt. 

Pedagogerna skapar den kontext barnen behöver för en så lärorik miljö som möjligt och måste 

ständigt fråga varför de gör som de gör och vad syftet med allt är (Lenz Taguchi & Åberg, 

2005). 
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 Barnens inflytande- en förutsättning för utvecklingen av en demokratisk förskola 

Ytterligare en röst i sammanhanget är Arnér (2009) som forskat och arbetat med barn och deras 

inflytande i förskolan. Enligt Arnér (2009) är barnens inflytande för verksamhetens utveckling, 

en förutsättning för demokrati i förskolan. I alla möten mellan barn och vuxna lär sig barnen 

någonting. Vad de får göra, vad de inte får göra och hur de ska förhålla sig till olika regler och 

normer.  

Arnér (2009) menar att barnen måste få inflytande över den verksamhet de utgör, vilket kan ske 

om vuxna kan lyssna, förstå och ta vara på barnens uppfattningar, känslor, idéer och vilja. I 

samspel mellan vuxna och barn kan utveckling ske, förutsatt att vuxna är medvetna om hur de 

bemöter barnen. Vad Arnér (2009) vill påvisa är att vuxna har minst lika mycket att lära av 

barnen om vuxna skulle se barn som unga, levande medmänniskor med egna tankar och känslor. 

Vuxna måste reflektera kring sitt eget beteende, sina förgivettagande och ifrågasätta regler och 

normer. De bör för en fortsatt och framtida demokrati, problematisera över att de inte alltid ser 

barn som lika mycket värda och jämbördiga dem och att det får betydelse för den värld vuxna 

utformar för barn att leva i.  

Samma författare (Arnér, 2009) har genom sin forskning, bestående av barnintervjuer, uppfattat 

det som att barn är väl medvetna om hur de vuxna styr tillvaron och ibland känner uppgivenhet 

inför att förändra verksamheten då deras vilja och idéer inte lyssnas på. Därmed ges barn inte 

det inflytande de bör ha för att kunna utforma verksamheten på det sätt att det kan definieras 

som reell demokrati. Samtidigt belyser Arnér (2009) den vilja och professionalitet som 

förskolans verksamma pedagoger faktiskt besitter. Att det finns en vilja att implementera barns 

inflytande i förskolan. Dessa vuxna vågar släppa på de egna förutfattade föreställningarna och 

har insett att barnen kan vara vägvisare. Först då barnen kan påverka sin egen vardag kan de få 

inflytande över sin tillvaro. En pågående process under ständig utveckling.  

 Olika erfarenheter och livsvärldar 

Doverborg och Pramling (2000) menar att vuxna bemöter barnen utifrån olika förgivettaganden 

och sätt att se på kunskap, vilket får betydelse för barns fortsatta utveckling och lärande. 

Ovanstående (Doverborg & Pramling, 2000) hävdar att lärande och utveckling hör ihop och 

samverkar med varandra.  

Grunden för barnens tankeutveckling är deras erfarenheter. För att erfara mer och därmed 

tillägna sig ytterligare kunskap måste barnen ges förutsättningar för detta. För att pedagoger 

ska kunna skapa dessa förutsättningar behöver de anta barns perspektiv och söka förstå och 

tolka deras livsvärldar. Dessa kan te sig mycket olika utifrån vilka barnen är, men också den 

kontext barnet befinner sig i. Därför blir det viktig att lyssna och ta till sig det barnen uttrycker 

därför att det återspeglar barns tankar och föreställningar.  

Även om pedagogers intentioner för fortsatt lärande för barnen är goda, kan det få oanade 

konsekvenser för barns vidareutveckling. Följderna av vuxnas agerande, bemötande och 

samspel med barnen blir inte alltid som pedagogerna förväntat sig, då vuxna och barn lever i 

olika livsvärldar och besitter olika kunskaper utifrån de erfarenheter de har. Vuxna tar alltför 

ofta förgivet att barnen ska förstå en uppgift på samma sätt som dem och lära sig det förväntade. 

Barn kan dock uppleva det på ett helt annat sätt. Detta sker då pedagoger arbetar utifrån ett 
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vuxenperspektiv, vilket för barnen kan te sig som en tämligen lönlös sysselsättning, utan någon 

som helst mening, annat än att leva upp till de vuxnas förväntningar.  

Uppdraget för verksamma inom förskolan består av att utforma verksamheten så att barnen 

uppmuntras att tänka själva och dra egna slutsatser. Dessutom ska pedagoger utvidga barns 

värld genom att möta deras tankevärld och utmana densamma (Doverborg & Pramling, 2000). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att barn inte kan ses som en homogen grupp 

där alla är lika, tänker, agerar och uttrycker sig på samma sätt. Barn generellt har inte samma 

erfarenheter och liknande förutsättningar. Därför är det viktigt att lyssna på barnet, oavsett hur 

det uttrycker sig, se hur det agerar och söka förstå de intentioner och intressen barnen har.  

Synen på lärande, synen på barn och synen på delaktighet påverkar naturligtvis bemötandet av 

barnen, vilket kan vara oreflekterat. Ifall grunden för verksamheten är att barnen får uttrycka 

sin mening och bemötas med respekt, känna att de får vägledningen, att någon tror på deras 

förmågor och uppmuntrar dem så ges barn möjlighet till delaktighet och därmed inflytande. 

Kommunikation och samspel mellan dem som verkar i förskolan lyfts som viktiga faktorer. Det 

gäller för pedagoger att vara lyhörda för barns sätt att agera och tänka för det är genom detta 

som de får reda på hur barnen upplever världen. Det är med dessa kunskaper om barnen vuxna 

kan reflektera tillsammans med barnen för att tillsammans utforma verksamheten för fortsatt 

lärande.  

Dokumentation i olika former är ett utmärkt verktyg att använda sig av och reflektera kring. 

Det gör även pedagogerna medvetna om sina egna föreställningar, bemötande, synsätt, tankesätt 

och förgivettagande. Detta för att i samverkan med barnen göra dem delaktiga att utforma 

verksamheten, vilket i förlängningen även blir underlag för kvalitetsutvecklingen. (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003). 

 Synsätt och bemötande 

Arnér och Sollerman (2013) menar att demokrati i förskolan handlar om vuxnas bemötande av 

barnen. Detta sker i alla vardagliga händelser på förskolan och mötena och samspelen blir 

grunden för huruvida barnen ges inflytande eller inte. Ovanstående författare (Arnér & 

Sollerman, 2013) menar att barnens initiativ måste bejakas, förstås, ges förtroende för, ges 

ansvar över och förutsättning att genomföra. Barnen kan inte ses som enbart kompetenta, vilket 

innebär att barnen förväntas vara någonting och prestera därefter. Det Arnér och Sollerman 

(2013) vill belysa är vikten av att se på barnen som fullvärdiga människor. Det betyder att 

barnen föds med inneboende egenskaper, men att de i relation till omgivningen och alla 

människor de möter, blir någon som hela tiden är under utveckling.  

Att se barn utifrån olika perspektiv är vanligt, och sker ofta omedvetet och oreflekterat. Att anta 

ett barns perspektiv innebär att ta reda på hur barnen själva upplever sin livssituation. Därför 

kan inte vuxna bestämma allting och rådande strukturer såsom regler och rutiner vilka planerats 

av vuxna ur ett barnperspektiv, bör inte vara verksamhetens utgångspunkt. Barnens egna 

perspektiv måste vara grunden för planeringen av verksamheten och organisationen. 

Förskollärarna måste respektera, se och lyssna på barnens åsikter, tankar och känslor, oavsett 



15 

 

uttrycksform. Det räcker inte heller med att enbart försöka förstå ur ett eget perspektiv, utan 

verkligen anta barnets perspektiv och på så vis ta del av barnets livsvärld.  

Alla barn lär på olika sätt och dessa olikheter måste tas till vara och det måste finnas 

förutsättningar för olika sorters lärande och utveckling. Barns lärande vilar på de erfarenheter 

och de kunskaper de redan har och pedagogernas uppgift blir att skapa möjligheter för fortsatt 

lärande. Barnen måste få utrymme för lek genom både tid och plats. I leken skapar barnen 

allteftersom mening, så att som pedagog möjliggöra förutsättningar för lek är att ge barn 

inflytande. Om barnen inte känner mening med sin tillvaro kommer det lärande som är uttänkt 

av pedagogerna te sig lönlöst.  

För att ta reda på barnens önskningar, behov och tankar menar Arnér och Sollerman (2013) att 

det är viktigt att samtala med barnen. Inte i uppfostringssyfte genom skäll eller genom att ställa 

frågor som barnen svarar på utifrån de svar de tror den vuxne vill ha. Det handlar om ett djupare 

samtal där barnet berättar om sina egna tankar och kan reflektera kring dem, med både vuxna 

och andra barn. När det kommer till att ta reda på sitt eget förhållningssätt, bemötande och 

synsätt kan barnen vara till stor hjälp genom att tala om det för en. Det kan också genom 

dokumentation synliggöras.  

Om du som pedagog utgår från ett punktuellt eller relationellt perspektiv kommer det att bli 

avgörande för hur du kommer att bemöta barnen i olika situationer, hur du kommer att se på 

dem och hur du kommer att hantera dem. Det är skillnad på att se barnen utifrån vilka en anser 

dem vara, istället för att se barnen bli, genom sin omgivning och i samspel med andra, beroende 

på de olika situationer som barnet ställs inför. Barnet måste kunna känna tillit till den vuxne för 

att våga berätta och denna tillit skapas delvis genom att pedagogerna visar sig vara intresserade 

och verkligen lyssna, försöka förstå och låta barnens tankar, initiativ och lek bli ledstjärnor i 

arbetet med ökat inflytande och utveckling av det demokratiska arbetet på förskolan.  

Det handlar enligt Arnér och Sollerman (2013) inte om olika metoder som ska tillämpas i syfte 

att ge barn mer inflytande. Att barn ställs inför olika val är en förenklad syn på demokrati och 

de (Arnér & Sollerman, 2013) menar att det istället handlar om bemötandet, förhållningssättet 

och synen du har på barnen i varje möte, varje dag. Och att alltid ställa frågor till barnen och 

samtala med dem. Detta är särskilt viktigt med tanke på barns underordnade roll i förhållande 

till vuxna, som direkt undergräver barnens möjligheter till inflytande. Därför måste de få göra 

sina röster hörda och det måste finnas vuxna där som lyssnar på dem. Det krävs att våga stå upp 

för barnen och deras rättigheter och förändra synsätt och arbetssätt för att genomföra en 

förändring av demokratiarbetet på förskolan. Denna förändring kan möta motstånd, men vuxna 

kan inte ta mer hänsyn till sina kollegor än barnen. Det är viktigt att barnen inte blir kränkta i 

något sammanhang så när konflikter uppstår måste samtliga inblandade få möjlighet att återge 

sin upplevelse av vad som hänt och allas röster måste få komma till tals. Vuxna måste agera 

förebilder, även i mötet varandra emellan.  

Om barnen upplever att det inte finns någon mening att berätta någonting därför att det inte gör 

någon skillnad då de kanske lever med föreställningen av att allting redan är förutbestämt, alla 

regler och rutiner tvingande och att det inte går att påverka tillvaron i förskolan, då rasar hela 
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värdegrunden som förskolan enligt läroplanen (Lpfö98, rev2010) ska vila på (Arnér & 

Sollerman, 2013). 

 Kontextens betydelse 

Vidare ifrågasätter Qvarsell (2003) tolkningarna som görs på olika begrepp och vad det har för 

betydelse beroende på vem som tolkar dem samt vad det får för konsekvenser för människors 

handlande. Begrepp såsom barnets bästa, barns rättigheter och rätt, barns perspektiv, 

barnperspektiv, respekt, helhetssyn, integritet, barns behov och barns villkor.  

I enighet med FN:s Barnkonvention (UNICEF, 2009) och läroplanen för förskolan (Lpfö98, 

rev. 2010) ska barnets bästa vara i fokus, men vad är det utifrån alla rättigheter för barn som 

vuxna författat åt dem? Dessa rättigheter kan ersätta, motverka eller komma i konflikt med 

varandra beroende på vem som har tolkningsföreträde.  

Qvarsell (2003) belyser att synsätt, normer, kontext, forskning, socialisering och kultur 

påverkar hur vuxna ser på barn och ifrågasätter starkt synen på att barn är universella varelser 

vilka alla är lika, utvecklas lika fort och lär i samma takt. Vidare menar Qvarsell (2003) att även 

forskning gällande barn sker inom en kontext som inte går att bortse från då resultatet utläses, 

oavsett om forskningen är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Validiteten ifrågasätts på så 

vis att detta skulle vara allmängiltigt och gälla alla barn oavsett miljö, vilka röster som blir 

hörda, uttrycksformen för dessa röster, till vilka de talar, inom vilka ramar och relationer.  

Om barn har en inre värld och det finns en omgivande yttre värld, menar Qvarsell (2003) att 

kunskap sker när dessa möts. De påverkar varandra i en ömsesidig process. Det får därmed 

betydelse hur den inre respektive den yttre världen ser ut och upplevs, vilket inte går att göra 

allmängiltig eller lyftas ur sin kontext. Vuxnas perspektiv och barns perspektiv på samma 

fenomen kan skilja sig mycket åt, även om vuxna vill barnen väl. Genom att inte endast se 

barnen, utan också lyssna på dem, så är det lättare att förstå deras värld. Det är barnens världar 

vi är med och skapar samt sätter villkoren för. Därför måste vi låta barnen ”höras som 

perspektivtagare” (Qvarsell, 2003, s. 111). 
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4 Metod 

 Bakgrund 

Livsvärldsfenomenologi är ett begrepp Johansson (2003) förklarar som ett sätt att se på världen 

och vad den består av, utifrån det subjekt som åskådar och är delaktig i den. Kortfattat innebär 

det den enskilda människans upplevelse och erfarenhet av omvärlden. Inom forskning om barn 

handlar det om att försöka ta sig in i barns livsvärldar och på något vis föra deras talan om hur 

de upplever densamma.  

Johansson (2003) problematiserar kring omöjligheten i att bortse från den man som tolkare själv 

är och ens egna erfarenheter, då vi alla är subjekt och en del av världen och dess ting. Därför är 

det med försiktighet uttalanden om någon annans livsvärld bör göras, då den inte är en 

fullständig redogörelse av någon annans upplevelser. Våra egna förgivettaganden och 

föreställningar kan förvanska vår tolkning.  

Komplexiteten med att bedriva denna typ av forskning är att det inte går att generalisera 

resultatet, då barns perspektiv är väldigt individuella och motsägelsefulla. I förlängningen 

betyder detta att de barn som är utvalda att delta i forskningen inte går att ta ur sitt sammanhang. 

Dessa barns röster är de som blir hörda och tolkaren har därmed en stor makt över vad som 

framstår som barns perspektiv.  

Vidare menar Johansson (2003) att det har betydelse hur barnen bemöts för att de 

överhuvudtaget ska släppa in en i deras livsvärld. Kommunikation i alla dess uttrycksformer 

och samspel mellan barnen och forskaren är viktiga faktorer för att närma sig barnen. Det krävs 

att forskaren bemöter barnen med närhet, förståelse och är lyhörd och visar barnen respekt. ”Det 

handlar å ena sida om att ta fast på de villkor under vilka barn lever och vad dessa innebär för 

barns erfarenheter, å andra sidan om att söka förstå barns intentioner och meningsuttryck” 

(Johansson, 2003, s. 43). Det är det sistnämnda Johansson (2003) definierar som barns 

perspektiv, det vill säga ”det som visar sig för barnet.” (Johansson, 2003, s.43). 

 Metodval 

Valet av metod baseras på syftet för studien. (Trost, 2005).  

I mitt fall är studien av kvalitativ karaktär. Inom kvalitativ forskningsmetod, där fenomenologin 

dominerar (Kvale, 1997), vill forskaren ta reda på människor föreställningsvärld på olika sätt. 

(Trost, 2005). Det forskaren vill är att söka förstå människors tankar, upplevelser, känslor, 

erfarenhet och agerande för att sedan analysera och tolka ur teoretiskt perspektiv.  

Vid lågstandardiserad forskning anpassas forskningen mycket efter de individuella deltagarna 

och exakt samma forskningsmetoder tillämpas inte på deltagarna. Metoden är ostrukturerad om 

uppgiftslämnarna ges möjlighet att själva styra innehållet av det forskaren vill få svar på av just 

dem. Syftet är ”att lära oss mer om den sociala verklighet i vilken vi alla lever.” (Trost, 2005, 

s.23).  

Trost (2005) menar att inom kvalitativ forskning är det relevanta variationen och mönstret. 

Antalet som uppvisar dessa mönster har en underordnad roll, då dessa variabler inte kan 

generaliseras.     
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 Observation enligt fenomenologisk ansats 

Enligt Kvale (1997) är fenomenologin en lära om subjektets upplevelse av olika fenomen. 

Subjektens upplevelse av omgivningen och världen är verkligheten. Inom fenomenologin är det 

centrala människors medvetande, deras erfarenhet, agerande och livsvärld. 

Observation är en användbar metod för den som vill studera barn i förskolan. Det är ett direkt 

sätt att ta reda på vad som sker och ”där du som forskare kommer nära det fenomen du studerar” 

(Franzén, 2014, s. 58) istället för att tala med någon som ger dig svar. Forskaren själv tolkar i 

efterhand allting som studerats. Franzén (2014) menar att den som observerar kan bli medveten 

om den omgivande miljön, det vill säga den kontext i vilken barnen befinner sig. Det går att se 

kroppsspråk, känslor, samspel, interaktion och de olika läromedel barnen använder sig av som 

uttrycksformer för den lärprocess barnen befinner sig i. Det blir därmed inte det talade språket 

som ges företräde och det går att upptäcka dem inom studien, som använder sig av andra 

uttrycksformer än verbala samt det som sker och finns bortom det.  

Observation går att genomföra på olika sätt. Dels genom deltagande observationer och icke-

deltagande observationer. Skillnaden mellan dessa är att deltagande observationer genomförs i 

interaktion med det fenomen som ska observeras, medan icke-deltagande observationer innebär 

att observatören står på sidan om och iakttar det som är föremål för observationen.  

Det finns ytterligare indelningar gällande observationer, vilken en av dem är strukturerad och 

ostrukturerad observation. I den förstnämnda är det som ska observeras på förhand planerat och 

kategoriserat och med en ostrukturerad observation ”noteras allt relevant som händer och som 

har koppling till det man är intresserad av att studera i så kallade fältanteckningar”. (Franzén, 

2014, s.62). Ofta är dessa skiljelinjer flytande.  

Det är till hjälp att efter varje observation renskriva allting samma dag och notera sina egna 

reflektioner. Då observationerna är genomförda ska materialet bearbetas. Forskningsfrågorna 

och syftet ska besvaras, den tidigare forskningen som gjorts av andra och vilka använts i 

bakgrunden ska vara relevanta för det material som insamlats och det resultat som kan utläsas.  

Utöver det, ska det reflekteras kring framtida forskning och huruvida det som framkommit i 

forskningen kan tillämpas praktiskt. Franzén (2014) betonar vikten av att vara påläst och ha en 

kunskap från tidigare forskare kring det ämne som valts att studera. Annars är det svårt att 

upptäcka de lärsituationer som uppstår i barnens vardag, som i mitt fall handlar om demokrati 

och inflytande i förskolan utifrån valstunden. Observationerna innehåller mycket information i 

sig och det är lärandet som ska lyftas fram. 

 Urval 

Själva grundförutsättningen för valet av förskola var att dessa tillämpade valstunden som 

arbetsmetod. De tre förskolorna jag valde kände jag alla till sedan tidigare, även om jag aldrig 

besökt två av de initialt tilltänkta förskolorna. Utav dessa tre visste jag att en av dem arbetade 

på detta sätt vilken jag kontaktade, den andra kontaktade jag efter ett tips. Den tredje tilltänkta 

förskolan jag önskade besöka, tillämpar dessa val under hela dagen. Tyvärr var det av 

logistikskäl inte möjligt att ordna ett möte, än mindre en observationsstudie. Därför blev jag 
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tvungen att tänka om och välja en annan förskola. Även den blev jag blev tipsad om och jag 

hade besökt den vid ett tidigare tillfälle.  

Dessa förskolor råkade vara de jag kände till, vilka hade valstund någon gång under dagen och 

därmed blev det dessa tre förskolor som utsågs att vara grunden för min studie. På något vis var 

de slumpmässigt utvalda, då jag endast kände till en av dem, de andra två fick jag tänka om 

med. Å andra sidan var valet styrt då förskolorna befann sig inom räckhåll, inom samma 

kommun. Det fanns dessutom förankringar mellan dessa förskolor genom att pedagoger och 

anhöriga var inblandade samt att det fanns både personliga och professionella band mellan mig 

och de olika förskolorna.  

De dagar som valdes ut för observation var högst slumpmässiga. Dels beroende av mig och mitt 

arbete och dels på grund av organisationen och planeringen på de olika förskolorna. Samtliga 

observationer skedde inom den tidsram jag ansåg mig erhålla för studien. De pedagoger som 

höll i valstunden blev därmed också slumpmässigt utvalda eftersom de gick runt på personalen 

i en specifik ordning utifrån sysslor och rutiner, vilken jag inte kände till. Det fanns dock inga 

garantier för att inte någon pedagog bytt bort valstunden för att de inte ville bli observerade 

eller att de utifrån planeringen valde att låta mig komma vissa dagar.  

Barngrupperna var åldersheterogena. Barnen som observerades var mellan tre och sex år. 

Anledningen till detta var att de yngre barnen sov på samtliga förskolor vid valstundens 

tidpunkt. I övrigt var barnen som observerades de som befann sig på förskolan just den dagen. 

Som minst var det fem barn under valstunden, som mest kring 15-20. Barnantalet varierade 

stort, beroende på förskolans storlek, avdelningens storlek, hur barngrupperna var sammansatta 

just den dagen, hur många som sov och var frånvarande av andra skäl.   

 Etiska överväganden 

Inom Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer beskrivs det etiska förhållningssätt 

vilka ska genomsyra all forskning som bedrivs inom humaniora- och samhällsforskning. 

Forskningskravet innebär att forskning om viktiga samhällsfrågor bör bedrivas för att vara till 

gagn för människor och samhällsutvecklingen. Behovet av forskningen och dess resultat bör 

vara av stort värde för samhället och dess medborgare och måste alltid sättas i proportion till de 

eventuella skador som kan åsamka deltagarna, både på kort eller lång sikt. Det ska vägas mot 

individkravet, vilket innebär människors rätt till integritet. Ingen människa ska kränkas av 

forskningen och denna avvägning måste alla forskare göra.  

Inom de etiska ramarna finns det olika krav på den som ska bedriva forskning och vissa beslut 

kring känsliga forskningsämnen och utsatta uppgiftslämnare måste fattas av ämnesrådets 

etikkommitté. Vidare finns krav gällande informationen som forskaren ska ge de tilltänkta 

deltagarna i studien, vilken innefattar uppgifter kring forskningens syfte samt villkoren för 

deltagarnas medverkan. Denna medverkan ska vara frivillig och deltagarna ska ha möjlighet att 

tacka nej, samt ångra sin medverkan närsomhelst. Deltagarna ska lämna samtycke till 

medverkan och i de fall deltagarna är under 15 år ska detta hämtas från vårdnadshavare. Allt 

insamlat material som används i forskningen ska vara konfidentiell. Anonymitet och 

identitetsskydd ska garanteras och allting ska vara sekretesskyddat. Nyttjandet av 
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informationen och materialet får endast ske inom ramarna för forskningens syfte och ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Min studie baseras på de forskningsetiska principerna. Detta var förankrat med inblandade 

pedagoger, föräldrar och målsmän och därigenom indirekt barnen genom vuxnas bestämmande. 

Jag kontaktade förskolorna i förväg för att ta reda på deras riktlinjer och bestämmelser gällande 

observation i barngrupp. Det framgick i detta första samtal att jag inte skulle fotografera, filma 

eller namnge varken förskolorna, barnen eller föräldrarna samt att dessa inte heller skulle kunna 

spåras. Samtliga pedagoger som emottog mitt samtal, valde att få återkomma efter samtal i 

arbetsgruppen. De meddelade sedan att jag var välkommen närsomhelst. Det krävdes inget 

specifikt godkännande, då föräldrar tidigare godkänt att deras barn får vara delaktig i 

universitetsstudier i olika sammanhang. Jag tog med ett brev om mig själv, syftet och 

tillvägagångsättet för min forskning samt en kortfattad beskrivning av de forskningsetiska 

principerna. Jag lämnade namn och nummer ifall någon ville återkomma och meddela att deras 

barn inte fick delta.  

De enda som inte givit sitt godkännande var barnen, varken skriftligt eller muntligt, vilket är en 

oerhörd komplex fråga med många etiska överväganden. Det framgår i de forskningsetiska 

principerna att så länge forskningen är gynnsam och inte skadar individens integritet är det 

tillåtet inom vissa former. I min studie var det inte barnen specifikt jag observerade, utan 

valstunden som fenomen och allt som skedde kring den. Barnen var dock dem som var grunden 

för valstunden och självklart blev de väldigt utsatta, speciellt om de inte förstod syftet med 

forskningen. Det kändes inte bra när barnen blev blyga för att jag tittade på dem. I vissa fall var 

de oroliga över vad jag skrev om dem, om de gjort något de inte fick eller sagt något de visste 

att de inte fick säga. De viskade ibland sinsemellan och tittade på mig. Barnen undrade vem jag 

kommit för att hämta, vad jag gjorde där och vad jag skrev. Jag försökte förklara att jag inte var 

där för att hämta någon, utan för att få vara med och titta på hur de genomförde valstunden, för 

att jag själv går skola och måste lära mig hur jag ska bli en förskollärare.   

 Genomförande 

Vid besöket på förskola ett observerade jag valstunden tre gånger under tre dagar. På denna 

förskola blev jag presenterad för barnen av den förskollärare som höll i valstunden, vid samtliga 

tillfällen. Vi bestämde också möten per telefon och det var en pedagog som skötte kontakten 

även där. Mitt personliga brev uppskattades och sattes upp på anslagstavlan, vilken var 

tillgängligt för föräldrar. Samtliga valstunder hölls av samma förskollärare. Barnantalet skiftade 

inte nämnvärt, även om barngruppen inte bestod av samma barn vid alla observationstillfällen. 

Jag satt på en stol vid sidan av bordet där valstunden hölls. 

På förskola två observerade jag valstunden två gånger samt ytterligare ett tillfälle då valstunden 

ställdes in därför att barnen var för få. På denna förskola väntade de på min närvaro innan de 

satte igång valstunden. Jag gav pedagogerna mitt personliga brev, vad som hände med det vet 

jag inte. Samtliga pedagoger var medvetna om att jag skulle observera och kontakten sköttes 

av tre pedagoger. På denna förskola satt jag på en stol bakom barnen tillsammans med en 

pedagog och barnen verkade inte lägga märke till mig och jag hejade bara på dem. Någon 

speciell presentation hölls inte. Barnantalet var lågt och barnen var inte desamma vid alla tre 
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tillfällen. När barnet gjort sina val satt jag på förskola ett och två i köket som fungerade som 

samlingsrum för de flesta aktiviteter. Jag gick då och då till de övriga rummen för att se vad 

som försiggick där.  

Förskola tre besökte jag vid två olika tillfällen, den tredje dagen ställdes valstunden in då vädret 

blev soligt och alla längtade ut. Efter den dagen blev det ingen mer valstund på denna förskola, 

utan barnen fick fortsättningsvis välja fritt. Detta på grund av att barnen började bli lediga, då 

semestern var på intågande och meddelades mig av pedagogerna per telefon. Jag var varmt 

välkommen tillbaka om det behövdes några kompletteringar. Det var en pedagog som skötte 

kontakten, även om de övriga pedagogerna var införstådda med att jag skulle komma. Mitt 

personliga brev behövde de inte. Jag vet inte om barnen var införstådda med att jag skulle 

komma, men jag blev inte presenterad av pedagogerna för barnen och inte heller gavs det 

utrymme att presentera mig själv.  

Vid valet var det två olika pedagoger vid de två olika tillfällena. Och barnantalet och dess 

sammansättning skiftade kraftigt. Vid båda tillfällen satt jag på golvet bredvid barnen. Dag ett 

gick jag efter barnens val runt i de olika rummen och observerade dem i deras val av aktiviteter. 

Detta för att rummet som var avsett för valstunden inte var samma rum som aktiviteterna 

utfördes i. Dag två stannade jag i valrummet och observerade barnens byten av aktivitet på 

valtavlan. Kontexten, deltagandet, bemötandet eller planerandet var inte förändrat eller anpassat 

efter mig, utan skedde utifrån förskolans vanliga rutiner, såsom barnen och pedagogerna var 

vana.  

På samtliga förskolor var valstunden förlagd efter lunch fram till mellanmålet, så jag befann 

mig på förskolorna under drygt två timmar. Jag kom alltid till förskolorna innan valstunden 

började och satte mig på sidan om för att skriva ner vilka aktiviteter som fanns tillgängliga. Jag 

numrerade barnen så jag skulle kunna utläsa i vilken ordning de gjorde sina val. Detta lärde jag 

mig efter första tillfället, då jag spaltat upp observationerna i ett schema, vilket visade sig inte 

fungera alls för mig. Efter det tillfället skrev jag ner allt jag hörde och såg i samband med 

valstunden.  

Jag var inte delaktig i verksamheten på något vis annat än att jag närvarade rent fysiskt, så det 

blev en icke-deltagande observation som lutade mer åt det ostrukturerade hållet. Jag blev öppen 

och flexibel till observationens genomförande och gjorde det som passade mig och min 

forskning utifrån det fenomen jag ville studera och i det sammanhang detta skedde. Det kändes 

smått improviserat i början, det visade sig vara ett tillvägagångssätt som gav mig väldigt stort 

utrymme och många infallsvinklar. Då hann jag inte bara den verbala kommunikationen, utan 

även kroppsspråk, minspel och det outtalade. På samma sätt studerade jag inte enbart händelser, 

utan skeenden och förlopp i små sammanhang, vilka utgjorde en helhet. Jag studerade rummet, 

avdelningens utformning, antalet pedagoger, antalet barn, sättet valet var utformat på, 

ordningen på valet, barnens kommentarer och de vuxnas bemötande av dessa samt 

händelseförlopp, konversationer, samspel, konflikter och samarbete.  

Anledningen till att jag stannade kvar efter valet var för att jag ville observera hur valet sedan 

påverkade verksamheten, hur barnen i praktiken hanterade valet, hur de betedde sig kring valet 

av aktivitet, hur sammansättning av kompisar såg ut, vilka som lekte tillsammans och vilka som 
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inkluderades och exkluderades, vilka som valde utifrån kompisar och vilka som valde utifrån 

aktivitet och hur det i sin tur påverkade leken, vilka som bytte aktivitet och kamrater, hur 

uthålliga de var och varför allting såg ut som det gjorde. Jag antecknade så mycket som möjligt 

även om det givetvis var omöjligt att befinna sig i alla rum samtidigt. Jag såg och hörde det 

som var inom räckhåll för mina ögon och öron. Utifrån min position kunde jag få reda på 

barnens intentioner, tankar, åsikter och se deras samspel. 

 Bearbetning av empiri 

De observationer som genomfördes antecknades i ett block. Det fanns inga namn, varken på 

förskolorna, avdelningen, pedagogerna eller barnen. Barnen benämndes som X eller siffror och 

pedagoger som ped 1, ped 2 och ped 3. Detta för att avidentifiera och avkoda samtliga 

människor och förskolor som ingick i studien. Givetvis av respekt för alla inblandade, men 

också för att jag själv inte skulle kunna se vilket barn som sa eller gjorde si eller så, för att bli 

så öppen och objektiv i resultatet som möjligt. Som alla andra har jag min egen livsvärld som 

grund och jag bildar mig en omedveten uppfattning om olika barn, vilket gör att jag bemöter 

barnen utifrån dessa föreställningar och förväntar mig omedvetet olika beteenden från olika 

barn. Därför kändes det angeläget att avkoda pedagogerna och barnen för min egen skull och 

för resultatets reliabilitet.  

Alla observationer och det pedagogerna berättade för mig om valstunden gav mig mycket 

material som jag renskrev direkt efteråt på datorn. Detta för att ha det så färskt i minnet som 

möjligt, men också för att det var lättare att tolka min slarviga handstil samma dag då studien 

genomfördes. Varje observationstillfälle gav mig mellan fem och sju sidor. Efter jag skrivit 

själva observationerna valde jag att skriva ner mina egna reflektioner och tankar. Dels för att 

synliggöra dessa för mig själv, men också för att underlätta en framtida analys och diskussion. 

Enligt Trost (2005) börjar analysen redan vid studietillfället, då tankar väcks. Dessa är bra att 

skriva ned och bygga vidare på senare, då materialet ska analyseras efter en viss tid och 

forskaren fått distans till detsamma.  

När det kommer till att analysera kvalitativa studier finns det inga givna mallar som vid 

kvantitativa studier. Därför ges det stort utrymme att utforma sin egen analys, även om 

forskaren ska vara sanningsenlig materialet. Bearbetningen kan ske på olika sätt, det finns inget 

rätt eller fel, men materialet bör inte övertolkas för att undvika att läsa in sådant som faktiskt 

inte framkommit (Trost, 2005). När materialet var insamlat skrev jag därefter ut mina 

anteckningar från dator till papper och precis som Trost (2005) beskriver behövde materialet 

sorteras, kategoriseras, organiseras och analyseras. 

 Validitet och reliabilitet  

Validitet betyder för mig att göra giltig, medan reliabilitet står för tillförlitlighet. Då 

observationer ska återberättas så tydligt som det bara går och samtidigt beskriva hela 

sammanhanget som utgör det studien syftar till, blir det upp till läsaren att göra sina egna 

tolkningar.  

Den studie jag genomfört är svår att tillskriva reliabilitet därför att det är komplext att återberätta 

och beskriva observationer som jag själv tolkat för någon annan. Någon som skulle ha erfarit 
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dessa upplevelser på ett annorlunda vis än jag, vilket i slutändan skulle ge dem ett annat resultat. 

Det resultat jag utläste ur min egen forskning är mina egna tolkningar på det jag själv erfarit 

och uppfattat i relation till det fenomen jag studerat och de människor som ingick i den utifrån 

den kontext vi alla befann oss i. 

Svensson och Starrin (1996) synliggör och för en intressant diskussion kring begreppet validitet 

i förhållande till kvalitativ forskning. Ovanstående menar att validitet och reliabilitet som 

begrepp är svårseparerade, då forskningsmetoden måste vara av valid karaktär för att skänka 

resultatet reliabilitet. Genom att bygga sin studie, metod och analys på tidigare empirisk 

forskning legitimeras en valid tolkning som bygger på redan trovärdigt material.  

Vidare förklarar Svensson och Starrin (1996) det som att ingen kan bedriva kvalitativ forskning 

på helt objektiva grunder. En människa kan inte kliva ur sin egen erfarenhetsvärld och de 

upplevelser denna har och hur de tolkas. Istället ska validitet bygga på den granskning 

observatören som bedriver forskningen gör utifrån förhållandet mellan observatör, observerad 

och den kontext de befinner sig i. Giltigheten är därmed baserad på den unika observationen. 

Validiteten i den kvalitativa forskningens resultat är svår att applicera som ett generellt resultat, 

vilken gäller andra grupper i annan kontext. Det andra lägret förespråkar att validitet inte är 

direkt relevant för kvalitativ forskning, metod och analys. Och menar att innebörd, förståelse 

och tolkning är mer passande benämningar. Validitetsprövningens tillvägagångssätt diskuteras 

av både för-och emot sidan. Det går inte att applicera liknande metod och uppnå samma 

slutsatser i kvalitativa studier, ”det är snarare så att validitet är som integritet, karaktär och 

kvalitet, dvs egenskaper som ska bedömas i förhållande till syfte och omständigheter” 

(Svensson & Starrin, 1996, s.216). 

Metoden som användes kändes relevant för det som var syftet med studien, att studera 

valstunden som fenomen. Därmed kändes det naturligt att jag valde en kvalitativ, ostrukturerad 

studie som vilar på fenomenologisk grund. Det känns för mig därför motiverat att göra en 

observationsstudie. Detta för att så långt som möjligt studera fenomenet utan att styra det alltför 

mycket, utifrån mina egna föreställningar. Att rikta uppmärksamheten mot det som ska studeras 

och de människor som ingår i det som ska studeras och samtidigt föra anteckningar om det som 

sker, sägs och görs öppnar upp för att göra studien så vid och djup som det är möjligt.  

En aspekt som bör tas i beaktande är huruvida det som observerats är relevant för syftet med 

studien menar Roos (2014). Vidare fortsätter Roos (2014) sitt resonemang och hävdar att vid 

observation, utan någon form av styrning där det mesta tas med i anteckningarna, kan materialet 

bli fattigt ifall det inte finns ett fokus på det som ska studeras. Möjligtvis kan det i min studie 

innebära att all data inte handlar om valstunden, demokrati och inflytande.  

Jag ville inte enbart ha pedagogernas åsikter kring valstunden, vilket hade skett vid en intervju. 

Och även om jag hade valt att skriva öppna frågor hade det ändå varit frågor som för mig var 

relevanta, vilket bidragit till att begränsa studien till att ge svar på de frågor som redan rörde 

sig i mitt huvud. På det sättet hade pedagogerna gett mig de svar jag ville ha och dessutom hade 

svaren blivit mer teoretiska. Med observationer fick jag möjligheten att studera fenomenet i 

praktiken. 
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 Jag valde medvetet att inte intervjua barnen, då jag av tidigare erfarenhet upplevt att barnen är 

väldigt situerade i sina svar och att de känner sig mer utsatta om de intervjuas en och en. Den 

tilliten hade jag inte hunnit bygga upp och frågan är om det hade blivit samtal, mer än frågor 

och svar. Gruppintervjuer är ett alternativ, men inget alternativ för mig i denna studie, då jag 

tror att barngruppens talan är det som framförs och blir det generella. Vilket i sin tur endast för 

de verbala barnens talan och de små barnen och de barn som använder andra uttrycksformer 

inte kommer till tals (Franzén, 2014). Därmed skulle resultatet bli annorlunda. Och det skulle 

inte stämma överens med det syfte jag hade med studien.  

Givetvis finns det begränsningar med det sätt jag valde att genomföra min studie och det är 

delvis att jag inte hinner med att se allt och höra allt, jag kan inte befinna mig i flera rum 

samtidigt och jag hinner inte anteckna allt. Vissa dialoger är svåra att återge ordagrant och jag 

tror säkerligen att anteckningarna består av mitt eget språk, även om jag försökt vara objektiv i 

mina observationer.  

En aspekt som härrör tillförlitligheten är objektiviteten. Trost (2005) menar att det inte går att 

kräva en fullkomlig objektivitet vid kvalitativ forskning, då det är omöjligt att nollställa sig 

själv. Dock kan forskaren försöka bortse från sina egna åsikter och redogöra forskningen med 

så stor objektivitet som möjligt.  

Som Johansson (2003) beskriver det har den som observerat ett tolkningsföreträde för den 

grupp barn som den observerar. Barnen kan inte tas ur sitt sammanhang och det går inte heller 

att generalisera barnen som en grupp, vilka besitter exakt samma egenskaper och delar samma 

livsvärld. Även Johansson (2003) problematiserar kring svårigheten att bortse från sig själv och 

sin egen livsvärld, då man som pedagog försöker föra barns talan. Precis som Johansson (2003) 

beskriver är det endast vissa barn som kommer till tals och dessa barn kan inte ses som 

representativ för alla barn. Detta gäller endast dem i den kontext de befinner sig i.  

 I förlängningen påverkar det resultatet att jag inte styrkt mina iakttagelser med att filma eller 

spela in. Allt jag utgår ifrån är mina egna anteckningar och mina egna reflektioner och 

tolkningar, vilka förmodligen inte skulle ha tolkats på samma sätt för någon annan. Kanske inte 

ens jag vid ett annat tillfälle. Inte heller kan jag gå tillbaka och försöka se saker och ting ur 

andra perspektiv eller vinklar, annat än att försöka förstå mina anteckningar på att mer objektivt 

sätt och i ett annat ljus.  

Dock vill jag betona att mitt val av metod var relevant för mig och min forskning, utan att 

nedvärdera övriga metoder. Jag ville i denna studie inte ta reda på pedagogers åsikter eller 

barnens tankar kring valstunden genom att intervjua dem, utan jag vill genom att studera 

valstunden ta reda på hur alla inblandade samverkade och utgjorde valstunden.  

Genom ett ostrukturerat observerande ville jag synliggöra barnens upplevelse, tankar, åsikter 

och tolkningar och på så vis försöka förstå deras livsvärld. Jag ville också ta reda på hur 

pedagogerna bemötte barnen, på det sätt de faktiskt gjorde det och inte på det sätt de anser sig 

göra det. Jag ville inte heller att någon skulle berätta för mig vad valen baserades på, utan genom 

observation synliggöra det. Jag ville studera kontexten med alla de möjligheter och 

begränsningar som den innefattar eftersom det påverkar hela tillvaron. Detta hade jag utan 

observation misslyckats med. Saar och Löfdahl (2014) menar att ifall barnen ska ha inflytande 
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över forskningsprocessen räcker det inte alltid att ställa frågor till barnen, utan iaktta dem i sin 

vardagliga miljö, där de samspelar med andra barn, leker och utforskar sin omgivning. Det blir 

därmed relevant att observera barnen i sina handlingar då dessa är uttryck för barnens livsvärld.   

Ytterligare en bonus var att pedagogerna på samtliga förskolor berättade mycket för mig om 

valstunden, utan att jag ställde specifika frågor. Även om de förmedlade detta verbalt så fick 

jag mycket underlag för att kunna utläsa ett resultat. Pedagogerna talade utifrån arbetslagets 

tankar kring valstunden och vad som motiverade till utformningen av densamma. Därigenom 

fick jag en inblick i pedagogernas upplevelse av valstunden. Hur de tänker, vilka mål de arbetar 

mot, varifrån de får sina idéer, vilket syftet med valstunden är, hur deras arbetsdag ser ut och 

hur de planerar utifrån den. Deras personliga åsikter och uppfattningar kom också fram och 

samtalen genomsyrades av pedagogernas intention att göra det bästa för barnen utifrån deras 

möjligheter och inom de reella ramar som finns.  
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5 Resultat: 
Valstunden är en komplex situation och visst har organisationen betydelse allt från tider, till 

personaltäthet, till ytor, luncher, raster och dagliga rutiner. Barnens behov gällande vila, lek, 

omsorg och lärande låg också till grund för valstundens utförande. Utifrån dessa var 

aktiviteterna och vännerna de viktigaste parametrarna för barnens val. Barnen valde aktiviteter 

utifrån de förutsättningar de hade. Dessa var framställda av vuxna utifrån de förutsättningar de 

hade med barnens bästa i fokus, med läroplanen (Lpfö98, rev.2010) som grund och utifrån 

ledorden demokrati och inflytande. 

 Förskola 1 och 2 

Pedagogerna såg fördelar med att barngruppen var åldersblandad då de upplevde att de hann 

med de äldre barnen under vilans då småbarnen som behöver mer omsorg och närhet sov. De 

visste att de inte kunde tillgodose allas behov samtidigt. Pedagogerna lämnade de barn som 

ville leka ifred och fanns till hands för de barn som ville samtala och vara nära pedagogerna. 

Pedagogerna var medvetna om att de hade olika förhållnings- och arbetssätt och uttryckte en 

önskan om att ha mer tid till observation för att synliggöra det som inte är lika tydligt i den 

pågående verksamheten. 

Bilderna på aktiviteterna och barnen själva gjorde det lätt för samtliga barn att förstå vad de 

representerade genom att det visualiserades. Det verkade dock vara positivt i bemärkelsen 

delaktighet för de barn som inte kunde läsa. Aktivitetskorten vilka var detsamma som antalet 

barn placerades ut framför dem. Därmed visste barnen vad de hade att välja mellan, vad som 

fanns kvar att välja på samt hur många platser det var på varje aktivitet. Det fördes statistik över 

barnens val av aktivitet och kompisar. Utifrån allt detta samt frånvaron bestämde pedagogen 

turordningen. Alla barn var tvungna att vänta tills alla valt klart. Turordningen hade stor 

betydelse för hur barnen skulle välja. Aktiviteterna var begränsade och innehöll sällan fler än 

fem platser på samma aktivitet. Därmed fick inte alla barn sina förstahandsval och beroende på 

turordningen kunde barnen inte heller välja de kompisar de ville. Detta uttryckte de äldre barnen 

ett missnöje över. 

Givetvis hade också utbudet aktiviteter betydelse för barnens val, samt var dessa aktiviteter 

skulle utspela sig. De yngsta barnen valde i större utsträckning de aktiviteter som endast hade 

plats för två och lekte på de ytor som pedagogerna inte befann sig på eller kunde se, utan att gå 

dit. De äldre barnen befann sig vid alla tillfällen under uppsikt i köket och fick på förskola ett  

fler tillsägningar än de små, vilka i sin tur uppmuntrades betydligt mer. Pedagogerna satt med 

de mellansmå barnen vid det bord som angränsade de storas och pedagogerna uppvisade ett 

större engagemang, förde samtal på ett helt annat sätt och var mer lyhörda för de yngres behov. 

De små barnen ifrågasattes när de lämnade sin plats vid exempelvis toalettbesök och 

pedagogerna höll hela tiden reda på var de befann sig och vad de gjorde. De mellansmå barnen 

ville gärna vara tillsammans med en pedagog som satt med dem hela tiden, annars förlorade de 

intresset fort. De äldre barnen ville vara mer ifred och var mer upproriska när det kom till regler, 

speciellt då pedagogerna var utom hör- och synhåll. 

När valet avslutades skulle det städas undan, barnen skulle ha tänkt ut någonting nytt att göra 

och fick inte störa sina lekande kompisar. Pedagogerna hjälpte till att komma med förslag på 
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nya aktiviteter om detta inte kom naturligt eller när barnet vill sysselsätta sig med någonting 

som inte var tillåtet. Valet sträckte sig mellan efter lunch och fram till mellanmålet. Under den 

tiden hann valet övergå i en icke-uttalad avslutning av valet till fri lek och några barn blev 

hämtade av sina föräldrar. Pedagogerna var endast två då och barnen rörde sig fritt i lokalerna 

och gjorde som de ville. Stämningen var på förskola ett var generellt mer livad, högljudd, fler 

tillsägningar förekom och barnen sprang omkring och busade mer. Detta skedde inte på den 

andra förskolan där den lugna stämningen var ihållande. Dock skilde sig barnantalet åt markant. 

 Förskola 1  

Under själva valet var pedagogen som höll i det, väldigt lyhörd för alla behov och hen försökte 

verkligen tillgodose alla barn genom att tala med dem, lyssna, försöka förstå vad de tänkte och 

menade samt tröstade genom närhet, värme och anknytning. När valstunden var över fanns inte 

samma utrymme att delta i barnens aktiviteter. Det var mer spring från pedagogerna och det 

framgick inte riktigt vad de gjorde eller när de bytte raster. Därmed saknades det i vissa tillfällen 

fokus på barnens verkliga intentioner, vilket ledde till ett bemötande som inte gav barnen 

särskilt stort stöd.  

Materialet skulle användas på traditionellt sätt och inte till annat. Det hindrade barnens 

kreativitet och fantasi, samt deras eget utforskande och indirekt deras inflytande under deras 

aktiviteter inom valstundens ramar. Detta hade givetvis kunnat ske utanför valstunden också 

och handlade väldigt mycket om den stress pedagogerna var utsatta för. Om det saknades tid 

att lyssna och försöka förstå barnen, så försvann också lyhördheten för barnen och de tolkades 

istället efter pedagogens egna uppfattningar och inte utifrån den barnet var eller vad barnet 

försökte åstadkomma. Ett exempel på detta var när barnen skulle rita och sorterade och samlade 

pennorna i händerna istället. Hur barnen sorterade, utifrån längd, färg eller liknande och hur de 

samtidigt använde sin finmotorik och samtalade med varandra var ett matematiskt tillfälle som 

inte togs till vara på, eftersom pedagogerna ansåg att pennorna enbart skulle användas till att 

rita.  

Ett annat lärtillfälle uppstod när barnen konstruerade och verkligen provade sig fram, 

undersökte hur högt de kunde bygga, hur mycket tryck byggnationen tålde, hur den kunde 

användas på olika sätt i olika sammanhang samt upptäckte friktionen. Det gav pedagogerna ett 

gyllene tillfälle att utveckla barnens matematiska och tekniska förmåga, tänkande, engagemang 

och utveckling. Men att bygga lugnt vid bordet för att byggmaterialet inte skulle gå sönder var 

viktigare.  

Självklart var det inte så i alla sammanhang och barnen fick ändå hela tiden doser av 

uppmärksamhet. Pedagogerna var måna om att barnen skulle ha det bra och att det inte skulle 

uppstå konflikter. De frågade kontinuerligt vad de gjorde och om allt gick bra.  

Utbudet av aktiviteter och sammansättningen av barngrupperna påverkade stämningen och 

upplevelsen av valstunden. Att befinna sig i ett enskilt rum som var anpassad till aktiviteten 

skapade en lugnare miljö, medan de som sysselsatte sig med olika i aktiviteter och befann sig i 

samma rum, konkurrerade på ett annat sätt om de vuxnas uppmärksamhet, sina egna 

prestationer och störde varandra i sina arbeten. Ljudnivån höjdes och stämningen blev mer 

livad. 
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 Förskola 2 

Pedagogerna var fenomenala på att inta barns perspektiv. De såg värdet i att mötas och kliva in 

i varandras livsvärldar. Barnen bemöttes utifrån uppfattningen att de var fullvärdiga människor. 

Pedagogerna lyssnade, frågade, försökte förstå och tillsammans med barnen samtalade och 

reflekterade de, vilket utvecklade valstunden till någonting märkbart meningsfullt. De var de 

anpassningsbara och barnen som ansågs vara framtiden fick leda. Allt barnen sa och gjorde togs 

tillvara. Pedagogerna följde barnen på ett smidigt sätt där de anammade barnens tankar och lät 

dessa leda arbetet och samtalet vidare.  

Det fanns ingen som sa att materialet skulle användas på ett tilltänkt och uppenbart sätt. Ingen 

blev heller tillsagd när materialet användes på ett påhittigt och nytt sätt av barnen. Det snarare 

uppmuntrades genom att pedagogerna visade stort intresse och engagemang för barnens 

tänkande, kreativitet, fantasi och utforskande. Dessutom bidrog pedagogerna till att barnens 

tankar fördjupades då det ställdes nya frågor av pedagogerna som fick barnen att spinna vidare. 

Pedagogerna gjorde materialet tillgängligt och hjälpte barnen att ta fram och städa undan, samt 

delta i deras aktiviteter och samtal. Allt detta skedde inom valstundens ramar.  

Andra observationstillfället då det inte var valstund skedde samma bemötande och bejakande 

av barnen och deras initiativ, intressen och tankar. Bemötandet var detsamma även utanför 

valstunden och visade prov på pedagogernas förmåga att anta barnens perspektiv, vilket var 

väldigt individuellt och oberoende situation och aktivitet. På de andra förskolorna där 

barnantalet var större, kunde pedagogerna inte vara tillsammans med barnen hela tiden och de 

kunde inte föras liknande samtal med samtliga barn.  

Pedagogerna menade att utformat valstunden för barnens skull. De visade prov på att de förlitar 

sig på barnen och deras förmågor genom att låta dem leka för sig själva i angränsande rum. De 

tilläts utveckla och utforma sin egen lek på eget vis och pedagogerna var måna om barnen ur 

den bemärkelsen att de var under konstant tillsyn. Vidare försökte pedagogerna ge barnen 

utrymme att tänka, tycka och påverka. Samt gav dem ansvar och rättigheter i demokratisk anda. 

Allt detta i en ram som passade verksamheten, småbarnsbehoven samt personalens raster. 

 Förskola 3  

Valstunderna var väldigt olika beroende på vilka aktiviteter pedagogerna valt ut och hur de 

sedan valdes av barnen, vilken pedagog som höll i valet och i vilka rum aktiviteterna skulle 

utspela sig. På denna förskola gavs barnen möjlighet till omval efter att ha sysselsatt sig med 

sitt första val i cirka en kvart. Det var inte viktigt att de flyttade sina namn på tavlan och barnen 

fick i mångt och mycket göra som de ville. Det var flytande gränser och det var inte viktigt att 

allt skedde på samma sätt varenda valstund.  

Det som skiljde de två olika dagarna åt, var pedagogernas bemötande och barnsyn. Den ena lät 

barnen vara fria och lyssnade och fanns där, men sa inte så mycket och styrde dem inte alls 

gällande vänner och platser. De fick tänka mycket själva och ta eget ansvar. Det verkade till 

synes fungera. Pedagogen var också väldigt lugn, långsam och flexibel vid själva valstunden 

och det återspeglades i barnen. Pedagogen sa inte ifrån och det tycktes inte heller behövas.  
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Andra dagen var barngrupperna fler till antalet, vilket också ökade antalet barn. Pedagogen 

hade en bestämd uppfattning om barn generellt och hur de skulle bemötas. Detta var ett mer 

traditionellt synsätt och utifrån det blev stämningen annorlunda och mer livad. Det fanns olika 

anledningar till det, men pedagogernas bemötande fick betydelse för barnens agerande.    

Förskolan hade valkort med barnens namn. Vissa av barnen kunde läsa och känna igen dessa, 

och därmed kunde de lista ut eller se vad de andra valde och välja utifrån det. Även om de inte 

kunde läsa saknade det betydelse då barnen inte behövde vara lika uthålliga som på de andra 

förskolorna och det var lätt att tillsammans med sina kompisar gå till tavlan, flytta sina namn 

och välja samma aktivitet. Eller så gick de inte till tavlan, utan sökte upp varandra och lekte 

med varandra ändå, med vad de önskade. 

På denna förskola fanns det inte riktigt några begränsningar på antalet barn som kunde välja 

samma aktivitet och därmed kunde barnen välja det som kompisarna valt eller vad de var 

intresserade av. Det var dock endast tillåtet ifall allting fungerade som pedagogerna önskade. 

Vad detta kunde vara var individuellt mellan pedagogerna och inte en konsekvent regel, utan 

en aktivitet kunde stängas ifall pedagogen ansåg det vara fullt, beroende på vilka som valt det 

och huruvida de lekte bra tillsammans och sysselsatte sig med det rummet var avsett för.  

Att få välja senare i turordningen hade inte så stor betydelse, eftersom det var relativt fritt att 

välja mellan de aktiviteter som var tillgängliga. Alla kunde få sina förstahandsval, samt välja 

själva vilka de skulle leka med. Detta skapades förutsättningar för genom den stora lekytan, de 

olika rummen och materialet fanns tillgängligt hela tiden. Där var det flera små grupper eller 

par av barn som antingen var ensamma i ett rum eller som arbetade bredvid varandra i samma 

rum. Några befann sig lite överallt.  

Antalet pedagoger var fler och var utplacerade i olika rum med olika barn och aktiviteter. 

Barnen uttryckte att det var viktigt för dem att få välja först. Detta uppmuntrades inte av 

pedagogerna vilka valde turordning utifrån barnens uppförande och särade medvetet på vissa 

barn. Inga barn på denna förskola fick stanna kvar och se vad kompisarna valt, men det hade 

de redan bestämt innan valet. När pedagogen ansåg att vissa barn skulle säras på eller välja 

andra aktiviteter väntades barnets namn ut och grupperna påstods vara fulla.  

 Valstundens syfte 

Pedagogerna betonade att demokrati var grunden för valet och ansåg att det var i det lilla 

vardagliga som barnen behövde få inflytande, vilket de gavs genom att välja aktiviteter, föreslå 

nya val vilka skulle ersätta de gamla och vilka som skulle plockas bort. Valstunden skulle vara 

rolig och lustfylld för barnen och inte ett tvång. Tanken var att pedagogerna inte skulle styra 

och ställa över barnen. De var under tillsyn, men pedagogerna litade på dem och deras 

förmågor, vilket stärkte deras självkänsla och självförtroende. Barnens val skulle vara i fokus 

och syftet var att göra självständiga val samt stå för dessa och inte låta vänners val leda dem. 

Detta skulle hjälpa barnen att slappna av och begränsa sig. 

Pedagogerna styrde dock valen om barnen valde någonting de inte behärskade eller när det 

fanns en tendens på att välja samma aktivitet eller kompisar hela tiden. Tanken var att detta 

skulle leda till att barnen kunde finna nya vänner, intressen och därmed lära sig nya saker. Ingen 
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skulle heller exkluderas och hamna utanför gruppen. Pedagogerna ville skapa förutsättningar 

för barnen att komma överens, utveckla tålamod, lära sig lyssna, ta hjälp av varandra komma 

vidare tillsammans och utveckla sin empatiska förmåga. De försökte vara flexibla vad gällde 

allting inom valet, men de uppmuntrade barnen till självständighet och uthållighet. Och barnen 

skulle respektera varandras val. 

Det fanns en uppfattning pedagogerna delade om att det efter lunchen fram till mellanmålet då 

de yngre barnen behövde sova, lätt blev livat och att valstunden blev ett sätt att dämpa barnen., 

sänka tempot, ljudnivån och skapa ett lugnare klimat. Vilket i sin tur ledde till att de äldre 

barnen också fick vila och att de kunde sysselsätta sig med någonting de valt, på ett mer 

koncentrerat och fokuserat sätt. Enligt pedagogerna fanns det ett behov av det och det skapade 

meningsfullhet för alla tre inblandade parter som de små barnen, de stora barnen och 

pedagogerna utgjorde. Valstunden var en vardagligt återkommande rutin och barnen visste vad 

de hade att förvänta sig, vilket skänkte barnen trygghet. Olika rum, miljöer och material inbjöd 

till olika aktiviteter och dessa styrdes genom att stängas av, plockas fram och så vidare. 

Pedagogerna ville erbjuda material och aktiviteter för att barnen skulle kunna utveckla sina 

förmågor genom lek, som ett verktyg till lärande. Pedagogerna ansåg att de var deras uppgift 

att uppmuntra, utmana och fånga upp vad barnen var intresserade av och möta dem där de 

befann sig. De ansåg att de äldre barnen hade förmågan att göra medvetna val och leka utifrån 

dessa. Genom leken lärde sig barnen kommunicera, dela ut roller, upptäcka vad som var bra 

och vad som var dåligt samt lärde sig pröva nya sätt.  

För att berika leken fanns olika sorters aktiviteter att välja på-  byggmaterial och konstruktion 

blandades med småfigurer. Samtliga var uttänkta med läroplanen som grund med syftet var att 

väva in de alla olika målen. Arbetet skedde i tematisk form och olika ämnen berördes. Delar av 

temat implementerades i valstunden i form av anpassade aktiviteter och på så vis skapades ett 

sammanhang och lärande genom olika uttrycksformer enligt pedagogerna. 

 Organisationens betydelse för valstunden 

Pedagogerna menade att det handlade om att räcka till som personal utifrån de rådande 

förutsättningarna och om noggrann planering för att få logistiken att fungera. Efter läsvilan gick 

en pedagog på lunch, en la de små, en höll i valstunden och var därmed ensam med barngruppen 

tills den som lagt de små kom tillbaka då de somnat. Den pedagog som återkom från lunchen 

tog över valet, medan den som höll i valet gick på lunch. 

Det fanns en planering och en organisation kring valet som var utarbetad och inspirerad av olika 

förskolor, erfarenheter och kompetenser och sammansatt till en egen utformning. Pedagogernas 

utgångspunkt var att med barnen i fokus göra det bästa av den situation de ansåg sig befinna 

sig i utifrån personaltätheten, planeringen och organisationen. Vilket hade betydelse för 

valstundens existens och utformande. Det fanns inte tillräckligt med resurser för att barnen 

skulle få göra allt de ville, samtidigt och hela tiden. Personalantal, ytor, material och 

barngruppens antal och sammansättning samt sovtider var några av faktorerna som hade 

betydelse.  
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Den omgivande miljön utgjorde en betydande faktor på så sätt att möbler inte var 

barnanpassade, materialet undanstoppat och lekytor begränsade. Borden, stolarna och vissa av 

leksakerna var på hög höjd eller bortplockat på två av förskolorna. Att materialet inte fanns 

tillgängligt från början berodde på att pedagogerna ansåg att det inte skulle vara lika intressant 

om det var framme konstant. Vissa aktiviteter och material var inte anpassade för yngre barn 

och därför blev valen även i dessa fall styrda ibland. Det fanns dock en tanke på att de små 

barnen skulle få känna att de behärskade vissa saker och att de stora samtidigt skulle 

uppmuntras att vidareutveckla sina befintliga kunskaper.  

Pedagogerna såg barnen utifrån den bemärkelse att de visste vad de hade för intressen, vilka de 

lekte med, varför de gjorde det, samt vad de kunde och hur detta skulle kunna utvecklas. Och 

de visste utifrån detta, vilka förutsättningar de skulle skapa för dem. Det utgjorde grunden för 

hur verksamheten skulle utvecklas. Intentionen från pedagogernas sida var att bemöta barnen 

utifrån att de var kompetenta, på ett respektfullt sätt, genom att de försökte vara lyhörda för 

deras behov, samt intressen. De benämnde barnet som individualistiskt och självständigt och 

detta återspeglades i pedagogernas uppfattning om barnet.  

Pedagogerna ville att valet skulle vara utmanande, lustfyllt, uppmuntrande och spännande och 

var därför noga med att byta ut aktiviteterna eller skifta dem. Barnen kunde genom sina egna 

erfarenheter och behov, samt individuella önskemål välja det som passade dem bäst. Vilka 

behoven var skilde sig åt. Samtliga pedagoger försökte se till dessa och tillgodose dem så långt 

det var möjligt. Dock sågs en situation eller händelse ur flera perspektiv och i vissa lägen var 

det svårt för pedagogen att bedöma situationen, hur den skulle hanteras och hur specifika barn 

upplevde den vilka åtminstone utifrån kroppsspråket och verbala uttryck att döma tycktes känna 

sig åsidosatta och orättvist behandlade. Givetvis var inte alla barn nöjda hela tiden.  

Pedagogernas bemötande grundades på deras egen individuella bakgrund och erfarenhet. 

Kommunikationen visade sig ha enorm betydelse för att få reda på barns erfarenheter, men 

också göra dem delaktiga i pedagogernas erfarenheter för att skapa ett vidare samtal. 

Referensramarna låg till grund för samtalen och var ett sätt att kliva in i barnens livsvärld. 

Samtliga pedagoger bemötte barnen på det sätt de ansåg vara bäst utifrån de förutsättningar och 

erfarenheter de hade. De hade barnen i fokus och tycktes verkligen vara intresserade av barnen, 

barnens lärande och utveckling.  

Det fanns individuella arbetssätt och synsätt bland de olika pedagogerna, vilket kom till olika 

uttryck i mina observationer. Pedagogers olika bemötande av barnen, berodde delvis på att de 

kom från olika skolor med olika teorier som inte alltid var kompatibla med varandra, men som 

ändå kunde motiveras med läroplanen som grund, då den ger relativt stort tolkningsutrymme.  

De vuxna hade olika fokus på barnens tänkande och kreativitet. Det verkade för vissa svårt att 

tänka utanför ramarna och låta barnens fantasi leda dem i arbetet, medan andra verkligen 

lyssnade på barnen och lät dem framföra sina tankar, vilket ledde till fina samtal och 

vidareutveckling av det som skedde.  
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 Vad barnen baserar sina beslut om aktivitet på 

Genom att det fördes statistik på två av förskolorna kunde pedagogerna konstatera svart på vitt 

att vissa barn valde vissa aktiviteter och vänner framför andra. Några aktiviteter i sig var mer 

populära än andra, däribland lärplattor som var begränsade till två platser. Barnen kunde se alla 

aktiviteter och alla kompisars val framför sig hela tiden, vilket fick konsekvenser.  

Barnen som valde först kunde visa sig osäkra på sina val eftersom de inte visste om kompisen 

skulle välja samma. Det synliggjordes genom att de tvekade och frågade varandra, gjorde upp 

i förhand och gjorde tecken åt varandra eller att de stannade kvar, gömde sig och tittade på i 

smyg tills alla valt. Barnen gjorde inte konsekvent självständiga val på så vis att de valde utifrån 

intresset av aktivitet, utan påverkades utifrån någon annans vilja. Vissa barn valde alltid 

varandra framför aktivitet. Några barn ”satt ihop” och valde alltid varandra oavsett aktivitet och 

hoppade mellan dessa. De hängde ihop hela valstunden oavsett om aktiviteterna förändrades. 

Barnen tilläts i viss utsträckning att välja tillsammans, komma överens och förhandla med 

varandra, de fick vara varandras trygghet och lära i relation till varandra, men det var 

pedagogerna som i slutändan bestämde hur utfallet av valet blev. 

Det fanns även barn som inte valde i relation till någon annan. Kanske för att de ville ha det så 

och gjorde ett eget val, bortsett från alla andras val, eller för att de trivdes ensamma. Vilket 

också var tillåtet. Pedagogerna ville inte att någon skulle känna sig exkluderad eller ensam och 

var flexibla på så vis att barnen fick välja om, utifrån deras egen upplevelse av utanförskap eller 

ensamhet. Det hände att barn valde aktivitet för att slippa vara tillsammans med ett visst barn. 

Valstunden tycktes ses som ett avbrott från vissa kompisar och blev någonting barnen själva 

kunde välja utifrån intresse, då platserna var begränsade. Dock gällde detta inte på förskolan 

med den stora barngruppen och de stora utrymmena. Där fanns det möjlighet att följa en kompis 

hela tiden och det fanns exempel på det. En del barn bekräftade andra barn genom att säga att 

de skulle välja samma, men gjorde inte det. En del barn var rädda att säga emot sin kompis och 

en del styrde sina kompisar i alla val inom valstunden. 

De äldre barnen valde aldrig utifrån någon yngre, men däremot valde syskon varandra ibland. 

Det verkade viktigt för de äldre barnen att vara tillsammans i stora grupper och de som hamnade 

utanför visade ordentligt missnöje. Äldre pojkar valde i större utsträckning aktiviteter som var 

livade tillsammans med andra pojkar. Flickor tenderade att välja lugnare aktiviteter med andra 

flickor. Detta var dock inte en regel utan undantag.  

Små barn lekte i större utsträckning själva och verkade inte bry sig i vad någon annan gjorde. 

De var helt absorberade av leken. Det fanns också små barn som valde aktivitetskort utifrån att 

de påverkades av bilden på något vis, mer än den aktivitet den representerade. De små barnen 

tycktes välja utifrån vad de ville göra eller de kort som de gillade, medan det för de äldre 

verkade ha mindre betydelse, då det var viktigare att vara i större grupp och tillsammans med 

de jämngamla barnen. De små kunde leka ensamma om de fick sysselsätta sig med någonting 

som för dem verkade intressant och roligt. 
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 Valstundens betydelse för barnens inflytande och delaktighet i den 

vardagliga verksamheten 

De äldre barnen uttryckte att de ville byta/avsluta valet efter kortare tid än de yngre, vilka gled 

lite mellan aktiviteterna och sa ingenting om byte. De äldre barnens vilja tillgodosågs inte i 

samma utsträckning som de yngres. Det ställdes högre krav på de äldre gällande uthållighet, 

samarbete och konflikthantering. Men då hade de också fler rättigheter och de fick ta ansvar 

över de yngres lärande genom att agera förebild och leva efter de gemensamma regler som 

förskolan utformat. I många avseenden fick barnen ta eget ansvar över sina val och de 

konsekvenser de fick samt över utvecklingen av det egna lärandet när de väl sysselsatte sig med 

sitt val. Valet bildade grupper vilka utvecklade kompisrelationer, barnen förhandlade, gjorde 

överenskommelser, kompromisser och avkall på sin egen vilja för att följa någon annans.  

Hela valstunden som koncept innefattade hänsyn, empati och respekt. Respekt visades för 

varandras val, medkänsla uttrycktes genom att hjälpa och bistå varandra, men också ge 

utrymme för de barn som för tillfället var i störst behov av en vuxen. Barnen visade hänsyn 

genom att låta de små sova och att de inte störde varandra i valet genom att hoppa mellan 

grupper och aktivitet. Barnen fick inte heller avsluta sina aktiviteter, utan att ha hittat på 

någonting nytt som inte störde de andra i deras lek. Detta var inte helt enkelt i alla lägen och 

vissa barn uttryckte en viss osäkerhet kring vad som fanns tillgängligt och vad som var tillåtet. 

Ofta ville barnen göra någonting som det saknades möjlighet till som exempelvis bus, spring 

och jaga och de visade respekt eller medvetenhet om att det var av vikt att anpassa sig efter de 

vuxnas vilja och göra det som var tillåtet. Att barnen framförde andra tankar och åsikter som 

inte gick ihop med pedagogernas, bemöttes på förskola ett som trots. Inte som någonting att 

reflektera över och utveckla. Därför smög barnen också inför pedagogerna när de visste att de 

gränsade till det otillåtna. Det fanns en obalans i relationen mellan barnens mod om att våga 

göra sin röst hörd och pedagogernas förmåga att lyssna för att förstå i vissa fall. 

Det visades även en stor respekt för valet från barnen. De var ingen som protesterade mot det 

eller tillvägagångssättet. Däremot protesterade barnen mot aktiviteterna, gruppfördelningen och 

turordningen. Reglerna var utan tvekan viktiga för barnen och det inte uppskattades att dessa 

bröts ibland. 

Barnen tog olika ansvar i olika sammanhang och i olika moment. Dels över leken, relationerna, 

de gemensamma reglerna, sitt samarbete och städningen. Det skedde att barn smet undan och 

lämnade över ansvaret på kamraterna. Det var väldigt individuellt, beroende på situation, 

sammansättning barn och val av aktivitet. Det mesta var väldigt situationsbundet. 

Valet omkonstruerade gruppindelningarna och gav förutsättningar att leda barnen mot nya 

vänner och lärande, samt utvecklar sin förståelse och respekt för andra. De konflikter som 

uppstod var viktiga att reda ut för barnen och även pedagogerna. Känslorna och upplevelserna 

bemöttes i många fall med stor respekt och det gavs utrymme att kommunicera dessa för att 

kunna förstå varför konflikten uppstått. Det var av vikt att barnen tog hand om sina känslor och 

sina besvikelser och lärde sig hantera dessa. 
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Genom att styra valen ville pedagogerna att barnen skulle prova alla aktiviteter därför att det 

kunde stimulera barnen till vidareutveckling. Men också för att barnen skulle få uppleva att det 

i en demokrati inte alltid går att vara först eller att alltid får sin vilja igenom, då detta sker på 

bekostnad av alla andra. Pedagogerna följde inte alltid barnens vilja och därigenom 

cementerades också hänsyn och empati enligt dem.  
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6 Diskussion 

 Metoddiskussion 

Samtliga förskolor var väldigt välkomnande och tillmötesgående. Allt skedde smidigt och 

enkelt och det var fritt för mig att genomföra observationerna helt efter eget huvud. Det gav 

mig utrymme att göra det som passade mig och mina studier bäst. Förberedelserna i form av 

det observationsschema jag gjort kunde jag inte alls använda mig av, så allting blev förvirrat 

och osammanhängande och jag upplevde det som att jag inte förberett mig alls.  

När jag mötte barnen ville jag att de skulle uppleva mig som någon som smälte in, mötte dem 

på deras nivå och som var utanför den dagliga verksamheten, men som någon som var där för 

att lära. Jag ville inte att barnen skulle uppleva det som att jag hade ett fysiskt överläge, som 

om jag inspekterade dem. Därför försökte jag sitta på sidan om barnen, som de satt. Antingen 

på stol eller direkt på golvet.  

Det hade underlättat om jag börjat på en förskola som jag kände till. Dock tvingades jag att 

anpassa mig efter situationen och vara flexibel, vilket i förlängningen gav mig mer material. 

Det var en lärdom i sig, att allting inte blir som planerat, men att det går att utvärdera och göra 

på ett annorlunda sätt. Kanske inte bättre, men mer anpassat utifrån den kontext arbetet ska 

genomföras. För mig hade det varit tryggast att få göra studien på förskolor jag kände till. I 

detta fall fick jag utmana mig själv och göra en studie på två förskolor jag inte hade någon som 

helst aning om vad jag skulle möta. Vilket förmodligen gav utrymme för en mer öppen 

uppfattning och vidare bild, än vad jag hade haft annars på en förskola jag redan besökt.  

Förskola ett som jag tidigare besökt kände jag till den ena väldigt väl. Lokalerna, pedagogerna, 

barnen, föräldrarna, miljön, utformandet av verksamheten, rutinerna och valstunden. Fördelen 

med det var att jag slapp ta in allting samtidigt, utan kunde fokusera på valstunden direkt, utan 

alla nya intryck och utan att tänka på mig själv och mitt bemötande av alla som verkar på en 

förskola. Den andra förskolan har jag besökt en gång tidigare och kände därmed igen lokalerna 

och personalen. Barnen var jag dock inte bekant med. Inte heller hade jag deltagit vid en 

valstund, men jag kände till proceduren. Kombinationen av att jag kände mig välkommen och 

trygg med omgivningen, tillsammans med att jag inte visste hur just valstunden skulle gå till 

och hur resultatet skulle bli, tror jag blev den bästa kombinationen. En annan fördel var det låga 

barnantalet vilket gjorde underlättade för observationen och det insamlade materialet. 

Nackdelen med att barnantalet var så lågt gjorde att materialet blev tunnare och inte 

representativt för den verksamhet som annars bedrevs. Barnens val, sammansättning av grupp 

samt arrangemanget blev annorlunda, men för min studie vet jag inte om det ens var relevant, 

då valstunden i sig skulle studeras.  

Diskussionen mellan dessa för- och nackdelar anser Franzén (2014) är relevant, eftersom det 

påverkar forskningen. Det kan vara till fördel att jag inte kände barnen på två av förskolorna, 

då jag inte hade någon uppfattning om vilka barnen var. Det måste ha gjort att jag kunde se på 

barnen utifrån den situation de befann sig i och inte utifrån den uppfattning jag hade sedan 

tidigare av barnen. Nackdelen med det måste ha varit att jag inte på förväg förstod syftet med 

att pedagogerna styrde barnen, men att det fanns en bakomliggande tanke bakom det, utifrån 
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barnens olika sätt att vara och fungera i gruppen. Men det väcker också frågan om den som är 

oberoende betraktare kan observera vilka barnen blir i den skapande kontexten och inte dem de 

anses vara utifrån pedagogernas befintliga syn på barnen. Den omgivande miljön som barnen 

befann sig i och var en del av känns självklar när den är upplevd och krävs att beskrivas, vilket 

är svårt men relevant för valstundens utformning.  

Att jag stannade kvar då valet redan var genomfört bidrog inte enbart till att förstå barnens val 

på ett djupare plan, utan gav mig möjlighet att förstå verksamhetens utformning och de rutiner 

som fanns på förskolan. Dessutom fick jag ta del av planeringen och pedagogernas lösning på 

hur de skulle kunna få lunchrast. 

Jag försökte se sammanhanget och eftersom jag satt på sidan och hade en helt annan position 

än pedagogerna, kunde jag se barnens intentioner, vilket en delaktig pedagog har svårt att hinna 

med att se eftersom det är så många olika behov som ska tillgodoses samtidigt. En del av det 

jag observerade av barnen, blev av pedagogerna, tagna ur sitt sammanhang och barnen bemöttes 

inte alltid utifrån sin livsvärld. Jag kände inte till alla barns tidigare erfarenheter, men jag kunde 

urskilja sammanhanget och barnens upplevelse i specifika situationer och hur dessa inte togs 

hänsyn till av pedagogerna, i flera fall. Det blev en miss i kommunikationen och barnen hade 

svårt att verbalt få fram sin mening, även om de genom andra uttrycksformer visade missnöje. 

Pedagogerna löste konflikter utifrån den situation barnen befann sig i då pedagogen ingrep, utan 

att ta reda på de underliggande orsakerna till att konflikten uppstått. Kroppsspråket är viktigt 

för interaktionen mellan människor (Franzén, 2014), vilket enligt mig var svårt att uppfatta för 

pedagogerna ibland. Vidare betonar ovanstående att interaktionen inte är allt i en lärprocess, 

utan att miljön är en viktig del av den. 

Medan jag observerade alternativt efter observationerna, talade alltid en pedagog med mig om 

tanken med valstunden. Det verkade finnas ett behov att få berätta det eller en intention att 

verkligen synliggöra och få mig att förstå alla aspekter som är bakomliggande för valstunden. 

Medan de självmant och på eget initiativ berättade för mig om valstunden, antecknade jag allt 

jag hann med. Jag ställde så öppna frågor jag kom på om jag undrade över någonting, samt 

bekräftade att jag förstått rätt och för att vidareutveckla samtalet, vilket blev naturligt i 

sammanhanget. Pedagogerna besvarade dem gärna och samtalet spann vidare medan jag 

antecknade febrilt. Nackdelen var att hinna med att skriva allt, då detta egentligen inte var tänkt 

som en del av studien, utan mer som ett kompletterande redskap, ifall studien visade sig vara 

fattig. Det fanns därmed inga inspelningar, ingenting mer än mina anteckningar och mitt minne 

att luta sig mot. Dock fanns det återkommande nyckelorden som vävdes in i en sorts 

sammanfattning. Fördelen var att jag fick olika samtal med olika pedagoger som alla blev 

representanter för arbetslaget i en observationsstudie. Sådant som jag inte tror att jag kommit 

åt på samma sätt om jag skickat ut frågeformulär eller intervjuat pedagogerna. Jag kan tänka 

mig att det blivit mer konstlat och nervöst, både för mig och pedagogerna. Speciellt när samtalet 

spelas in. Då väger pedagogerna varje ord skulle jag tro. Detta kom spontant och självmant och 

det fanns ingen styrning i det som sas. På grund av att jag antecknade samtidigt, vilket jag fått 

deras tillstånd att göra, så pratade jag knappt någonting och pedagogen fortsatte med eftertanke 

att prata. Ibland kom allting med en väldig hastighet och de gav mig små pauser att skriva och 

så fort jag tittade upp fortsatte de att berätta.  
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Jag tror att pedagogerna kände sig trygga i den kontext de är vana att befinna sig och prata om 

en situation som faktiskt under samtalet är pågående. I situationen pågår så mycket som 

synliggörs för pedagogerna som de kommer på och som de berättar om. Hade jag genomfört 

detta på annat sätt hade jag inte fått ut så mycket empiri som jag nu fick. Eftersom pedagogerna 

inte fullt ut förstod syftet med mina observationer och var väldigt osäkra på om de kunnat bidra 

på något vis, tror jag att inflytande och demokrati blev ledord för dem. De berättade dock 

mycket bortom det, vilket gav mig svar på frågor som de inte visste att jag vill ha. Det är för 

mig ett bevis på att pedagogerna inte serverade mig det svar som de trodde att jag var ute efter 

och att de inte förskönade alla olika anledningar till att valstunden existerade.  

Syftet var inte att jämföra de olika förskolornas arbetssätt, utan synliggöra valstunden som 

fenomen. Med olika kontext, olika tillvägagångssätt samt olika pedagoger och barn anser jag 

själv att det är svårt att avgöra vilken betydelse för resultatet förskolorna som till sist blev dem 

jag utförde min studie på, mer än att resultatet inte är kan ses som generellt, utan enbart som 

studie av dessa specifika förskolor och deras arbetsmetoder. Givetvis har mina tolkningar 

betydelse för slutresultatet samt mina förgivettagande och föreställningar. Hade jag studerat 

valstunden på andra förskolor hade resultatet förmodligen varit annorlunda på grund av 

kontexten.  

För mig var detta så otroligt intressant och lärorikt, men jag förlorade mig i allt insamlat material 

och fick problem med att avgränsa och förmedla mig och göra arbetet levande. Det blev 

komplicerat att skilja på vad som faktiskt var observationer, resultat och tolkningar. På det sättet 

blev det svårt för mig att presentera ett resultat som var relevant för syftet med studien och 

vilket gav svar på mina frågeställningar. På så vis var observationer inte en bra metod att få 

svar på mina frågor. Intervjuer hade varit mycket lättare att presentera för andra och hade 

definitivt bantat ner hela arbetet och den röda tråden hade genomsyrat arbetet och varit lätt att 

följa för en läsare. Detta är ena sidan. Å andra sidan var det inte det jag ville. Det var inte 

pedagogernas upplevelser jag ville synliggöra och jag ville inte heller intervjua dem. Detsamma 

gällde barnen. Jag ville synliggöra barnens upplevelser av valstunden genom att observera dem 

i deras kontext. Så jag har ställt mig frågan om mina frågeställningar var representativa för det 

jag ville ta reda på.  

Generellt är metoden sättet att besvara frågorna och komma fram till ett resultat. Det blir därmed 

viktigt att utgå från frågorna för att få fram ett resultat och det bästa sättet att göra det på är 

kanske den metod som bör appliceras. Jag ställer mig i efterhand tveksam till om metoden jag 

valde var av rätt karaktär. Men det som gör mig än mer tveksam är frågeställningarna och 

resultatet. Observationerna i sig gav så otroligt mycket. Fokuset var kanske inte felriktat, men 

alltför brett, vilket gjorde bearbetningen av materialet och arbetet spetigt och omfattande.  

 Resultatdiskussion 

Barnen gjorde inte konsekvent självständiga val på så vis att de valde utifrån intresset av 

aktivitet utan påverkades utifrån någon annans vilja, men samtidigt innebär det inflytande över 

tillvaron att få bestämma vem eller vilka barnen vill umgås med. Kanske kunde det också vara 

så att barnen upplevde att de lekte bättre med olika barn vid olika aktiviteter för att de delade 

ett visst intresse eller bara utvecklat sin förmåga vad gäller en specifik aktivitet. Precis som 
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vuxna gör i olika sammanhang. Möjligheten att barnen inte kände sig utanför även om de inte 

hamnade i samma grupp eller med uttalade ”bästa” kompisar kan bero på att de fick sysselsätta 

sig med något som intresserade dem och att de kunde mötas i en annan lek vid ett annat tillfälle.  

Det fanns barn som ”satt ihop” vad gällde vissa val och hur dessa bemöttes är värt att diskutera. 

Att få leka med de kompisar en känner sig trygg med, kan säkerligen få ett barn att växa och 

utvecklas, därför att barnet vågar prova på saker då miljön känns säker. Å andra sidan blir 

barnen kanske beroende av att andra fattar deras beslut eller att de hela tiden måste omge sig 

med någon som skänker dem trygghet, vilket i förlängningen skulle kunna begränsa dem.  

Det är svårt att veta vad konsekvenserna blir för det enskilda barnet utifrån det bemötande den 

erhållit. Att skilja någon från dess trygghet, kan säkerligen också begränsa människan och sluta 

dem. Balansen mellan trygghet och utmaning, mellan det välkända och det okända är nog viktig 

och dessutom sammanlänkade med varandra. Uppmuntrandet till att prova på olika aktiviteter 

och att utföra dem med olika människor är nyttigt, men det kan inte ske på bekostnad av barnets 

trygghet. Och tvärtom, bör barnen få stöd att våga. Inom valet blir barnen uppmuntrade att göra 

både och, vilket ger barnen ett visst inflytande. 

Det kan påstås att miljön är till för barnen, men i själva verket skapad utifrån ett barnperspektiv. 

Då har barnen inte haft direkt inflytande på miljön. Det påverkar upplevelsen av hur inbjudande 

en aktivitet är. Materialets åtkomst och lekytornas utformning inbjöd till olika sorters lekar. Då 

blir det viktigt att pedagogerna vet vad de vill att barnen ska leka och vilken sorts stämning som 

ska råda. Framför allt vilken målsättning lärandet strävar mot. En korridor inbjuder exempelvis 

till spring för vissa barn. Att ytor avgränsas betyder att de inte är öppna för barnen, vilket ger 

begränsade möjligheter att röra sig på, samt begränsade aktiviteter att välja mellan. Detta 

innebär en viss inskränkthet vad gäller barnens fria vilja, men samtidigt är det kanske inte 

synonymt med demokratiskt utövande. Valstunden är på så sätt satt inom ramar som de vuxna 

beslutat om. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att barnen inte upplever sig inflytelserika. 

Kvävande av utrymme kan med fantasins och kreativitetens hjälp vidgas till helt nya rum, 

möjligheter och lekar. Men att miljön har betydelse för barnens lekar och uppfattning om 

omgivningen är helt klart. Detta var pedagogerna väl medvetna om och deras val kunde 

motiveras. På så vis styrde de valet, för att uppnå ett ädlare mål.  

Det går inte att eftersträva ett visst mål om miljön inte förutsätter det och detta måste tas i 

beaktande när man som vuxen ser på barnet. Samtidigt är det viktigt att sätta barnen och deras 

beteende i relation till den kontext de befinner sig i och att valstunden har betydelse för hur 

barn uppfattar sig själva och sin förmåga. Alltså finns det flera aspekter av förskolans 

verksamhet som inverkar på barnens lärande och utveckling och således även deras uppfattning 

av inflytande. Detta är inte specifikt för valstunden, utan gäller all tid på förskolan oavsett 

aktivitet, rutin eller omsorg. 

Utifrån mina observationer och Doverborgs och Pramlings (2000) synsätt som grund, skulle en 

diskussion kring pedagogernas bemötande och dess konsekvenser för barnens utveckling vara 

intressant. Författarna (Doverborg & Pramling, 2000) ovan anser att barnens tankeutveckling 

sker utifrån deras erfarenheter samt att lärande och utveckling hör ihop. Därmed blir 

pedagogernas uppdrag att skapa förutsättningar för barnen att få erfara mer och utifrån det skapa 



39 

 

förutsättningar för att erfara ännu mer. Som jag tidigare nämnt ska det enligt Doverborg och 

Pramling (2000) ske genom att pedagogerna antar ett barnperspektiv och att de kan tolka deras 

livsvärldar genom förståelse. Diskussionen handlar därmed om huruvida pedagogerna kan 

förstå de perspektiv barnen ser världen ur och inte glömma att de är en del av den kontext de 

befinner sig i. Då dessa livsvärldar skiljer sig från de vuxnas krävs det mer av de vuxna för att 

kunna kliva in i barnens livsvärld. De intentioner som de vuxna har kan vara goda, men de kan 

få konsekvenser som ingen förutsett. På något vis verkar det som att pedagogerna har olika 

förmågor att kliva in i barns livsvärld för att förstå deras intentioner. De vill gärna lära barnen 

olika saker som att de ska vara rädd om sakerna och att dessa ska användas på korrekt sätt. Men 

lärandet, utveckling och de nya erfarenheterna barnen erinrar går till spillo.  

Rent allmänt innebär det att det saknas någon vuxen där som skapar förutsättningar för 

vidareutveckling, som förstår eller lyssnar och tar tillvara på dessa lärtillfällen. Det innebär i 

praktiken att de vuxna saknar förmåga att låta barnen vägleda dem mot ytterligare utveckling 

och att de inte riktigt klarar av att kliva in i barnens livsvärldar. Det är ett exempel på hur goda 

intentioner får oanade konsekvenser utifrån hur jag tolkat det Doverborg och Pramling (2000) 

beskriver. I förlängningen innebär detta att barnen endast försöker leva upp till de vuxnas 

förväntningar och att situationen för dem är meningslös.  

För mig som observant i dessa specifika fall kändes det uppfriskande att se att barnen hade egna 

tankar, erfor på ett nytt sätt och vidareutvecklade sitt lärande i relation till varandra och 

materialet mer än genom vissa pedagoger som snarare motarbetade dem i vissa situationer. Att 

barnen ibland struntade i de vuxnas förmaningar tydde på ett nyfiket och undersökande 

förhållningssätt från barnens sida och att de tillsammans lärde sig någonting nytt. Dock är det 

en förlust för alla inblandade att dessa tillfällen inte togs till vara. Att barnen inte fick lära sig 

nya begrepp och att det inte gavs förutsättningar för fortsatt och framför allt utvidgat lärande. 

Där var ett gyllene tillfälle att låta barnen vägleda och det kunde ha givit pedagogerna mycket 

att arbeta med. Vilket givetvis hade vidgat barnens livsvärld. De hade definitivt sett på saker 

och ting med nya ögon. Det sker ingen utmaning för barnen att, som Doverborg och Pramling 

(2000) beskriver det, utvidga sin tankevärld och dra egna slutsatser.  

 Läroplanen, skollagen och barnkonventionen 

Med läroplanen (Lpfö98, rev 2010) som grund var pedagogerna väl medvetna om sitt uppdrag. 

De arbetade utifrån treenigheten omsorg, utveckling och lärande samt utifrån barns mänskliga 

rättigheter, vilka tar avstamp från FN:s barnkonvention (UNICEF, 2009) som grund.  

Demokrati var ett begrepp pedagogerna använde och medvetet försökte implementera i arbetet 

på förskolan, utifrån att barnen skulle få inflytande över verksamheten. En del av 

demokratiarbetet handlade om att barnen skulle få göra medvetna val och därigenom få 

inflytande över den dagliga verksamhet vilken de utgör. Pedagogerna arbetade i tematisk form, 

för att barnen skulle få lära sig genom olika uttrycksformer, vilka också berörde flera olika 

ämnen som lyfts i läroplanen (Lpfö98, rev. 2010), vilket läroplanen (Lpfö98, rev. 2010) 

förespråkar. Detta gav barnen utrymme för att lära sig och uttrycka sig på olika sätt. Samt att 

utveckling kunde ske då inlärning kan ske på olika sätt, därför att alla barn är olika, med olika 

förutsättningar.  
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Den omsorg som ska ges barnen i förskolan och som lyfts som en av de tre grundstenarna i 

Lpfö98 (Läroplanen för förskolan, rev.2010) hade stor betydelse för utformandet av valstunden. 

Den aspekten trodde jag att jag inte skulle behöva ta i beaktande, men jag upptäckte att den var 

sammanflätad med det jag ville undersöka. Dels genom att demokrati och inflytande tillämpas 

på olika sätt, men också att det tillämpas inom olika områden samtidigt. Att inflytande för barn 

kan innebära en av pedagogernas lyhördhet för barnens behov, oavsett vad dessa är och hur de 

kommer till uttryck. Att dessa olika behov kuggas in i varandra och att olika behov kan ställas 

mot varandra är en aspekt av det hela som jag inte tagit i beaktande på ett reflekterande sätt.  

Skolverket har genom skollagen tydligt fastslagit att förskolans verksamhet ska bedrivas utifrån 

de behov barnen har och hur dessa ska tillgodoses genom den omsorg de ges, samt deras 

utveckling och lärande. På förskolan finns det många olika människor, med olika erfarenheter 

och bakgrund. Lika många olika människor som finns i ett samhälle. Alla har lika värde och 

samma rättigheter, precis såsom FN:s barnkonvention om mänskliga rättigheter (UNICEF, 

2009) konstaterat.  

Att konkret tillämpa detta synsätt kan bli svårt om någon eller någras vilja eller inflytande blir 

åsidosatt eller om olika behov eller rättigheter ställs mot varandra. Vad som imponerade på mig 

var den ovan nämnda treenighet, vilken var oerhört utvecklad av pedagogerna för att täcka så 

många olika behov som möjligt. Omsorgen om de små barnen som också påverkade omsorgen 

av de äldre barnen var noggrant genomtänkt i minsta detalj och planerad av pedagogerna, 

utifrån allas bästa. De var medvetna om för- och nackdelar, samt hur dessa påverkade barnen, 

deras utveckling och lärande och strävade efter att på sikt uppnå demokratimålen som finns i 

läroplanen (Lpfö98, rev. 2010), men också de mer universella målen som lyfts i FN:s 

barnkonvention (UNICEF, 2009) om allas lika värde.  

Detta genom att barnen själva fick upptäcka och erfara det. Därmed skulle valstunden som 

innefattar de olika aspekter av lärande, omsorg och utveckling kunna vara ett sätt att få barn att 

öka sitt inflytande över den dagliga verksamheten. Genom att få göra val, tänka och uttrycka 

sig själva som individer, men i ett socialt sammanhang där olika behov ska tillgodoses. I detta 

sammanhang betyder det att barnen har inflytande över tillvaron, då barnens bästa sätt i fokus 

och verksamheten grundar sig på barnens intressen, behov och möjligheter att uttrycka sin 

mening. Vilket styrks i läroplanen (Lpfö98, rev.2010).  

Enligt Nationalencyklopedin (2000-) innebär inflytandet att kunna påverka i viss riktning, 

vilket jag inom ramarna för förskolan och dess värdegrund tolkar som att barn ska ha rätt att 

påverka utvecklingen av förskolans verksamhet. Med dessa källor sammantagna och som grund 

för mina åsikter var valstunden utformad precis av dessa anledningar och tillämpades genom 

valstundens genomförande och pedagogernas bemötande. Barnen blev därmed delaktiga, då de 

gavs möjlighet till aktiv påverkan. 

De strategier som regeringskansliet (2011) sammanfattar åt riksdag och regering gällande barns 

rättigheter beskriver hur vuxna ska samverka för att skapa så bra förutsättningar för barnen som 

möjligt. Givetvis är det diskutabelt hur detta i praktiken ska ske, då det är min personliga 

erfarenhet, att alla ser andras bästa utifrån vad de själva anser vara det bästa grundat på med 

deras egen erfarenhet, åsikt, upplevelse. Det är därmed ett luddigt begrepp. Dock framgår det 
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att de vuxna ska bemöta barnen utifrån att de är fullvärdiga medborgare. Barnen ska även 

bemötas med respekt i alla sammanhang och ur ett barns perspektiv. Regeringskansliet (2011) 

menar att detta grundar sig i vuxnas kunskaper, tillvägagångssätt och hur de bemöter barnen.  

Enligt FN:s barnkonvention (UNICEF, 2009) ska barnen få lära sig om sina rättigheter och leva 

utifrån en demokratisk grund. Det är då viktigt att barnen själva får inflytande över den miljö 

de befinner sig i och att detta konkretiseras för barnen för att de ska kunna bli demokratiska 

medborgare.  

Hägglund (2014) betonar vikten av barns inflytande i förskolans verksamhet och menar att det 

är en mänsklig rättighet. Om inte detta ges barnen fallerar all demokrati inom förskolan. Jag 

tror, utifrån mina studier att samtliga av pedagogerna också delar Hägglunds (2014) åsikter. 

Det var framförallt barnens åsikter, deras mening, deras tankar och hur det manifesterades i det 

självständiga valet som var i fokus. Detta precis under själva valet, då barnen valde aktivitet. 

Men när valet var gjort var det fler rättigheter och andra aspekter som gav sig till känna. Dock 

kanske det fanns brist i synen på barnen som fullgoda medborgare.  

Baserat på tidigare forskning är demokratibegreppet inte glasklart definierat på så vis att det 

finns många tolkningsmöjligheter och saknar beskrivning på hur det ska implementeras i 

förskolans värld. Vilket leder till olika försök att genomföra det. Valstunden är definitivt ett sätt 

pedagogerna prövar sig fram med för att synliggöra demokrati. Pedagogerna visade prov på att 

göra allt i sin makt, utifrån sina förutsättningar och syn på barnens bästa med alla styrdokument 

som grund för att barnen skulle kunna få ökat inflytande och utöva sina rättigheter. Däremot är 

det inte enbart valstunden som ska täcka det arbetet, utan det ska genomsyra all verksamhet på 

förskolan. Det fanns en uppenbar svårighet för pedagogerna som befinner sig i en pågående 

verksamhet att ta hänsyn till alla olika aspekter, alla inblandade och deras behov. Då 

pedagogernas upplevelse är att tid och personal inte räcker till blir det en utmaning att 

förverkliga en så otydlig och opreciserad abstrakt tes som demokrati, vilken inte heller är helt 

reflekterad över i arbetslaget. Därför är det av vikt att som Hägglund (2014) och Emilson (2014) 

diskutera kring hur demokratibegreppet ska definieras och kunna implementeras i förskolan.  

Ytterligare betonar Emilson (2014) att verksamheten i förskolan som syftar till en 

demokratiutveckling, omedvetet kan motarbetas av pedagogerna. Diskussionen handlar om 

huruvida barnen verkligen gör val bortom pedagogernas styrning och uppmuntran. Och ifall 

dessa val urholkar demokratin mer än arbetar för den och att detta leder till minskat inflytande 

för barnen. Enligt Emilson (2014) bör det demokratiska arbetet med barnen innefatta lyhördhet, 

förståelse, sammanhang, utveckling av självkänsla och tillhörighet. Leken ses som ett verktyg 

för att uppnå detta. Ur många avseenden finns det en förhoppning om att valstunden är ett sätt 

att implementera demokratibegreppet på ett konkret sätt inom förskolan. Dock finns det enligt 

min mening större förhoppningar om att demokrati synliggörs, genom pedagogernas bemötande 

i alla sammanhang och hur de beter sig gentemot varandra.  

Att konkretisera demokrati i förskolan verkar inte vara en lätt uppgift, men samtidigt är det ett 

viktigt och faktiskt måluppfyllande arbete (Lpfö98, rev. 2010). Jag tror att det går att göra det 

dels genom bemötande vilket sker konstant och delvis genom lärtillfällen som valstunden, 

beroende på hur barnen bemöts inom den. På de undersökta förskolorna tycktes pedagogernas 
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uppfattningar vara att barnen upplevde sig ha inflytande över verksamheten utifrån vad som 

syntes på ytan, men det bör kanske följas upp och reflekteras kring för att belysa barnens 

upplevelse av detsamma. Frågor och samtal med barnen kring valstunden saknades och det 

fanns inget gemensamt reflekterande vad jag uppfattade. Det skulle kanske öka barnens 

upplevelse av inflytande, då deras åsikter och tankar kommer till tals och verksamheten kan 

förändras och utvecklas utifrån det.  

Åtminstone kan jag tycka att det vore värdefullt med ett tydligt avslut på valstunden, då det 

uppstod en väldig förvirring bland barnen och ett inkonsekvent bemötande från pedagogerna. 

Vilka dessutom inte alltid var överens. Jag tror att denna återkoppling ej skedde på grund av att 

de själva upplevde både tidsbrist och personalbrist på en av förskolorna, där de var medvetna 

om att det fanns ett värde i ett avslut. Detta gäller även en till av förskolorna. Den tredje vet jag 

faktiskt inte om det fanns en diskussion eller några tankar kring ett avslut. För mig blev det 

tydligt att samma regler inte gällde alla och att barnen uppfattade det på ett tydligt sätt. Kanske 

fanns det en tanke kring det att pedagogerna gav de små barnen andra rättigheter och 

skyldigheter än de äldre barnen. Det skulle i så fall kunna grunda sig att barnen har olika behov 

och är olika i sin utveckling.  

Dock förespråkar Skolverket (2013) i sina allmänna råd för förskolan att det ska göras en 

barnkonsekvensanalys. Det var ingenting någon pedagog nämnde för mig och det fanns inga 

indikationer på att någonting sådant förekom. Givetvis behöver det inte betyda att så inte 

skedde. En barnkonsekvensanalys skulle möjliggöra en utvärdering och en möjlighet till 

utveckling av valstunden. Dock vet jag inte alls hur mycket valstunden förändrats över tid, 

utifrån barnens eventuellt ökade möjligheter till inflytande, i det fortlöpande arbetet.  

Valstunden är hursomhelst ett försök att införa demokrati och inflytande i förskolan, men 

eftersom det saknades reflekterande samtal i efterhand eller samtal kring valstunden 

tillsammans med barnen är det svårt att avgöra om barnen upplevde sig ha inflytande och om 

valstunden var demokratisk utformad. Lenz Taguchi och Åberg (2005) lyfter frågan om 

återkoppling och vilken betydelse det får för arbetet tillsammans med barnen. De förespråkar 

att ifrågasättande kring arbetet bör ske av pedagogerna själva, samt att de behövs en sorts 

utvärdering tillsammans med barnen för att ta reda på hur, vad, varför. Detta skulle enligt dem 

(Lenz Taguchi & Åberg, 2005) kunna göras genom intervjuer eller observationer exempelvis. 

Vilket faktiskt nämndes som önskvärt på minst en av förskolorna, med precis det som syfte.  

Kontentan är dock att ifrågasätta allt och låta barnen, deras utveckling och lärande styra 

utformningen av verksamheten inom förskolan. Av det lilla jag såg och utifrån de frågor jag 

ställde framkom detta inte. Dock verkade pedagogerna ge barnen inflytande genom att de redan 

innan och efter valstunden reflekterat kring den, även om det inte var verbalt förankrat med 

barnen. Dessa reflektioner eller diskussioner skedde genom deras egna observationer av barnen.  

Jag tror att de tog hänsyn till barnet som helhet utifrån hur barnet betedde sig i alla olika 

sammanhang. Det skulle i praktiken kunna leda till ett större inflytande för barnen, då de vuxna 

ser vad barnen kan och vad de skulle kunna utveckla för att vidga sitt lärande. Detta är dock 

inte helt enkelt att göra objektivt.  
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Utifrån mina samtal med pedagogerna och deras syn på barnen kände de dem väl och försökte 

skapa förutsättningar att uppnå sin fulla potential. Givetvis sker inte detta fläckfritt hela tiden, 

men det ger barnen möjligheter och därmed inflytande. Vad som händer i de fall då pedagogerna 

inte känner barnen eller i de fall pedagogen har förutfattade meningar om ett barn är svårare att 

ta reda på. Detta synsätt blir komplext i sig, då det är en blandning av det punktuella perspektivet 

och det relationella perspektivet som Arnér (2013) beskriver. Det råder utifrån dessa perspektiv 

och min tolkning som att pedagogernas upplevelse av att de känner barnen tyder på vissa 

föreställningar kring barnen som de kanske inte kan bortse ifrån och därmed skulle det kunna 

innebära en begränsning, snarare än en potential för fortsatt utveckling, då pedagogen redan där 

bestämt vem denna person är. Å andra sidan har de kanske en ömsesidig relation byggd på 

tolerans och respekt, där båda parter ser det som att de har en relation till varandra och kan lära 

i samspel med varandra.  

Jag tror att barnen i många fall försöker leva upp till vuxnas förväntningar. I de fall de inte gör 

det blir det en sorts krock. Däremot går det att skönja ett mönster i att pedagogerna på två av 

förskolorna inte bemötte barnen utifrån den situation de befann sig i just då, utan att bemötande 

i själva verket byggde på deras uppfattning om barnet över tid. Detta skulle kunna ses som en 

fördel samtidigt som en nackdel, beroende på pedagogens och barnets relation.  

Därmed blir Lenz Taguchis och Åbergs (2005) resonemang om reflektion och ifrågasättande 

än viktigare och att det är barnen och deras lärande och utveckling som är det viktiga, inte de 

privata åsikterna och uppfattningarna pedagogerna möjligtvis har. Det vill säga deras 

förutfattade meningar som det kanske inte ens finns belägg för, utan sätts i relation till att 

människor ser andra människor utifrån vilka de själva är. 

 Bemötande och inflytande 

Utifrån Pramling Samuelssons och Sheridans (2003) samt Qvarsells (2003) definitioner av 

begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, skulle jag i min forskning kunna urskilja att 

pedagogerna ibland blandar ihop begreppen på så vis att de använder sig av båda i olika 

situationer. Samt att de skulle kunna vara omedvetna om begreppen, men ändå lyckas anta barns 

perspektiv och tvärtom.  

Många gånger saknades prioriterad tid och avsatt personal för att verkligen ta reda på hur barnen 

tänkte och kände. Ungefär som att den teoretiska grund en pedagog baserar sitt bemötande på, 

i stundens hetta omvandlas till det bemötande de försöker motverka. Att målet som pedagogerna 

strävar efter, ibland motarbetas av dem själva. Detta gällde olika pedagoger i olika sammanhang 

på de olika förskolorna, men inte alla.  

Pedagogerna berörde bemötandet och synsättet av barnen, även barns perspektiv och 

barnperspektiv. Samtliga var medvetna om att bemötandet av barnen var viktigt, men det visade 

sig genom mina observationer att detta glömdes bort. I vissa lägen hann personalen inte lyssna 

på barnen, ibland blev valet som sådant viktigare än barnens reella inflytande och vid ett flertal 

tillfällen missade pedagogerna helt barnens lärande, känslor, tankar, intentioner och därmed 

deras agerande.  
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Som ett resultat av detta skulle pedagogerna kunna missa en stor del av det som skulle kunna 

utvecklat verksamheten vidare. I förlängningen skulle det kunna innebära att det tog ifrån 

pedagogerna sina möjligheter att ge barnen förutsättningar, vilket skulle kunna leda till att 

barnen förlorade en del av sitt inflytande. Enbart för att pedagogerna såg på saken ur sitt eget 

perspektiv eller genom ett barnperspektiv. I värsta fall skulle det kunna få den effekten att 

barnen inte anser det värt att prata med vuxna därför att de inte lyssnar eller förstår. Att det ändå 

är de vuxna som bestämmer och sätter alla regler och att det inte finns någon anledning att 

släppa in pedagogerna i sin livsvärld. Hur ska då barnen kunna kliva in i den vuxnas livsvärld 

och hur skulle de kunna dela sina erfarenheter om det inte finns något att relatera till och om 

det fattades intresse för ett genuint engagemang och reflekterande samtal? Mycket av lärandet 

och utvecklingen, samt relationerna går till spillo och begreppet demokrati blir urholkat (Arnér, 

2009).  

Skolverket (Allmänna råd för förskolan, 2013) betonar att barnens bästa ska ligga till grund för 

utformningen av förskolan. Vilket innebär att pedagogerna ska kunna anta barnens perspektiv 

och lyssna på dem. Detta skedde dock inte i full utsträckning, vilket kan leda till minskat 

inflytande för barnen. Det är omöjligt att avgöra om valstunden är utarbetat utifrån ett 

barnperspektiv eller barns perspektiv.  

En tolkning av min forskning är att valstunden var betydelsefull för barnen, vilket jag antar var 

meningsskapande för dem. Om det stämmer skulle valstunden kunna vara ett fenomen som kan 

ses ur barns perspektiv, eftersom den är intressant för barnen och de värnar om den. Utifrån 

barnens agerande verkar valstunden ge dem en upplevelse av inflytande. Sedan blir barnen 

bemötta ur ett barnperspektiv eller ett barns perspektiv inom olika delar av valstunden, vilken 

då är nedbruten till mindre beståndsdelar och som i sina olika situationer skapar olika mening 

för det enskilda barnet. Grundat på det ges barnen olika upplevelser i olika sammanhang, vilket 

påverkar deras livsvärld och deras inflytande av densamma på sikt (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003).  

Arnér och Sollerman (2013) är inne på att barn ges inflytande genom leken de skapar, vilket i 

detta fall skulle kunna tolkas som att barnens inflytande ökar genom att valstundens olika 

aktiviteter på en av förskolorna var fria för barnen att utforma själva förutsatt att det inte blev 

för livat. Detta var på de övriga förskolorna mer styrt, både till material och plats. På så vis var 

barnen mer begränsade, men hur deras idéer, tankar, fantasi och kreativitet bemöttes på alla tre 

förskolor var oerhört viktigt för hur barnen utvecklade sina lekar, sin nyfikenhet och sitt 

utforskande vidare. Därmed är det inte heller fastställt att det är valet, aktiviteten i sig eller 

tanken med den, om barnen inom den själva får utforma sin egen tillvaro genom leken, som är 

avgörande för inflytandet.  

Samtidigt är det en mycket viktig aspekt som Skolverket (2013) i allmänna råd för förskolan 

tar upp som ett problem, vilket handlar om de aktiviteter som är strukturerade av pedagogerna 

och som ger dem makt över barnen genom kontrollerande och disciplinerande verktyg. 

Valstunden skulle kunna ses som ett sådant verktyg, genom att barnen får välja inom de vuxnas 

ramar. På så vis skulle valstunden representera en skendemokrati och inte alls ge barnen 

inflytande över sin tillvaro. Det är således intressant att ta organiseringen, aktiviteterna, 

utrymmena och tillvägagångssätt i beaktande, därför att det är en ram som vuxna satt upp. Inte 
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endast pedagogerna, utan också på en högre politisk nivå. Vad man som pedagog bestämmer 

själv över är det synsätt och förhållningssätt man bemöter barnen med. Vilket dock är komplext 

i sig på grund av att detta grundar sig på sina egna kunskaper, erfarenheter, perspektiv och 

utveckling. Det är egentligen det enda som står i vägen eller öppnar upp för att öka barns 

inflytande och erfara verklig demokrati.  

Det handlar inte om valstunden som metod, utan om bemötandet av barnen i varje moment av 

valstunden och allt den innefattar. För mig blir det en motsägelse att pedagogerna uppfyller 

förväntningar och mål på en verksamhet vars ramar är satta vuxna. Sådana ramar finns dock 

inom samhället också och vi kan bara påverka det som finns inom dem. Däremot har vi en 

möjlighet att föra en diskussion och bilda opinion kring det vi är missnöjda med eller kring 

rådande normer. Barnen på förskolan har samma rättigheter och pedagogerna sa sig vara 

lyhörda för dessa, vilket också bekräftades genom att valet av aktiviteter var styrda av barnen 

och därmed gav dem en viss inverkan och påverkan av sin egen utveckling.  

Samtidigt drabbar organisationen pedagogerna också och de har inte alla medel som de 

möjligtvis önskar för att kunna erbjuda barnen de bästa av förutsättningar. Därför måste det ses 

som ett strävande mot demokrati från pedagogernas sida, utifrån de förutsättningar de erbjuds. 

Inom valstunden finns det möjligheter för barnen att få inflytande i de olika små situationer de 

ställs inför.  

Pedagogerna menade att barnens behov och inflytande, samt demokratin var grundläggande 

och att barnens intressen och utveckling var valstundens fundament. De menade vidare att 

barnen på så vis medverkat till att ta fram valstunden med allt vad det innebär. Det fanns från 

pedagogernas sida ett fokus på valen av aktiviteter och de menade att barnen själva fått välja 

dessa inom ramen för att uppfylla läroplanens (Lpfö98, rev.2010) krav på lärande genom olika 

uttrycksformer och inom olika kunskapsområden. Barnens glädje och allvar kring valstunden 

såg dem som ett tecken på att barnen ansåg valstunden som viktigt för dem. Men detta var dock 

fullkomligt omöjligt att veta och kan ses som rena spekulationer, då barnens röst inte kom till 

tals och det saknades frågor och samtal. Å andra sidan kan barn göra sina röster hörda genom 

bland annat kroppsspråk och genom detta lyssnade på av lyhörda pedagoger.  

Lyssnande på barnen har givetvis skett, speciellt vid en tolkning av lyssnandet som en lyhördhet 

för barnens behov, lärande, vilja, intressen och vidareutveckling. På så sätt har pedagogerna 

antagit ett barns perspektiv och försökt implementera det i verksamheten på ett smidigt och 

lättillgängligt sätt som alldeles uppenbart är ett viktigt moment under dagen för barnen som de 

inte ville välja bort. Valstunden skiljde sig från övriga aktiviteter på förskolan och det verkade 

från barnens sida vara ett populärt och efterlängtat inslag under dagen.  

En aspekt av dessa grundlösa funderingar är att de äldre barnen fick vara ifred och vara stora, 

med annat material tillgängligt samt att deras tid med och uppmärksamhet från pedagogerna 

var annorlunda när de små vilka har andra behov inte var där och krävde sitt. Vilket säkerligen 

ofta kan gå före de äldres önskemål, tankar och känslor. Det blir en annan sorts uppmuntran 

och samspel och de äldre får ett större ansvar för sitt eget arbete.  

Jag tror dock att barnen upplever sig få inflytande genom att göra sina egna val, oberoende vad 

valen grundar sig på och hur tillvägagångssättet ser ut. Själva rutinen i sig är en del av barnens 
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vardag och skulle på så vis kunna vara inflytelserik för barnen, beroende på hur de blir bemötta 

och vilka initiativ och intressen som bejakas. Egentligen handlar allting om att barnen ska få 

välja själva vad de ska göra och med vem, oavsett valstund eller inte. Valstunden bidrar dock 

till en viss struktur. Grupperna blir uppdelade, utrymmena begränsade och aktiviteterna 

tillfälligt valbara och framplockade. Att inte kunna välja på allt hela tiden kan vara avlastande 

för barnen, samt att valstunden ger ett annat lugn och ett annat fokus. Det blir ett avbrott i den 

pågående dagen, där de små barnen sover och därmed frigör en pedagog som kan finnas till 

hands, uppmärksamma, uppmuntra och samtala med de barnen som är delaktiga i valstunden.  

Personligen tror jag att organiseringen och valstundens struktur kan vara en trygghet för barnen, 

vilket också är någonting som jag och pedagogerna talat mycket om. Alla behöver vila i en 

annars väldigt livlig miljö. Det är även viktigt för framtiden att lära sig att slappna av och varva 

ner. Bara det är ett lärande i sig och ett sätt att kanalisera det som rör sig inom barnen. Miljön i 

samband med valstunden inbjöd till varsamma lekar, eftersom lekhallarna var avstängda, 

grupperna små och uthålligheten något eftersträvansvärt. Detta är en uppfyllnad av Skollagen 

(2010:800) där pedagogerna ska skapa förutsättningar för barnen att utifrån ålder, mognad och 

omsorgsbehov ta ansvar för de frågor som gäller dem och ges inflytande över detsamma.  

Generellt var barnen väldigt snälla och omtänksamma gentemot varandra. De äldre barnen tog 

väldigt väl hand om de yngre. Det uppvisades en stor förståelse för andras behov och det gavs 

utrymme för att den som var i störst behov fick det tillgodosett. På så vis var barnen väldigt 

duktiga på att ge plats åt andra, på bekostnad av dem själva och gav mig en uppfattning om att 

barnen kände djup empati för varandra. Vilket också pedagogerna samtyckte till och uttryckte 

som önskvärt och en fördelaktig följd av en åldersblandad barngrupp. Det skapade relationer 

barnen emellan, vilket bidrog till att barnen inte alltid var beroende av pedagogerna, utan kunde 

vända sig till sina vänner för att få hjälp.  

Karlsson (2014) menar att samspelet mellan barnen utvecklar en värdegrund som deras tillvaro 

lutar mot. Enligt ovanstående (Karlsson, 2014) känner barnen en gruppgemenskap och kan 

utifrån det utveckla en empatisk förståelse för varandra. Det är då viktigt att de vuxna 

respekterar denna gemenskap och ger utrymme för den. Dessa värderingar menar Karlsson 

(2014) utvecklar ett eget samspel barnen emellan utifrån den erfarenhet de besitter. 

Tillsammans skapar de en trygg tillvaro där de validerar varandra. Detta leder till utvecklande 

av regler, nya upplevelser och en ny mening.  

Som Karlsson (2014) beskriver är det viktigt att förstå barnen och vad som är viktigt för dem. 

Generellt respekterades barnen och deras relationer, lekar och meningsskapande. Jag anser att 

pedagogerna på alla tre förskolor uppmuntrade till medkänsla för andra. Det var enskilda 

pedagoger som saknade förmågan i vissa situationer att bistå barnen så att de kunde förstå sina 

vänners känslor eller behov. I dessa situationer blev barnen inte lyssnade på, de fick inte göra 

sin röst hörd, de fick inte någon vägledning av pedagogen och de lärde sig ingenting om hur 

man ska bemöta andra människor på ett värdigt sätt, därför att pedagogen inte själv uppvisade 

det bemötandet.  
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Konflikter mellan barnen bemöttes på olika sätt. Dels genom att barnen fick reda ut dessa själva, 

dels genom att pedagogerna inte tog tag i dessa. Ytterligare scenario var att pedagogerna 

verkligen tog reda på barnens intentioner och känslor och lät barnen prata med varandra tills de 

nått en överenskommelse eller blivit vänner. Den fjärde varianten var att pedagogerna gav 

tillsägelser och bestämde utgången av konflikten, trots att de inte kände till den och ofta bemötte 

barnen orättvist. Detta var bundet till de individuella pedagogerna eller den kontext som 

pedagogen befann sig i då konflikten utbröt. Flera av konflikterna som uppstod mellan de äldre 

barnen utreddes inte av de vuxna på så vis att de tog reda på hur barnen kände, menade och 

varför konflikten uppstått.  

Enligt Arnér (2009) är barnens inflytande en förutsättning för demokrati. Detta sker i möten 

människor emellan och hur de förhåller sig till varandra. Barnen måste få utrymme att få göra 

sig hörda och få uppleva att någon lyssnar. Vuxna måste bistå barnen i dessa konflikter för att 

de ska kunna få redskap att hantera dessa i framtiden. Det räcker inte med att säga att barnen 

får reda ut saker och ting själva alternativt ge barnen tillsägelser, hot och göra barnets beteende 

synonymt med dess person. Att vägleda barnen genom deras känslor och respektera deras 

upplevelser, tankar och åsikter är definitivt att arbeta med demokrati, inflytande och barns 

rättigheter, i den miljö de befinner sig i och utgör. Därmed är det viktigt hur pedagogerna agerar 

och vilka förebilder de är, hur de bemöter varandra och barnen. Det skapar ett lärande genom 

erfarenhet och en utveckling för barnen. Därför är valstunden inte i sig ett demokratiarbete om 

barnen inte bemöts utifrån deras rättigheter.  

Å andra sidan är det en tolkningsmöjlighet att pedagogerna trodde på barnens förmåga och 

därmed var flexibla och avvaktande gällande utredningen av olika konflikter. Att de först ville 

ge dem en chans att reda ut dessa själva. Att det kanske fanns en tanke på att barnen skulle 

utvecklas genom att prata med varandra och komma fram till en gemensam lösning. I vissa fall 

skedde detta, då pedagogerna gav barnen tid eller lät dem vara helt och hållet, men vad utgången 

blev är svår att sia om.  

Barn har olika uttryck för det som rör sig inom dem och pedagogerna bör vägleda dem att 

reglera detta och inte bara ge tillsägningar, utan förutsättningar. Pedagogerna måste på så vis 

vara lyhörda och medkännande och visa att barnens känslor är validerade, samtidigt som en 

konflikt kan redas ut på ett konstruktivt sätt. Detta hänger givetvis ihop med barnens upplevelse 

av demokrati och i förlängningen deras uppfattning om vad de lärt sig om detta i förskolan.  

Däremot tror jag som Arnér (2009) påvisar i sina studier, att barnen ska vara vägledare vad 

gäller arbetet som sker i förskolan för att barnen ska kunna utforma den demokrati de ska leva 

i senare. Vi som vuxna ska inte utforma deras framtid, utan finnas för hands för att barnen ska 

kunna utstaka sin egen framtid utifrån den verklighet de i dagsläget befinner sig i. 

Utifrån Johanssons (2003) beskrivningar om hur vuxna ser på barnen finns det tre olika synsätt 

som ger olika konsekvenser för de vuxnas agerande. Dels genom vad de vuxna anser vara de 

bästa för barnen, men också att vuxna skulle veta bättre än barnen samt att barnen agerar utan 

rationell mening. Johansson (2003) menar att det finns en uppfattning om att vuxnas perspektiv 

är det enda som har betydelse.  
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På något vis tror jag att dessa synsätt faktiskt praktiseras och att det finns en skillnad 

pedagogerna emellan. Jag tror också att pedagogerna ser olika på olika barn, antingen utifrån 

sig själva eller utifrån barnen sätt att bete sig. Det finns också tankar om att barnens beteende 

är en produkt av den kontext de befinner sig i. Samtidigt som vissa anser att de vet vad som är 

det bästa för barnen utifrån sina egna upplevelser, erfarenheter och föreställningar. Vilket skulle 

kunna leda till ett fördömande eller ett uppriktigt förhållningssätt, beroende på vilket synsätt 

som antas.  

I vissa avseenden ger pedagogerna intrycket av att de anser barn vara irrationella och bara 

”springer omkring” utan mening eller mål, fastän de aldrig intresserat sig för att ta reda på 

barnets verkliga intentioner. Det finns en mening och ett mål för barnen, men ibland tror jag 

det är svårt för vuxna att veta vad det är. Det har därmed stor betydelse hur pedagogerna 

bemöter dessa barn för att de ska känna sig sedda och att vuxna faktiskt hjälper dem att reda ut 

den osäkerhet eller de tankar och känslor som eventuellt råder inom dem. Det skulle handla om 

verklig förståelse för barnen utifrån barnens perspektiv. Förödande vore det att sätta en stämpel 

på barn som inte går att tvätta bort.  

Vidare beskriver Johansson (2003) hur barnens livsvärld blir tillgänglig för vuxna genom att 

bemöta dem med närhet och förståelse för barnens olika uttrycksformer. Detta ska inte blandas 

ihop med att barnen alltid ska få som de vill, utan att de tillsammans når överenskommelser för 

att så långt som möjligt förstå barnens intentioner och samtala kring dessa. Barnen är olika 

individer och alla måste tas hänsyn till. Genom att barnens individuella erfarenheter och behov 

förstås kan vuxna enligt Johansson (2003) få insikt i barnens upplevelsevärld.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) är inne på samma linje vad gäller bemötandet av 

barnen och vikten av att förstå dem. Delaktighet och inflytande skulle handla om att de vuxna 

ger vägledning utifrån barnens meningsuttryck och respekterar dem, tror på deras förmågor och 

kan uppmuntra dessa. Genom mina observationer går det att utläsa att de vuxna i många 

avseenden och vid flertalet tillfällen verkligen försökt respektera barnen och deras vilja. De har 

försökt förstå deras intentioner i vissa lägen och de har visat prov på både tillit till barnens 

förmågor och ett uppmuntrande till att utveckla dessa.  

På förskola nummer två fanns det utrymme att ta reda på varje barns intention och utgå från de 

känslor, behov och upplevelser barnen hade. Oftast kunde dessa önskningar tillgodoses därför 

att det fanns en stark förståelse för barnens intentioner på den förskolan, från de pedagogerna 

tillsammans med de barnen i den kontext de befann sig i och utifrån de förutsättningar de hade. 

Detta gav barnen en upplevelse av delaktighet, men säkert också som meningsskapare och 

inflytelserika, som om de hade betydelse och att deras mening tillvaratogs och konkretiserades 

med stöd av de vuxna.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) uttrycker också vikten av barnens delaktighet av 

utformandet av verksamheten. Detta skulle kunna förverkligas genom att pedagogerna 

rannsakade sig själva och observerade barnen och tillvaron på förskolan. Detta uttrycktes som 

en önskan från pedagogernas sida, men deras upplevelse var att det inte fanns tid eller möjlighet 

till det. Detta skulle kunna tolkas som en svårgenomförd uppgift utifrån hur dagen var 

organiserad då valstunden utspelar sig när det är luncher och byten av personal, sovvila för de 
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små barnen med andra behov som också måste tillgodoses. Jag tror att det hade varit lärorikt 

för pedagogerna att få observera barnen i samband med valstunden för att upptäcka hur de 

bemöter barnen och hur de tillvaratar barnens potentiella utveckling och kan skapa 

förutsättningar för det. Och då så klart utifrån barnens livsvärld och med en tanke om 

delaktighet för barnen från pedagogernas sida.  

Qvarsell (2003) betonar att barnen inte endast ska bli sedda utan också lyssnade på. Barnens 

perspektiv måste gå före de vuxnas och de vuxna måste förstå att alla barn är olika individer 

och att de lever i olika livsvärldar. Lärande sker enligt Qvarsell (2003) när de yttre och inre 

världarna möts. Därmed blir vuxna en medskapare av barnens livsvärldar, vilket får betydelse 

för hur de vuxna kan lämna sin livsvärld för barnens livsvärld och försöka närma sig dem på 

det sättet. Goda intentioner räcker inte hela vägen, då dessa kanske inte överensstämmer med 

det individuella barnets behov. I vissa avseenden är det svårt att läsa av barnen, speciellt om tid 

saknas. Eller brist på närvaro.  

Det visade sig för mig att i de fall pedagogerna verkligen lyssnade på barnen och förstod deras 

intentioner utifrån barnets perspektiv så var barnen mer tillfreds och stämningen mer fokuserad, 

koncentrerad, helhjärtad och harmonisk. Den frustration som barnen uppvisade i vissa 

sammanhang på förskola ett och tre, uppvisades inte alls på förskola nummer två. De hade dock 

färre barn och både mer tid och därmed ökad närvaro. Dock visade det sig genom att observera 

denna förskola att valstunden inte gav barnen mer inflytande i jämförelse med fritt val under 

samma tidpunkt under dagen. Egentligen tycktes upplägget sakna betydelse för barnen så länge 

de var sedda, hörda, förstådda och gavs stora möjligheter att påverka den situation de befann 

sig i.  

På förskola nummer ett var valet mer tvingande och barnens individuella behov bortsågs för 

gruppens, pedagogernas och organisationens behov. Valet var definitivt och barnen var inte fria 

att leva ut inom sina val. Därmed gavs inte barnen möjligheten att påverka situationen, 

vännerna, aktiviteten och hur allt upplevdes av dem själva. Pedagogerna var mer inriktade på 

ett demokratiskt arbete tillsammans med barnen som utifrån samtliga ovanstående författare 

kanske skulle beskrivas som att de utgick från de vuxnas perspektiv och saknade förankring i 

barnens livsvärldar och därmed inte levde upp till sitt mål. Vilket känns tråkigt då allting var så 

genomtänkt, genomarbetat och reflekterat, men ändå så bortom barnens önskningar, 

upplevelser och behov. Barnen blev inte grunden för verksamheten, utan pedagogernas syn på 

demokrati och hur den skulle förverkligas för barnen blev det mest betydande. Därmed blev 

barnen åsidosatta och deras inflytande minskade.  

På förskola nummer tre, var barnen fria inom sina val och hade möjlighet att ändra sig och göra 

som de ville utifrån nuet. Själva valet var mycket styrt av de vuxna, men när barnen skulle 

omvandla valen rent konkret så ökade deras inflytande rejält. De blev bemötta på ett annat sätt 

och de var friare utifrån den egna uppfattningen om tillvaron. Tid, rum och utformande var 

obegränsade tillgångar och barnen hade mycket eget ansvar och var väldigt betrodda av 

pedagogerna. Dock fanns det tillsyn och det förekom styrning, då pedagogerna ansåg att det 

saknades mening eller mål gällande barnens aktiviteter. Varför det blev så livat i vissa rum, 

med vissa barn, reflekterades det inte alls över. Regeln som gällde alla var att det skulle vara 

lugnt.  
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Barnen hade olika grader av inflytande beroende på vilken vuxen de bemöttes av och i vilken 

situation. Inflytandet låg i samspelet vuxna och barn emellan. Dock kan jag inte uttala mig om 

alla pedagogers bemötande och deras förmåga till att bemöta barnen utifrån ett respekterande 

och lyhört perspektiv, med barnens livsvärld som grund och inte det egna perspektivet som det 

enda rätta baserat på att en som vuxen har goda intentioner.  

Jag frågade tre av barnen på denna förskola om vem de ansåg bestämma på förskolan varpå en 

svarade ”pappa”, den andra ”fröknarna” och den tredje ”jag själv”. Det säger en del om barnens 

olika upplevelser, om vilka erfarenheter de har och hur olika det kan se ut på samma förskola, 

även om svaren var situationsbundna. Men det är intressant att det barn som svarade fröknarna 

ansåg att det inte gick att påverka alls, allt var redan bestämt. Den som svarade pappa, berättade 

att de tillsammans byggde mycket med Lego hemma och kände ett tvång att fortsätta på 

förskolan för att leva upp till pappans förväntningar. Det tredje barnet som svarat att hen 

bestämde själv, ville ha bekräftelse på det från en kompis som alldeles tystlåtet gav medhåll 

med ett nickande huvud och som genom hela aktiviteten gjorde som den förstnämnde sa. På 

något vis tror jag att detta är ganska representativt för barns olika uppfattningar om vem/vilka 

som bestämmer inom förskolan. Det är tydligt att det finns olika nivåer av inflytande, i relation 

till olika människor och situationer, utifrån den människa man själv är. Det påverkar givetvis 

människan man kommer att bli.  

En annan aspekt som synliggörs med denna fråga och de svar jag fick, är att barn kan uppleva 

en hopplöshet och frustration i att de saknar inflytande att påverka då allting är bestämt av 

vuxna redan och att det inte lönar sig att säga ifrån. Samt att det finns en tendens från barns sida 

att försöka anpassa sig till vuxna och ge vuxna de svar de tror att de vuxna vill ha. Varför barn 

gör så finns det olika orsaker till, men bekräftelse av och närhet till den vuxne är två av dem. 

Detta skulle inte behöva ske om den vuxne hade förmågan att bekräfta barnet på andra sätt, i 

andra sammanhang. Att den vuxne visar engagemang, närvaro, intresse och nyfikenhet och 

visar att barnet kan känna sig tryggt i den vuxnes sällskap och blir bekräftat, oavsett tankar, 

åsikter och känslor och just tack vare dessa. Detta gäller ju uppenbart barnen emellan och barn 

och andra vuxna emellan också. Det krävs att uppmärksamma dessa maktförhållanden för att 

motverka dem. Annars kan människor inte bli jämlika om någons värderingar, tankar, åsikter, 

känslor eller livsvärld är mindre värd än någon annans. Därför ska det än en gång betonas att 

pedagoger behöver agera förebilder för att barnen ska kunna anamma dessa värderingar och 

agera ut dem i andra sammanhang gentemot andra människor. 

 Fortsatt forskning 

Sammantaget gjorde undersökningen mig vidare intresserad av barnens upplevelser av 

demokrati och inflytande i förskolan. Det har satt sig på djupet och jag har det ständigt i 

bakhuvudet när jag springvikarierar inom förskolan. Det är svårt att bli medveten om sina egna 

föreställningar, sitt bemötande samt syn- och förhållningssätt. Vidare är det svårt att anta ett 

nydanande och annorlunda perspektiv som dessutom ska anammas och efterlevas.  

Själv hade jag velat arbeta med den här sortens frågor och vara drivande i demokratiarbete på 

förskolor med målet att öka barnens inflytande. När jag satte mig i in ämnet upptäckte jag att 
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det fanns en hel del forskning att ta del av. I slutändan syftar den till ökad förståelse för att 

lyckas implementera demokrati i verksamheten barnen utgör.  

Det finns ett värde i att ta reda på hur pedagoger tänker kring demokratiuppdraget och hur det 

ska realiseras. Forskningen skulle kunna bestå i att pedagogerna filmar sig själva för att 

medvetandegöra hur deras tankar faktiskt tar form rent konkret i mötet med barnen. Fortsatt är 

det viktigt att observera barnen, deras intentioner och intressen samt fråga barnen om deras 

uppfattningar om hur de blir bemötta och hur de upplever att deras tankar, idéer, behov och 

önskemål mottas av pedagogerna. Pedagogerna bör reflektera över detta och anpassa 

verksamheten efter barnen.  

Om jag fått fortsätta studera detta ämne relaterat till valstunden hade jag velat tillbringa mer tid 

med barnen, prata med dem och observera fler tillfällen och situationer. Dock växte mitt intresse 

för detta bortom valstundens ramar och jag skulle vilja forska mer kring det generella 

demokratiarbetet i förskolan. Utgångspunkten skulle vara barnen och deras upplevelser, som 

de kan förmedla på alla sätt de kan för att jag skulle kunna uppfatta dem och tolka dem inom 

empiriska ramar.  

Barnens rätt till inflytande och barnens rätt att få sina behov tillgodosedda går hand i hand. 

Båda omfattas av demokratibegreppet och tillämpas i förskolan utifrån en komplex organisation 

där alla ska komma till tals och få ta plats. Det är just denna organisation som jag skulle vilja 

undersöka, men också förändra för att skapa ett mer demokratiskt klimat i förskolan, för alla 

som vistas där.  

När jag arbetar på olika förskolor som vikarie märker jag att det finns olika regler, rutiner och 

ramar för allt. Det är svårt att välja en specifik faktor som all planering görs utifrån, men det 

har med tid, ekonomi, personal och barnen att göra, vilket bryts ned till ankomsttider, barnantal, 

utevistelse, blöjbyten, måltider, vila, pedagogers luncher och raster, samt hemgångstider. Detta 

är schemalagt och det uppstår logistiska svårigheter om detta inte efterlevs. Det finns en stark 

tradition till varför allting sker på det vis det gör. Vissa regler och rutiner ruckas det inte på. 

Dessa gäller samtliga barn och pedagoger. Nästintill ingen vuxen jag mött har sagt emot en 

kollega eller gjort på ett sätt vilket skulle stå i konflikt mot dessa oskrivna regler. Antingen är 

reglerna gemensamt utformade, traditionsenliga eller icke uttalat ifrågasatta.  

Den forskning jag skulle vilja bedriva handlar om att prova på att släppa på regler, rutiner och 

den rådande utformning av tillvaron vilken är lika för alla oavsett vem en är. Det skulle vara en 

dröm att få uppleva vad som händer när barnen ges fullt inflytande och deras behov och 

intressen styr på ett mer direkt sätt i det lilla vardagliga. Det skulle verkligen vara intressant att 

se vart barnen kan leda oss och vad det får för konsekvenser för miljön och samvaron på 

förskolan samt barnens egna uppfattningar om sin omgivning och möjligheter att påverka 

densamma.  
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