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Syftet med denna studie är att synliggöra hur demokrati kommuniceras på Månens 

förskola.  Hur kommer demokrati till uttryck och på vilket sätt kommuniceras barns 

delaktighet och inflytande i planeringen av en fest? 

Uppsatsen är en kvalitativ studie med en etnografisk ansats. Empirisk data av festens 

planeringsprocess samlades och observerades under tre månader. Fokus i studien var 

hur demokrati kommunicerades.  

I planeringsprocessen av Månens ettårsfest kom demokrati till uttryck på ett formellt 

sätt och på ett informellt sätt. Formell demokrati uttrycktes genom förskolans barnråd 

och demokratin var representativ, det vill säga sex barn representerade alla barn på 

förskolan vid beslutsfattande. Informell demokrati uttrycktes då barnen fattade beslut 

om att genomföra en show på festdagen. Barnens agerande i planeringsprocessen visade 

att barn har förmågor och förutsättningar att delta i demokratiska processer. 

Barnen på Månens förskola hade få möjligheter att bli delaktiga och få inflytande över 

planeringen av festen. Lärarnas agerande och förhållningssätt och det talade språket har 

haft stor betydelse för barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. 
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The aim with this study was to make visible how democracy to be communicated on 

Månens preschool. How does democracy come to expressions? On which way, 

children's participation is communicated and leverage in the planning of the party? 

The investigation is a qualitative study with ethnographic approach. Empirical data off 

the party's planning process was collected and was observed during three months. Focus 

in the study was how democracy was communicated. 

In the planning process of Månens preschool's one year party came democracy to 

express formally and informal. Formal democracy was expressed through the 

preschool's child councils and the democracy where representative. Six children 

represented all children on the preschool wide decision-making. At group number one, 

democracy was communicated informal when the children took decisions about 

implementing a show on the day of the party. The children's acting in the planning 

process shows that children have abilities and potential to democratic processes. 

The children on Månens preschool had few possibilities to become participating and get 

leverage over the planning of the party. The teachers' acting and attitudes and the 

spoken language had big importance for the children's possibilities to leverage and 

participation. 
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BAKGRUND 
 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi 
 

Denna uppsats fokuserar på hur demokratiska processer utvecklas och gestaltar sig på 

Månens förskola. Inledningsvis redogörs kortfattat för Reggio Emilias historia och 

förhållningssätt.  

Carlina Rinaldi, den första pedagogiska handledaren i Reggio Emilia, (Barsotti, 1997) 

berättar att de kommunala förskolornas historia börjar vid efterkrigsåren 1945 då landet 

lämnade fascismen bakom sig. Människorna i Italien var inte enbart tvungna att bygga 

nya hus utan även nytt hopp och ett nytt demokratiskt samhälle. En av förutsättningarna 

var en demokratisk förskola och skola. De kommunala förskolorna i staden Reggio 

Emilia i Italien byggdes och startade på 60-talet och blev med sin pedagogiska 

verksamhet utifrån medveten demokratisk fostran ett komplement till hemmet. Enligt 

Wallin (1981) och Häikiö (2007) motarbetades de kommunala förskolorna i Reggio 

Emilia av det traditionella skolväsendet, staten, och den katolska kyrkan som ville 

behålla sitt monopol på barns fostran.  

I de kommunala förskolorna dokumenteras barnens arbete genom fotografier, 

nedskrivna teorier om barns hypoteser och tankar om hur saker förhåller sig till 

varandra, funderingar och analyser från barnen. Dokumentationen ligger till grund för 

de vuxnas planering av projektets olika delar och används till att synliggöra barns olika 

strategier i hur de undersöker och lär i olika åldrar. De kommunala förskolorna 

redovisar sitt arbete genom dokumentation, för att man vill dokumentera och analysera 

sitt arbete, men också för att synliggöra verksamheten för personal på andra förskolor, 

föräldrar och stadens övriga invånare. Förskolan är en del av samhället och tankern är 

att alla ska bli delaktiga i vad som händer på förskolan. Dokumentation används av 

lärarna för att planera, utvärdera och kartlägga verksamheten. Häikiö (2007) menar att 

dokumentation används som ett redskap och en metod för att synliggöra barnens 

kunskapande processer och för att kunna utgå från barnens tankar.  

Reggiomodellen beskriver Rinaldi (2006) som den ”lyssnande pedagogiken” med 

betoning på gemenskap och delaktighet för barn och vuxna som jämställda. Rinaldi 

menar vidare att dokumentation handlar om att synliggöra lärarnas lyssnande. Inte bara 

genom att synliggöra barnets lärande processer och strategier utan också göra lärandet 

och teorierna möjliga. Det centrala i Reggio Emilias förhållningssätt menar Rinaldi är 

följande: 

Here, then, is the reason why any theorization, from the simplest to the most refined, 

needs to be expressed, to be communicated, and thus to be listened to, in order to exist. It 

is here we recognize the values and foundations of the “pedagogy of listening” (s.64). 
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Representativt för Reggio Emilias förhållningssätt är synen på att barn föds med 

inneboende kraft och egen lust och kraft att lära. Barnens delaktighet och intressen 

ligger till grund för den pedagogiska verksamheten. Filosofin bygger på en humanistisk 

livshållning med en stark tilltro till barns egna förmågor att utforska världen. Lärarna 

har en djup respekt för barnet, och övertygelsen om att barn föds rika och intelligenta 

(Barsotti, 1997). 

Enligt Göthson
1
 (2009) arbetar pedagogerna i Reggio Emilia ständigt med att svara på 

metodfrågan ”Hur?” som ständigt följs av ”Det beror på”. Göthson menar att svaret på 

”hur?” beror vilka värden som vi omges av och möjligheterna till att omsätta dem i 

praktiken.  Göthson anser att vi i Sverige måste komma ihåg att vi är en svensk praktik 

med svenska traditioner att ta hänsyn till när vi för dialog med kollegorna i Reggio 

Emilia. Han menar att det finns en risk att förskolor i Sverige ytligt försöker kopiera 

verksamheten i Reggio Emilia, då ingenting betraktas som rätt eller fel.  

Han lyfter fram betydelsen för den kollektiva reflektionen, som bygger på allas insikt 

om sitt ansvar för sammanhanget. Göthson menar att ”vara inspirerad” av 

Reggiomodellen menas att man utvecklar en Stockholmspedagogik i Stockholm, en 

Kalmarpedagogik i Kalmar och så vidare. Enligt Göthson utvecklas människan i 

relationer med andra och i olika sammanhang och menar att förskolan kan ses som ett 

redskap för demokratisk fostran, där det demokratiska samhället behöver förskolan mer 

än barnen behöver förskolan. 

Reggioinspirerade sammanhang kännetecknas av viljan att skapa och undersöka 

delaktighet medan grupplärandet ses som högsta formen av individuellt lärande. 

Verksamheten synliggörs genom dokumentation som möjliggör nya tolkningar och 

pedagogisk dokumentation ses som ett verktyg för att utöka och fördjupa barns 

delaktighet med familj och samhälle. Miljön ses som den tredje pedagogen, jämte 

barnet och pedagogen. Den pedagogiska miljön, möblering och material och hur tid 

utnyttjas, planeras och organiseras för att ge arbetet och lärandet den inriktning man 

strävar efter. Reggio Emiliainspirerade sammanhang symboliseras av en stark tilltro till 

de ”Hundra språken”
2
 och estetiska läroprocesser.  Estetiska läroprocesser och tillgång 

till, samt möjlighet att få uttrycka sig på ”hundra språk” ses som ett sätt att binda 

samman erfarenheter och skapa en helhet. Enligt Göthson (2009) arbetar man medvetet 

med att öka barns status och delaktighet i staden. En Reggio Emiliainspirerad förskola 

försöker relatera till omgivande samhälle och skapar projekt som ifrågasätter 

schablonbilder av barn. Göthson hävdar att ett medvetet arbete med att utmana 

hierarkier, symboliserar en inspirerad verksamhet. 

 

 

                                                           
1
 Harold Göthson är internationell koordinator för Reggio Emilia Institutet, som han startade 1992. 

2
 Loris Malaguzzi (1920- 1994) grundare av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, myntade begreppet 

hundra språk som en metafor som ger uttryck för den kunskapssyn man har i Reggio Emilias förskolor. 

Han menar att barn har många sätt att uttrycka sig på som bör tas tillvara i lärandet och att kreativa 

element är betydelsefulla i utvecklandet av barns olika förmågor (Häikiö, 2007). 
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Introduktion 
 

Studien handlar om en planeringsprocess på Månens förskola som i sin verksamhet 

inspirerats av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Reggiomodellen bygger på en stark 

tilltro till barns egna förmågor att utforska omvärlden och lärare har i uppdrag att 

inkludera och synliggöra barns intressen och tankar genom dokumentation. Barns 

intressen ligger till grund för planering av den pedagogiska verksamheten på 

förskolorna. Medveten demokratisk fostran, barns delaktighet och inflytande samt barn 

och vuxna som jämställda, är ledord i Reggiomodellen.   

Att fostras till en demokratisk medborgare sker inte utav sig självt. När ett barn föds 

möter det andra människor och i ett nära samspel fostras barnet till en social person. Ett 

barn föds med inneboende förutsättningar och förmågor att utvecklas till en social 

varelse. Barnet föds inte med kulturell eller religiös övertygelse utan fostras till att tro 

eller verka på olika sätt i det sammanhang det lever. Enligt förskolan och skolans 

styrdokument ska barn fostras till demokratiska medborgare. Av läroplanen för 

förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) framgår det att förskolans 

verksamhet vilar på demokratins grund och att förskolan i nära samarbete med hemmet 

ska fostra till demokratiska värderingar.  

Med det sociokulturella perspektivet som grund är studiens syfte att belysa hur 

demokratiska värderingar kommuniceras på Månens förskola. Vad händer när en 

Reggio Emilia inspirerad förskola i Sverige ska planera en fest? En fest med möjligheter 

till barns delaktighet och inflytande. 

 

Demokratibegrepp 
 

Ordet kommer demokrati från grekiskan och betyder folkmakt eller folkstyre. Det råder 

skilda meningar om vad demokrati kan innebära i praktiken då demokratin befinner sig i 

ständig förändring. Ordet demokrati används för att beskriva handlingar inom olika 

områden i samhället. Man pratar om ekonomisk demokrati, beslutsdemokrati och 

demokrati som livsform. I Sverige har vi indirekt demokrati eller representativ 

demokrati där medborgarna väljer representanter, som fattar politiska beslut, till skillnad 

från till exempel Schweiz som har direkt demokrati, där medborgarna fattar politiska 

beslut genom folkomröstningar. Ett samhälle som präglas av demokrati som livsform 

kännetecknas av värden som jämlikhet och frihet, förståelse, solidaritet, tolerans, tillit 

och ömsesidig respekt (Nationalencyklopedin
3
, 2010).  

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter (Utrikesdepartementet, 1996, artikel 12) 

har alla barn rätt att ge uttryck för åsikter som rör dem själva. Barnets åsikter ska 

beaktas och tas på allvar. Barn ska genom olika företrädare eller organ beredas plats att 

                                                           
3
 Källa: Nationalencyklopedin. Hämtad från internet 2010-03-30. 
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uttrycka sin åsikt och där bli lyssnade på. Enligt artikel 3, skall barns främsta komma i 

första rummet när man, inom offentliga institutioner, fattar beslut som påverkar dem.  

Demokrati innebär bland annat att vara delaktig genom inflytande och 

medbestämmande. Kvalitet i förskolan (2005) beskriver att demokrati i förskolan 

innebär att barnen ska inkluderas i vårt samhälles demokratiska värderingar. Lärarna ska 

skapa ett demokratiskt klimat där varje barn får ”uppleva eget och andras värde samt få 

sina behov och intressen tillgodosedda” (s. 28). Genom att få uttrycka egna tankar och 

åsikter och påverka verksamhetens innehåll utvecklar barn en förståelse för vad 

demokrati är. 

 

Att bli aktiv i sitt eget lärande är en rättvisefråga, en demokratifråga, enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999). De menar att förskolans verksamhet under de senaste 

40 åren har strävat efter att göra barn mer synliga och centrala i verksamheten. En 

verksamhet där man ser barn som kompetenta att erövra omvärlden. Demokrati handlar 

om att alla människor har lika värde trots olika förutsättningar och möjligheter. Olikhet 

hos barnen betyder att bemötandet från lärarna bör bli olika. Lärarna måste förstå och 

respektera barnens värld och bemöta dem därefter. För att barn på sikt ska kunna delta 

och leva i ett demokratiskt samhälle måste förskolan och hemmet lägga grunden till det 

livslånga lärandet. Varje barn ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar och 

intressen och ska mötas av lärare på sin utvecklingsnivå. Vidare menar de att barn 

behöver utveckla förmågor som krävs i ett demokratiskt samhälle: kommunicera med 

hjälp av olika språk och uttrycksformer, förmåga att formulera frågor och lösa problem, 

ta egna initiativ, samarbeta, reflektera, tänka kritiskt och lära sig att tillägna sig 

kunskap. Barn behöver möta variation och mångfald i mötet med andra. Genom att 

barnet får uppleva situationer på olika sätt med olika personer tillgodogör de sig 

erfarenheter som behövs i sociala sammanhang. 

 

Demokrati och syn på barns utveckling 
 

Barn gör olika erfarenheter under sin uppväxt. Erfarenheter som blir grunden för fortsatt 

utveckling. När ett barn börjar förskolan har det redan tillägnat sig många erfarenheter 

som förskolan och hemmet ska fortsätta att utmana och utveckla. Erfarenheterna skapar 

förståelse och mening, de skapar mönster och sammanhang i barnets liv. Hur barnet 

fortsätter att utvecklas och erövra sin omvärld beror på lärarens och hemmets 

bemötande. Läraren har som uppgift att se barns intresse och vara positiv, stimulerande 

och engagerande i det sociala samspelet med barnen. Barn ska få känna sig uppskattade 

och kompetenta. Får barnet uppleva att det är någon att räkna med, någon som duger, 

någon som visas respekt så utvecklar barnet en tilltro till sin egen förmåga och det är 

grunden för det livslånga lärandet.  Barnet utvecklas till en psykologisk, social och 

kulturell varelse som erövrar omvärlden men det förhåller sig också tvärtom (Pramling 

Samuelsson och Sheridan, 1999). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att förskolepedagogiken alltid utgått 

från barn och barns intresse men att syftet har växlat. I bland har förskolan varit till för 

barnet och ibland har förskolan varit till för samhället och ibland både och. Likaså har 
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barnsyn och kunskapssyn skiftat. Redan av Fröbel (1782-1852) uppfattades barnet som 

aktivt i sitt sökande efter kunskap och utvecklades i social kontext. Sen kom 

utvecklingspsykologiska teorier som menade att barn utvecklades efter en inre mognad. 

Vissa teoretiker ansåg att barn utvecklades efter en generell utvecklingstrappa som var 

den samma för alla barn. Fram till 1960-talet såg man på barn som passiva mottagare av 

kunskap och läraren var aktiv. Från 1970-talet har en utvecklingspedagogisk 

dialogmodell legat till grund för den kunskapssyn vi har idag då både lärare och barn är 

aktiva och den vuxne har en tilltro till barnets egen förmåga och respekt för barns 

intresse, nyfikenhet och lust att lära. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) hävdar 

att skiftet från dåtidens utvecklingspsykologiska teorier till dagens synsätt, att barn 

utvecklas i samspel och möte med sin omgivning, har inneburit att vi inte fokuserar på 

barns brister, utan på vad barn kan och vilka förmågor de har.  

Men hur är det i praktiken? Stämmer det att vi ser barns förmågor i praktiken? Jag 

reflekterar över dagens behov av diagnoser, individuella utvecklingsplaner och behov 

av observationsscheman. Varför har skolan och förskolan så bråttom att utreda barn och 

placera dem i kategorier? Vilken funktion fyller diagnoser, individuella 

utvecklingsplaner och observationsscheman?  

Barn utvecklas i ett socialt sammanhang, i möte med andra. Interaktionen mellan barns 

förutsättningar och de erfarenheter de får påverkar deras utveckling och lärande. 

Sommer (2005) talar om en perspektivförskjutning då vi gått från barns mognadsstadier 

och modersfixering till att se att barn utvecklas i socialt kontext. Enligt Sommer sågs 

barn förr som ömtåliga och oerfarna. Före 60-talet fanns inget intresse för att studera 

barnets uppväxt och utveckling i olika kulturer och tidsåldrar och man ifrågasatte inte 

varför teorierna var generaliserbara. Sommer menar att teoretiska generaliseringar blir 

tvivelaktiga om inte barn studeras i den miljö i vilken de växer upp. Barns utveckling 

påverkas av både kultur och samhälle. Idag diskuterar man barns föränderliga resiliens
4
, 

en fackterm som mer beskriver ett flexibelt varande som hindrar att man sätter etiketter 

på barn och deras utvecklingsprocess. Beteckningen resiliens är användbar för att 

förklara relationen mellan barn och dess omvärld och för att beskriva barn som måste 

anpassa sig till olika krav och utmaningar i livet (Sommer, 2005). 

Dewey (1985) menar att samhället och omgivningen formar sina medlemmar. Barn har 

förmågor när de föds och att förmågorna formas till att passa den sociala grupp som 

barnet tillhör. Barn påverkas av den situation de befinner sig i. De jämför sitt sätt att 

handla med andras och formas därefter mot ett gemensamt sätt att vara. För även om 

alla menar samma sak så gör inte alla likadant. Enligt Dewey litar skolan alltför mycket 

på böcker i syfte att utveckla social kompetens hos unga. Han menar att genom 

gemensamma aktiviteter där de unga undervisas kan de förvärva ett socialt medvetande. 

För att utvecklas till demokratisk medborgare måste man få uppleva, känna, förnimma 

demokrati i ett socialt sammanhang. Den sociala miljön fostrar sina unga medlemmar. 

Dewey menar att ett barn som växer upp i en musicerande familj har större chans att 

utveckla sin musikala sida än om det växt upp i annan miljö (Dewey, 1985). Förskolan 

                                                           
4
 Ordet är lånat från engelskan och kan till exempel beskrivas som flexibilitet, tänjbarhet, smidighet, 

okuvlighet och inrymmer fler nyanser än motsats orden bräckliga och motståndskraftiga. 
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har en viktig uppgift att skapa en demokratisk miljö. En verksamhet som ger barnen 

möjlighet till att få uppleva demokrati i meningsfulla sammanhang. 

 

Demokrati - Delaktighet och Inflytande i förskolan 
 

Barn behöver tidigt delta i demokratiska processer för att kunna agera demokratiskt. En 

grundförutsättning för att barn ska ha möjligheter till att bli delaktiga är att de får föra 

sin egen talan och påverka skeenden i förskolan. För att de yngsta barnen ska bli 

delaktiga är det viktigt att de vuxna lyssnar och försöker närma sig barnens perspektiv
5
, 

där den vuxne tolkar vad barnen ger uttryck för (Kvalitet i förskolan, 2005). 

 

Enligt SOU (2003:46) bör barns åsikter och intressen ligga till grund för hur den 

pedagogiska miljön och verksamheten planeras och organiseras. Barn ska ha möjlighet 

att välja mellan material och olika aktiviteter och tillsammans med andra barn få 

diskutera regler trivsel och gemenskap. Barnperspektivet
6
 är centralt när man ger 

möjlighet till inflytande och i förskolan är det läraren som står för barnperspektivet. 

Läraren skall erbjuda en verksamhet och inspirera till aktiviteter som bygger på barnens 

egna idéer och intressen.  

SOU (2003:46) har kommit fram till att det är vanligt att barn bjuds in att sitta med i 

olika grupper för att få mer inflytande över och bli mer delaktiga i verksamheten i 

skolorna. Risken är dock att barnens deltagande och inflytande enbart blir skenbart, det 

vill säga en utsmyckning, och inte har någon verklig förankring. Innehållet i dessa 

grupper bör anpassas efter barnens ålder och mognad. Barnen bör få möjlighet att delta 

på egna villkor i beslutsprocesser som gäller dem själva, vilket innebär att barnen ska 

informeras och deras åsikter uppmärksammas. Kommunikation och handlande är 

viktiga faktorer för delaktighet, varför den kommunikativa förmågan blir central för hur 

väl man kan påverka sin situation genom att uttrycka sig, blir lyssnad på eller ta hänsyn 

till andras åsikter. Tid för samtal och reflektion är betydelsefulla förutsättningar för 

lärare och barn för den kommunikativa utvecklingen. Förskolor ska arbeta med barns 

möjligheter till inflytande, där barn kan delta i demokratiska processer och lära sig ta 

ansvar för sina handlingar och beslut.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att variationen av erfarenheter gör att 

ett barn utvecklar en förståelse för omvärlden. Barn utvecklar sina förmågor 

tillsammans med andra på förskolan. Lärarens uppgift är att genom olika aktiviteter 

erbjuda upplevelser och erfarenheter av olika slag. Att försöka förstå barns tankar och 

perspektiv innebär att den vuxne måste lyssna på barnet och vara känslomässigt 

engagerad, det utesluter inte att läraren sätter gränser och ramar eller att läraren försöker 

inspirera och intressera barnet för olika saker. Den stora utmaningen i läraryrket är att 

                                                           
5
Barns perspektiv betyder här barnets egna tankar och idéer.   

6
 Barnperspektiv betyder den vuxnes försök att förstå och närma sig barns tankar och idéer. 
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utgå från barns intresse samtidigt som läraren skapar intresse för det ämne som han/hon 

vill att barnet skall utveckla en förståelse om. Till exempel att i det ämne som barn är 

intresserade av väcka intresse för matematik och språk och koppla samman allt till ett 

meningsfullt sammanhang. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) betonar lärarens 

viktiga roll som vägvisare, den som skapar mening och som den som utmanar men 

också visar på möjligheter. 

Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) vilar 

förskolans arbete på demokratins grund och verksamheten ska planeras och genomföras 

enligt grundläggande demokratiska värden. Förskolans uppgift är att förankra de värden 

som vårt samhälle vilar på: människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga 

och utsatta. Genom konkreta upplevelser tillägnar sig barn etiska värden och normer 

och därför är de vuxnas förhållningssätt och agerande som förebilder viktigt. Rättvisa, 

jämställdhet och omsorg om andra är etiska värden som läroplanen uttryckligen menar 

att förskolan ska arbeta med och synliggöra i vardagen. För att barnen ska utvecklas till 

ansvarskännande demokratiska samhällsmedborgare skall grunden läggas i förskolan 

genom att verksamheten bedrivs i demokratiska former. Detta innebär att arbetet med 

värdegrunden och värderingar synliggörs i den dagliga verksamheten med barnen. I 

samarbete med hemmet ska förskolan bidra till att fostra barn till ansvarskännande 

människor och medlemmar av vårt samhälle.  

Som mål i Lpfö-98 har förskolan i uppdrag att medvetet påverka och utveckla barn till 

demokratiska medborgare. Förskolan skall arbeta för att varje barn utvecklar 

demokratiska värderingar som öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Barnen skall 

också utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation 

och viljan att hjälpa andra. Alla som arbetar på förskolan har ansvaret att skapa ett öppet 

och demokratiskt klimat och visa respekt för individen. Vidare har arbetslaget ansvar 

för att varje barn får sina behov tillgodosedda och att förskolan praktiserar ett 

demokratiskt arbetsätt där barn aktivt deltar.  

Barns intressen och behov bör ligga tillgrund för lärarnas planering av den pedagogiska 

verksamheten och miljön på förskolan. Allt efter barnens egen förmåga bör de få lära 

sig ta ansvar för sina egna handlingar och miljön på förskolan, för att stimuleras i sin 

sociala utveckling. Barn skall utveckla sin förmåga att ta ansvar och utöva inflytande i 

förskolan och deras åsikter och uppfattningar skall tas på allvar. Arbetslaget på 

förskolan skall arbeta för att barn är delaktiga i den verksamhet som bedrivs och som 

påverkar dem. ”Arbetslaget skall förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (s. 11). 
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Syfte 
 

Studiens syfte är att följa processen från ett förslag fram till en fest som ska äga rum på 

Månens förskola.  Fokus i studien ligger på hur demokrati kommuniceras under en 

avgränsad tidsperiod av 3 månader. Hur utvecklas planeringsprocessen? Vilka 

möjligheter har barnen på Månens förskola att vara delaktiga i planeringen av festen? 

Vems intressen till grund för planeringen? Ses barn som jämställda att delta i 

planeringen? Kan man se planeringsprocessen som ett uttryck för demokratisk fostran?  

Studien stödjer sig på Rauni Karlssons (2009) och Anette Emilssons (2008) 

avhandlingar som framhåller vikten av lärarens förhållningssätt, agerande och 

kontrollutövande för barns möjligheter till delaktighet och inflytande Vilket 

förhållningssätt och vilken kontroll kommer studien visa att lärarna på Månens förskola 

har? Ges barn möjlighet till delaktighet och inflytande?  

Med Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt det sociokulturella 

utvecklingsperspektivets syn på samspelets och kommunikationens betydelse som 

grund är studiens frågeställningar följande: 

- Hur kommer demokrati till uttryck på Månens förskola? 

- På vilket sätt kommuniceras barns delaktighet och inflytande i planeringen av 

festen? 
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Demokrati i förskolans vardag 
 

Nedan kommer jag att fördjupa mig i Rauni Karlssons avhandling: Demokratiska 

värden i förskolebarns vardag och Anette Emilssons avhandling: Det önskvärda barnet. 

I sin studie har Karlsson (2009) undersökt hur demokratiska värden som ansvar, omsorg 

och respekt kommer till uttryck i barns relationer. Emilssons (2008) avhandling 

fokuserar på kommunikationshandlingar mellan lärare och barn. Eftersom jag har för 

avsikt att studera demokratiska processer och hur demokrati kommuniceras mellan 

lärare och barn, känns båda avhandlingarna relevanta för min egen studie. 

 

Demokratiska aspekter i förskolebarns vardag 
 

Karlsson (2009) har i sin studie undersökt hur demokratiska värden som ansvar, omsorg 

och respekt, kommer till uttryck i barns relationer. Genom att studera barn i dess vardag 

har hon fått syn på mönster i vad barn tar ansvar för, vad de visar omsorg om och vad 

de visar respekt för.  

 

Ansvar 

Karlsson (2009) menar att barn inte talar om att de tar ansvar utan de visar hur genom 

sitt agerande och att de gör ansvar. Genom att synliggöra mönster har Karlsson fått syn 

på hur barnen tar ansvar för att följa vardagliga regler. Om regler för rutiner och 

aktivitetsövergångar är tydliga tar barn ansvar för att de efterföljs. Barn hjälper då andra 

barn att bli delaktiga i att ta ansvar för att regler följs. Karlsson menar att även om barn 

respekterar och tar ansvar för att regler och hålltider följs har lärarens förhållningssätt 

betydelse för hur barnen blir delaktiga. Karlsson beskriver att läraren måste vara tydlig i 

sin roll som struktur- och rutinbärare och både med en given signal och muntligt tala om 

vad som ska ske. För att barn ska kunna ta ansvar för sitt deltagande, måste barn veta 

vad som ska ske och vilka förväntningar, som ställs på dem. När det gäller att ta ansvar 

för allas delaktighet har Karlsson (2009) kunnat se mönster i hur barn värdesätter sin 

gemenskap och hur de tar ansvar för den. Karlsson beskriver en verksamhet och en 

miljö som är tillåtande, och där barnen under delar av dagen utifrån egna intressen kan 

välja vad de vill leka med. Karlsson berättar hur hon observerat barns ansvarstagande i 

den fria leken. I ett exempel berättar hon om hur tre flickor tar ansvar för att delta i och 

bidra till leken. De tre flickorna bygger på varandras lekidéer och inväntar varandras 

initiativ. Genom sitt agerande visar flickorna att de har en gemensam förståelse för 

lekens form och att de tar ansvar för den. Vidare påpekar Karlsson lärarens pedagogiska 

förhållningssätt och den pedagogiska miljön som avgörande för barns möjligheter att ta 

ansvar för allas deltagande. 
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Omsorg 

Karlsson menar att för att barn ska kunna visa omsorg om andras välbefinnande måste 

de kunna skifta perspektiv och förstå en situation som någon annan befinner sig i. I 

pågående aktiviteter under dagen sker omsorgshandlingar på barns egna initiativ. 

Karlsson beskriver en situation där en flicka lämnar sin aktivitet för att se varför en 

pojke gråter. Trots att barn är grupperade i olika konstellationer under dagen är de ändå 

medvetna om vad som händer i olika situationer i barngruppen och det är viktigt för 

barnen att alla har det bra. Genom sitt agerande visar barn att de är medvetna om vad 

deras kompisar gör och vad de förväntar att kompisarna ska göra. Genom att ingripa och 

på olika sätt hjälpa och stötta varandra visar barnen att de har omsorg om allas 

tillhörighet till gruppen. I ett exempel tar Karlsson upp att barn, på frågan om vad de 

vill göra efter frukost, svarar i vilket rum de vill leka. Svaret anser Karlsson betyder att 

barn tycker att det viktigaste är att rummen ger möjlighet till lek och att de uppskattar 

att barnen inte måste binda sig vid en viss aktivitet.   

 

Respekt 

Karlsson menar att respekt som värde visar barnen genom att visa hänsyn och att 

acceptera att avstå en aktiv position. När barn visar respekt för gällande regler tar de 

hänsyn till socialsamvaro, kamratskap och lärarens maktposition. Barnen använder sig 

av erfarenheter från tidigare situationer eller aktiviteter för att veta hur de ska agera. 

Viktiga faktorer när barn visar respekt för gällande regler är vänskap, sociala 

överenskommelser och egna intressen.  Barn har kännedom om dagens struktur och 

genom att följa den visar de respekt.  

I Karlssons avhandling lyfter hon flera gånger fram lärarens position och 

förhållningssätt som avgörande faktorer för hur barn väljer att agera i olika situationer. 

Barnen visar att de respekterar lärarens position genom att de har förståelse för att alla 

har rätt att komma till tals och att de då väntar på sin tur. Läraren i Karlssons exempel 

skapar situationer där alla barn får utrymme att prata och barnen själva hjälper till att ta 

ansvar genom att visa respekt för lärarens formella maktposition. Ett exempel i boken 

berättar om en samling där varje barn får berätta någonting kort. Läraren förtydligar 

vem som har ordet och barnen visar respekt och väntar på sin tur. Om något barn 

avbryter berättar läraren återigen vem som får prata. Genom turordningssystem och 

allas lika möjlighet att komma till uttryck utvecklas barnens gruppsamhörighet.  

Under en dag på förskolan kan barnen välja aktiviteter efter egna intressen. Barnen rör 

sig i de olika rummen på förskolan och går in i och ut ur lekar med antingen samma 

eller olika barn. Karlsson menar att hon i leken kunnat se att barn respekterar de val 

som andra barn gör. Lärarens tillåtande och lyhörda förhållningssätt utvecklar barnens 

personliga intressen. Genom att läraren lyssnar och ger stöd åt barnens intressen lägger 

hon grunden till ett meningsskapande som alla barn aktivt deltar i under en dag på 

förskolan. 
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Det önskvärda barnet 
 

Emilsson (2008) har i sin avhandling ”Det önskvärda barnet” gjort tre empiriska studier 

om barns fostran i förskolan. Hon har riktat sin uppmärksamhet mot 

kommunikationshandlingar mellan lärare och barn.  

 

Studie I: Barns deltagande och lärarkontroll 

Emilsson har undersökt hur man kan förstå småbarns delaktighet utifrån två olika 

aktiviteter där lärarens kontroll skiljer sig åt. Enligt Emilsson var det svårt att definiera 

begreppet delaktighet men att i hennes studie ”/…/ kom begreppet att förstås som 

möjligheten att ta del av något, vara inkluderad, accepterad och engagerad /…/” (s. 75). 

För att kunna belysa lärarkontroll relaterat till barns delaktighet valde Emilsson ut två 

situationer där skillnaderna i lärarens kontroll var stora. I den ena var kontrollen stark 

och i den andra svag. Resultatet av Emilssons studie visade att stark gruppering och 

struktur från läraren begränsade barnens möjligheter till delaktighet medan svag 

gruppering och struktur gynnade barnens möjligheter att delta på egna villkor. Emilsson 

menar att som följd av minskad kontroll från läraren ökade barnens möjligheter att ta 

egna initiativ och till inflytande och barnen sågs i studien som mer delaktiga. När 

samspelet mellan läraren och barnet skedde på lika villkor bidrog båda till 

kommunikationens utveckling och därigenom också det pedagogiska sammanhanget. 

Emilsson menar att i de fall då läraren strävade efter att se ur barnets perspektiv ökade 

dialogen mellan läraren och barnet och båda bidrog till att kommunikationen 

utvecklades. I sin studie såg Emilsson andra faktorer som verkade vara viktiga för barns 

möjlighet till delaktighet och det var bekräftelse, respons och känslomässig närvaro. 

Resultatet av Emilssons studie visar att det, för att skapa möjlighet till barns delaktighet, 

krävs lärare, som är intresserade av att se ur barns perspektiv, som vill vara delaktiga i 

barns verklighet, som vill skapa mening, som vill ge bekräftelse, respons och vara 

känslomässigt engagerade i kommunikationen med barnen. 

 

Studie II: Små barns inflytande på förskolan 

I sin andra studie valde Emilsson att ta avsats i sin första studie som handlade om att om 

barn har inflytande så blir de mer delaktiga i den pedagogiska verksamheten. Den andra 

studien kom att fokusera på barnens möjligheter till inflytande. I sin första studie hade 

Emilsson sett att stark lärarkontroll påverkade barns delaktighet negativt. Vid svag 

lärarkontroll var barn möjlighet till delaktighet betydligt större, alltså en positiv 

påverkan. Emilsson ställde sig då frågan om stark lärarkontroll alltid innebär en 

begränsad möjlighet för barn till inflytande över den pedagogiska verksamheten på 

förskolan. Emilsson valde ut samlingen som fokus för sin studie för att samlingen 

klassas som en situation med stark lärarkontroll. Syftet var att studera lärarkontroll och 

barns inflytande.  
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Enligt Emilsson (s. 79) visade analysen fyra skilda sätt att tolka och förstå barnens 

inflytande och lärarens kontroll:  

 Inget inflytande – stark lärarkontroll genom stark inramning. 

 Möjligheter till val och initiativ – lärarkontroll av kommunikativ karaktär 

 Barnen gör fria val utifrån egna initiativ – lärarkontroll genom lekfullhet och 

emotionell närvaro 

 Ett formaliserat försök att ge små barn inflytande – stark lärarkontroll 

Enligt Emilssons studie var barns inflytande vid samling begränsat. När barnen var 

delaktiga var det för att göra val utifrån alternativ som redan var bestämda av lärarna 

eller så var det när något barn gav uttryck för en åsikt eller en rättighet. Det verkade 

vara lärarens kontroll som var avgörande för hur delaktiga barnen blev och på vilket 

sätt. När läraren målinriktat styrde över hela samlingen och kontrollen var stark var 

barnens möjligheter till inflytande små och lärarrollen kännetecknades då av tillsägelser 

och tydliga, explicita, regler. Där lärarkontrollen var lika stark men kännetecknades av 

kommunikation och inkännande tycktes det gynna barnens möjligheter till inflytande. 

Läraren i det senare fallet var då mer känslomässigt närvarande, använde lekfullröst, 

gav barnen respons och försökte ta barnens perspektiv. Några verbala tillsägelser 

förekom inte och reglerna verkade bli implicita, underförstådda. Emilssons slutsats blev 

att en stark lärarkontroll inte behöver innebära begränsad möjlighet för barn att bli 

delaktiga utan hävdar att det beror på hur lärarkontrollen upprätthålls. Emilsson drog 

också samma slutsats som i studie 1: där läraren visar ett genuint intresse för att förstå 

barnet och närma sig dess perspektiv ökar barnets möjlighet till delaktighet. ”/…/ ett 

närmande av barns perspektiv är ett villkor för barns delaktighet /…/” (s. 79). 

 

Studie III: Kommunicerade värden i samspel mellan lärare och barn 

Vad som framkommit i de två tidigare studierna var att barns möjlighet till inflytande 

och delaktighet var avhängigt hur läraren kommunicerade. Emilsson tolkade därför 

lärarens kommunikativa handlande som grundläggande för små barns fostran i de 

demokratiska värdena delaktighet och inflytande. Studie II hade också visat att små 

barns möjligheter till delaktighet och inflytande var begränsade vilket gjorde Emilsson 

intresserad av ”vilka värden som kommuniceras i kommunikationshandlingarna” (s. 

80). Syftet med studien blev att studera vilka värden läraren explicit och implicit 

uppmuntrar i samspelet, och hur de kommuniceras till barnen. Emilsson menar att dessa 

värden visar oss bilden av det önskvärda barnet i förskolan och vilket barn förskolan 

genom lärarnas handlande bidrar till att fostra. I sin studie fann Emilsson tio värden (se 

bild nedan) som kommunicerades av lärarna. Dessa tio värden delade Emilsson in i tre 

områden: Disciplinerande värden, omsorgsetiska värden och demokratiska värden. 

Emilsson tolkade de tio värdena att rikta sig mot barnet som individ eller kollektivet. 

Enligt Emilsson framstod disciplinerande och omsorgsetiska värden, som värden som 

förpliktigar och demokratiska värden, framstod som värden som erbjuds. De 

demokratiska värden som Emilsson tolkade var förhandla, utöva inflytande och delta i 

gemenskap. Förhandla och utöva inflytande var värden för den enskilde individen och 

värdet att delta i gemenskapen var ett värde för kollektivet. Emilsson skriver i sin 

avhandling om hur viktigt lärarens handlande är för fostran till demokrati. Hon menar 

att de demokratiska värdena förutsatte ett kommunikativt handlande från läraren i 
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jämförelse med disciplinerande värden där lärarens handlande var mer metodiskt och de 

omsorgsetiska värdena, som från lärarna, kommunicerades mest metodiskt men också 

kommunikativt.  

Slutsatsen för Emilssons studie blev att det önskvärda barnet i förskolan är omvårdande, 

demokratiskt och disciplinerat. Det disciplinerade barnet i förskolan bör upprätthålla 

regler, följa uppmaningar och sen göra det som förväntas. Det omvårdande barnet bör 

visa hänsyn för sina kompisar i barngruppen, känna empati och vara hjälpsamt. Det 

demokratiska barnet ska däremot hävda sin plats och utifrån sina egna förutsättningar 

uttrycka sin åsikt. Genom att delta aktivt och engagerat gör barnet sin röst hörd och 

bidrar på så vis till kollektivets bästa. Emilsson menar att möjligheterna för det 

demokratiska barnet hänger samman med lärarens sätt att kommunicera och handla då 

de demokratiska värdena enligt avhandlingens data framstår som erbjudanden till 

barnet. De disciplinerande och omsorgsetiska värdena är mer förpliktigande, menar 

Emilsson. 

Karlssons (2009) studie visar att barn kan visa respekt för val som andra barn gör, de 

visar respekt för gällande regler och de visar respekt för lärarens maktposition. Barn kan 

skifta perspektiv och visa omsorg om andras välbefinnande, andras delaktighet i lek och 

tillhörighet till gruppen. Barn kan ta ansvar för egna handlingar, allas delaktighet i 

gruppen och att följa vardagliga regler. I samtliga exempel betonar hon lärarens position 

och förhållningssätt för att barn ska visa och utveckla demokratiska värden i sin vardag.  

Emilssons (2008) studie visar att lärarens agerande har stor påverkan på barns 

delaktighet och inflytande i verksamheten. Hon menar att barn har större inflytande över 

sin dag på förskolan om läraren har svag kontroll. Om lärarkontrollen är stark visar 

Emilssons resultat att barns delaktighet riskerar att minska om inte läraren tar barnens 

perspektiv, är känslomässigt engagerad och kommunicerar med barnet. 
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Sociokulturellt perspektiv  
 

Enligt Rogoff (2003) lade Lev Vygotskij (1896-1934) med kollegor grunden till en teori 

som integrerade individens utveckling med socialt, kulturellt och historiskt 

sammanhang. Till skillnad från teorier som fokuserade på individens utveckling, social 

utveckling och kulturell utveckling som separata delar. Sociokulturella perspektivet 

innebär att individens utveckling förstås i sitt sociala sammanhang och kan inte bli skild 

från det. Vygotskij (1999) menar att barnets sociala, kulturella och historiska 

erfarenheter påverkar barnets språkliga utveckling. För att förstå språkets utveckling 

delar Vygotskij in språket i två delar, den semantiska sidan som betyder språkets 

innebörd och den faktiska sidan som är den ljudmässiga, yttre sidan av språket. Den 

semantiska sidan bör förstås i sitt sammanhang. Vygotskij lyfter fram kontexten som 

viktig egenskap för att förstå ordets innebörd. Han menar att ett ords innebörd skiftar 

och utvecklas beroende på sammanhanget och erfarenheter som barnet gör. Tanken 

utvecklas och språket utvecklas. Ett ords betydelse däremot är vanligen fast och 

oföränderligt.  

Enligt Säljö (2000) är människan läraktig i sin karaktär och söker efter innebörd och 

mening i de möten hon gör. Det är genom kommunikation människan lär och det är 

genom kommunikation kunskap förs vidare. Säljö hävdar att det inte enbart är av positiv 

art människan lär. Människan lär sig oavsett positiv eller negativ miljö. Frågan är vad 

människan lär i situationer som uppstår. Säljö anser att här spelar skolans 

kommunikativa verksamhet stor roll som arena för barns kognitiva och sociala 

utveckling. I skolan möter barn utmaning och möjligheter till utveckling och kulturella 

faktorer görs tillgängliga för barnen. Utveckling skapas i ett sociokulturellt 

sammanhang men det är viktigt att lyfta fram individen som aktör och medskapare i sin 

egen utveckling (Säljö, 2000). 

Sommer (2003, 2004) menar att redan när barn föds är de inriktade på socialt samspel. 

Barnet behöver sen andra barn och vuxna för att bli integrerade i kultur och samhälle. 

Barnet behöver en så kallad komplementär integration för att utveckla sin förståelse för 

kulturella och sociala sammanhang. Komplementär betyder två olika slags relationer 

som var och en på sitt sätt påverkar barnets utveckling. Med integration menas förening 

till en helhet och betyder här att det enskilda barnet utvecklar sin förståelse för sociala 

och kulturella sammanhang i möte, samspel med andra barn och vuxna. Det är viktigt 

att barn möter både vuxna och barn då de utvecklar olika kompetenser i samspelet med 

de båda. Barnkultur och vuxenkultur ser olika ut och barn behöver båda. Barn behöver 

till exempel vuxna för att utveckla sitt språk och sin sociala kompetens men behöver 

jämnåriga för att träna socialt samspel och perspektivtagande som att leva sig in i hur 

någon annan människa känner sig. För att barnet skall bli integrerad i dagens kultur och 

samhälle, "bli fullvärdig medlem av den större gemenskap vi kallar för samhälle"(s. 

243) krävs båda relationerna.     
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METOD  
 

Under metoddelen kommer jag att redogöra för metodval och hur studien har 

genomförts, urvalsgrupp, analys av empiriskt material, studiens tillförlitlighet och etiska 

överväganden. 

 

Metodval 
 

När jag beslutade mig för att dokumentera planeringen av festen valde jag att använda 

etnografisk forskningsmetod. Kullberg (1996) anser att etnografisk studie kännetecknas 

av att ske i naturliga miljöer och det som undersöks är processer med möjlighet till 

förändring. Hammersley och Atkinson (1995) menar att metoden används för att förstå 

mänskligt beteende och att resultatet av etnografisk metod symboliserar stor likhet med 

verkligheten, vilken människor lever i varje dag. Enligt Kullberg (1996) är etnografen 

intresserad av att försöka förstå hur och varför människor lär och eftersom människan är 

beroende av och påverkas av den kultur hon lever i studeras därför processer, förändring 

och utveckling i den miljö människan lever i. Det är det undervisningsbaserade lärande 

som är aktuellt, det vill säga det lärande som sker i skolan.   

Kullberg (1996) menar för att kunna observera och dokumentera en process över tid 

krävs det att forskaren har förtrogenhet med fältet, att forskaren känner miljön på vilken 

han eller hon bedriver studier. Hammersley och Atkinson (1995) hävdar att studien så 

långt det är möjligt ska ske i sin naturliga miljö utan påverkan av forskaren. Forskarens 

uppgift är att beskriva vad som händer i de utvalda aktiviteterna, hur människorna 

agerar och samspelar och beskriva kontexten där aktiviteten tar plats. Månens förskola 

är min arbetsplats och därmed välkänd arena för mig. Hammersley och Atkinson (1995) 

menar att access till fältet ger forskaren möjlighet att få syn på människornas och 

miljöns kultur. 

Undersökningen genomfördes som kvalitativ studie genom skriftliga observationer av 

formella och informella möten och barnens deltagande i planeringsprocessen.  De 

formella mötena var festkommitténs möten, arbetsplatsträffar, morgonmöten, 

pedagogmöten, barnråd och samlingar på hemvist Ett. Informella möten var händelser i 

vardagen som kom att påverka planeringen av jubileet, till exempel barn eller vuxna 

som spontant pratade om festen. Barnens delaktighet var det barn fick ta ansvar för i 

planeringen. I studien gjordes också intervjuer med 8 barn. Starrin och Svensson (1994) 

menar att det kvalitativa grundar sig på det som är möjligt att subjektiv uppleva men 

som inte går att mäta och att metoden används när man vill beskriva, gestalta något. 

Enligt Stukát (2005) använder forskaren kvalitativa studier när han/hon vill tolka och 

förstå de resultat han eller hon får. Enligt Hammersley och Atkinson (1995) måste den 

etnografiska forskaren göra val när data ska samlas och de hävdar att en etnografisk 
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studie innehåller tre olika dimensioner: Tid, människor och kontext. Forskaren måste 

ställa sig frågor som: I vilken miljö ska studien ske, vilka människor ska delta, vilka 

frågor ska ställas, vad ska studeras och vad ska inte studeras? Med denna motivering 

menar jag att etnografisk forskningsmetod och kvalitativ studie är motiverad för att 

undersöka syftet av min studie. 

 

Urval 
 

Urvalsgruppen innefattar all pedagogisk personal på Månens förskola. Allt som allt 14 

lärare, rektor och kock. Eftersom festen har diskuterats på formella möten som 

arbetsplatsträffar och informella möten som spontana samtal vid lunch, så var det 

nödvändigt att ha alla lärare inkluderade i studien. Intervjuer gjordes med 8 barn för att 

få syn på deras perspektiv om Månens kommande ettårsjubileum. Jag valde att intervjua 

barn i åldrarna 4-6 år. Jag intervjuade barnen en och en i en känd miljö. Mitt syfte var 

att barnen skulle ge uttryck för egna åsikter om den framstående festen. Jag ville närma 

mig barnens perspektiv och höra deras åsikter om vad de ville att festen skulle 

innehålla. Att använda barn som respondenter stärker och kompletterar bilden i detta 

fall, då Månens förskola är en känd arena för dem och att barn i den aktuella åldern har 

en erfarenhet om fester och kalas.  

Innan studien påbörjades informerades lärare, rektor och kock, på förskolan via ett brev. 

Se bilaga A. I brevet bad jag om tillåtelse att samla empirisk data och jag förklarade att 

syftet var att studera planeringsprocessen av festen och att frågeställningarna var dolda. 

Det gavs utrymme för åsikter på studien och att det var frivilligt att delta. Ingen på 

förskolan avböjde medverkan. Observationerna av barnråd, arbetsplatsträffar, 

festkommitté och samlingar på hemvist avsåg att lyfta fram hur lärarna på Månens 

förskola kommunicerar demokrati och hur barnen på Månens förskola uttrycker egna 

åsikter och hur de blir lyssnade på. Jag hade också för avsikt att observera den vuxnes 

roll i samspelet med barnen med fokus på lärarens kontrollutövande. Syftet med att 

observera spontana möten var att studera hur barns inflytande och delaktighet kom till 

uttryck på Månens förskola, för att upptäcka underliggande värderingar. 

 

Förskolan  
 

Månens förskola byggdes 2008. Den 7 januari 2009 började personalen på förskolan. 

Den 15 januari öppnade förskolan dörrarna och började inskolning av barn. Månens 

förskola ligger mitt emellan två bostadsrätts områden, nära en livsmedelbutik och ett 

köpcentrum. I angränsning till förskolan ligger ett stort grönområde. 
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Personalen  
 

På förskolan arbetar 14 förskollärare, 1 pedagogista, 1 kock, 1 rektor och 1 

lokalvårdare. 7 lärare har gått utbildningen: Reggio Emilia – Ett forskande 

förhållningssätt 7,5 p på Högskolan i Skövde. 4 lärare går den kursen nu under 

vårterminen 2010. Planering finns för de 2 lärare som inte har utbildning i Reggio 

Emilias förhållningssätt att påbörja den höstterminen 2010.  

 

Barnen 
 

På Månens förskola går 90 barn i åldrarna 1-6 år. På hemvist Ett finns 21 barn i åldrar 

4-6, på hemvist Två finns 20 barn i åldrarna 3-4, på hemvist Tre finns 18 barn i ålder 3, 

på hemvist Fyra finns 16 barn i ålder 2 och på hemvist Fem finns 15 barn åldrar 1-3 år. 

Barn är på förskolan under föräldrarnas arbetstid. Barn till arbetssökande och 

föräldralediga erbjuds 15 timmar per vecka måndag-fredag klockan 08.30-11.30 eller 

tisdag-torsdag klockan 09.00-14.00. Alla barn som nu är på Månens förskola 15 timmar 

i veckan har valt att gå tisdag-torsdag 09.00-14.00.  

 

Inne miljö 
 

Månens förskola består av fem hemvister. Varje hemvist har ett större aktivitetsrum, en 

liten ateljé och ett mindre rum. Förskolan har ett mötestorg som är indelat i mindre 

aktivitetszoner. En zon för roll- och utklädningslek, en för bygg- och konstruktionslek, 

en hörna med duplolego, en sagohörna, ett ljusbord och en sagoring (en stålring 

upphängd i taket med draperier som hänger ned). Här kan stor och liten mötas och 

utbyta erfarenheter. I anslutning till mötestorget ligger mattorget där förskolans alla 

måltider intas. Här sker också all pedagogisk matlagning och bakning eftersom inga kök 

finns på hemvisterna. Alla bord och stolar på hela förskolan är låga i barnens nivå. Från 

mattorget kan man via en serveringsdisk se och kommunicera med kocken i köket. Med 

ingång från mötestorget ligger förskolans stora gemensamma ateljé. Här finns 

vattenbord, lerbord, stafflier och möjligheter att möta barn från andra hemvister. 

 

Formella möten och reflektionstid  
 

Arbetsplatsträffar har Månens förskola en måndag i månaden mellan 16.00–18.00. 

Vikarie sätts in från 16.00 fram till stängning dessa dagar. Måndagar är organiserade så 

att hemvisternas arbetslag har dagplanering och vi hjälps åt med barnen. Varannan 

vecka har varje hemvist dagplanering i 1, 5 timma tillsammans med sitt arbetslag. 

Utöver dagplanering har varje förskollärare 2 timmar arbetsplatsbunden reflektionstid 

som ligger förlagd på olika tider under veckan anpassat efter alla lärares schema. 

Exempelvis kan en lärare ha reflektionstid mellan klockan 07.00-09.00 för att sen arbeta 

i barngrupp från klockan 09.00. En annan lärare kan ha sin tid mellan klockan 13.30–

15.30 och då återgå till barngrupp efteråt.  På förskolan finns en pedagoggrupp och en 
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festkommitté med en representant från varje hemvist. Pedagoggruppen träffas varje 

fredag mellan klockan 12.30–13.30. Den 29 januari 2010 startade Månens förskolas 

barnråd. Barnrådet skapades i ett led av medveten demokratisk planering. Syftet med 

barnrådet var att öka barnens inflytande över verksamheten och beslut som gäller dem. 

Barnrådet består av 6 representanter från barngrupperna (3 barn från Hemvist Ett, 1 barn 

från Hemvist Två och 2 barn från Hemvist Tre), rektor som är ansvarig för barnrådet, 1 

lärare och kock. Barnrådet träffas varannan vecka. 

 

En dag på Månens förskola 
 

6.30 – 8.00    Förskolan öppnar och barn tas emot på mötestorget.                                          

8.00 – 8.30       Drop in frukost. Barn kan komma fram till 8.30 och erbjudas frukost.            

9.00 – 11.30     Fritt valda eller planerade aktiviteter inomhus och utomhus.                             

11.30 – 12.00   Lunch serveras för de yngre barnen på mattorget.                                                

12.00 – 12.30   Lunch serveras för de äldre barnen på mattorget.                                                      

12.30 – 14.30   Vila och fritt valda aktiviteter inomhus i alla lokaler och utomhus.                                                                            

14.15 – 15.30   Mellanmål allt eftersom barn vaknar och det passar för verksamheten.           

15.30 – 18.30   Fritt valda aktiviteter på mötestorget fram till förskolan stänger.          

 

Genomförande och datainsamling 
 

Under 3 månader samlade jag kvalitativa data som: Protokoll och anteckningar från 

festkommitténs möten och arbetsplatsträffar på Månens förskola. Ljudupptagningar från 

barnråd, samling och intervjuer med barn. Observationer av barnråd och händelser i 

vardagen som kom att påverka planeringen av ettårsjubileet till exempel att barn och 

vuxna pratat om festen vid spontana tillfällen. Observationer av spontana samtal på 

förskolan har jag skrivit ner i en loggbok.  

 

 

 

 

 

 

 

Januari Februari Mars 

Insamling av protokoll från                      

2  Festkommitté möten  och                      
1  Arbetsplatsträff  som skett innan start 

av empirisk studie        

1 Barnråd, 27 min 

Observationer 

1 Arbetsplatsträff 

1 Samling med barn, 11 min 

Observationer 

8 Barnintervjuer, 33 min 16 s. 

1 Barnråd, 12 min 31 s. 

1 Arbetsplatsträff 

2 Pedagogmöten 

 4 Morgonmöten 

1 Samling med barn, 10 min 29 s. 

1 Brev från rektor 

1 Brev från festkommitté 

Observationer 
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Förklaring av mötenas innebörd 
 

På arbetsplatsträffar är all pedagogisk personal och rektor närvarande. Då behandlas 

verksamhetsfrågor, budget, personalfrågor, arbetsmiljö, kompetensutveckling till 

exempel.  

Festkommittén har ansvar för planering av Månens förskolas ettårsjubileum och består 

av representanter från varje hemvist. Festkommitténs möten planeras från gång till 

gång.    

På pedagogmöten diskuteras pedagogiska frågor som projekt, pedagogiskt 

förhållningssätt och pedagogiska miljöer. En lärare från varje hemvist deltar. Syftet för 

gruppen är att driva utveckling av verksamheten på hela Månens förskola.  

På förskolans barnråd diskuteras verksamhetsfrågor som till exempel inköp, mat och 

pedagogisk verksamhet. Genom barnrådet har barnen som deltar möjlighet att framföra 

åsikter om verksamheten.  

Varje morgon har personalen, en representant per hemvist, morgonmöte då dagen gås 

igenom, till exempel händelser eller frånvaro av personal, för att kunna organisera 

verksamheten.  

Med samling menas ett möte med alla barn inne på en hemvist. Samlingar kan innehålla 

sång, musik, diskussioner, reflektioner, sagor, matematik, språk med mera. 

 

Barnintervjuer 
 

Vid planeringen av studien var det tänkt att genomföra barnintervjuer efter 

jubileumsfesten. På grund av att datumet för festen ändrades, flyttades fram, ansåg jag 

att tiden för att analysera insamlad data blev för kort. Jag tog då beslutet att genomföra 

intervjuer med barn innan jubileet. För att få barnens åsikter om hur de ville fira 

förskolans ettårsjubileum gjorde jag intervjuer med 8 barn i åldrarna 4-6 år. Intervjuerna 

genomfördes med ett barn i taget inne på deras egen hemvist och spelades in med en 

diktafon. Alla intervjuerna gjordes inne på hemvist Ett och Två. Föräldrar fick skriva på 

ett medgivande till att deras barn deltog i studien. Se Bilaga C. Jag valde att göra en så 

kallad halvstrukturerad intervju som gav mig möjlighet till att ställa följdfrågor för att få 

barnet att berätta mer. Se bilaga B. Enligt Stukát (2005) används halvstrukturerade 

intervjuer med fördel när man vill följa upp frågorna på ett mer individuellt sätt. Den 

som intervjuar kan omformulera frågorna så att de blir lättare att förstå för den som blir 

intervjuad. Metoden ger möjlighet till djupare förståelse (Stukát, 2005). Syftet med 

barnintervjuerna var att få barnens perspektiv på hur de ville fira ettårsjubileum.  
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Forskningsetiska överväganden 
 

Forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet (2002) har i individskyddskravet fyra 

huvudkrav inom forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet.  

Enligt informationskravet ska uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare informeras 

om deras roll och villkor i studien. Om förhandsinformation äventyrar undersökningens 

syfte, som till exempel vid deltagande observation bör information lämnas i efterhand. 

Deltagarna har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i studien. Innan jag 

påbörjade studien informerades personalen via ett brev där jag bad om tillåtelse att 

samla empirisk data. Jag förklarade att syftet var att studera planeringsprocessen av 

festen och att frågeställningarna var dolda. Det gavs utrymme för åsikter på studien och 

att det var frivilligt att delta.  

Forskaren ska enligt samtyckeskravet inhämta samtycke från de som ska delta i 

projektet och om det gäller barn under 15 år, be om föräldrars samtycke. Jag fick 

skriftliga medgivande från föräldrarna för att intervjua deras barn.  

Konfidentialitetskravet innebär att inhämtade uppgifter ska behandlas så att enskilda 

personer inte går att identifiera. Förskolans namn i denna uppsats är fiktiv och inga rätta 

namn på lärare eller barn utlämnas. 

Enligt kravet för nyttjande får inte insamlad data användas till annat än vad deltagarna i 

studien informerats om (Stukát, 2005; Vetenskapsrådet, 2002). Alla empiriska data 

kommer bara att användas till syftet för denna studie och kommer att förstöras efter 

genomförd analys. Under studien har jag tagit del av forskningsetiska principer och 

förhållit mig till dem. 
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Studiens tillförlitlighet 
 

Redan från början var jag inne på att skriva en uppsats som handlade om demokrati och 

jag ville forska på min egen arbetsplats. Dels för att jag tidigare varit i kontakt med 

Aktionsforskning och funnit det mycket intressant men också för att jag i min yrkesroll 

som lärare är intresserad av att utveckla mig själv och min verksamhet till det bättre. Jag 

såg det som en möjlighet att få arbeta och forska samtidigt. Jag har studerat en 

planeringsprocess under 3 månader och samlat empiriska data som observationer, 

intervjuer, protokoll och ljudupptagningar från möten. Hammersley och Atkinson 

(1995)  menar att en studie över tid ger bättre kvalitet på data under förutsättning att 

data är observationer kompletterade med inspelade intervjuer och/eller aktiviteter och 

forskarens reflektioner. Det empiriska materialet i detta fall styrker därför studiens 

trovärdighet. 

Larsson (s. 167 i Starrin och Svensson, 1996) menar att etnografen bör reflektera över 

sin roll och sitt perspektiv och vilken påverkan den kan ha över studiens resultat. Under 

tid för insamling av empiriskt material observerade jag planeringsprocessen utan att 

ställa frågor, ge förslag eller agera i planeringen. Jag bad om att få protokoll från möten 

och att få närvara vid möten och samlingar när ettårsjubileet diskuterades. Jag anser att 

min närvaro som forskare inte har påverkat planeringen av festen och utfallet av studien.  

Enligt Rienecker och Jörgensen (2002) är det bättre att ha få källor som studeras 

grundligt än många källor som behandlas ytligt. Det är också viktigt att man försöker få 

tag på så ny litteratur som möjligt. Eftersom nyforskning tillkommer hela tiden och den 

gamla finns kvar, det vill säga gammal litteratur slängs inte men det tillkommer ny. I 

mitt sökande efter litteratur har jag strävat efter att hitta så aktuell och ny forskning som 

möjligt.  

Resultatet av empiriska data är inte generaliserbart då studien endast berättar om en 

process på Månens förskola, planeringsprocessen av ett årsjubileum och kan därför inte 

antas gälla för andra aktiviteter på Månens förskola. Studien kan vara läsvärd för andra 

yrkesverksamma lärare och studerande som vill arbeta med inspiration från ”Reggio 

modellen”. Uppsatsen kan bidra som diskussionsunderlag för andra förskolor och 

lärarutbildningar, som vill utveckla och medvetandegöra demokratiarbete i syfte att 

närma sig en realiseringsarena, ”vi gör det vi säger att vi gör”.  
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Analys 
 

Enligt Kullberg (2004) kännetecknas etnografisk studie av att vara en kvalitativ 

forskning, då forskaren försöker förstå människors tankar och underliggande 

värderingar. I kvalitativ forskning använder man sig av observationer och intervjuer. 

Etnografiskt insamlad data analyseras och tolkas kontinuerligt och redovisas med en 

narrativ och beskrivande karaktär. Under tid för empirisk studie har jag kontinuerligt 

samlat data under tre olika mappar: Formella möten, informella möten och barns 

delaktighet. Under formella möten samlades protokoll från arbetsplatsträffar och 

festkommitté, barnråd, pedagogmöte och samlingar på Hemvist Ett. Under rubriken 

informella möten skrev jag ned spontana möten och planeringsprocessen i en loggbok. 

Under rubriken barns delaktighet samlade jag barnintervjuer och observationer där barn 

var aktörer i planeringsprocessen. Barnråd, barnintervjuer, samlingar från hemvist Ett 

och en aktivitet har spelats in med diktafon och skrivits ut nästintill ordagrant och jag 

har försökt att narrativt beskriva de olika situationerna. Efter avslutad studie läste jag 

igenom mitt empiriska material. I nästa steg analyserade jag utifrån vad och hur frågor. 

Jag tittade på vad barnen blivit delaktiga i och hur de blivit delaktiga, vad de fått 

inflytande över och hur. Jag analyserade även lärarnas agerande utifrån vad de gav 

inflytande över och vad de gjorde barnen delaktiga i. Hur lärarna gjorde barnen 

delaktiga och hur de gav barnen inflytande.  

Enligt Starrin och Svensson (1994) är fokus för den kvalitativa analysen att undersöka 

egenskapen hos ett fenomen, företeelsens karaktär. Målet är att identifiera variationer, 

strukturer och processer i insamlad data. Starrin och Svensson menar att kvalitativa data 

analyseras från helhet till del.  

 

Analysens begrepp 
 

Delaktighet – I detta fall menar jag hur barnen gavs möjlighet att ta del av och vara 

inkluderade i planeringsprocessen. Hur ofta barnen gavs möjlighet till att delta och vad 

barnen fick vara delaktiga i. 

Inflytande – I detta fall menar jag hur barnen gavs möjlighet till inflytande och vad de 

fick ha inflytande över i planeringen av festen. 

Barn som aktörer – Här menar jag hur barnen på Månens förskola verbalt och genom 

handlingar fick ge uttryck för åsikter och hur de tog ansvar för sitt eget och andra barns 

inflytande och delaktighet. 

Vuxna som aktörer – Jag avser i studien belysa med vilket förhållningssätt de vuxna på 

Månens förskola agerade i planeringsprocessen och hur de agerade i sitt utövande av 

kontroll. 
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RESULTAT 
 

Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar redovisas här studiens resultat. Resultatet 

kan kanske upplevas som tämligen kort i jämförelse med bakgrund. Det beror på att de 

tillfällen då demokratiska processer observerades, då barn gavs möjlighet till deltagande 

eller inflytande, var få i planeringen av ettårsjubileet.  

 

Med Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt det sociokulturella 

utvecklingsperspektivets syn på samspelets och kommunikationens betydelse som 

grund har studiens frågeställningar varit följande: 

- Hur kommer demokrati till uttryck på Månens förskola? 

- På vilket sätt kommuniceras barns delaktighet och inflytande i planeringen av 

festen? 

Av det empiriska materialet framgår att verksamheten behöver utvecklas för att 

realiseringsarenan ska närma sig formuleringsarenan. På Månens förskolas 

formuleringsarena finns Läroplan för förskolan och Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi. Båda är överens om den medvetna demokratiska fostran som förskolan ska 

bedriva. Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) ska 

barn utvecklas till ansvarskännande demokratiska samhällsmedborgare genom att 

verksamheten i förskolan bedrivs i demokratiska former. Barns intressen och behov bör 

ligga till grund för lärarnas planering av den pedagogiska verksamheten och barn skall 

utveckla sin förmåga att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan och deras åsikter och 

uppfattningar skall tas på allvar. Representativt för Reggiomodellen är att barnens 

delaktighet och intressen ligger till grund för den pedagogiska verksamheten. Filosofin 

bygger på en humanistisk livshållning med en stark tilltro till barns egna förmågor att 

utforska världen, har en djup respekt för barnet, och övertygelsen om att barn föds rika 

och intelligenta (Barsotti, 1997). Modellen beskrivs också som den ”lyssnande 

pedagogiken” med betoning på gemenskap och delaktighet för barn och vuxna som 

jämställda (Rinaldi, 2006).  

Månens formuleringsarena visade att barnen på förskolan var kompetenta att vara 

delaktiga i och ha inflytande över planeringen av festen där lärarna utgick från barnens 

perspektiv när de planerade för ettårsfesten. Formell demokrati
7
 kommunicerades på 

förskolans barnråd och att demokratin var representativ, det vill säga sex barn 

representerade alla barn på förskolan när beslut togs. På förskolans barnråd gavs barnen 

möjlighet till inflytande över planeringen.  

                                                           
7
 Menas här en planerad verksamhet med syfte att öka barns inflytande och delaktighet. 
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Månens realiseringsarena visade att barn inte är delaktiga i planeringsprocessen i den 

utsträckning som förskolan strävar efter. Informell demokrati
8
 kommunicerades på 

Hemvist Etts samling, då beslut fattades på barnens initiativ om att genomföra en show 

på festdagen. Barnens agerande i planeringsprocessen visar att barn har förmågor och 

förutsättningar att delta i demokratiska processer. På samlingen utövade barnen 

inflytande över planeringen. 

Ur analysen av empirisk data framgår det att barnen på Månens förskola har haft små 

möjligheter att bli delaktiga och få inflytande över planeringen av festen. Lärarnas 

agerande och det talade språket har haft stor betydelse för barnens möjligheter till 

inflytande och delaktighet. 

 

Representativ demokrati – Formell demokrati 
 

Göthson (2009) menar att Reggioinspirerade sammanhang kännetecknas av viljan att 

skapa och undersöka delaktighet. Förskolan ses som ett redskap för demokratisk fostran, 

där förskolan blir en viktig del i det demokratiska samhället. Empiri visar att 

representativ demokrati kommunicerades på Månens förskola. 6 barn på barnrådet 

representerade alla barnen på förskolan när de utövade inflytande och fick vara med och 

fatta beslut. Barnen på barnrådet fick direkt inflytande över en aktivitet på ettårsjubileet. 

Urvalet av barn gjordes i tre fall av vuxna och i övriga tre fick barnen en förfrågan. 

Följande exempel är taget från Månens förskolas första barnråd. Närvarande på mötet är 

rektor, förskolans kock, 6 barn och jag. Alla sitter runt ett bord som är i barnhöjd inne i 

den stora ateljén och rektor har introducerat mötets syfte genom att prata om 

barnkonventionen. Rektor informerar om festen och bjuder in barnen till inflytande 

genom att säga: 

- Vet ni vad vi ska prata mer om idag? Vi ska prata om, att nu är det så att förskolan, det är så att 

nästa ett år har ni allihopa varit här. Och vi ska ha en liten …… ett ettårs jubileum, heter det. Ett 

jubileum firar man när det är något man vill fira. Och då så undrar jag lite grann vad det är vi ska 

göra på den här dan? Vi vuxna kommer också vara med och bestämma men vad är det ni skulle 

vilja göra om vi har fest? 

 

Genom att bli tillfrågade om vad de ville göra på jubileet fick barnen på barnrådet direkt 

inflytande på aktiviteten som planerades ske på förmiddagen under festdagen. Barnen 

på barnrådet fick uttrycka åsikter och vara med och ta det beslut som lärarna sen 

arbetade för att genomföra.  

 

 

 

                                                           
8
 Menas här barns möjligheter att spontant utöva inflytande i vardagen. 
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Barn som aktörer 
 

Emilsson (2008) menar att lärarens sätt att kommunicera och agera är viktigt för 

demokratisk fostran och barns möjligheter till inflytande. Enligt Karlsson (2009) måste 

ett barn veta vad som ska ske och vilka förväntningar som ställs på dem för att de ska 

kunna ta ansvar för sitt deltagande. Av det empiriska materialet framgår att barnen på 

barnrådet uttryckte sina åsikter om det rektor frågade: 

 
- Men vad ska vi göra mer vi kan ju inte bara äta? Ska vi ha nån teater? Eller någonting annat? 

Undrar rektor. 

- Teater eller trolleri, svarar Karl. 

- Teater eller trolleri, jaa, säger rektor. 

- Eller kan vi ha en show och nån som dansar lite snyggt såhär, säger Sara 

 

I dialog där rektor ställer frågor, lyssnar, bekräftar och visar intresse för barnens åsikter, 

svarar barnen på frågan och får då inflytande över festens planering. Barn som 

uppmuntras att ge uttryck för sina egna åsikter, tränas i att delta i demokratiska 

processer. 

 

Vuxna som aktörer 
 

Barsotti (1997) menar att synen på att barn föds med inneboende kraft och egen lust och 

kraft att lära är representativt för Reggio Emilias förhållningssätt. Barnens delaktighet 

och intressen ligger till grund för all verksamhet. Filosofin bygger på en humanistisk 

livshållning med en stark tilltro till barns egna förmågor att utforska världen. Man har 

en djup respekt för barnet, och är övertygade om att barn föds rika och intelligenta. 

Studiens empiri visar att barnen på Månens förskola hade svårt att bli delaktiga i 

planeringsprocessen. Lärarna gav barnen få tillfällen till inflytande och delaktighet. Det 

tolkar jag bero på att lärarna inte trodde på barns förmåga att bidra till planeringen och 

att lärarna inte försökte se ur barns perspektiv. Det stämmer överens med Emilsson 

(2008) som menar att barns möjlighet till delaktighet och inflytande ökar om lärare 

strävar efter att se ur barns perspektiv och vill vara känslomässigt engagerade i 

kommunikation med barn. 
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Informell demokrati 
 

Enligt Reggio Emilias pedagogiska filosofi ligger barns delaktighet och intressen till 

grund för den pedagogiska verksamheten (Barsotti, 1997). Ur analysen tolkar jag att 

barnen på hemvist Ett fick direkt inflytande över en show som de genomförde på 

festdagen. En flicka på barnrådet önskade att barnen skulle ha en show med dans och 

musik men på barnrådet togs beslut att festen skulle innehålla teater och trolleri. När 

representanterna för barnrådet återberättar barnrådet för sin barngrupp (hemvist Ett) tas, 

på barnens initiativ, ett beslut att barnen ska genomföra en show. Exemplet nedan 

beskriver samlingen på hemvist Ett. Barnen på hemvisten sitter på samlingstrappan, de 

tre representanterna för barnrådet Erik, Sara, Karl och läraren sitter på fyra stolar 

framför trappan. Som stöd för sitt återberättande har representanterna foton från 

barnrådet i sina händer: 

 
[…] 

- Sara sa att vi skulle göra show. Vi gjorde det. Och sen sa jag Trolleri (Erik skrattar lite), säger 

Erik. 

[…] 

- Nej, inte idag. Det är ganska lång tid men vi ska vara med och planera den och då ville ni ha 

Trolleri, säger läraren. 

- Och show, säger Sara. 

- Och show. Bekräftar läraren. 

- Ska du och jag sjunga då? Säger Malin och tittar på Sara. 

- Ja! Ropar Sara. 

Vid analys av textmaterialet framkom att läraren på hemvist Ett såg barn som jämställda 

att ta del av information om festen och utöva inflytande på festens innehåll. Läraren 

lyssnade på barnens intressen och synliggjorde dem genom att bekräfta och 

dokumentera deras önskan. Resultatet visar att lärarens agerande är viktigt för barns 

möjligheter till inflytande och hade stor betydelse för att hemvist Etts show blev av. 

 

Barn som aktörer 
 

Karlsson (2009) menar att barn kommunicerar demokratiska värden genom att agera. 

Barn gör respekt, omsorg och ansvar i samspel med andra barn och vuxna. Det 

empiriska materialet visar att barnen på Månens förskola har förmågor att kommunicera 

demokratiska värden. Följande är taget ur min loggbok:  

100316 

Vi är ute på gården och bygger ett snöhus. Det är barn från hemvist Ett och Två som deltar. Jag 

hör att två flickor från hemvist Ett pratar om showen. Jag blir nyfiken och ber dem berätta om 

deras show. Flickorna berättar att de har bestämt 2 låtar som de ska sjunga och dansa till. Alla 

som vill får vara med och man kan sjunga eller dansa. 

 

Enligt Karlsson (2009) visar sig barns omsorg om andras delaktighet i lek vara en viktig 

fråga. Barnen leker i olika gruppkonstellationer under en dag på förskolan och då är det 

av vikt att de olika kamratrelationerna fungerar bra. Jag tolkar att flickorna jag träffade 
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utomhus tycker det är viktigt att alla barn känner att de får vara med på showen. 

Karlsson (2009) menar att barnen tar ansvar för andra barns inflytande genom att visa 

respekt för andra barns åsikter. Nästa exempel berättar hur en flicka på hemvist Ett 

visar respekt genom att lyssna och bekräfta en pojkes intresse. 

 
- Vänta lite nu, säger Läraren. Nu har jag skrivit såhär: Vi vill göra en show där vi vill sjunga 

……  

- Och trolleri, säger Erik. 

- sjunga och dansa …. , fortsätter läraren medan hon skriver. 

- Och ha trolleri, säger Malin.  

 

Genom att upprepa Eriks önskan av aktivitet stärkte Malin hans önskan att få ha Trolleri 

på jubileet. Malin tog på så sätt ansvar för andra barns intressen och inflytande. Att få 

träna på att uttrycka egna åsikter, lyssna på andras och få argumentera för och emot dem 

och se konsekvenserna av sitt handlande ger förutsättningar för att barn ska förstå vad 

demokrati är.  

 

 

Vuxna som aktörer 
 

Resultatet av analysen visar att barns möjligheter till delaktighet och inflytande på 

förskolan är beroende av hur den vuxne agerar och kommunicerar demokrati, det 

stämmer överens med Emilssons (2008) studie. Hennes studie visar att lärarens 

agerande har stor påverkan på barns delaktighet och inflytande i verksamheten. Hon 

menar att barn har större inflytande över sin dag på förskolan om läraren har svag 

kontroll. Om lärarkontrollen är stark visar Emilssons resultat att barns delaktighet 

riskerar att minska om inte läraren tar barnens perspektiv, är känslomässigt engagerad 

och kommunicerar med barnet. I de fall när läraren agerade med lärarkontroll genom 

lekfullhet och emotionell närvaro hade barnen större möjligheter till att bli delaktiga och 

få inflytande. Följande exempel är taget från en samling på Hemvist Ett. Barnen på 

hemvisten sitter på samlingstrappan, de tre representanterna för barnrådet Erik, Sara, 

Karl och läraren sitter på fyra stolar framför trappan. De har berättat om ettårs jubileet 

och barnen är uppspelta och glada: 

[…] 

- De som kan sjunga och dansa kan vara i en show, säger Malin. 

- Skulle vi inte kunna göra såhär: Att nästa fredag ska ni vara på möte kan inte vi skriva ner att vi 

skulle vilja sjunga och göra en show då, säger läraren.  

- Ja, säger Sara. 

- Så kan ni ta med er det och berätta för dem som är med på mötet? 

- Yes, Yes, Yes, säger Sara. 

- Vänta lite då, säger läraren och tar papper och penna. 

 

Vid analys av textmaterialet framkom att läraren på hemvist Ett såg barn som jämställda 

att ta del av information om festen och utöva inflytande på festens innehåll. Läraren 

lyssnade på barnens intressen och synliggjorde dem genom att bekräfta och 

dokumentera deras önskan. Läraren i exemplet gav barnen ett redskap för att utöva en 

demokratisk handling, rättigheten att ha åsikter om en verksamhet som gäller dem.  
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DISKUSSION 
 

I detta avslutande kapitel kommer jag att med utgångspunkt i studiens empiri och teori 

diskutera resultatet i relation till syfte och frågeställningar, vilka var: Hur kommer 

demokrati till uttryck på Månens förskola? På vilket sätt kommuniceras barns 

delaktighet och inflytande i planeringen av festen? 

 

Resultatdiskussion 
 

Dagen för festen kunde ha varit en dag som symboliserade barns delaktighet och 

inflytande som ett resultat av en demokratisk process. Jag intervjuade 8 barn om deras 

syn på festen, om vad de skulle vilja göra. Resultatet från intervjuerna visar att barn vet 

vad en fest är och att de har tankar och idéer om vad festen skulle kunna innehålla.  Ur 

barns perspektiv kunde festen sett ut såhär:  

 

Det skulle bli sång och dans, kurragömma och möjligheter till skapande 

aktiviteter och lek. Det skulle finnas en pool för barnen att bada i. Det 

skulle vara dukat till långbord med ballonger, namnskyltar, blommor och 

ljus. Till mat skulle vi få pasta och sås, ris och en köttbit eller lax och till 

dessert skulle vi få Hallon tårta och en rosa prinsesstårta, kakor, bullar och 

glass och till detta skulle vi dricka saft och mjölk. Jag vill också lägga till 

det barnen på barnrådet önskade: Teater, Trolleri, en show, skriva kärlek, 

äta äppelmos och vaniljglass. 

 

Demokrati och barnsyn 
 

Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) vilar förskolan 

på demokratins grund och att verksamheten därför ska planeras och genomföras enligt 

grundläggande demokratiska värden. Enligt Kvalitet i förskolan (2005) innebär 

demokrati i förskolan att barnen ska inkluderas i vårt samhälles demokratiska 

värderingar genom att få uttrycka egna tankar och åsikter och påverka verksamhetens 

innehåll. Göthson (2009) menar att i Reggio Emilia inspirerade förskolor ses 

verksamheten som ett redskap för demokratisk fostran. Han menar att det i första hand 

är det demokratiska samhället som behöver förskolan och inte barnen.  

Enligt mig skulle barnen på Månens förskola kunnat vara deltagare i 

planeringsprocessen med inflytande men också med det ansvar som följer när planering 
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ska genomföras. Lärarna kunde ha intervjuat och observerat barnen för att närma sig 

deras perspektiv. Barnen skulle kunnat vara med och planera för aktiviteter för dagen, 

utsmyckning av lokaler, meny, och de skulle ha kunnat vara med och genomföra 

aktiviteter, göra inbjudningar, duka till bord, göra inköp och baka. Alla barnen, oavsett 

ålder eller förmågor skulle ha kunna vara deltagare i planeringsprocessen på ett eller 

annat sätt tillsammans med lärarna. Barnens intressen skulle ha varit utgångspunkten för 

planeringen. 

Studiens övergripande syfte har varit att synliggöra hur demokrati kommuniceras på 

Månens förskola. Resultatet visade att demokrati kommuniceras genom formell 

representativ demokrati och genom informell demokrati. Enligt SOU (2003) finns en 

risk att barn bjuds in i grupper av olika slag för att öka barnens delaktighet och 

inflytande men att deras deltagande bara blir skenbart. Karlsson (2009) menar att först 

när barn vet vad som förväntas av dem kan de bli delaktiga i demokratiska processer. 

Jag tänker att barnen på Månens förskola behöver träna på att utöva inflytande i 

vardagen. Genom att i den dagliga verksamheten erbjuda tillfällen för inflytande och 

delaktighet där barn får uttrycka åsikter och argumentera för dem kan barnen ha 

möjlighet att lära sig demokrati som värdegrund. Om barn lär sig att de är att räkna 

med, att de är viktiga och att deras åsikter spelar roll, då tror jag att barns inflytande inte 

är helt beroende av lärarens förhållningssätt och känslomässiga förmåga, som visade sig 

som resultat av min studie. 

Barsotti (1997) menar att man i Reggioinspirerade sammanhang ser barnet som rikt med 

en inneboende kraft och egen lust att lära. Barnens delaktighet och intressen ligger till 

grund för all verksamhet. När man studerar något så grundläggande som demokrati och 

barns inflytande och delaktighet kommer man inte ifrån barnsynen. Det är barnsynen 

som visar vilket barn jag har möjlighet att bli på denna förskola. Ses jag som jämställd? 

Resultatet av denna studie visar två olika sätt att se på barn. Barnen inne på Hemvist Ett 

och barnen på barnrådet sågs som barn med förmågor att kunna bidra till 

planeringsprocessen av festen. De barnen har varit deltagare under processen och har ur 

lärarperspektiv setts som barn med förmågor och skapare av kunskap. Det stämmer 

överens med den kunskapssyn vi har idag då både lärare och barn är aktiva, enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). Den vuxne har en tilltro till barnets egen 

förmåga och respekt för barns intresse, nyfikenhet och lust att lära. (Pramling 

Samuelsson och Sheridan, 1999). Synen på de yngsta barnen vars intressen inte har 

tagits tillvara har varit fattig. Jag tolkar det som att lärarna på förskolan inte trott på de 

yngsta barnens förmåga till att kommunicera och därigenom bidra till festens planering. 

Enligt Kvalitet i förskolan (2005) är det viktigt att de vuxna lyssnar på och försöker 

närma sig barnens perspektiv för att de ska bli delaktiga, där den vuxne tolkar vad 

barnet ger uttryck för. I förskolan tolkar man vad barn ger uttryck för hela dagarna. 

Varför ett barn är ledset, vad ett barn vill göra etcetera.  

 

Delaktighet och inflytande 
 

Min studie visar att barns möjligheter till delaktighet och inflytande på förskolan är 

beroende av hur den vuxne agerar och kommunicerar demokrati. Det stämmer överens 

med Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) som menar att lärarna bör vara 
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känslomässigt engagerade och inspiratörer som vill ta del av barns värld. Enligt 

Karlsson (2009) utvecklas barnens personliga intressen genom att läraren har ett 

tillåtande och lyhört förhållningssätt. Hon menar också att läraren i sin formella 

maktposition stödjer barnen i sitt agerande om läraren med hjälp av sitt språk möter 

barnen där de har sitt intresse. Emilsson (2008) menar att det, för att skapa möjlighet till 

barns delaktighet, krävs en lärare, som är intresserad av att se ur ett barns perspektiv, 

som vill vara delaktig i barns verklighet, som vill skapa mening, som vill ge bekräftelse, 

respons och vara känslomässigt engagerad i kommunikationen med barnen. I de fallen 

där barnen fick komma till tals i planeringsprocessen togs barnens initiativ och åsikter 

på allvar men jag kan inte annat än undra varför barnen inte gavs fler tillfällen till 

inflytande? Vad är det som gör det så svårt? Förskolan gör som den alltid har gjort: 

Planerar för vad barn ska göra, uppleva och lära? Jag tror att lärare behöver diskutera 

demokrati och vad demokrati ska stå för på just denna skola/förskola. Hur gör vi barnen 

delaktiga i verksamheten och hur kan barn få inflytande över sin dag på förskolan? Att 

diskutera värdegrundande ord som jämställdhet borde vara en självklarhet när 

verksamheten reflekteras och planeras.  

 

Demokrati och kommunikation 
 

Enligt Vygotskij (1999) är kontexten viktig för ordets innebörd. Allstå ordet demokrati 

måste förstås i sitt sammanhang. Ordet demokratis betydelse är statiskt men dess 

innebörd förändras i det sammanhang den upplevs. Demokrati har olika betydelser i 

olika miljöer. Barns erfarenheter av demokrati ser olika ut. För ett barn kan ordet 

inflytande innebära en sak på förskolan och en annan hemma. För att barnen på 

förskolan ska förstå innebörden av ordet demokrati måste de få uppleva och känna 

demokrati i den dagliga verksamheten. Förskolans kultur formar vem barnet har 

möjlighet att bli. Dewey (1985) menar att om individen ska utvecklas till en 

demokratisk medborgare måste den få uppleva, känna, förnimma demokrati i ett socialt 

sammanhang. Resultatet av min studie visar att barnens möjligheter till inflytande var 

beroende av deras förmåga till talat språk. Genom det talade språket har lärarna på 

förskolan gett delaktighet och inflytande. Hur gör förskolan barnen medvetna om 

begrepps innebörd? Ett litet barn har erfarenheter om inflytande och delaktighet även 

om de inte kan tala. Hur utvecklar förskolan tänkandet kring demokratiska processer? 

Vad innebär ordet demokrati på Månens förskola?  

 

Lärare i förskolan behöver diskutera och reflektera kring hur värdeord ska förankras i 

förskolan och hur verksamheten ska bedrivas för att de små barnen ska få utrymme att 

ge uttryck för åsikter som blir lyssnade på. Små barn kan tala om vad de vill. Visst kan 

vi se framför oss en ettåring som vid matbordet pekar mot mjölken eller brödet och 

kanske låter något. Vi tolkar att barnet vill ha det som pekas på. Lärare som arbetar nära 

barngruppen får tyst kunskap om de barn de träffar varje dag. Erik tycker om gröt men 

det gör inte Elin. Lisa tycker om att måla och Tor tycker om vattenleken. Fredrik skriker 

om han blir blöt. Många små detaljer som är viktiga för att små barn ska vara trygga och 

glada på förskolan. Hur skulle de små barnen kunnat få inflytande i 

planeringsprocessen? Vi måste hitta vägar att kommunicera med de yngsta barnen. Hur 

skulle den kommunikationen se ut?  
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Förskolan som demokratisk arena 
 

Säljö (2000) menar att människan lär och söker mening i de möten hon gör. Han lyfter 

fram skolans viktiga roll som arena för barns kognitiva och sociala utveckling. Jag är 

helt överens med Säljö. Förskolan kan vara en arena för demokrati, delaktighet och 

inflytande men det är lärarnas ansvar att ge barnen den möjligheten. Min studie har varit 

ett nedslag i en del av verksamheten men resultatet får mig att fundera över hela 

verksamheten på Månens förskola. Hur ser barnens möjligheter till inflytande och 

delaktighet ut i andra situationer på förskolan? Hur kan barns delaktighet ses som en 

utvecklingsprocess? Hur medvetandegör lärarna begrepp som delaktighet eller 

inflytande? Hur skapas en verksamhet där barn får möta demokrati i meningsfulla 

sammanhang med medvetna lärare? Karlsson (2009) menar att barn gör demokrati, att 

barn har förmågor till demokratiskt samspel, som min studie visar. Att barn i sina 

kommunikativa möten använder, tränar och utvecklar sin demokratiska förmåga. Jag 

tänker att det är viktigt att lärare bekräftar och uppmuntrar barn i sin utveckling och 

agerar goda förebilder. Som goda förebilder ska lärarkollegor emellan ha ett 

demokratiskt arbetssätt, där alla ses som jämställda. Ser verkligheten ut så? Kan lärare 

kritisera varandra i värdegrundsfrågor utan att det upplevs som personangrepp? En 

känslig fråga men jag tror att för att barnen på förskolan ska få en jämställd, 

demokratisk arbetsplats måste lärarna börja med sig själva. 

 

Metoddiskussion 
 

Jag valde att använda mig av etnografisk forskningsmetod som visade sig vara rätt 

metod för att få svar på syfte och frågeställningar. I min studie har jag inspirerats av 

Mirella Forsberg Ahlcrona, som i sin avhandling Handdockans kommunikativa 

potential som medierande redskap i förskolan använt sig av etnografisk 

forskningsmetod. Under perioden för insamling av data har jag varit deltagande 

observatör. Det har inneburit att jag har varit närvande och antecknat, avlyssnat det som 

diskuterats angående festen men jag har inte påverkat processens utgång genom att 

ställa frågor eller ha åsikter på det som sagts. Stukát (2005) menar att deltagande 

observation med fördel används när forskaren vill ha kännedom om socialt samspel och 

underliggande värderingar. Enligt Stukát använder man observationer när man vill se 

”vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör” (s. 49). I diskussion med 

min handledare kom analysens begrepp fram som hjälpt mig hålla fokus på arbetet.  

Att forska i min egen vardag har varit lärorikt men inte helt lätt. Under de tre månader 

som studien pågick kunde jag känna frustration över hur processen framskred. I och 

med att studiens syfte och frågeställningar var dolda diskuterade jag inte barns 

deltagande eller inflytande med kollegor under tiden för studien. Om studiens syfte och 

frågeställningar varit öppna hade jag och mina kollegor kunnat påverka 

planeringsprocessens utveckling och därmed ”dödat” min studie. Under tid för studie 

har jag reflekterat över förskolans medvetna profilering med Reggioinspiration och det 

jag såg i verkligheten. Jag funderade över varför det såg ut som det gjorde? Varför fick 

barnen så lite utrymme? Såg det likadant ut i andra aktiviteter på förskolan? Att forska i 
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min egen verksamhet gjorde mig känslomässigt engagerad och under analysen fann jag 

det svårt att distansera mig och objektivt se på mitt empiriska material.  

 

Pedagogiska implikationer 
 

Göthson (2009) menar att förskolor behöver diskutera vilka värden som ska 

representera denna förskola och hur dessa värden ska genomsyra och synas i dess 

verksamhet. Om man inte tydligt har diskuterat vilket förhållningssätt man ska ha och 

hur detta ska genomföras i praktiken så blir förskolan endast ett ytligt försök att kopiera 

en annans verksamhet. Ur Reggio Emilia perspektiv tolkar jag att festen kunde ha 

inneburit mer delaktighet och inflytande för barnen. Festen kunde ha planerats och 

genomförts av barn tillsammans med lyhörda, kommunicerande och känslomässigt 

engagerade lärare, som medvetet tagit med barnen i planeringsprocessen och där barnen 

setts som producenter istället för konsumenter. Jag tolkar det som att lärarna på 

förskolan inte medvetet diskuterat barnens plats som jämställda i planeringen av festen. 

Barnen skulle ha kunnat var mer delaktiga och fått mer inflytande över 

planeringsprocessen där lärarna hade försökt att närma sig barnens perspektiv. Istället 

tolkar jag att lärarna har planerat festen med teater med utgångspunkt att erbjuda 

någonting som barn inte upplever så ofta och som lärarna tolkar att många barn tycker 

är roligt. Lärare, blivande lärare, lärarutbildare behöver diskutera värderingar och vad 

de betyder för var och en. För att sen enas om förskolans gemensamma ståndpunkt. 

Diskussioner om värdegrunden måste vara ständigt pågående då samhället ständigt 

förändras. Vad menas med att vara inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi? 

Innan man säger sig vara inspirerad behöver man enligt Göthson ha diskuterat och 

förankrat vilka värden som representerar denna förskola och hur det ska omsättas och 

synliggöras i praktiken.  

 

Fortsatt forskning 
 

För vidare utveckling av denna studie kan observationer göras på andra aktiviteter på 

förskolan för att se hur demokratiska värden kommer till uttryck i den dagliga 

verksamheten. Efter denna studie skulle jag finna det intressant att studera de yngsta 

barnen på förskolan. Eftersom de inte har det talade språket, kunde studie göras på hur 

de kommunicerar inflytande eller demokratiska värden som respekt, omsorg och ansvar. 

Hur ser förskolans verksamhet ut? Stämmer formaliseringsarenan med 

realiseringsarenan? 
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Avslutningsvis 
 

Jag har alltid varit intresserad av forskning och efter 16 år i förskolläraryrket skrev jag 

så denna uppsats. Det har varit en givande utbildning på många sätt. Jag har fått 

fördjupade kunskaper om delaktighet och inflytande i förskolan och vikten av att arbeta 

medvetet med de yngsta i utbildningssystemet. Betydelsen av att reflektera över sitt 

agerande och sin pedagogiska verksamhet skapar stora möjligheter till utveckling av 

verksamheten. Genom reflektion och diskussion kan vår realiseringsarena närma sig 

formaliseringsarenan. Jag vill avsluta med att tacka alla mina arbetskollegor på Månens 

förskola som gav mig access till förskolans arena, barnen på förskolan, min mamma 

som korrekturläst mitt material och ställt frågor på mitt arbete, min familj som stått ut 

med mina många timmar av studier och min handledare Mirella Forsberg Ahlcrona som 

med sin kunskap och sitt engagemang inspirerat och uppmuntrat mig i mitt arbete.  
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Brev till personal på Månens förskola        Bilaga A 

Under våren 2010 ska jag skriva en c-uppsats vid Skövde Högskola. Skälet till att jag 

ska skriva är att jag vill utvecklas, lära mig nya saker och fördjupa mig i mitt yrke. Jag 

har också alltid funnit forskning oerhört intressant.  

I mitt försök att skriva en uppsats har jag nu kommit fram till ett tänkt forsknings 

område. Den praktiknära forskningen har alltid känts spännande och jag skulle nu vilja 

ha er tillåtelse att observera och dokumentera processen i planeringen av vårt ett års 

jubileum som ska stå i slutet av februari. För att inte påverka processens utveckling 

kommer jag då att vara tyst observatör och de frågeställningar jag har kommer ej vara 

öppna. Jag kommer att göra ljudupptagningar och skriva anteckningar vi 

festkommitténs möten, barnrådet etc. När studien är klar och analysen är gjord kommer 

jag kanske behöva göra kompletterande intervjuer men det tar jag längre fram. I 

uppsatsen kommer inte förskolan eller ni förskollärare vara presenterade med era riktiga 

namn.  

Om jag har allas godkännande att studera processen i planeringen av festen kommer jag 

snarast börja samla in tidigare anteckningar från festkommittén, APT och annan 

information som jag anser vara av vikt. Rektor har godkänt min metod men vill ge alla 

en chans att ha en åsikt. 

Om ni av någon orsak inte samtycker till min metod och inte vill delta, prata med 

Rektor snarast, dock senast 25 januari.  

 

Hälsningar   

Ellinor Skaremyr 
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Barn intervju           Bilaga B 

 

Månens förskola har funnits i ett år och om några veckor ska vi ha 

en fest för alla på förskolan. Om du fick bestämma: 

Hur skulle du vilja fira att Månen fyller ett år? 

Vad skulle du vilja göra på den festen?  

Vad skulle du vilja äta på festen?  
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Brev till föräldrar            Bilaga C 

Hej! 

Jag studerar på Högskolan i Skövde och skriver nu ett examensarbete, en c-uppsats på 

15 hp. Jag forskar i förskolans verksamhet och behöver nu ha barns perspektiv på 

verksamheten. Jag undrar nu om jag får intervjua ert barn? Månens förskola är föremål 

för min studie men de riktiga namnen på barn som deltar kommer av etiska skäl inte 

finnas med. Intervjuerna kommer att äga rum under vecka 9 och 10. Resultatet kommer 

att redovisas i den slutliga rapporten. 

 

Får ert/era barn vara med in min studie? JA      NEJ 

 

…………………………………………… 

Barnets/barnens namn 

 

…………………………………..      ………………………………… 

Vårdnadshavare (mamma)      Vårdnadshavare (pappa) 

 

Intyget lämnas till Hemvist 1 snarast möjligt, senast 5 mars. 

Tack på förhand! 

 

Ellinor Skaremyr, Månens förskola 
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Månens ettårsjubileum                            Bilaga D 

   

Torsdagen den 25 mars 2010 firade Månens förskola ettårsjubileum. Dagen började som 

vanligt, barnen kom till förskolan och blev lämnade av sina föräldrar. Klockan 9.30 

samlades alla barn, lärare och några föräldrar vid sagoringen på torget. Lediga barn var 

inbjudna att delta i festen tillsammans med förälder. I själva sagoringen, en upphängd 

stålställning för ett draperi, hängde ballonger och olika mjuka djur. En lärare samlade 

barnen och berättade att förskolan fyllde ett år och att det nu skulle firas genom att alla 

sjöng tillsammans. Första sången blev ”Här kommer Pippi Långstrump” och in på torget 

kom Pippi Långstrump hoppande och skuttande. Pippi hade med sig en blomma till 

förskolan och en ballong i fickan, som small. Under 15 minuter ledde Pippi en 

sångstund. Hon samtalade med barnen medan hon letade efter olika djur som 

symboliserade nästa sång som skulle sjungas. Efter sångstunden med Pippi var det dags 

för Ettans barn att genomföra sin show. Två låtar mimades och dansades det till. Tre 

flickor mimade och två pojkar och tre flickor dansade. Publiken klappade i händer och 

några barn i publiken dansade. Efter samlingen på torget gick varje hemvist till sig och 

åt frukt. Förmiddagen förlöpte som den brukar med vanlig verksamhet, några hemvister 

gick utomhus, några stannade inne. När det var dags för lunch dukade tre hemvister som 

vanligt varje bord för sig. Två hemvister dukade till långbord. Den ena av de två 

långborden dukades av lärarna och ett barn fick sätta i servetter i glasen. Det andra 

långbordet dukade en lärare och två barn tillsammans. Till lunch serverades denna dag 

kycklingspett, köttbull- och korvspett, fjärilspasta, tzatziki, salsa och must att dricka. 

Till efterrätt blev det vaniljglass och chokladsås. Klockan två öppnade förskolan 

dörrarna för allmänheten. Då genomförde Hemvist Ett sin show en andra gång. Alla 

besökare och föräldrar som kom och hämtade sina barn fick möjlighet att går runt i 

förskolans lokaler och titta på miljöerna och prata med personalen om verksamheten. 

Alla bjöds på fika bestående av grönsaksstavar, dipp, havrebars, smoothies och cider. 

Öppethus varade fram till klockan 18.00.  

 


