
 

Engelbrekts förskolas målbild – att arbeta med 

demokratiuppdraget och värdegrundsuppdraget 
Målbilden demokratiuppdraget och värdegrundsuppdraget är ett stöd för pedagogers planering, genomförande 
och uppföljning av undervisningen samt för att synliggöra förskolans arbete med att låta barnen befinna sig i 
en demokratisk kontext och inte endast lära om en demokrati samt hur arbetet med diskrimineringsgrunderna 
måste gå hand i hand med demokratiarbetet. Det ger exempel på hur läroplanens mål och riktlinjer kan 
omsättas i praktiken utifrån Lpfö 18. Målbilden visar på vad Engelbrekts förskola ska arbeta med under 
barnens år på förskolan för att skapa en god grund för fortsatta studier på grundskolan. Målbilden syftar till att 
säkerställa kvalitet på Engelbrekts förskola och är en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.  

Demokrati och värdegrunden innebär ibland annat att barnen uppmuntras att tänka fritt, får sina tankar 
respekterade och viljor förverkligade samt att de får ta ansvar och delta i olika beslutsprocesser. Genom 
deltagande i sociala sammanhang skapas möjligheter till medbestämmandeför barnen. Med grund i ett 
förhållande där vuxna och barn samspelar och visar varandra respekt får barnen möjlighet att bli delaktiga i 
olika situationer och kring diverse beslut. 
 

Läroplanen för förskolan – Lpfö18  

Grundläggande värden 

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att 
utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 
barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt 
solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller 
för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos 
barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som 
miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till 
delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. 

Förståelse och medmänsklighet 

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar 
utveckling. 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att 
uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av 



öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet 
att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. 

Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 
förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska 
främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan 
bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de 
nationella minoriteternas språk och kulturer. Av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk framgår att de nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Samerna är även ett urfolk. Av språklagen (2009:600) framgår att de nationella minoritetsspråken är finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

Saklighet och allsidighet 

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Alla som verkar i förskolan ska samtidigt hävda de 
grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från sådant som strider 
mot dessa värden. Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa 
förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna 
uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen 
förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen. 

Barn i förskolan ska inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Därför ska 
undervisningen vara saklig, allsidig och icke-konfessionell. 

Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens 
förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är alla 
som verkar i förskolan viktiga som förebilder. 

 
Barns delaktighet och inflytande 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 
utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 
Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 
för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 
 

Mål  
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:  

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 

• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i 
vardagen, 

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och 

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med 
dem. 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tiden på förskolan ska barnen erbjudas rika möjligheter kring detta: 

Förskolans läroplan inleds med att tydligt beskriva vikten av att arbeta med demokratibegreppet 
tillsammans med diskrimineringsgrunderna för att skapa en helhet i arbetet. Texten handlar om att barnen 
ska få ta del av demokratigrunden som ett kunskapsinnehåll, det vill säga att de ska få kunskap kring den 
demokratiska värdegrund som det har beslutats om i Sveriges grundlag. Vilka är deras rättigheter, men 
också skyldigheter? För att de ska få denna kunskap krävs det att barnen möter pedagoger som själva har 
gedigen kunskap om detta och har landat i vad det här betyder i ett demokratiskt samhälle. I samband 
med läroplanens beskrivning av demokratigrunden finner vi också den del som handlar om förskolans 
värdegrundsarbete där arbetet med diskrimineringsgrunderna är i fokus. Ett främjande och förebyggande 
arbete med diskrimineringsgrunderna går hand i hand med demokratiarbetet. Att arbeta med 
diskrimineringsgrunderna handlar om att vidga samhällets normer, att öka innanförskapet. Att normen 
ska vara bred så att alla får plats i den och det kan vi endast göra genom ett normkritiskt arbete i förskolan 
som utmanar rådande normer. Det handlar då inte om att endast arbeta med hur vi är mot varandra, 
kompissolar osv utan det handlar om att du som pedagog måste kunna observera vilka normer som 
efterlevs i barngruppen och vilka makthierarkier som finns i gruppen som ni måste utmana. Ni som 
pedagoger måste fånga upp signalerna eller olika uttalande som t. ex. ”man kan inte vara två mammor i en 
familj”, ”en kille kan inte vara sjuksköterska”, ”tjejer kan inte ha kort hår”, ”killar kan inte ha smink”, 
”man kan inte vara två pappor i en familj” osv. Det är här i stunden som ni tillsammans kan utmana och 
bryta samhällets normer genom att lyfta in barnens tankar, funderingar och åsikter och göra dem till 
viktiga att samtala kring. Inte att tysta utan att prata mer kring för att skapa en ny förståelse för samhällets 
olikheter. 

Barnen ska befinna sig i en demokrati där förskollärare, barnskötare eller annan personal ska möjliggöra 
för barnens lärande genom demokratiska arbetsformer. Barnen ska få möta demokrati under hela dagen 
och inte endast genom olika situationer som vid valet av frukt, inne- eller utelek eller vissa aktiviteter. De 
har rätt att göra sina röster hörda och ha inflytande över utbildningen genom att förskollärare planerar för 
deras utbildning och undervisning utifrån deras åsikter och intressen, likväl som utifrån sin egen 
profession. Det här gör lyssnande och hörstyrka till viktiga egenskaper i arbetet. Enligt läroplanen är alla 
som verkar i förskolan viktiga som förebilder. Därför är det av största vikt hur vi agerar då det påverkar 
barnens förståelse för hur det fungerar i ett demokratiskt samhälle. Detta innebär att du som är rektor 
tillsammans med pedagogerna måste definiera hur förskolan ser på bemötande och det förhållningssätt 

som ska genomsyra verksamheten och som bottnar i demokratins grunder och värdegrundsarbetet. 
 
Genom att du som pedagog samspelar med barnen och låter demokrati, delaktighet och inflytande 
samverka med kunskapsuppdraget får barnen vara med och bestämma hur arbetet med kunskaps-
uppdraget ska se ut. Möjligheten för barnen att vara delaktiga i olika beslutsformer skapar på så sätt nya 
utmaningar för dem där de ges möjlighet till nya kunskaper och färdigheter. 
 
För att arbeta med delaktighet och demokrati i förskolans praktik blir därför ledarskapshandlingarna 
centrala, både våra egna och de kollektiva handlingar som utförs av arbetslaget. Det är genom 
dialog med barnen och i arbetslaget, tillsammans med demokratiuppdraget, som begreppen blir levande. 
 
Ledarhandlingar för att skapa en demokratisk arena kan vara att du som pedagog: 
• aktivt lyssnar, är lyhörd, fångar och tar vara på barnens tankar och erfarenheter 
• följer, stödjer och bekräftar barnen i processen 
• utmanar barnens föreställningar och utvecklar deras förmågor 
• stödjer barnens kommunikation och reflekterande mellan varandra 
• bistår barnen med att lyfta essensen i sina reflektioner, möten och dialoger och formulerar syftet eller 
problemet 
• stödjer barnen när de ska reflektera över vad som är nästa steg 
• hjälper barnen att bibehålla ämnesdidaktiskt fokus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tiden på förskolan ska barnen erbjudas rika möjligheter kring detta: 

Din uppgift som förskollärare är att vara så förtrogen med läroplanen att du kan tolka barnens under-
sökande och utforskande. För att kunna vara det krävs det att du är härvarande, kan tolka situationer i 
stunden och ta med dig det som du observerar i ditt planerande framåt. Du måste våga tolka det barnen 
gör för att kunna göra det till pedagogik tillsammans med barnen. Det du observerar i barnens olika 
göranden måste du förstå hur det kan flätas samman med läroplanen. Tillsammans med barnens uttryckta 
tankar, verbalt eller kroppsligt, bildar det här grunden till inflytande och delaktighet. Det är när du som 
förskollärare har demokratiarbetet som ett synsätt i hela utbildningen i stället för att dela upp det i 
aktiviteter eller situationer som det reella inflytandet föds. Det innebär att du som pedagog som sagt 
behöver öppna upp för lyssnande, samspel och olika möten mellan barnen och kollegorna, men också 
dokumentera barnens förehavanden, samtal och funderingar. 
 
Att arbeta med demokratisk undervisning behandlar med andra ord inte frågan om du som förskollärare 
ska ingripa, utan hur och när. Barnen ska inte bära ansvaret, det ska du som vuxen och förskollärare i 
förskolan göra. Det är endast du som vet vad som står i läroplanen, inte barnet. Genom att arbeta med en 
växelverkan där allas röster är lika mycket värda arbetar du med andra demokratiskt. 
 
Ett demokratiskt pedagogiskt ledarskap kräver en ständig växelverkan både före, under och efter en 
undervisning. Som förskollärare måste du titta på det som sker innan din undervisning och det som 
händer mitt i situationen, men också efteråt genom att med distans titta på vad som tog plats. Det är först 
då du kan se och värdera om det blev som du tänkt, vad som uppkom och hur ni kan gå vidare. 
 
Ditt förhållningssätt är med andra ord A och O för att det ska bli en demokratisk undervisning.  
Som förskollärare är du hela tiden beroende av att växelverka med barnen för att utveckla undervisningen. 
Det är endast så en demokratisk undervisning skapas. 

 

 


