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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att belysa och skapa förståelse för hur demokrati 

uttrycks i kommunikationen mellan förskollärare och barn i förskolans vardag. 

Den metod som användes för att undersöka detta var strukturerad observation 

av kommunikationen mellan förskollärare och barn på två kommunala 

förskolor i Norrland. Det teoretiska ramverk som använts till uppbyggnad av 

datainsamlingsmetod och analys av empirin är en modell av Ribaeus (2014), 

kallad Institutionella demokratihändelser. Resultatet visar hur demokrati 

villkorades av förskollärarna, som oftast tog initiativ till kommunikation med 

barnen och gav godkännanden till barnens handlingar. Demokrati uttrycktes i 

kommunikationen på olika sätt beroende på situation och vilken relation 

parterna hade för tillfället. Demokratisk fostran blev mest tydlig i planerade 

aktiviteter av förskollärarna. Barns inflytande, påverkan och delaktighet 

framträdde mer under oplanerad tid, i mindre grupper, så länge det inte rörde 

sig om barns inflytande på verksamheten, genom barns protester mot planerade 

aktiviteter.  

 

Nyckelord: Demokrati i förskolan, Institutionella demokratihändelser, 

kommunikation mellan förskollärare och barn.   
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 Inledning  
I Läroplanen för förskolan Lpfö98/10 står att ”Verksamheten ska bedrivas i demokratiska 

former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de 

på sikt aktivt ska delta i samhällslivet” (Skolverket, 2011, s.4). I det svenska samhället sätts 

demokratiska värden högt och Sverige tillhör 25 av 167 undersökta länder i världen som kan 

klassa sig som funktionella demokratier, mätt med västerländska värderingar enligt 

tidskriften The Economist (refererad i UtbildningsRadion, 2015). Vad som kopplas till 

västerländska värderingar är individualism, valfrihet och oberoende medan andra samhällen 

i världen lägger större vikt vid relationer och ömsesidigt beroende (Westlund, 2010). På grund 

av dessa olika definitioner av demokratiska värden menar Westlund (2010) att vi inte kan ta 

för givet att vår västerländska syn på demokrati ska kunna delas av alla i ett mångkulturellt 

samhälle som Sverige nu är. I den västerländska kulturen anses barn i många fall inte mogna 

att fatta egna beslut som berör dem (Ribaeus, 2014). Detta uttrycks även i barnkonventionens 

artikel tolv där barns åsikter ska värderas i förhållande till mognadsnivå och ålder 

(Barnombudsmannen, 2015). Demokratisk kompetens utvecklas enligt Skolverket (2013) i 

samspel med människor, därför är det viktigt att barn får möjlighet att öva dessa 

kommunikativa förmågor. Barn i förskolan ska få kunskaper om demokrati och mänskliga 

rättigheter genom verksamhetens innehåll, arbetssätt och metoder för att utvecklas för vår 

gemensamma framtida demokrati (Skolverket, 2013). Men hur ser de demokratiska uttrycken 

ut som kommuniceras mellan barn och förskollärare idag?  

 

Dolk (2013) menar att värdegrunden i förskolan bygger på att vi vuxna överför demokratiska 

värden till barnen, så att de i sin tur lär sig att handla demokratiskt med ögon för allas lika 

värde. Då kommunikation är ett samspel mellan minst två individer (Jensen & Ulleberg, 2013) 

kan det tänkas att barnen också har något att överföra till oss vuxna, om vi ser på och lyssnar 

till barnen som likvärdiga och så jämställda som möjligt. Detta med hänsyn till att vuxna alltid 

har det yttersta ansvaret för relationerna och verksamheten och därför aldrig kan bli helt 

jämställda med barnen (Juul & Jensen, 2009). Dewey´s (2004) pedagogiska idéer om demokrati 

från 1937 var långt mer än att se demokrati som endast en beslutsform. Dewey´s idéer visar 

sig även i den svenska läroplanen för förskolan Lpfö98/10 (Skolverket, 2011) då barnen ska 

lära genom demokrati. Barnen ska enligt Läroplanen (a.a.) få vara delaktiga i det som berör 

dem i nuet, få utöva inflytande och utveckla en tilltro till sin egen förmåga att handla för 

individens och gruppens bästa. Demokratin var enligt Dewey (2004) ett medel för att uppnå 

samhällsanda, samförstånd, social medvetenhet, god kommunikation och interaktioner 

mellan samhällets medlemmar. Fördelning av makt, pengar och arbete men även jämlikhet 

och rättvisa var underordnat de mänskliga relationerna och personlighetens utveckling. Varje 

vuxen människa ska enligt Dewey (2004) medverka till att skapa värden som stödjer 

personlighetsutveckling och allmän social välfärd.  

 

En fråga jag ställer mig i detta examensarbete är vilka demokratiska värden som diskuteras 

och skapas i förskolans vardag idag? 

Jag har valt att skriva om demokrati i förskolan och fokusera på kommunikationen mellan 

förskollärare och barn i den vardagliga verksamheten. Anledningen till mitt val är att 
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förskollärarnas relation till barnen i förskolan är viktig för att kunna genomföra det 

demokratiska uppdraget. För att stödja barnen i att förstå vad demokrati innebär, behöver 

vuxna också ha en förståelse och medvetenhet för vilka konsekvenser olika relationer och 

kommunikationsformer får, och vilka värden som därmed blir möjliga att skapa. Genom att 

närmare undersöka kommunikationen som sker mellan förskollärare och barn bör jag finna 

uttryck för demokrati i förskolan. De demokratiska uttrycken delas upp i fyra olika delar då 

jag utgår från Ribaeus (2014) analysmodell som forskaren också menar kan användas, inte 

bara som analysinstrument, utan även av förskollärare i verksamhetens planering och 

utvärdering av förskolans demokratiuppdrag. De två första kategorierna utgår från det 

individuella barnets initiativ och initiativtagande från barn tillsammans i grupp, utan att 

händelserna behöver bemötas av vuxna. Då vuxnas deltagande inte krävs i dessa 

individualistiska och sociala demokratihändelser, kan jag i mina observationer missa flera 

demokratiska händelser som sker mellan endast barn då mitt fokus kommer att ligga på 

kommunikationen mellan vuxna och barn. De kategorier där vuxnas inblandning krävs är 

politiska demokratihändelser där barnen som subjekt tagit initiativet i ett sammanhang som berör 

barnet här och nu och som bemöts av vuxnas beslut på ett sätt barnen inte kan kontrollera 

själva. Den fjärde kategorin formella demokratihändelser utgår från ett lärarperspektiv där den 

vuxne tagit initiativ till något och barnen behandlas som objekt. Genom att utgå från Ribaeus 

(2014) Institutionella demokratihändelser i undersökningen innebär det att jag både utgår från 

ett barnperspektiv och ett vuxenperspektiv när jag ser på vilka demokratiska värden som 

skapas och diskuteras i dagens förskola. 
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Bakgrund 
Jag har valt att läsa vetenskapligt granskade artiklar, forskningsrapporter, avhandlingar och 

litteratur som berör demokrati i förskolan och kommunikation och relationer mellan 

förskollärare och barn. Nedan beskrivs olika sätt att förstå begreppet demokrati i institutionen 

förskolan, vilket kan hända gör förskolepersonals demokratiska uppdrag mer komplext än 

vad som kan tyckas i en första anblick. Olika relationer mellan barn och förskollärare beskrivs 

för att visa på att skillnader i perspektivtagande kan ge olika resultat i verksamheten. 

Kommunikation kan ske på olika sätt, vilket beskrivs under rubriken relation och 

kommunikation med olika perspektiv.  

 

Demokrati i förskolan 

Förskolan har i uppdrag att utveckla barns demokratiska kompetens och möjliggöra barns rätt 

att påverka sin vardag i förskolan, men uppdraget innebär också att vi behöver förstå det 

demokratiska begreppet (Hägglund, 2014). Begreppet demokrati kan förstås både som en 

livsform eller en beslutsform då begreppet står för flera saker, som till exempel politisk 

jämlikhet, folkstyre eller en social gemenskap där människor tillsammans utvecklar ett 

samhälle (Ribaeus, 2014). Demokrati i förskolan kan bland annat handla om att samarbeta, 

respektera olikheter, utöva sitt inflytande över verksamheten i lek och samspel med andra på 

förskolan (Westlund, 2010). Även Emilson (2014) påtalar att det finns olika sätt att uppfatta 

demokratibegreppet, men inte har några vetenskapliga belägg, då detta är relaterat till 

människors tro och överväganden i olika situationer, vilket leder oss i olika riktningar. För att 

fånga in olika demokratiska uttryck i just förskolan har Ribaeus (2014) i sin avhandling tillfört 

ett didaktiskt bidrag. Detta bidrag har jag valt att använda i studien där både barn och vuxnas 

beteende blir synligt i olika relationer och händelser, med en vid definition av begreppet 

demokrati. 

Demokratiska uttryck 

Karlsson (2009) har i sin doktorsavhandling följt barn på två förskolor i Sverige för att 

undersöka hur barnen uttrycker demokratiska värden i relationer till andra barn och lärare. 

Enligt Karlssons studie spelar lärarens språkbruk och förhållningsätt till barnen roll för hur 

barnen visar omsorg, respekt och tar ansvar. Detta kopplas i hennes analys till tre domäner; 

moraliska, konventionella och personliga som ofta går in i varandra i verksamheten (a.a.). I 

relationen mellan förskollärare och barn blir det enligt Ribaeus (2014) tydligt att barnen görs 

delaktiga. De vuxna har enligt författaren makten över hur, när, vem och på vilket sätt barnen 

är delaktiga och får inflytande i verksamheten, men barnen tar också egna initiativ till att göra 

motstånd och reagera emot förskollärarna. Avhandlingens resultat visar att barnens 

inflytande villkoras genom att barnen behöver uppfylla vissa kriterier, som att kunna lyssna 

på andra barn eller att samarbeta. Förskollärarna själva kommer också fram till att det är de 

vuxna som utgör det största hindret för att barnen ska kunna utöva ett inflytande i 

verksamheten (a.a.). Emilson (2008) har liknande resultat och menar att lärarens 

kommunikativa handlande är starkt kopplat till vad som görs möjligt att kommunicera för 

barnet, då olika kommunikationsformer frambringar olika värden. Då kommunikationen 

fokuserar på förhandling och erbjudanden och barnet får utöva ett inflytande, utan att få 

prestationskrav på sig eller bli disciplinerad av vuxna, så öppnar detta upp för en demokratisk 

verksamhet (Emilson, 2008). 
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Det krävs en maktfördelning mellan barn och förskollärare i kommunikationen för att öppna 

upp och möjliggöra för barn att delta demokratiskt i förskolan (Emilson, 2008). Det 

demokratiska barnet beskrivs i Emilsons (2008) studie som ett barn som utifrån sina egna 

förutsättningar aktivt engagerar sig i gruppen barnet deltar i, tar egna initiativ, förhandlar och 

påverkar. Genom att göra sin röst hörd bidrar barnet både till sin egen och till kollektivets 

förmån (a.a.). Ett begrepp som växt fram på senare tid inom förskolan är ”det kompetenta 

barnet” vilket beskriver en syn på barnet som handlande subjekt med rättigheter till egna 

tankar, känslor, åsikter och uppfattningar (Svenning, 2011). Barnen beskrivs i en studie av 

Karlsson (2009) som individer med agens, vilket syftar till att barnens egna intressen och deras 

engagemang är drivkrafter i verksamheten. Barn kan tillsammans i grupp utmana och 

ifrågasätta de vuxnas tolkningsföreträde och formella makt med sin agens för att bli seriöst 

bemötta. Barn som sociala aktörer med agens skapas enligt Karlsson i sociala 

maktrelationspositioner som växelverkar. Barnens sammanhållning i gruppen ger dem mod 

att både följa de regler och rutiner som gäller men uppmanar även de vuxna att följa dessa och 

visar genom detta agerande omsorg om allas tillhörighet i gruppen (a.a.).  En slutsats Ribaeus 

(2014) dragit är att förskolans demokratiuppdrag är komplext och det finns många olika sätt 

för förskollärare att ta sig an det. Ribaeus (2014) förklarar detta med att förskolans 

demokratiuppdrag kan förstås i olika dimensioner vilka hon kategoriserat som relationen 

mellan förskollärarens olika uppdrag, relationen mellan förskollärare och barn, och slutligen 

relationen mellan grupp och individ.  

 

Förskollärarens roll i det demokratiska uppdraget 

Pedagogerna är de som har ansvar för att skapa förutsättningar för den demokratiska 

förskolan, genom att aktivt och reflekterande skapa demokratiska processer som 

medvetandegör likheter, skillnader och möjligheter i ett mångfaldstänk (Karlsson, 2014). 

Genom att tillsammans med barnen undersöka omgivningen med hjälp av utforskande frågor 

som stärker barnens handlingskompetens, kommer vi enligt Ideland och Malmberg (2010) 

närmare ett demokratiskt arbetssätt, än då den vuxne ses som allvetaren. 

 

Svenning (2011) talar om att vuxna i förskolan behöver vara medvetna om vad som menas 

med att inta ett vuxet barnperspektiv där vår vuxna syn på barnens bästa gäller, respektive ett 

barns perspektiv för att möjliggöra ett närmande av barnens upplevelser och fånga upp 

barnens individuella intressen. En vuxen kan aldrig inta ett barns perspektiv men alltid lyssna 

på barnets perspektiv då det är barnens röst perspektivet kommer från och är då alltid 

individuellt. Barn bör enligt Westlund (2010) ges tillfällen att påverka sin egen situation allt 

eftersom de utvecklar sin förmåga genom erfarenheter, omgivningens förväntningar och 

samspel. Då förskolan riktar sig mer mot individualisering och allas rätt att tänka olika, 

förstärks möjligheterna för varje barn att göra sin röst hörd (a.a.). Vuxna är betydelsefulla 

förebilder för barnen då vi påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle genom vårt förhållningssätt till barnen 

(Skolverket, 2011). Den normerande diskursen som gäller i förskolan idag är att de vuxna kan 

och vet vad som är bäst för barnen och därmed också bestämmer hur mycket inflytande 

barnen ska ha i verksamheten (Lagerkvist, 2012). Barn förväntar sig att de vuxna har kunskap 

om vad som är rätt och fel i moraliska frågor och med makt kommer också ansvar för vilka 

demokratiska värden som diskuteras och skapas (Karlsson, 2009). 
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Relation och kommunikation 

Kommunikation och relationer av bra kvalitét underlättar arbetet i förskolan, oavsett om det 

gäller mellan förälder-barn, barn-barn, barn-personal eller personal-förälder. Jensen och 

Ulleberg (2013) menar att vi alltid kommunicerar, även då vi försöker undvika det, på grund 

av att allt vi människor gör kan tolkas av andra. Två tredjedelar eller mer av den totala 

kommunikationen mellan två individer är icke-verbal kommunikation som t ex ansiktsuttryck 

och kroppsspråk (Sandström, Tryggvason & Stier, 2012). Kommunikation mellan människor 

handlar alltid om relationen mellan de som kommunicerar, och vad de kommunicerar om 

förstås genom den relation de har till varandra (Jensen & Ulleberg, 2013). Så dessa begrepp, 

relation och kommunikation, är ständigt sammankopplade. För att kommunikation mellan två 

parter ska vara meningsfull krävs ett perspektivtagande där båda parterna kan se sig i relation 

till den andre och därefter anpassa det som sägs för att bli förstådda (Arnér & Tellgren, 2011). 

Barns delaktighet bestäms av förmågan hos vuxna och barn att initiera och upprätthålla 

meningsfull kommunikation sinsemellan (Hägglund, 2014). Som blivande förskollärare har vi 

ett stort ansvar för de relationer vi kommer att knyta an i verksamheterna och hur vi 

kommunicerar. Viktiga delar i relationer är enligt Aspelin (2010) känslor, då dessa påverkar 

anknytningen mellan lärare, barn, kunskapsobjekt och omvärlden i stort. Människor tolkar 

ständigt varandra, antingen som subjekt eller objekt. Eidevald (2011) menar att vi gör oss till 

nya subjekt i varje ny situation beroende på vilka miljöer vi befinner oss i och vilka människor 

vi möter. 

 

Relationen mellan barn och vuxen ur ett punktuellt perspektiv. 

I det punktuella perspektivet är pedagogen den som styr utifrån ett vuxenperspektiv och 

barnen har inte möjlighet att påverka särskilt mycket, då det ur denna synvinkel inte sker 

något socialt samspel och utgår från att människan är på ett visst sätt (Arnér, 2009). Emilson 

och Pramling Samuelsson (2014) har undersökt vad förskollärare dokumenterar och hur de 

kommunicerar med barnen under tiden de dokumenterar. Forskarna har utgått från 

Habermas kritiska teori om kommunikationshandlingar i sina observationer, då relationer 

mellan barn och vuxna befinner sig i en maktasymmetri. I en maktasymmetri är makten 

ojämnt fördelad mellan parterna (Jensen & Ulleberg, 2013). Ojämlika relationer leder inte till 

en kommunikation av demokratiska värden, då relationen bygger på makt genom hierarkiska 

strukturer (Emilson, 2008).  

 

Emilson och Pramling Samuelssons (2014) resultat visade att förskollärare använde sig av 

olika sätt att kommunicera då de dokumenterade. Antingen var förskollärarna tysta 

observatörer som inte lät sig störas av barn runtomkring då de filmade, fotade och antecknade 

resultat av vad barn åstadkommit. Eller så intog förskollärarna en aktiv roll där de styrde 

genom att ställa ledande frågor. Det fanns också observationer i studien där förskollärarna var 

lekfulla och visade på en känslomässig närhet till barnen, men något som alltid var detsamma 

i observationerna var att barnen alltid var i en subjekt-objekt relation till förskollärarna(a.a.).  

 

Bae (2012) talar om snäva interaktionsmönster mellan barn och pedagoger och i detta mönster 

är det pedagogen som styr kommunikationen, tar initiativ och ställer flest frågor, ofta sökande 

efter specifika svar vilket ger barnet en roll som respondent. Pedagogen är enligt Bae mer 



  

 

6 
 

intresserad av att hålla ordning och följa sin egen agenda än att följa barnens fokus och 

intressen i det snäva interaktionsmönstret, vilket gör att barnen får mindre utrymme att 

påverka sin vardag. I de fall där barnet tagit initiativ till kommunikationen och den vuxne 

bemöter barnets initiativ auktoritärt, avlutas ofta kommunikationen av barnet. Barnet drar sig 

bort genom att titta bort eller ner i marken, ibland med generat eller irriterat ansiktsuttryck 

och all vitalitet som fanns i början av dialogen är som bortblåst. Responsen barnet får i ett 

snävt interaktionsmönster ger inte plats för spontanitet, varken från den vuxne eller barnet 

(a.a.). 

 

Einarsdottir (2014) har intervjuat barn i förskola för att få deras perspektiv på förskollärarnas 

roll i förskolan. Barnens berättelser gav forskaren en förståelse för hur barnen såg på 

personalen och läroplanen. Resultatet visade att barnens syn på förskollärares roll kan delas 

in i två grupper, dels hur de interagerar med barnen och dels hur barnen ser dem hålla på med 

andra sysslor där barnen inte är delaktiga. Barnen nämnde ofta förskollärare i rollen som kan 

tolkas som omsorgstagare där de såg efter barnen, tröstade dem, hjälpte dem, förberedde dem 

för att gå ut genom att bestämma vilka kläder barnen skulle ha på sig, satte upp regler, fostrade 

och övervakade barnen (a.a.). Den roll som barnen beskriver liknar föräldrarnas 

huvudfaktorer för positiva relationer mellan förskollärare-barn i Drugli och Undheims (2012) 

studie där trygghet och omsorg var viktigast. Många av barnen i Einarsdottirs (2014) studie 

talade om de vuxna som övervakande observatörer, vilket mer stämmer in på Emilson och 

Pramling Samuelssons (2014) studie där det inte försiggick så mycket dialog mellan lärare och 

barn utan snarare envägskommunikation. Förskollärarna på de två förskolorna i Einarsdottirs 

(2014) studie lekte sällan tillsammans med barnen enligt de intervjuade barnen, utan de 

assisterade om barnen behövde hjälp med praktiska saker, som att sitta med vid 

pusselbyggande, knyta knutar, bygga med klotsar etc. Slutsatsen med studien av Einarsdottir 

var att barnens syn på förskollärarens roll stämde överens med reformationen av den 

isländska förskolan, från den traditionella synen med förskolläraren som omhändertagande 

och observatör av barnens medfödda utveckling, till den nutida synen på förskollärare som 

utbildare, medforskare av kunskap, aktivt engagerad i barns lärande där barnen nämnde den 

traditionella rollen oftare (a.a.). Generellt sett har vuxna en status rankad högre än barn, vilket 

kan kopplas till en barnsyn där barn ses som human becomings, alltså att barnen befinner sig i 

en utvecklingsfas och de vuxna som human beings och färdigutvecklade människor (Hägglund, 

2014).  

 

Relationen mellan barn och vuxen ur ett relationellt perspektiv. 

I det relationella perspektivet tillåts barnen ta initiativ, blir lyssnade på som viktiga 

samtalspartners och får därmed möjlighet att påverka och bli delaktiga i sin vardag (Arnér, 

2009). För att demokratiska värden så som delaktighet, inflytande och förhandling ska vara 

möjligt krävs att båda parterna ses som subjekt i en relation (Emilson, 2008). Brebner, 

Hammond, Schaumloffel och Lind (2015) har undersökt förskolepersonals relation till barn i 

förskoleverksamhet i Australien. Förskollärarna i Brebner et al. (2015) karaktäriserades av 

varma positiva relationer till barnen och att de var högst medvetna om sin roll i att skapa 

förutsättningar för lärande för barnen och inte bara möta de fysiska basbehoven. Dessa 

karaktärsdrag att en bra förskollärare karaktäriseras av att hen handlar lugnt och försiktigt på 

ett varmt sätt så att barnen ska känna sig trygga och omhändertagna, togs också upp som de 

viktigaste faktorerna för föräldrar och förskollärare i en studie av Drugli och Undheim (2012). 
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Förskollärarna i Drugli och Undheims (2012) studie menade att de behövde spendera mer tid 

med barnen för att kunna bygga upp och upprätthålla positiva relationer med barnen, men 

tiden kunde här uppfattas som en bristvara (a.a.). I Brebner et al. (2015) var förskollärarna 

medvetna om varför och hur de skapade varma relationer med barnen då de kunde använda 

förståelsen till barnen för att utveckla deras tal, språk och kognitiva tänkande. Forskarnas 

resultat visade att barnen och förskollärarna i studien var engagerade i varandra i alla dagens 

aktiviteter och barnen fick alltid respons av de vuxna. Oavsett vilken kommunikationsnivå 

barnen och förskollärarna använde sig av så fanns det ändå en gemensam förståelse i 

relationerna (a.a.). Bae (2012) talar om rymliga (spacious) interaktionsmönster mellan barn och 

pedagoger i förskola. Det rymliga mönstret ger barnet mer delaktighet i vardagen i en mer 

jämlik och aktiv roll med den emotionellt närvarande pedagogen som stödjer barnet och visar 

intresse för barnet här och nu. Det är tillåtet för både barnen och de vuxna att göra misstag i 

det rymliga interaktionsmönstret och de vuxna tar ansvar för om det blir missförstånd i 

kommunikationen och ger barnet fler chanser att bli förstått (a.a.).  
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Syfte 
 

Syftet med denna studie är att belysa och skapa förståelse för hur demokrati uttrycks i 

kommunikationen mellan barn och förskollärare i förskolans vardag. 
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 Metod 
I detta kapitel förklarar jag genomförandet av studien och vilka val och beslut som tagits för 

att få svar på vilka demokratiska värden som kommer till uttryck i förskolan. Syftet med 

studien var att belysa och skapa förståelse för hur demokrati uttrycks i kommunikationen 

mellan förskollärare och barn. Den uppfattning forskare har om demokrati eller den teori 

forskare använder sig av styr vilket resultat som blir möjligt att uppnå, men en medvetenhet 

om demokrati som mångfasetterat begrepp kan bidra till en djupare förståelse (Emilson, 2014). 

Jag har valt att göra observationer med barn och förskollärares kommunikation i fokus, i 

förskolans vardagliga verksamhet. Jag har observerat vad som sker i samspelet mellan 

förskollärare och barn för att finna uttryck för demokrati i kommunikationen. Jag har 

fokuserat på vad och hur något sägs och vem som kontrollerar innehållet och tar initiativ till 

att kommunikationen påbörjas och avslutas i en strukturerad observationsmanual (se bilaga 

3), då mitt teoretiska raster (vilket beskrivs utförligare under rubriken Databearbetning) utgår 

från Ribaeus (2014) Institutionella demokratihändelser där initiativtagande, innehåll och 

avslut är betydande sektioner för analysen.  

 

Demokrati ses i arbetet som ett brett begrepp, som livsform och beslutsform vilket kan rymma 

både demokratiska värden och ageranden av social, individuell, formell eller politisk karaktär.  

 

Datainsamlingsmetod 

Den metod som valts för datainsamling är observationer, vilka är användbara när information 

som berör beteenden och händelser i naturliga situationer samlas in (Patel & Davidson, 2011). 

Beteendebegreppet omfattar här verbalt språk, relationer mellan individer och känslouttryck 

(a.a). En komplexitet med observationer enligt Alvesson och Kärreman (2012) är att vara tydlig 

med vad av allt som händer som ska antecknas för att kunna återge en så tydlig bild som 

möjligt. Fördelar med observationer är att det är förstahandsinformation som inte filtrerats av 

någon annan då situationen som observeras är här och nu (Lind, 2014). För att se hur 

demokrati tar sig till uttryck i den kommunikation som sker mellan förskollärare och barn, 

utan att lägga tid på att anteckna ovidkommande saker för studien, har jag valt att använda 

mig av strukturerade observationer, detta med hjälp av en observationsmanual med ett 

kodningsschema, papper och penna. Med strukturerade observationer har jag haft möjlighet 

innan jag gick ut, att iordningställa ett kodsystem för att spara tid vid observationstillfället och 

skapa en avgränsning på var fokuset skulle ligga (Bryman, 2011). Inspiration till de olika 

kategorierna som kodats med siffror längst upp på observationsmanualen kommer från 

Flanders Interaction Analysis Categories som beskrivs av Bryman (2011, s.265) och inläsning 

av ämnena demokrati i förskolan, relationer och kommunikation. Genom att ha konstruerat 

kategorierna utifrån centrala begrepp från inläsningen kunde jag skapa en innehållsvaliditet i 

observationsschemat (Patel & Davidson, 2011). En svårighet med att ha färdiga 

kategoriseringar kan enligt Johansson och Svedner (2010) vara att de inte är tydligt avgränsade 

från varandra och därmed blir svåra att placera ut i observationsmanualen. Det jag valde att 

ha med i min manuals olika kolumner var tid (när det sker), start (vem/vilka påbörjar 

kommunikationen), Initiativ (vad är det för initiativ som tas), Innehåll (vad handlar det om), 

Beslut (om kommunikationen innefattar beslut) Avslut (vem/vilka avslutar 

kommunikationen), Kommentar (Övrigt för förtydliganden). Något att tänka på vid 

konstruktion av ett observationsschema enligt Patel och Davidson (2011) är att kategorierna 
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ska vara så tydliga att observatören lätt ska känna igen de beteenden som menas. Antalet 

kategorier bör ligga mellan tio och tjugo för att täcka upp utan att öka risken för att bli 

felregistrerade om de blir för många och observationsschemat ska vara enkelt utformat för att 

kunna registrera beteenden (a.a.). Jag har valde en icke-deltagande roll då jag observerar för 

att påverka så lite som möjligt, men jag vet också att jag inte är osynlig så jag informerade de 

deltagande vuxna och barn så mycket jag kunde om min valda roll och varför jag valt den. Jag 

förtydligade för barnen att jag inte var personal, utan var där för att titta och lyssna om det 

gick bra för dem, både när jag hälsade på före observationerna och lämnade ut samtyckes 

blanketter och när jag var på plats för observationer. 

 

Urval och informanter 

Jag har valt ut två förskolor i olika områden (den ena valde förskolechefen för området) men 

i samma kommun. Urvalskriteriet var att jag behövde barn och behöriga förskollärare att 

observera, på förskolor som jag inte observerat eller arbetat på tidigare. De avdelningar jag 

fått tillåtelse att observera på har jag valt att kalla Papegojan och Humlan. Avdelningen 

Papegojan var en åldersindelad avdelning med barn i åldrarna fyra och fem år, två 

förskollärare och en barnskötare. Det fanns en avdelning till med yngre barn också men denna 

ingick inte i min observationsstudie. Den andra förskolan Humlan hade åldersintegrerade 

grupper och jag observerade där barn mellan två och fem år och en förskollärare. 

Informanterna som deltagit i studien är utbildade förskollärare och 20 barn från två 

kommunala förskolor i samma kommun men olika rektorsområden i Norrland. Varför jag 

valde att studera enbart utbildade förskollärare beror på att de bör vara mer insatta i 

läroplanen och den studerade förskolans verksamhet, än en vikarierande barnskötare till 

exempel, det ger också en tydligare avgränsning i studien. För denna studie är barnens röst 

lika viktig som de vuxnas, då det handlar om demokrati i förskola. Det krävs båda 

vårdnadshavares och barnets samtycke till att medverka i studien och barnet ska informeras 

så mycket det går om vad studien innebär. Nio skriftliga godkännande på varje förskola kom 

in till förskollärarna på en vecka, vilket gav mig 18 barn och tre förskollärare att observera. Väl 

på plats på den åldersintegrerade förskolan Humlan fick jag också ett muntligt godkännande 

till observation av två barn. Detta då föräldrarna glömt pappren hemma men föräldern som 

lämnade sa att det gick bra ändå och jag hade då tjugo barn sammanlagt att observera, om 

barnen inte själva misstyckte till detta.  

Procedur 

Här presenteras vilka kontakter som tagits och vilket agerande som krävts för att få till stånd 

en liten observationsstudie och hur många jag fått godkännande om att observera, detta under 

rubriken Förberedelser. Under rubriken Datainsamling presenteras vad som gjorts på plats på 

förskolorna och hur datamaterialet tagits om hand fram till analysen. 

Förberedelser 

Två förskolechefer kontaktades och tillfrågades via telefon om jag fick tillåtelse att utföra en 

studie på en av förskolorna i deras område och de informerades om syftet med studien. Detta 

godkändes av båda och i det ena fallet valde förskolechefen den förskola hon ansåg mest 

lämplig för tillfället. Kontakt togs via telefon med förskollärare på varje förskola och de 

tillfrågades om de ville delta i studien och att deras förskolechef gett mig tillåtelse att ringa 

och fråga dem. Efter visat intresse kom jag och förskollärarna överens om att jag skulle hälsa 
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på och då ta med ett missiv (se Bilaga 1) till berörda förskollärare med skriftlig information om 

studien och de fyra huvudkraven i individskyddskravet. Vid besöket togs även förfrågan till 

föräldrar med (se Bilaga 2) om vårdnadshavarna tillät att deras barn blev observerade. 

Förfrågningarna fick jag tillåtelse att sätta upp på alla barns hyllor i hallarna. Jag frågade 

förskollärarna om det fungerade för dem att jag befann mig där på förmiddagarna för att 

observera. Detta för att möjliggöra transkribering och analys av materialet samma eftermiddag 

och jag fick detta godkänt. Förskollärarna bad mig ringa och kolla nästkommande vecka hur 

många godkännanden de fått in från föräldrarna, då de trodde att det skulle dröja lite. Vid 

mitt första besök på den åldersindelade avdelningen jag kallar Papegojan befann sig några 

barn ute i hallen och de undrade vem jag var och vad jag gjorde där och jag fick direkt ett 

tillfälle att berätta och också få barnens åsikt och godkännande om min närvaro och uppgift. 

För att barn ska känna sig trygga med att uttrycka sina tankar är grundförutsättningen att det 

finns en öppen och tillitsfull relation, där barnet visas respekt och vänlighet (Arnér & Tellgren, 

2011). 

 

Papegojan består av 16 barn mellan fyra och fem år med en manlig och en kvinnlig 

förskollärare och jag fick godkännande om att observera nio av barnen, resterande sju fick jag 

inte något svar från före observationstillfällena och togs då ej med i observationerna. På 

Humlans avdelning finns 17 barn i åldrarna ett till fem år och en kvinnlig förskollärare fick jag 

in nio påskrivna godkännanden. Jag fick även in två muntliga då jag presenterade mig för 

föräldern till två av barnen i hallen och som sa att de glömt pappret hemma, men att det var 

helt okej för dem. Då barnen redan blev anonyma vid observationsanteckningarna godtog jag 

detta muntliga godkännande och hade då elva barn att observera tillsammans med 

förskolläraren. Tillåtelse från fem av barnens föräldrar saknades och användes då ej i 

observationerna. Då två barn jag inte hade fått underskrifter från var under inskolning, som 

två barnskötare tog hand om, var de barn jag inte fått godkännande från med dem vid 

inskolningen, som skedde i andra rum än jag befann mig i. Då jag ej filmade var det också 

enkelt att inte anteckna något om dessa barn ifall vi befann oss på samma ställe som när det 

var dags för lunch till exempel. Före observationerna hade jag förberett en observationsmanual 

(se Bilaga 3) med sju kolumner då jag hade en färdig analysmodell som fokuserade på vad jag 

sökte efter i observationerna. 

 

Datainsamling 

På plats för att påbörja observationer presenterade jag mig igen för de barn som inte sett mig 

vid det första tillfället. Jag repeterade mitt syfte med studien, frågade igen om de godkände 

att jag eventuellt skulle spela in den verbala kommunikationen på diktafon och upplyste om 

konfidentialitet och att de när som helst kunde avsluta sin medverkan.  

 

Jag har befunnit mig på förskolorna på överenskomna tider med observationsmanual (se Bilaga 

3) och penna hela förmiddagar. Detta för att få tid till transkribering och analys snarast möjligt 

efter genomförda observationer. Diktafon har inte använts då den har upplevts vara i vägen 

och inte nödvändig då jag haft en manual att följa med ett tydligt mål. Då jag observerar ensam 

och inte ”lagrar” verkligheten kan jag inte i efterhand försäkra mig om att jag uppfattat allt 

rätt vilket sänker interbedömarreliabiliteten (Patel & Davidson, 2011). Jag har observerat vid 

fyra tillfällen i sammanlagt ca nio timmar med 4,5 timma på varje förskola. Under 

observationerna har jag placerat mig i bakgrunden, men ändå så pass nära att jag kunnat höra 
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och föra anteckningar om vad som sagts. Några barn har nyfiket kommit och frågat vad jag 

gör och jag har svarat att jag tittar och lyssnar på vad de gör och frågat tillbaka om det går bra 

för det barnet som frågat och bara fått positiva svar. Yngre barn som nyfiket kommit fram har 

varit svårare att förklara min tillbakadragna position för, då de gärna ville undersöka med 

händerna vad jag gjorde och vara med mig. Då detta bara rörde sig om några minuter åt 

gången och på Humlan, där det fanns barn från två år, så fick det vara så för att de skulle 

känna en trygghet i min närvaro. Vid ett observationstillfälle, då jag följde förskolläraren och 

sju barn på utflykt, var det svårare att behålla min icke-deltagande position då gruppen spred 

ut sig, men väl samlade upplevde jag att jag kunde återgå till att endast observera. Varje 

observationstid på avdelningarna har varat i strax över två timmar, men förflyttningar till nya 

observationsplatser har varit efter max 45 minuter, då andra aktiviteter varit planerade eller 

avslutats. Kvalitativ bearbetning av empirin har utförts, vilket är tids- och arbetskrävande, 

men fördelar med att göra dessa efter varje observationstillfälle finns då det kan ge idéer om 

hur jag kunnat gå vidare (Patel & Davidson, 2011). Transkriberingar har gjorts samma 

eftermiddag och delats in i olika kategorier av demokratihändelser. Avdelningarnas data har 

hållits skilda åt till en början, för att jämföras tillsammans när alla observationer var klara för 

att se på skillnader och likheter. När det snarare visat sig i analysen på skillnader mellan olika 

situationer, snarare än olika förskolor eller förskollärare, har jag inte gjort någon större skillnad 

på observationsgrupperna. Svårigheter med analysmodellen som valts är att händelserna kan 

gå in i varandra och därmed passa inom flera av kategorierna. 

 

Databearbetning 

All data från observationer har transkriberats så fort som möjligt efter observationstillfället för 

att återge ett så tydligt händelseförlopp som möjligt. Datamaterialet har sedan kategoriserats 

till Ribaeus (2014) olika Institutionella demokratihändelser, eftersom Ribaeus modell användes 

till sållning och analys. I modellen delas kommunikationen in i fyra kategorier vilka är 

individualistiska, sociala, politiska och formella demokratihändelser. De tre första kategorierna utgår 

från barnens initiativtagande och den fjärde från de vuxna. Datamaterialet har först 

analyserats utifrån varje förskola och delats in i olika demokratihändelser, för att sedan 

jämföras om det funnits några tydliga likheter eller skillnader mellan förskolorna.  

Institutionella demokratihändelser – ett teoretiskt raster 

Ribaeus (2014) har utifrån sitt eget resultat tagit fram en analysmodell för forskning av 

demokrati inom förskolan som även kan användas av förskollärare i planering och 

utvärdering av förskolans demokratiuppdrag. Analysmodellen har fått en betydande roll i den 

här studien då det är den jag utgått ifrån i uppbyggnad av kategorischema till observation och 

till analysen av resultatet. Analysmodellen är uppdelad i fyra områden som kan uppkomma 

var för sig eller gå in i varandra. De fyra områden som ingår i modellen redovisas nedan. 

Individualistiska demokratihändelser är när barnet tar egna initiativ, utifrån sina egna intressen 

och utan vuxnas inblandning. Barnet ger uttryck för ett individuellt handlande och har 

möjlighet att fatta egna beslut, där barnets potential frigörs på olika sätt. I Sociala 

demokratihändelser diskuterar, tänker och agerar barn tillsammans i par eller grupper och 

därmed utövar inflytande i verksamheten de befinner sig i på sina egna villkor. I 

nästkommande områden är de vuxna mer inblandade då de Politiska demokratihändelserna 

handlar om att barn enskilt eller i grupp tar egna initiativ, men vuxna bemöter barnen ur en 

övergripande maktposition och fattar de avgörande besluten, eller så följs barnens initiativ 
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upp på ett sätt som barnen inte själva kan kontrollera. Barnen görs delaktiga av vuxna i 

politiska demokratihändelser, då det är de vuxna som bestämmer vilket inflytande barnen får. 

I det som kallas Formella demokratihändelser utgår perspektivet från de vuxna som initierar till 

handlingar angående demokratisk fostran, utbildning eller demokratiska förhållningssätt där 

barnen ses som objekt och de vuxna blir de med agens. (Ribaeus, 2014) 

 

Urval av litteratur 

Sökning av artiklar har skett genom bibliotekets hemsida på MIUN inom relationer och 

kommunikation i förskolan mellan vuxna och barn. Sökorden på databaserna ERIC och Ebesco 

har varit ”communication” och ”preschool”, senare ”relationship” och ”preschool” och 

”teacher”. Sökningarna har avgränsats till att artiklarna ska vara vetenskapligt granskade och 

utgivna mellan 2005 och 2015, då det varit många träffar har jag använt mig av de nyare. Jag 

har också använt mig av Google och sökt på ”demokrati i förskolan” och på så vis funnit nya 

referenser att söka vidare på och olika forskningsrapporter i ämnet. Jag har också använt mig 

av bläddring (Backman, 2008) på sambiblioteken och biblioteket på min bostadsort och funnit 

litteratur till min studie. Vad som huvudsakligen sökts i forskares artiklar och avhandlingar 

är vad de undersökt, hur och vilket resultat de fått och eventuella forskningsproblem som jag 

borde undvika.  

 

Etiska överväganden 

De finns fyra huvudskyddskrav när det gäller individskydd i forskning och dessa är 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet 

(Vetenskapsrådet). Informanterna kontaktades först via telefon och när de bekräftat sitt 

intresse till att vilja delta i studien lämnades ett missiv ut med information om studiens syfte, 

vad materialet kommer att användas till och hur. En förfrågan till föräldrar om deras barn fick 

tillåtelse att delta i observationer lämnades på barnens hyllor och behövde undertecknas av 

båda vårdnadshavare för att få användas i studien. Barnen har informerats också så mycket 

det går och har tillfrågats om de vill vara med i studien vilket bygger på informationskravet. 

Alla vuxna deltagare har informerats om att de kan avbryta sin medverkan när som helst och 

jag har respekterat om någon, vuxen eller barn, visat på något sätt att hen inte vill bli 

observerad vid något tillfälle. Informanterna har utlovats konfidentialitet, dvs. att all data 

kommer att bevaras utan att andra än studenten har tillgång till det, till dess uppgiften är 

godkänd. Alla uppgifter som gör att en informant kan bli igenkänd har ändrats eller tagits bort 

helt. Inga uppgifter kommer att användas till annat ändamål än just till examensarbetet. 
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Metoddiskussion 
Vald metod har passat syfte och analysmodell då den varit väl avgränsad till det jag undersökt 

och hjälpt till i en strävan mot objektivitet, för att i möjligaste mån utesluta förutfattade 

meningar och eventuella fördomar (Ejvegård, 2009). En kompletterande metod som intervju 

eller följdfrågor efter observationerna hade kunnat ge mer tyngd och förståelse för olika 

ageranden av barn och förskollärare, men eftersom syftet var att belysa och få en förståelse för 

hur demokrati uttrycks i kommunikationen upplevde jag ändå vald metod som tillräcklig. 

Som icke deltagande observatör fanns fördelar med att jag kunde behålla ett 

forskarperspektiv, men barnens nyfikenhet krävde ändå att jag var närvarande på annat sätt 

också. Jag hade före observationerna tänkt ut min egen roll och hur jag kunde besvara barnens 

eventuella frågor. Observationer är aldrig helt fria från störningar, då forskarens blotta 

närvaro kan påverka de som blir observerade och därmed påverkas också resultatet 

(Rosenqvist & Andrén, 2006). Eva (fingerat namn) är den kontakt jag haft till en av förskolorna 

och som tackat ja till att vara med, men visar under observationen tecken på att vara mer 

obekväm med min närvaro inomhus och uppehåller sig i rummen omkring, stänger dörren 

om sig när hon ska prata med några barn i hallen. Jag frågar henne vid avslutad förmiddag 

vad hon tycker och Eva bekräftar att hon tycker att det är både ock med att bli observerad, 

vilket jag respekterar och det kan därmed visa på fler observationer i resultatet där hennes 

kollega finns med. En icke-deltagande observatör som sitter passiv och antecknar, kan vara 

jobbigare att ha med sig än en observatör som deltar, är social och kan tillföra något i nuet 

(Lalander, 2015). 

 

Validitet och Reliabilitet 

Nedan belyser jag forskningsmaterialets relevans för problemställningen. Användning av 

primärkällor i bakgrunden uppfyller oberoendekriteriet då inga källor i bakgrundsavsnittet är 

sekundärkällor (Hartman, 2003). Primärkällor i inledningen har också varit ett strävansmål 

men en faktadel har kommit från sekundärkälla, då jag ej lyckats hitta rätt rapport från 

primärkällan, men tas med ändå då den ändå har ett intressant värde. Sekundärkällan 

(refererad i UtbildningsRadion) används då inte i diskussionen.  

 

Resultatets trovärdighet belyses här. När det gäller empirin har jag under fältarbetet haft ett 

tydligt fokus på vad som sökts och också upplevt att jag haft tillräckligt med koder för innehåll 

och händelser i observationsmanualen, för att få fram ett analyserbara data. Insamling, 

transkribering och analys av data har utförts på ett konsekvent sätt och därmed strävat efter 

att anses pålitligt (Lind, 2014). Observationsmanualen finns med i bilaga 3 för att visa på vad 

exakt som använts som observationsunderlag och att detta belyser demokratiska uttryck som 

undersökningen är tänkt att göra, vilket stärker träffsäkerheten i underlaget (a.a). Då jag 

observerat ensam och inte ”lagrat” verkligheten kan jag inte i efterhand försäkra mig om att 

jag uppfattat allt rätt vilket sänker interbedömarreliabiliteten (Patel & Davidson, 2011). 

Transkribering har gjorts samma eftermiddag medan händelserna varit färska i minnet. Om 

jag också spelat in hade det såklart varit enklare att gå tillbaka och lyssna på materialet, men 

det hade tagit längre tid att transkribera med mycket onödigt material som jag genom 

observationsmanualen kunde sortera bort direkt. Analys med hjälp av Ribaeus (2014) 

analysmodell skapade vissa svårigheter då vuxnas initiativ utgick från endast en kategori och 

mina data innehöll mycket ur just den kategorin, men av olika form som inte helt passade in, 
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vilket lett till många reduceringar för att bli kvitt tveksamma demokratihändelser. Enligt 

Ejvegård (2009) blir problematiken större att lyckas återge en realistisk bild av verkligheten 

med en enkel modell. Detta beror på att ju mer komplicerad en modell är desto bättre kan den 

återspegla verkligheten som enligt författaren faktiskt är just komplicerad. Då analysmodellen 

jag valt är av enkel modell för att den också ska kunna användas till planering och utvärdering 

av förskollärare ute i verksamheten. Det kan tänkas att resultatet som analyseras fram inte gör 

verkligheten rättvisa helt och hållet, men ger ändå en bild av att alla demokratihändelser som 

de definieras av Ribaeus, återfinns i verkligheten, men troligtvis fångar modellen inte upp alla 

demokratihändelser.  

 

Möjligheter till att generalisera forskning hör till en studies trovärdighet (Svensson & Ahrne, 

2015). Resultatet är inte generaliserbart med andra förskolor, då det är observationer från 

endast två förskolor, två olika avdelningar med olika åldersindelningar, olika kön och åldrar 

på både förskollärare och barn. Men mitt resultat liknar Ribaeus (2014) resultat, även om vi 

inte använt precis likadan analysmodell. Mer om detta under rubriken Diskussion. 

Instrumentet som använts vid insamling av data (se Bilaga 3) går att använda överallt, men då 

det är individer som observeras av en annan individ, är det troligt att resultatet kan variera. 

Det dessa observationer har gemensamt kan vara tillfälligheter, då det rör sig om nio timmars 

upptagning och en ensam observatör men resultatet kan ändå ge en förståelse för hur 

demokrati uttrycks i kommunikation mellan förskollärare och barn på olika sätt i 

förskolemiljö.  
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 Resultatanalys  
Syftet med undersökningen är att belysa och skapa förståelse för hur demokrati uttrycks i 

kommunikationen mellan förskollärare och barn i förskolans vardag. I analysen av resultatet 

har jag utgått från Ribaeus (2014) analysmodell för institutionella demokratihändelser (se 

s.12). Dessa demokratihändelser går ofta in i varandra, men jag har ändå valt att ha fasta 

rubriker och nämnt om demokratihändelsen kan passa in i fler kategorier. De individualistiska 

och sociala demokratihändelserna är mindre vanliga i min empiri då det oftare berör enskilda 

barn som handlar eller barn som handlar tillsammans utan att vuxna behöver medverka och 

finns därmed inte heller med i resultatanalysen i så stor skala. Mer tyngd ges åt de politiska 

och formella demokratihändelserna där kommunikationen mellan förskollärare och barn blir 

tydligare. Alla namn som nämns från observationerna är fingerade, även avdelningsnamnen. 

I vissa situationer är också delar av innehållet ändrat för att säkra konfidentialitet för de 

observerade men utan att händelsen blivit annorlunda. Detta genom att till exempel ändra 

beskrivningen av de deltagandes utseende . 

 

Avdelningarna Papegojan och Humlan.  
Avdelningen Papegojan består av två förskollärare som jag kallar Magnus och Eva och en 

barnskötare. Alla barnnamn är också fingerade. Det finns sexton barn mellan fyra och fem år 

på avdelningen, men jag observerar endast nio av dessa som förskollärarna hjälpte mig att 

skilja ut från de andra när vi befann oss ute. Inne kunde jag känna igen barnen genom deras 

bilder med namn under i hallen. Barnen är observerade ute på gården där jag sitter i närheten 

på en stubbe med förskollärarnas ryggar emot mig. Ute på promenad då jag håller mig kring 

barnen och förskolläraren Magnus och får därmed lite svårare att hålla en icke deltagande roll 

i observationerna. Inomhus sitter jag centralt på två olika platser på avdelningen, men i ett och 

samma rum för att få så god överblick som möjligt, utan att försöka synas så mycket. 

Papegojans resultat har jämförts med Humlans för att finna eventuella likheter och skillnader 

mellan demokratihändelser i kommunikationen.  

 

På Humlans avdelning arbetar förskolläraren jag kallar Vera och en barnskötare. Alla 

barnnamn i observationerna är också fingerade. Det finns sjutton barn på avdelningen och jag 

har tillstånd att observera elva av dessa. Då det pågick inskolning under tiden jag var där och 

observerade så var de barn vars föräldrar inte lämnat in tillåtelse om observation, i 

inskolningsgruppen med två barnskötare. Kommunikationen observerades i ett rörelserum, 

där jag sitter stilla i närheten av barnen som befinner sig där i grupper om fyra respektive fem 

barn med en förskollärare. Ute rör jag mig i närheten av där barnen och förskolläraren befinner 

sig och inomhus sitter jag vid ett litet bord utefter väggen, där det endast finns en stol. Från 

den platsen har jag utsikt över större delen av rummet och befinner mig ändå i periferin för 

barnen som ligger på golvet och bygger lego, eller sitter vid ett större bord med Vera och 

barnskötaren och ritar eller bygger pussel. Barn står också vid ett lågt bord som är omringat 

av en soffa och en stor öppen hylla med spel och pussel.  
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Institutionella demokratihändelser 

Individualistiska demokratihändelser 

Individualistiska demokratihändelser är när barnet tar egna initiativ utifrån sina egna intressen 

och utan vuxnas inblandning i initiativtagandet. Barnet ger uttryck för ett individuellt 

handlande och har möjlighet att fatta egna beslut där barnets potential frigörs på olika sätt 

(Ribaeus, 2014). 

 

Ett mönster som blir synligt i analysen är likheterna i förskollärarnas förhållningssätt till barn 

som kontaktar dem. Barnet blir sett som subjekt, med respekt för sina upplevelser och med 

tillit till barnets potential. Samtalen förs på en jämställd nivå och barnet väljer egna alternativ 

än vad den vuxna gett och detta accepteras av förskollärarna på både Humlan och Papegojan.  

 

En femårig pojke som nyss kommit till förskolan för dagen kliver fram 

till Vera. 

Harry: -Titta vad jag har  (håller fram en liten ficklampa). 

Vera: -Men har du med dig en ficklampa idag ! 

Harry: Jaa  

Vera: - Vill du gå och prova den i förrådet, där är det lite mörkare än 

här. 

Harry: Nej. (går vidare till kompisarna och visar). 

Vera:- Harry säg till om du vill ta med kompisarna och prova lysa 

senare så kan jag följa med. 

Harry: - Okej. 

 

Harry visar vad han har tagit med sig och erbjuds att få gå och lysa med sin ficklampa på en 

mörkare plats men tackar nej och får då möjlighet att göra det senare tillsammans med andra 

om han skulle vilja. Pojken i observationen har inte samma intention som förskolläraren som 

ser den praktiska meningen med att lysa då det är mörkt, men pojken har valfriheten att 

använda sin ficklampa som han vill. Det är en situation där barnet får agera utifrån sina egna 

intressen och fatta beslut som passar honom vilket ingår i en individualistisk demokratihändelse. 

Han får möjlighet att påverka verksamheten, vilket kunde ha lett till en politisk 

demokratihändelse som även berör andra barn, men pojken tog inte chansen under tiden jag 

observerade.  

 

På Papegojan sitter barnen runt ett bord och ritar och skriver i en oplanerad aktivitet. 

Stämningen är lugn och avslappnad. Förskolläraren befinner sig i närheten av barnen men 

sitter inte ned vid bordet. 

 

Ville: - Hur skriver man bu? (riktar sig mot Magnus) 

Magnus:- De här bokstäverna behöver du då (pekar på bokstavsbilder 

efter väggen och ljudar). B U 

Sara: - Hur skriver man slott? 

Magnus: (pekar på bokstavsbilderna och ljudar i lugn takt medan han 

håller kontakt med flickan). –Fick du med allt? 

Sara: - Jag tror det (ljudar medan hon skriver). 



  

 

18 
 

Ville: - Vad har jag skrivit? 

Magnus: (Tittar på Villes papper) -Ja det blev inte riktigt bu för då 

behöver du de här bokstäverna (pekar på bokstavbilderna och ljudar), 

nu har du de här (pekar på bokstavsbilderna igen och ljudar).  

Ville: - Okej (fortsätter att skriva). 

Magnus: (Går till Sara som skrivit klart) –Hus  

  

Magnus går sen tillbaka till Ville som också skrivit klart sitt ord och båda barnen uppmuntras 

för att de skrivit. Barnen som på egna initiativ frågar efter stavningshjälp bemöts seriöst som 

likvärdiga individer med inflytande över sin situation, vilket tolkas som en individualistisk 

demokratihändelse. Barnen får möjlighet att prova sig fram utan att bli bedömda, vilket visar på 

att förskolläraren har tillit till barnens potential och det finns utrymme för att prova sig fram. 

 

Sociala demokratihändelser 

I Sociala demokratihändelser diskuterar, tänker och agerar barn tillsammans i par eller grupper 

och utövar därmed inflytande i verksamheten de befinner sig i på sina egna villkor (Ribaeus, 

2014). 

 

Gemensamt för Sociala demokratihändelser är barn som tillsammans har initierat till en lek t ex 

och argumenterar för varför de vill ha det just så. Detta blir synligt inomhus på Papegojan då 

en grupp barn som är 4 och 5 år sitter och ritar runt ett bord och alla pratar tvärtomspråket.  

 

Sara: Åhh vad fult! (Till Timmys teckning) 

Timmy: Ja visst är det ! 

Emma: Jag har ritat ett jättefult slott! 

(Förskolläraren Magnus kommer in till barnen runt bordet.) 

Magnus: Men vad säger du? Det där är ju jättefint! 

Emma: Men Åååh. Vi pratar ju tvärtomspråket, säger man att det är 

fult så är det egentligen fint. 

Magnus: - Men jag tycker att det känns svårt att säga att något är fult 

när jag tycker att det är fint, kan vi inte prata som vanligt. 

Oskar: Näe för vi vill prata tvärtomspråk för vi tycker att det är kul. 

(De andra barnen instämmer) 

Magnus: Men tänk om jag säger fel då och någon blir ledsen? 

Timmy: - Men du kan ju få prata riktigt men vi pratar tvärtomspråket 

för det går bra för oss. 

Magnus: - Okej, då gör vi så. Tack. 

 

Förskolläraren som närvarar tycker för sin del att det är svårt och att han inte vill. Barnen 

argumenterar för varför de vill, men respekterar och ger som förslag till den vuxne att de 

(barnen) kan fortsätta med tvärtomspråket för att det går bra för dem, men den vuxne behöver 

inte använda tvärtomspråket. Då barnen argumenterar för sin lek, som de själva tagit initiativ 

till, ses det som en social demokratihändelse och de blir sedda som subjekt av läraren, som ger 

dem det inflytande de behöver för leken.  
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En yngre grupp barn på Humlan har kommunikationsproblem då ett barn inte använder det 

verbala språket utan den fysiska kommunikationen med kroppsspråk och mimik, för att 

uttrycka sin vilja till deltagande i leken. Barnet får stöd av Vera med hur hon kan fråga. Två 

barn har tidigare använt upp och nedvända pallar att kasta bollar i men nu har pallarna fått 

bruk som fordon åt barnen och denna lek lockar till sig fler barn.  

 

Tindra: Aaaaah! (Skriker då Embla försöker klämma sig ner framför 

henne i pallen).  

Embla: (sätter sig i skrikande Tindras knä). 

Vera: Embla har du frågat Tindra om det är okej att du sitter där? Hon 

verkar inte tycka om det när hon skriker så där. 

Embla: Kliver ur pallen och går till Vera. 

Vera: -Du kan ju fråga om du får sitta.  

Embla: - Jag vill sitta där Tindra (bedjande).  

Tindra: - Jag vill inte! 

Embla vänder sig till Vera igen och då kliver Hedda ur pallen bredvid 

där Olle också sitter.  

Hedda: - Får jag sitta med dig Tindra? 

Tindra: - Jaa . 

Embla: (Tittar på pallen där Olle sitter). 

Olle: - Embla du får sitta här nu. Här finns plats  

Embla: Sätter sig bakom Olle som flyttat fram.  

 

Med lite hjälp av en vuxen med att reda ut vad som händer och hur barnen kan ställa frågor, 

löser barnen problemet i ett samspel med varandra, så att alla som vill ska få sitta. Detta sköter 

barnen i stort sett på egen hand, genom att ett barn tar initiativ till att de kan byta platser, 

vilket leder till rotation i pallarna och barnens lösning fungerar för alla i gruppen och kan då 

tolkas som en social demokratihändelse.  

Politiska demokratihändelser 

Politiska demokratihändelser handlar om att barn, enskilt eller i grupp tar egna initiativ, men 

vuxna bemöter barnen ur en övergripande maktposition och fattar de avgörande besluten eller 

så följs barnens initiativ upp på ett sätt som barnen inte själva kan kontrollera. Barnen görs 

delaktiga av vuxna i politiska demokratihändelser, då det är de vuxna som bestämmer vilket 

inflytande barnen får (Ribaeus, 2014). 

 

För planerade aktiviteter finns här både skillnader och likheter i förskollärarnas agerande. I 

Papegojans planerade aktivitet visade barnen ointresse för vad den vuxne valt att de skulle 

göra och tog initiativ till annat som den vuxne satte sig över. Alla är inne och stämningen är 

lugn. Magnus sitter vid ett bord med sju barn där alla ritar eller skriver.  

 

Magnus: - Snart ska alla de äldsta barnen gå ut på utflykt. 

Barnen: (Tystnad, alla fortsätter rita). 

Några minuter senare… 

Magnus: - Nu är det dags för alla i Äppelgruppen att städa ihop och 

gå och klä på sig. 
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Barnen städar under tystnad innan de går ut i hallen, sen blir det full fart på med kläderna och 

tre pojkar rusar ut och säger till mig som observatör att de tänker smita från förskolan. 

Tystnaden kan i det här fallet tolkas som en protest mot den planerade aktiviteten, då det 

första uttalandet inte bemöts med annat än ignorans och barnen får inget inflytande. Det andra 

är att tre barn säger att de ska smita från förskolan, vilket de också provar att göra, vilket kan 

tolkas som att de utövar ett eget inflytande och utmanar mig som vuxen för att inte behöva 

följa med på aktiviteten, eller bara testa mig som är enda vuxna personen som är ute. Väl ute 

på den planerade aktiviteten formjakt, visar de tre pojkarna ytterligare protester mot den 

planerade aktiviteten. Förskolläraren ställer frågor till barnen medan de står och tittar på ett 

hus. Fyra barn står runt förskolläraren, medan de tre pojkarna klättrat uppför en brant mot 

huset. Förskollärarens instruktioner som ”Kom hit! Ni får inte vara där!” ignoreras i stort och 

barnen rör sig fortare bortåt och förskolläraren försöker istället fokusera på de fyra barn som 

visar intresse. 

 

Magnus: - Vad kan ni se för former på huset?  

Gabrielle: - Rektanglar. 

Magnus: - Rektanglar ja. Ser ni andra några former? 

Timmy: - Trianglar. Där uppe. 

Magnus: - Ja trianglar (suckar). Oskar, Glenn och Ville! Där ska ni inte 

vara. Kom hit! (Pojkarna har klättrat uppför slänten mot det privata 

huset). 

Pojkarna: Tittar på varandra och backar längre upp. 

Magnus: - Hörrni! Det är någons tomt. Ni får inte vara där! Kom ner!  

Glenn och Oskar kasar ner på rumporna. 

Sara: - Titta jag har hittat en form. (håller fram en skifferbit) 

Magnus: - Ja vad är det för form du hittat då (håller samtidigt ett öga 

på Ville). 

Sara: - Eeeh. En triangel? 

Magnus: - Kom ner du också Ville! Du ska inte heller vara där! 

Magnus: - Ja vad var det ni hade hittat?  

Sara: - En triangel. 

Gabrielle: Jag vet inte vad det här är (håller fram ett rätblock) men jag 

vill ta med den till förskolan. 

Magnus: - Ja vad kallas den där formen? Det kan vi ta reda på sedan. 

Vi börjar gå tillbaka nu. 

 

Då dessa tre barn kommunicerar med varandra och gör sina egna val tillsammans, utan att 

lyssna på den vuxne kan det kopplas till sociala demokratihändelser. Händelsen passar också in 

som en tyst protest i en politisk demokratihändelse där den vuxne använder sin maktposition för 

att fatta beslut, utan att barnen får vara delaktiga i beslutsfattandet, då barnen befinner sig på 

privat mark och förskolläraren ryter till för att snabbt få dem därifrån. Den kan även ses som 

en formell demokratihändelse då förskolläraren försöker att fostra och styra barnen som objekt 

utifrån sin egen agenda, i det här fallet formjakt. 

 

När de äldsta barnen på Humlan ska ha en planerad aktivitet i rörelserummet var det snabbt 

städat och iväg till dörren. Barnens inflytande över planerade aktiviteter var relativt stort på 

Humlan, då förskolläraren meddelade barnen i början av passet att förskolläraren och barnen 
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delade på halva passet var. De gick igenom under samlingen vad varje barn ville göra när 

Veras planerade aktiviteter var slut, så att alla var förberedda på vad som skulle hända, men 

det är inte alltid barnens inflytande når så långt. Tre pojkar har valt innebandy och precis 

börjat spela i detta exempel. 

 

Harry och Tom: - Passa hit då Max! Skjut! 

Max för fram bollen med klubban och är på väg mot Harry och Tom. 

Vera: - Maax! Kom. Du kan få en egen boll! 

Max: (passar och tittar upp) 

Vera: - Här kan du spela Max. Du får en egen. (leder Max bort från 

Harry och Tom som fortsätter spela). 

 

Vera separerar Max från de andra pojkarna utan mer förklaring än att han kan få en egen boll, 

vilket leder till att pojken inte spelar mer utan påbörjar en annan aktivitet. Gemensamt för 

förskollärarna i exemplen är att de inte stannat upp och funderat på vad barnens intentioner 

är, utan bestämmer över deras huvuden i en vuxen maktposition att de inte borde göra exakt 

det de valt att göra. Det kan ibland finnas tydliga anledningar till varför de vuxna väljer att 

inte stödja barnen med allt, t ex då det är opassande språk som i nästkommande exempel. Vid 

ett tillfälle när barnen på Papegojan vill ha stavningshjälp till olika ord sätter förskolläraren en 

gräns för vad han vill hjälpa till att lära ut, men också en förklaring till varför. 

 

Pojke till Magnus: - Hur skriver man what the fuck? 

Magnus: - Eeeh? Vad sa du? 

Pojken- Hur skriver man what the fuck? 

Magnus: - Var har du hört det någonstans? 

Pojken- På TV´n. 

Magnus lugnt: - Nej vet du vad. Det är inga bra ord så det vill jag inte 

hjälpa till att stava. Där drar jag en gräns. 

 

Pojken som frågar får en lugn saklig förklaring på varför han inte får hjälp att stava orden han 

frågar efter och accepterar svaret utan protester. Detta kan ses som en politisk demokratihändelse, 

då det berör barnet här och nu. Barnet behandlas som ett subjekt, men den vuxne har regler 

för vad han tycker är lämpligt att lära barnen och har i sin position möjlighet att sätta gränser, 

vilket han också gör. Vera satsar på humor då en pojke säger att det luktar bajsbanan och säger 

till gruppen att hon har tur som har så dålig hörsel att hon inte hörde det där och blinkar till 

pojken när hon säger det. Detta tolkar jag som en markering på att hon inte riktigt tycker att 

pratet passar vid fruktstunden, men behöver ändå inte ta i för att barnet ska förstå vad hon 

menar. 

 

Ett barn frågar vad Magnus gör då han skriver veckoplaneringen på en liten tavla och berättar 

att den är till för de andra vuxna som jobbar för att se vad som ska göras under veckan om 

han inte är där. Barnet frågar om hon också får hjälpa till då Magnus ritar små former på 

tavlan, men blir då ombedd att rita formen på ett papper. Barnet gör det och går därifrån 

sedan. Barnets önskan att få vara delaktig och få inflytande i det förskolläraren gör blir 

villkorat av den vuxne till att få rita på ett separat papper, vilket barnet gör men ger inte barnet 

reell påverkan i verksamheten. Detta kan ses som en politisk demokratihändelse där barnet vill 
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vara delaktig, men den vuxne anser att tavlan är till för de vuxna att skriva och rita på och 

visar sin makt genom att hänvisa till ett löst papper istället. 

 

Vera ger två barn möjlighet till inflytande i exemplet nedan, då de börjat gräva på en plats som 

inte passade och den vuxna har utgått från en maktposition och sagt att det inte passar att 

gräva just där, men pojkarna får möjlighet att välja en ny plats så att de ändå kan fortsätta sin 

aktivitet. 

 

Vera: - Har ni kommit på något nytt ställe ni kan gräva? Här efter 

muren passar det inte så bra för jorden måste vara här och stötta upp 

tror jag (visar vid den lätt urgrävda sidan vid muren). 

Harry: - Om vi bara gräver här under då? (Visar på samma slänt men 

under en buske). 

Tom: - Ja för vi vill ha en backe så att det kan rinna. 

Vera:- Jo men där går det nog bra. Vad bra att ni kunde komma överens 

om ett nytt ställe Harry och Tom. 

 

Förskolläraren bestämmer var barnen inte får gräva, men pojkarna ses ändå som subjekt med 

agens som har potential att komma på nya lösningar som visserligen den vuxne godkänner, 

men barnen får argumentera för den sak som berör dem här och nu, vilket kan tolkas som en 

politisk demokratihändelse. 

Formella demokratihändelser 

Formella demokratihändelser utgår från de vuxnas perspektiv, där vuxna initierar till handlingar 

angående demokratisk fostran, utbildning eller demokratiska förhållningssätt där barnen ses 

som objekt och de vuxna blir de med agens (Ribaeus, 2014). 

 

Gemensamt för Formella demokratihändelser på avdelningarna är alla frågor som berör omsorg 

av barnen t ex om de fryser och vill ta på något mer där barnen själva får avgöra om de har 

behov av mer eller mindre kläder. Även instruktioner som ges av förskollärarna för att 

markera rutiner och kommande aktiviteter som barnen förväntas följa är gemensamt och 

vanligt men förhållningssättet hos förskollärarna skiljer sig i planerade aktiviteter. När det 

gäller demokratisk fostran visar Humlan på mer förhandlingslägen för barnen och humor, 

medan Papegojans förskollärare visar mer tecken på stress utomhus och rakt på hur barnen 

bör bete sig. Detta gör sig mest synligt då förskolläraren är ensam ansvarig för en större grupp 

och befinner sig på väg eller utanför förskolans grindar som i exemplet nedan. 

 

Ute ska barnen ställa sig på kö vid grinden innan de går på utflykt, det har tagit ca femton 

minuter från att de första barnen i gruppen kom ut tills Magnus och de sista barnen kommit 

ut och stämningen är lite uppjagad och barnen tjafsar om köplats. 

 

Glenn till Magnus: -Hon trängde sig! Jag stod där!  

Gabrielle till Magnus: - Men hon sa att jag skulle ställa mig här! 

Magnus till barnen: -Det är inte hennes sak att bestämma om vilka som 

ska stå var i kön. Man ska inte trängas! 
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Innan gruppen kommit iväg har det hänt många små saker i ledet, så Magnus har rytit till ett 

flertal gånger och gett barnen instruktioner om hur man står i led och hur man bör bete sig 

där. Förskolläraren försöker fostra barnen genom att inta en auktoritär roll, och barnen 

behandlas som objekt utan rätt att bestämma vem som ska stå vart, vilket kan gå under både 

politiska och formella demokratihändelser. I planerade aktiviteter visar Vera hur barnen kan bli 

delaktiga och ta initiativ inom ramarna för en lek. Ett barn står på ena sidan salen och de andra 

väntar på att få komma över.  

 

Tom ropar:– Kom alla mina barn!  

Barnen på andra sidan svarar –Hur då?  

Tom: - Som skotrar! 

Alla barn brummar över på sina skotrar. 

Max: - Kom alla mina barn! 

Barnen: - Hur då? 

Max: - Som ormar! 

 

Denna lek pågår tills alla barn fått bestämma en gång var, vilket kan passa i kategorin formell 

demokratihändelse (med viss tveksamhet för att barnen ses mer som subjekt med agens än som 

objekt) då leken den vuxne valt övar barnen i turtagning och alla barn får lika mycket utrymme 

i leken. Det kan även ses som en individualistisk demokratihändelse då barnen får ett reellt 

inflytande i gruppen när de får välja själva hur de andra barnen ska komma över golvet.  

 

I exemplet nedan försöker de vuxna gå in och fostra barnen genom dialog och ge barnen sitt 

perspektiv. Två flickor sitter och pratar med varandra i sandlådan om könsstereotyper där 

också Eva, Magnus och två barn till befinner sig. 

 

Emma: - Det här är en tjej för hon har långt hår (ritar i sanden). 

Gabrielle: - Magnus är en gammal gubbe för han har skägg (fnissar). 

Eva: - Jag har kort hår men är ändå en tjej och Magnus behöver inte 

vara gammal för att han har skägg. 

Emma: - Jo han är visst en gammal gubbe. 

Eva: - Gammal brukar man kalla pensionärer, gamla människor som 

inte jobbar längre.  

Gabrielle: - Men tjejer ska i alla fall ha långt hår, för det är finast och 

det har vi. 

Magnus: Flickor kan vara lika fina i kort hår och pojkar lika fina i långt 

hår. Det är inte håret som avgör om man är flicka eller pojke. 

Emma: (häller lera på Magnus sko). 

Magnus: Jaha ja. Undra hur man tvättar bort lera bäst från såna här 

skor (till Eva)? 

 

Förskollärarnas strävan att motverka traditionella könsmönster och respektera olikheter kan 

tolkas som en formell demokratihändelse. Denna händelse kan även ses som en social demokratisk 

händelse där barnen diskuterar sina åsikter och de vuxna försöker interagera med dem, utan 

att barnen ger med sig i sina bestämda åsikter som de argumenterar för, men ej harmonierar 

med de vuxnas. 
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Sammanfattning 

Slutsatsen av resultatanalysen är att det i slutändan ändå är en förskollärare som ansvarar för 

verksamheten och antingen godkänner barnens egna alternativ eller val, eller förhandlar med 

barnen tills de nått ett alternativ där både barn och förskollärare är nöjda. Detta kan göras på 

minst två sätt som excerpterna visar. Antingen låter förskolläraren barnen vara delaktiga och 

få ett inflytande och påverka, genom att låta dem framföra egna argument för att det ska vara 

på det ena eller andra sättet. Eller så intar förskolläraren en auktoritär position med rätt att 

sätta regler för barnen, vilket landar inom formella eller politiska demokratihändelser. De 

händelser där förskolläraren haft ett jämställt samtal med barnen och barnet fått visst 

inflytande, har det inneburit färre protester och ett lugn hos både barn och vuxna som gått 

förlorat i dialoger där den vuxne hävdat sin rätt som vuxen att bestämma, utan att varken 

lyssna eller se vad barnen intresserats av. I observationerna är det endast i planerade 

aktiviteter och då de gett instruktioner till barnen, som förskollärarna använt sig av subjekt-

objekt relationer och visat på stress då de höjt rösten eller fattat beslut utan att se situationen 

som utspelat sig ordentligt. I barnens fria lek visar både förskollärare och barn på ett mer 

avslappnat förhållande till varandra, där kommunikationen rör sig mer i acceptans mellan 

subjekt. 
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 Diskussion 
Studien utgick från syftet att belysa och skapa en förståelse för hur demokrati uttrycks i 

kommunikationen mellan förskollärare och barn i förskolans vardag. Inläsning på ämnet 

demokrati visade på relativt vida uppfattningar om begreppet vilket gjorde att jag behövde 

avgränsa mig. I Ribaeus (2014) avhandling fann jag ett didaktiskt bidrag till att analysera 

demokratiska uttryck i förskolans verksamhet och använde denna analysmodell som 

utgångspunkt för min studie. Utifrån det uppkom strukturerade observationer som metod 

med avgränsning till att kunna observera barn och förskollärares kommunikation 

innehållande demokratiska uttryck. Nedan diskuteras de övergripande slutsatserna av 

empirin med anknytning till tidigare forskning på området uppdelat i de fyra 

demokratihändelserna och återkopplas med syftet för studien. 

 

Resultatet i min observationsstudie visar på att demokrati ges störst möjlighet att uttryckas i 

grupper där individerna får utrymme till att följa sina intressen, delta och samarbeta med 

andra i demokratiska processer, där möjlighet ges till inflytande och påverkan. Under stress 

förändras förskollärarnas förhållningssätt till barnen och demokratisk fostran hamnar i fokus 

under barns protester. Ribaeus (2014) resultat visade att barnen gjordes delaktiga för att de 

vuxna hade makten över hur när, vem och på vilket sätt barnen fick inflytande, men också där 

tog barn initiativ till att göra motstånd mot förskollärarna. Mitt resultat visade att dessa 

händelser var situationsbundna och inte hade med förskolläraren att göra, utan relationen 

förändrades i olika situationer. Förskollärarna i Ribaeus studie kom själva fram till att det är 

de vuxna som utgör det största hindret för att barnen ska kunna utöva ett inflytande i 

verksamheten. I mitt resultat kan vad som är möjligt att uttryckas demokratiskt reduceras, då 

förskolläraren visar tecken på stress och förhållningssättet till barnen förändras. 

 

Individualistiska demokratihändelser 

Det individuella barnet bemöts enligt mitt resultat med lyhördhet, tillit och respekt i en 

subjekt-subjekt relation av förskolläraren, för barnets upplevelse och vilja. Barnet blir erbjudet 

olika val men har inga krav på sig att välja något av det utan valfrihet är normen. Olikheter 

respekteras och barnet tillåts fatta de beslut som rör det i det jag tolkat vara individualistiska 

demokratihändelser. Dessa demokratiska händelser ger uttryck för demokrati i förståelsen 

som livsform (Ribaeus, 2014, Westlund, 2010). Det som i min resultatanalys tolkas som 

individualistiska demokratihändelser innehåller kommunikation som fokuserar på 

erbjudanden, valfrihet utan prestationskrav och en jämn maktfördelning, vilket öppnar upp 

för en demokratisk verksamhet enligt Emilson (2008). Då förskolläraren som i dessa fall ser 

barnet med tillit till att fatta egna beslut som berör det, är lyhörd och försöker närma sig 

barnets perspektiv, är vad Svenning (2011) beskriver som det kompetenta barnet. Detta 

relateras också till det relationella perspektivet, som också Brebner et al. (2015) talar om i 

termer av varma positiva relationer till barnen och att de var högst medvetna om sin roll i att 

skapa förutsättningar för lärande. 

 

Sociala demokratihändelser 

Resultatet belyser att barnen i de sociala demokratihändelserna löser problem genom att prata 

med varandra, ställa frågor, komma med förslag, argumentera och lyssna på varandra och 

respekterar oliktänkande. Genom detta gör de sig delaktiga, får inflytande och möjligheter till 
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att påverka olika lekars utformning och skeenden. Förskolläraren argumenterar jämlikt med 

de äldre barnen och ger de yngre barnen kommunikativt stöd, genom att hjälpa barnen in i en 

meningsfull relation, där kommunikationen anpassas för att båda parter ska förstå varandras 

intentioner (Arnér & Tellgren, 2011). Då förskolläraren närmar sig barnens perspektiv, kan de 

stödjas i sin utveckling för att som individ argumentera för sig själva och förstärka 

möjligheterna för varje barn att göra sin röst hörd och att påverka sin egen situation i gruppen 

(Westlund, 2010). De sociala demokratihändelserna kan liknas vid det Bae´s (2012) rymliga 

interaktionsmönster där förskolläraren visar på emotionell närvaro, i en jämlik roll. I det 

rymliga interaktionsmönstret är det tillåtet för både barn och vuxna att göra misstag och 

förskolläraren tar ansvar för eventuella missförstånd i kommunikationen och möjliggör fler 

chanser för barnen att göra sig förstådda (Bae, 2012). Barnens delaktighet bestäms i sociala 

demokratihändelser av barnens och förskollärarnas förmåga att upprätthålla en meningsfull 

kommunikation i gruppen de deltar i som Hägglund (2014) talar om. 

 

Politiska demokratihändelser 

För planerade aktiviteter visade mina resultat både skillnader och likheter i förskollärarnas 

agerande på de observerade avdelningarna. Då barnen visade ointresse för planerad aktivitet 

intog den vuxne en auktoritär roll och vad Arnér (2009) benämner som ett punktuellt 

perspektiv och ur Bae´s (2012) perspektiv ett snävt interaktionsmönster, då responsen barnen 

får, inte ger utrymme för impulsivitet från någon av parterna. Kommunikationen ingår 

egentligen i formella demokratihändelser, men barnens agerande är som subjekt vilket 

placerar händelser som dessa även i en politisk kategori, då den vuxne också hänvisar till 

regler. Förskollärarens instruktioner bemöttes av barnen med antingen tysta protester som 

ignorans eller att fysiskt dra sig bortåt som barn med agens och försök till att utöva ett eget 

inflytande i verksamheten, tills förskolläraren upprepade gånger höjde rösten, 

kommenderade och hänvisade till regler. Viktiga delar i relationer är enligt Aspelin (2010) 

känslor då dessa påverkar anknytningen mellan lärare, barn, kunskapsobjekt och omvärlden 

i stort. Lärarens språkbruk och förhållningsätt till barnen spelar roll för hur barnen visar 

omsorg, respekt och tar ansvar (Karlsson, 2009). Jensen och Ulleberg (2013) talar om att 

relationen samtalsparterna har till varandra bestämmer hur innehållet i kommunikationen kan 

förstås. I de politiska demokratihändelserna när förskolläraren intar en maktposition 

förändras kommunikationen till icke-verbal kommunikation hos barnen, de svarar istället 

med kroppsspråk eller tystnad. 

 

I ett fall förklarade förskolläraren lugnt för barnet som ville ha stavningshjälp att ordet inte 

var bra och att han var tvungen att dra en gräns, vilket godtogs på en gång. Barn förväntar sig 

enligt Karlsson (2009) att de vuxna har kunskap om vad som är rätt och fel i moraliska frågor 

och med makt kommer också ansvar för vilka demokratiska värden som diskuteras och 

skapas. Det barn som plockades ur innebandyaktiviteten och gavs en egen boll, bemöttes 

också lugnt och protesterade inte heller mot den vuxnes beslut. I det tredje fallet frågar en 

flicka om hon också får rita formerna på planeringstavlan, men blir hänvisad till att rita på ett 

löst papper istället då det är de vuxnas tavla. Likheterna mellan dessa tre är dock att de 

befinner sig i en asymmetrisk relation till förskolläraren, vilket barnen inte gör på samma sätt 

då de är i en grupp och kan ta stöd av varandra. Barnen som grävt på en olämplig plats tillåts 

själva tänka ut var deras aktivitet passar bättre och deras argument godkänns av en lugn 

förskollärare. Vuxna är betydelsefulla förebilder för barnen då vi påverkar barnens förståelse 

och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle genom 
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vårt förhållningssätt till barnen (Skolverket, 2011). I mitt resultat är det lugna 

förhållningssättet den demokratiska fostrans mest följsamma medel för förskollärarna, då 

detta lugn reflekteras av barnen som också accepterar de vuxnas maktposition. 

 

Formella demokratihändelser 

Mitt resultat visar på att den vuxne initierar till omsorg av barnen på båda förskolorna. Barnen 

får besluta själva om de behöver mer kläder och de vuxnas omsorg blir mer påminnelser. När 

det sker förhandlingar, är det i de formella demokratihändelserna ändå de vuxna som 

”vinner” förhandlingarna i slutändan, men barnen har fått argumentera för sig. Generellt sett 

har vuxna en status rankad högre än barn vilket kan kopplas till en barnsyn där barn ses som 

human becomings , alltså att barnen befinner sig i en utvecklingsfas och de vuxna som human 

beings och färdigutvecklade människor (Hägglund, 2014). Opassande beteenden från barnen 

tillrättavisas antingen med glimten i ögat eller auktoritärt, i situationer där förskollärarna visar 

på mindre eftertänksamhet än annars. Barnen får vara delaktiga och ta egna initiativ, men 

inom vissa ramar, bestämda av förskollärarna. Läroplanens demokratiska värden lyser 

igenom då förskollärarna försöker motverka stereotypa könsroller som barnen argumenterar 

för som de riktiga. Pedagogerna är de som har ansvar för att skapa förutsättningar för den 

demokratiska förskolan, genom att aktivt och reflekterande skapa demokratiska processer 

som medvetandegör likheter, skillnader och möjligheter i ett mångfaldstänk (Karlsson, 2014). 

Fostran omfattar här turtagning och att alla ska få vara lika delaktiga och få lika mycket 

inflytande. De demokratiska värden som diskuteras och skapas i dessa undersökta förskolors 

vardag, är till störst del inflytande, delaktighet, påverkan och förhandling.  

 

Avslutande diskussion 

I sammanfattningen av min resultatanalys framgick att de vuxna intog en mer auktoritär roll 

i planerade aktiviteter, med vuxnas erfarenheter och regler som styrde vad barnen skulle göra 

och hur mycket inflytande barnen fick. Denna styrning menar Lagerkvist (2012) är den 

normerande diskursen i dagens förskola. Denna diskurs lägger sig inom den politiska och 

formella demokratikategorin i Ribaeus (2014) analysmodell, då de vuxna visar på att vara i 

maktposition eller fostrar barnen. Subjekt-subjektrelationer visade sig i mitt resultat skapas 

enklare i oplanerade aktiviteter och en mer avslappnad stämning, då barnen var ute på gården 

eller satt inne med förskolläraren, som då kunde fokusera på några barn i taget. Mitt resultat 

visar att relationerna mellan förskollärare och barn förändras beroende på var de befinner sig 

och om aktiviteten baserats på intresse eller ej. Relationsförändringen stöds av Eidevald (2011) 

som menar att vi gör oss till nya subjekt i varje ny situation, beroende på vilka miljöer vi 

befinner oss i och vilka människor vi möter. I de planerade aktiviteterna har oftast 

förskolläraren ensamt ansvar för gruppen, innehållande individer med olika intressen och 

förskolläraren visar på mer stress genom att snabbt fatta beslut, utan att höra eller se vad 

barnen eller barnet intresserar sig för. Genom att låta barnen vara mer delaktiga i beslut som 

berörde dem blev verksamheten lugnare. Karlsson (2009) talar om den makt och det ansvar 

som följer den vuxne i skapandet av demokratiska värden tillsammans med barnen i 

moraliska frågor, som den vuxne förväntas ha kunskap om. Då kommunikationen fokuserar 

på förhandling och erbjudanden och barnet får utöva ett inflytande utan att få prestationskrav 

på sig eller bli disciplinerad av vuxna, så öppnar detta upp för en demokratisk verksamhet 

(Emilson, 2008). Båda avdelningarna visar på kommunikation som fokuserar på förhandling 

och erbjudanden utan krav, både under ute- och innevistelse, då barnen själva tagit initiativ 
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till en aktivitet och dessa kommunikationsformer kategoriseras till individualistiska och sociala 

demokratihändelser. Men i exemplet där barnen ska gå på formjakt disciplineras de i vad som 

kan ses som formell demokratisk fostran. Det krävs en maktfördelning mellan barn och 

förskollärare i kommunikationen, för att öppna upp och möjliggöra för barn att delta 

demokratiskt (Emilson, 2008). Om förskolläraren tänkt sig själv som en förebild med ett lugn 

och engagemang liknande det Brebner et al. (2015) talar om, kan relationen övergå från ett 

punktuellt perspektiv som kan anses vara mindre demokratiskt, till ett relationellt 

perspektivtagande (Arnér, 2009).  

 

Hur de planerade aktiviteterna kommit till har jag inte undersökt, men om de uppkommit 

genom att förskollärarna innan sett att barnen intresserat sig för formerna och valt att följa upp 

det, är det ett uttryck för demokrati. Fyra av sju barn på formjakten visade intresse och 

upplevelsen bör ha blivit bättre om endast de med intresse gått en gång och att sedan följa upp 

de tre andras intresse. Det är en organisatorisk fråga då det eventuellt inte finns tillräckliga 

resurser för att gå iväg med endast fyra eller tre barn, men det blir inte heller säkert att gå 

ensam med en grupp då delar av gruppen protesterar mot aktiviteten och går i motsatt 

riktning. Genom att tillsammans med barnen undersöka omgivningen med hjälp av 

utforskande frågor som stärker barnens handlingskompetens, kommer vi enligt Ideland och 

Malmberg (2010) närmare ett demokratiskt arbetssätt än då den vuxne ses som allvetaren. 

 

Lärdom av detta är att som förskollärare alltid ha demokrati i tanken och inte enbart 

strävansmål för skolämnen då vi planerar aktiviteter, för att verksamheten ska vara trygg, 

lärorik på flera plan och rolig för alla som deltar. 

 

Vidare forskning 

Något jag saknade i de institutionella demokratihändelserna var demokratiska händelser som 

pedagogerna tog initiativ till där de tilltalade barnen som subjekt. Analysmodellen är fullt 

fungerande nu också, men inte fullt komplett. Anledningen till varför en sådan kategori inte 

finns med i Ribaeus (2014) didaktiska bidrag önskar jag en förklaring till Detta då det krävs 

att båda parter i en relation ses som subjekt och viktiga samtalspartners för att demokratiska 

värden ska vara möjliga att frambringa enligt Arnér (2009) och Emilson (2008). I situationer 

där förskolläraren tagit initiativet till en lek där barnen ses kompetenta att själva ta initiativ 

och välja lika bra som den vuxna, ingår inte i Ribaeus demokratihändelser. Detsamma gäller 

det relationella perspektivet (Arnér, 2009) där förskolläraren förhåller sig demokratiskt till 

barnen som likvärdiga, ingår inte heller i institutionella demokratihändelser. Jag anser att det 

finns belägg för att demokratisk fostran kan ske i jämställda relationer likväl som i den 

traditionella förskollärarrollen där envägskommunikation är vanligt, som belyses i 

Einarsdottir (2014) och Emilson och Pramling Samuelsson (2014). Om jag senare vill studera 

demokratiska uttryck igen vore mitt bidrag till detta ännu en demokratihändelse i 

analysmodellen där läraren tar initiativet, men med en syn på barnet som subjekt för att öka 

reliabiliteten. Detta då jag anser att många demokratiska uttryck gått mig förbi då synen på 

förskollärarens roll tillhör den traditionella synen på en vuxen som observatör och som överför 

kunskap till barnen. 
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Bilaga 1: Missiv till förskollärare 
 

Hej! 

Jag heter Annica Boije. Jag är student på Mittuniversitet, och är nu inne på min 

sista termin på förskollärarprogrammet i Härnösand. Jag skriver nu på mitt 

examensarbete som handlar om demokrati i förskolan med fokus på 

kommunikation. Varför jag valt detta ämne är för att förskolan enligt 

Läroplanen för förskolan Lpfö98/10 vilar på demokratins grund och jag vill titta 

närmare på hur detta ger sig till uttryck i relationer och kommunikation. 

 

Jag söker nu efter förskollärare och barn att observera i förskolans vardag under 

november månad. Jag söker då samtidigt alla vårdnadshavare som godkänner 

att deras barn deltar i denna studie och bifogar en förfrågan också till detta, 

barnen kommer också att tillfrågas. I observationerna som är i strukturerad form 

önskar jag hålla mig passiv för att lättare kunna anteckna vad som sker och för 

att påverka samspelet mellan förskollärare och barn så lite som möjligt.  

Arbetet utförs enligt forskningsetiska principer vilket innebär att deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas, även jag kan avbryta om jag anser det 

nödvändigt. Alla deltagare behandlas konfidentiellt vilket innebär att all 

information som kan kopplas till en viss person eller plats kommer att ändras 

för att inte bli igenkänd då detta arbete kommer läsas av flera personer. 

Inspelningar, anteckningar och transkriberingar kommer endast användas som 

material till denna uppsats och kommer att raderas då uppsatsen blivit godkänd 

av examinator. Jag är väldigt tacksam om ni vill delta i min studie. 

 

Om det är något ni undrar över angående studien får ni gärna kontakta mig. 

Ring mig på xxxxxxxxxx eller maila anboxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 

 
Med vänlig hälsning Annica Boije 

 

  



  

 

 

Bilaga 2: Förfrågan till vårdnadshavare 
 

Förfrågan till vårdnadshavare för____________________________________ 

 

Jag heter Annica Boije och studerar till förskollärare på distans mot 

Mittuniversitet i Härnösand. Jag är nu inne på min sjunde och sista termin och 

ska genomföra mitt examensarbete som handlar om demokrati i förskolan.  

Förskolechefen och personalen på er förskola har gett mig tillåtelse att vara på 

förskolan men jag behöver underskrifter av båda vårdnadshavare (om det finns 

två) för att få använda mig av observationer med barnen i min c-uppsats. 

Konfidentialitet, samtycke och nyttjandekravet gäller enligt etiska 

forskningsprinciper vilket innebär att förskolans, personalens och barnens 

riktiga namn aldrig kommer synas i arbetet. Allt som kan kopplas till en viss 

person eller plats kommer inte vara med i arbetet och all information kommer 

förstöras eller raderas så fort arbetet är godkänt. All information jag får används 

enbart i denna studie och ingen annanstans och vill någon avbryta sin 

delaktighet går det att göra när som helst under studiens gång.  

Jag kommer att följa med i verksamheten under några dagar i november med 

penna och papper och ibland ta hjälp av diktafon för att observera uttryck för 

demokratiska händelser. Eftersom jag skriver om demokrati i förskolan är allas 

röster värdefulla. Har jag inte tillstånd av båda vårdnadshavare och barn 

kommer jag inte att använda något barnen gör eller säger i arbetet men min 

förhoppning är såklart att så många som möjligt vill medverka. 

 

Sätt ett kryss i rutan som stämmer in på ert val angående studien, underteckna 

och lämna in till personalen på förskolan.  

 

 Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i observationer enligt 

beskrivningen ovan. 

 

 Jag/vi godkänner INTE att mitt/vårt barn deltar i observationer enligt 

beskrivningen ovan. 

 

 

___________________________ _____________________________ 

Underskrift (Vårdnadshavare) Underskrift (Vårdnadshavare) 

 

Ort och datum__________________________________________________                                           

  



  

 

 

Bilaga 3: Observationsmanual med kodning 
 

Vem: F=lärare B=Barn  p=pojke f=flicka 

 

Händelse:  1= Startar kommunikationen 2= Bestämmer innehåll 

3= Hjälpbehov 4= Förhandling 5= Empati     6=Inflytande

  7= Delaktighet 8= Självständighet 

10=Material  11= Konfliktstöd  12=Omsorg   

13=Hjälp in i lek  14= Ger instruktioner 15= Ställer frågor 

16= Kritiserar 17= Hävdar sin rätt som *  

18= Berömmer eller uppmuntrar  19= Godkänner 

20= Tystnad  21=Kallprat   22=Erbjudande 

 

 

Tid Start Initiativ Innehåll Beslut Avslut      Kommentar 

  

 

 

 


