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Sammanfattning 

Vi har genom deltagande observationer, informella samtal med pedagoger samt styrdokument 

gjort en studie om hur förskolans demokratiuppdrag kan förstås och komma till uttryck i 

pedagogers arbete med förskolans yngsta barn. Avdelningen vi besökte var en 

småbarnsavdelning på en Reggio Emilia inspirerad förskola. Vår studie har som syfte att öka 

kunskapen om hur demokratiuppdraget kan omsättas i praktiken genom pedagogens arbete. I 

vårt resultat presenterar vi ett antal konkreta exempel på hur pedagoger omsätter 

demokratiuppdraget i förskolans verksamhet. Våra observationer har analyserats med hjälp av 

kategorierna ömsesidighet, öppenhet, ansvar och diskussion. Vårt resultat diskuteras sedan i 

relation till den tidigare forskning, styrdokument samt demokratiska idéer som presenterats i 

vår uppsatts. Avslutningsvis tar vi upp undersökningens betydelse för yrkesutövningen samt 

förslag på fortsatt forskning. 
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1. Inledning 

Ett demokratiskt samhälle skapas av människor i gemenskap, genom utbildning kan samhället 

forma demokratiska medborgare (Biesta, 2006; Dewey, 2009). Biesta (2006) betonar vikten 

av att inkludera alla till att demokratiseras från det att vi föds, oavsett ålder, nationalitet och 

kön. Dessa tankar skapade en nyfikenhet hos oss att undersöka hur demokrati kan ta sig 

uttryck i arbetet med de yngsta barnen i förskolan. 

När barnen börjar i förskolan tar de sitt första kliv in i det svenska utbildningssystemet och 

därmed påbörjas den offentliga socialisationen. Barnen ska fostras in i de normer och 

värderingar som samhället för närvarade finner önskvärda (Emilson, 2008). Förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) anger med sina strävansmål och visioner en tydlig riktning mot att 

fostra barnen i och om demokrati. Då läroplanens mål ska omsättas rent praktiskt i 

verksamheten blir det en tolkningsfråga för varje förskola, arbetslag och enskild pedagog att 

hantera. Pedagogens egna värderingar spelar in då läroplanen tolkas och utformar 

verksamheten (Emilson, 2008; Persson, 2010). Berit Bae (2009) framhåller att trots att barns 

rätt till inflytande står inskrivet i styrdokumenten, betyder det inte automatiskt att de blir 

mötta med respekt och får möjlighet att delta på sina egna villkor. Hon menar att det behövs 

mer forskning om hur detta inflytande kommer till uttryck i den dagliga verksamheten inom 

förskolan. 

De pedagoger och lärare som verkar inom skola och förskola har en unik position då de 

genom sin profession fostrar våra framtida medborgare. Deras vardagsarbete spelar en 

avgörande roll i att ge barn och unga de kunskaper, förmågor och värderingar som både de 

och samhället kommer att behöva i framtiden. En stor del av det vi lär oss och hur vi förstår 

vårt samhälle kommer från egna upplevelser och erfarenheter. Pedagogernas handlande kan 

följaktligen ha stor inverkan på såväl samtid som framtid (Persson, 2010). Om våra barn ska 

växa upp till demokratiska medborgare behöver de uppleva demokrati i förskola och skola 

genom praktiska aktiviteter och egna erfarenheter. Men vad en demokratisk uppväxt och 

fostran egentligen är kan tolkas olika (Lindahl, 2005). Katarina Ribaeus (2014) lyfter fram att 

trots att pedagoger inom förskolan anser att demokratiuppdraget är viktigt så vet många 

pedagoger inte hur de ska omsätta demokratiuppdraget rent praktiskt i verksamheten. Utifrån 

denna forskning blev vi intresserade av att studera hur några pedagoger arbetar med 

demokratiuppdraget och hur detta kommer till uttryck i verksamheten i en förskola. 



 

2 

 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att synliggöra hur pedagoger arbetar med demokratiuppdraget i 

förskolan och hur detta kommer till uttryck i verksamheten. Vårt fokus kommer att riktas mot 

de pedagoger som arbetar med de yngsta barnen i förskolan. Med denna studie vill vi bidra 

med ökad kunskap om hur förskolans demokratiuppdrag kan förstås och omsättas rent 

praktiskt i arbetet med våra allra yngsta barn. Våra frågeställningar blir därför: 

 Hur arbetar pedagoger med förskolans demokratiuppdrag med de yngsta barnen i en 

förskola? 

 Hur kan förskolans demokratiuppdrag komma till uttryck i verksamheten? 

 

3. Disposition 

Kapitel ett innehåller en inledning där vi presenterar varför forskning om förskolans 

demokratiuppdrag är viktigt samt hur det blir relevant för yrkesutövningen. 

I kapitel två presenteras syfte och frågeställningar. 

Kapitel tre innehåller en disposition över uppsatsens utformning. 

Kapitel fyra innehåller en bakgrund där vi redogör för hur demokratibegreppet kan förstås. 

Sedan följer kapitel fem där vi presenterar en forskningsöversikt som vi i sammanfattningen 

relaterar till vårt eget arbete. 

Kapitel sex innehåller metodologiska överväganden. 

Sedan följer kapitel sju där vi redogör för våra metodval samt etiska överväganden. 

I Kapitel åtta kommer så vårt resultat innehållande en presentation av vald förskola samt 

observationer och analyser. 

Slutligen ägnas kapitel nio åt en metoddiskussion samt en resultatdiskussion. I 

resultatdiskussionen sammanfattas och diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning 

samt till syfte och frågeställningar. 
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4. Demokratibegreppet 

Det finns inga klara definitioner om hur demokratibegreppet ska tolkas, inte heller någon 

demokratitolkning som alla är överens om. Demokratibegreppet är dynamiskt och förändras 

beroende på vilken situation det handlar om, vilka människorna är som diskuterar begreppet, 

men även historiskt genom tiderna. De flesta upplever ändå demokrati som ett starkt positivt 

värdeladdat ord, ett ord som de flesta, oavsett ideologisk hemvist gärna använder om sina 

egna åsikter och idéer (Persson, 2010). Om vi ska få en förståelse av de idéer om demokrati 

och rättigheter, inklusive barns rättigheter, som existerar idag måste vi vända oss till 

teoribildningar inom till exempel historia, filosofi och statsvetenskap. För att få syn på de 

utmaningar som demokrati och barnets rättigheter utgör i förskolan behöver vi stöd av 

didaktisk och pedagogisk forskning (Hägglund, Quennerstedt & Thelander, 2013). 

Vi har valt att lyfta demokratibegreppet utifrån John Deweys syn på demokrati då han är en 

av de stora demokratiteoretikerna. Vi har även valt att lyfta fram Giert Biestas tankar om 

demokrati då han utgår från, samt utvecklar, Deweys syn på demokrati. Sedan följer en 

sammanfattning som knyter deras tankar om demokrati till förskolans praktik. Vi tar därefter 

upp FN:s konvention om barnets rättigheter samt förskolans läroplan. Därefter följer en 

redogörelse av den Svenska demokratiska utbildningstraditionen. Vi avslutar med att 

exemplifiera hur demokrati kan förstås i förskolan. 

 

4.1 Demokratibegreppet utifrån John Dewey 

John Dewey räknas som en av de stora demokratiteoretikerna, han har en syn som grundar sig 

i att människor tillsammans utvecklar samhället genom utbildning (Karlsson, 2009). Han 

betonade att demokrati inte enbart är en styrelseform, den är också ett gemensamt liv i 

förening med andra. Deweys rekommendationer var att utveckla medborgarnas förmågor att 

analysera, reflektera och handla i olika situationer och därmed gavs skolan en betydande 

nyckelroll. Han menade att kraften i det demokratiska samhället var kommunikationen mellan 

olika människor och utan den kunde inte samhället utvecklas och förbättras. Den öppna 

kommunikationen där människor ger och tar av varandras erfarenheter skulle motverka 

förtryck, oliktänkande och rasism i samhället. Alla människor skulle bli förstådda och kunna 

hantera konflikter och meningsskiljaktigheter i samverkan med varandra. Med hjälp av denna 
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samverkan skulle bidra till erfarenheter som skulle utvidga människors sätt att se på 

demokrati, respekt och moral (Dewey, 2009).   

Enligt Niclas Rönnström (2003) lyfter Dewey fram tre strategier för att förverkliga 

demokratin som livsstil. Den första strategin betonar vikten av alla människors delaktighet 

och deltagande, både för egen del men också för samhället i stort. Att utesluta någon skulle 

innebära ett förtryck, vilket skulle medföra att politisk passivitet skulle sprida sig bland 

människorna. Alla människor skulle inkluderas och deltagandet skulle betraktas som en plikt 

men också en rättighet. Detta skulle ge människorna en möjlighet att reflektera och 

tillsammans utveckla goda vanor som han ansåg vara nödvändiga i det demokratiska 

samhället. Han ansåg inte att deltagande i sig var tillräckligt. I den andra strategin lyftes fram 

att människor måste samverka och delge på ett sådant sätt att allas erfarenheter kommuniceras 

i samhället. Detta motverkar att alltför snäva perspektiv och vanor cementeras som norm. Han 

såg även delad livserfarenhet som ett villkor för en god reflekterande moral, vilket Dewey såg 

som en nödvändighet för frihet och utveckling. Den tredje strategin Dewey framhåller är 

jämlikhet och menar att alla människor har en potential som de måste få förverkliga. Alla 

medborgare i samhället ska få möjlighet att delta i samhället på samma villkor oavsett ras, 

kön och klass (Rönnström, 2003).  

Historiskt har olika pedagogiska inriktningar lyft fram demokratin i utbildningssammanhang i 

kombination med vad, hur och varför barn skall lära sig. Dewey ansåg att det är ”individens 

rättighet att med, och i, sin utbildning göra sig delaktig i samhällets utveckling så att 

utbildningen på så vis kommer till praktisk nytta” (Karlsson, 2009, s. 19). Dewey menade att 

alla människor är verksamma i samhället och genom utbildningen hittar de sin syn på 

verkligheten. Han ansåg att samhället kan påverka människorna genom den utbildning man 

ger dem och då skapas ett pedagogiskt förhållningssätt där vi eftersträvar att leva i ett 

demokratiskt samhälle (Rönnström, 2003). 

Roth (2003) menar att Dewey framhöll att världen är föränderlig och att vi ideligen måste 

vara beredda på att ändra våra idéer och vara öppna i att förändra i villkoren för metoder i 

utbildningen. Det finns inget enkelt och entydigt sätt att utforma en utbildning eftersom 

pedagogen ska utgå ifrån barnens livsvärldar, erfarenheter och upplevelser, därför kan de inte 

utbildas på samma sätt. Dewey (2009) ansåg att när barn föds är de både omedvetna och 

likgiltiga inför samhällets alla sociala regler. Genom uppfostran och utbildning får barnen 

kännedom om dessa och lär sig att förhålla sig till världen för att de ska få en bättre förståelse. 
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Då barnen får lära sig en mer realistisk bild av verkligheten lär vi dem att också tänka och 

göra bättre val. 

 

4.2 Demokratibegreppet utifrån Gert Biesta 

Gert Biesta (2006) utgår ifrån John Dewey när han definierar att demokrati inte bara handlar 

om en politisk styrning, utan också av människors gemenskap. Samhället och demokratin 

byggs upp av mänskliga relationer och tillsammans måste vi visa öppenhet, ömsesidighet och 

ansvarstaganden. Det är viktigt att vi ser varandra som jämlika och visar varandra solidaritet. 

Vi måste inkludera alla till att demokratiseras redan från det vi föds oavsett ålder, nationalitet 

och kön. Han menar även att demokratin är en aktiv process som handlar om att tillsammans 

ta ansvar för en gemenskap av olikheter där människors handlingar möts i enighet och 

oenighet. 

Utbildning ses av Biesta (2003) som värdefullt för samhället och genom utbildning 

förverkligas demokratin. Hela den demokratiska utbildningsprocessen betraktas som viktig 

för hela samhället, snarare än för enbart den enskilda medborgaren. Han vill att 

demokratibegreppet ständigt utmanas och diskuteras, vad det faktiskt innebär samt innefattar 

både för den enskilda individen och för samhället. Biesta (2006) anser att demokratin ska 

studeras i hur den kommer till uttryck i olika sociala sammanhang. Han menar att genom 

forskning går det att undersöka och kontextualisera den demokratiska processen som kan 

uppfattas på skilda sätt beroende på om det är barn eller vuxnas synsätt som råder.  

 

4.3 Sammanfattning av demokratibegreppet utifrån Dewey och 

Biesta 

Både John Dewey och Gert Biesta framhåller att demokrati inte bara handlar om en politisk 

styrning utan också om människors gemenskap. Kommunikationen mellan människorna i 

samhället är viktigt och därför måste människor lära sig att visa varandra öppenhet, 

ömsesidighet och ansvarstaganden men också att se varandra som jämlika. För att alla ska 

känna sig delaktiga måste vi redan från födseln inkluderas oavsett ålder, nationalitet och kön. 

De menar också att människors olikheter tas tillvara på då våra handlingar möts i enighet och 

oenighet. Genom utbildningen kan människor påverkas till att vara verksamma och delaktiga i 

ett demokratiskt samhälle. Det blir därför viktigt att vi redan som små lär oss att vara 
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delaktiga i demokratiska beslut som fattas i förskolan. Samverkan bidrar till att vi människor 

får erfarenheter att se på demokrati men också att visa varandra respekt och moral. Det finns 

inget enkelt och entydigt sätt att utforma en utbildning, den behöver vara föränderlig då den 

ska utgå ifrån barnens livsvärldar, erfarenheter och upplevelser. Utbildning bidrar till att 

barnen får lära sig en mer realistisk bild av verkligheten och med detta lär vi dem att också 

tänka och göra bättre val. Detta bidrar till att barnen utvecklar en god självkänsla och tilltro 

till sin och andras förmågor, men också ett självständigt tänkande som är viktigt i ett 

demokratiskt samhälle. 

 

4.4 Grundläggande demokratiska egenskaper 

Lennart Lundquist (2001) menade att det inte finns någon regelrätt definition av demokrati 

men att demokratin ändå behöver innehålla vissa nödvändiga egenskaper. Dessa egenskaper 

är sällan tillräckliga för att grunda en demokrati men om de inte finns där kan vi heller inte 

benämna det som en demokrati. Med demokratins nödvändiga egenskaper som utgångspunkt 

har han genom sin samhällsvetenskapliga forskning tagit fram en modell för analys av den 

politiska demokratin. De komponenter och värden han använder sig av i sin analysmodell har 

han hämtat från den diskussion om den politiska demokratin som pågått under de senaste 

2500 åren. Hans analysmodell är komplex och innefattar flera olika dimensioner, vi kommer 

därför inte att beskriva den i detalj utan snarare lyfta fram de egenskaper som kan kopplas till 

förskolans praktik. Då Lundquist (2001) behandlar demokratibegreppet delar han upp dessa i 

substansvärden och processvärden. Med substansvärden menas grundläggande moralvärden, 

värden som kan anses kopplade till ett demokratiskt samhälle såsom jämlikhet, att alla 

människor har samma värde, lika rättigheter och ska ges samma respekt och omsorg. 

Solidaritet anknyter till idén om en gemenskap och ett ömsesidigt ansvar för varandra. Med 

frihet menas en frihet från t.ex. förtryck men även friheten att forma sitt eget liv eller att 

tillsammans med andra utforma samhället. Denna handlingsfrihet och handlingsförmåga ger 

tillsammans autonomi. Till sist rättvisa, en rättvisa i fördelningen av förmåner och bördor i 

samhället. Lundquist (2001) presenterar även ett antal processvärden, de avser de processer 

och medel som idealt bör användas för att nå dessa substansvärden i ett demokratiskt 

samhälle. De processvärden han anger är ömsesidighet, som bland annat innebär hänsyn, 

tolerans, tillit och förståelse. Meningsmotståndare ska inte uppfattas som fiender, vi har en 

rätt att ifrågasätta andras idéer men inte deras rätt att hävda dem. Diskussion är en 

förutsättning i en demokratisk beslutsprocess, det är en nödvändig metod för att kunna 
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konfrontera olika intressen och ståndpunkter. Med ansvar menas både medborgarnas 

gemensamma ansvar såväl som det personliga i frågor gällande politik, juridik och moral. Till 

sist öppenhet, i svensk demokrati är öppenhet en fundamental norm för all offentlig 

verksamhet. En öppenhet blir nödvändig för att diskussion, ömsesidighet och ansvar ska bli 

möjligt. Vi kommer att återkomma till dessa processvärden i vårt valda analysverktyg. 

 

4.5 FN:s konvention om barnets rättigheter 

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för 

barn. Konventionen om barns rättigheter antogs 1989, idag har 196 länder skrivit under och 

förbundit sig att följa reglerna i barnkonventionen, Sverige är ett av de länderna. 

Barnrättskonventionen som den också kallas är ett bindande avtal som slår fast att barn är 

individer med egna rättigheter och inte vuxnas ägodelar. Fyra av de 54 artiklarna är 

grundläggande och vägledande principer när man talar om barns rättigheter. Dessa är att alla 

barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid beslut som rör barn. 

Alla barn har rätt till liv och utveckling och alla barn har rätt att få uttrycka sin mening och få 

den respekterad (Regeringskansliet, 2006). 

I samhället ses barns rättigheter som en demokratisk fråga. Utbildning betraktas som en 

mänsklig rättighet både för individens egen skull, men också för samhällets utveckling och 

fortlevnad. Idag är ett av förskolans viktigaste uppdrag att förbereda barn på vad det innebär 

att vara medborgare och leva i ett demokratiskt samhälle. Samhällets syn på barn och 

barndom har stor betydelse för hur barnets rättigheter tolkas. Uppdraget om att tillgodose 

barnens rättigheter är mycket mer än att se till barnets bästa, lyssna på barnen och att sätta 

barnet i främsta rummet. Att arbeta med barns rättigheter är ett svårt och komplicerat uppdrag 

där kunskaper om barn, rättigheter och utbildning måste knytas samman. För att göra detta 

måste pedagogen vara medveten om begrepp och vetenskapliga traditioner (Hägglund, 

Quennerstedt, Thelander, 2013). Birgitta Qvarsell (2011) uppmärksammar i sin artikel att 

FN:s konvention om barns rättigheter är öppen för tolkning och att detta kan skapa problem. 

Hon visar på dessa genom att peka på artikel 12 som framhåller att barnets rätt att uttrycka 

sina åsikter är kopplade till dess ålder och mognad. Hon menar att detta kan få konsekvenser 

för barnens inflytande inom skola och förskola och att det inflytande barnen oftast erbjuds rör 

sådant som vi vuxna uppfattar som trivialiteter. Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt och 

Nina Thelander (2013) menar därför att pedagoger måste ha kunskap om och förstå 
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konventionen samt även kunna omvandla dessa kunskaper till ett respektfullt förhållningssätt 

och ett synsätt där de har en förmåga att ta barnets perspektiv. 

 

4.6 Förskolans läroplan 

Klara Dolk (2013) menar att läroplanens värdegrund bygger på en idé om överföring. De 

vuxna ska överföra goda och önskvärda värden till barnen, de ska t.ex. lära sig att agera på 

jämställda, jämlika och demokratiska sätt. Samtidigt betonas barnens rätt att påverka 

förskolans verksamhet, det ses som en viktig del i barnens demokratifostran och är kopplat till 

FN:s konvention om barns rättigheter. Kajsa Svaleryd och Moa Hjertsson (2012) framhåller 

att utbildning idag ses som en mänsklig rättighet i Sverige. I FN:s barnkonvention artikel 13 

framgår det att varje enskilt barn har rätt till utbildning. Utbildningen ska utveckla och stärka 

respekten för sig själv och för de mänskliga rättigheterna. Utformningen av förskolans 

verksamhet bör därför bygga på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. 

Den läroplan som förskolan arbetar efter idag kom år 1998. I läroplanen formuleras den 

värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer som verksamheten ska sträva mot. År 2010 

reviderades läroplanen då regeringen ansåg att kvalitén behövdes höjas i förskolan och att det 

pedagogiska uppdraget behövde förtydligats (Utbildningsdepartementet, 2010). Ett av 

förskolan viktigaste uppdrag är ”att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på”(Skolverket, 2010, s.4). Läroplanen framhåller också vikten av pedagogens ansvar i den 

värdegrund som ska prägla förskolans verksamhet. Den framhåller att  

”barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller 

i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.” (Skolverket, 2010, s. 4) 

På förskolan blir det då pedagogernas ansvar att ge barnen kunskaper och förmedla 

värderingar som gör det möjligt för barnen att kunna delta aktivt i samhället. Barnen ska inte 

bara inordnas i samhället, de ska kunna vara medskapare av det samhälle vi formar och 

förändrar tillsammans (Svaleryd & Hjertsson, 2012). De har också rätt att påverka sin vardag 

genom delaktighet och inflytande, ett sätt att göra detta är att alla barn ska får uttrycka sin 

åsikt i frågor som de är berörda av. De ska ha möjlighet att påverka, delta i beslutsfattande 

och på så sätt få sina behov respekterade, tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. 

Barnen behöver också få ta del i demokratiska sammanhang som är meningsfulla för dem och 

på så sätt väcka ett intresse att använda sitt inflytande i förskolans verksamhet (Ribaeus, 
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2014). Läroplanen (Skolverket, 2010) anger att barnen ska utveckla demokratiska 

kompetenser såsom kritiskt tänkande, reflektionsförmåga, öppenhet, respekt, hänsyn till andra 

människor, liksom rättvisa och jämställdhet för egna och andras rättigheter. Detta skapar en 

grund till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i 

samhällslivet. 

 

4.7 Den demokratiska utbildningstraditionen 

Elin Ødegaard (2013) menar att i Sverige och Norge finns en demokratisk 

utbildningstradition. Hon vill genom sin fallstudie visa hur demokratiska idéer gestaltas inom 

förskolans vardag. Hon vill även belysa hur traditionen att utbilda för demokrati och genom 

demokratiska medel har utvecklats i en nära relation med politiska och filosofiska idéer. Hon 

lyfter fram att flera olika faktorer spelar in i hur förskolan utformats, både som institution 

samt i den praktiska verksamheten. Pionjärer inom förskolan, politiker och styrdokument, 

men även vårt lands kultur, sociala värderingar, politiska idéer och nationens historia har varit 

med och påverkat. Hon menar att med den förståelsen kan vi betrakta läroplanen som 

sammansatt kunskap som byggts upp och förhandlats fram över tid.  

Under 1800-talet började demokratiska idéer få fäste främst inom politiken, då med ett fokus 

på rösträtten. Efter andra världskriget utvidgades de demokratiska idéerna till att även 

inkludera ekonomin med ambitioner mot en välfärdsstat. I Sverige har arbetarrörelser och 

lokala fackföringar spelat en aktiv roll i formandet av politiken (Ødegaard, 2013). Marita 

Lindahl (2005) framhåller att genom historien har barns utbildning varit väldigt strikt med ett 

fokus på disciplin och lydnad. Samtidigt visar hon genom en tillbakablick hur svenska 

förskolan påverkats av Rousseau, Fröbel, systrarna Moberg och Alva Myrdal och hur deras 

syn på barn och utbildning genomsyras av en demokratisk anda. Även Ødegaard (2013) lyfter 

fram enskilda aktörers idéer som betydelsefulla influenser för formandet av dagens förskola, 

bland annat Ellen Key och hennes bok Century of the child. Fram till barnstugeutredningen år 

1968-1970 bestod förskollärares vägledande litteratur av olika filosofiska fragment från 

Fröbel, Pestalozzi, Comenius och Rousseau. Även om idén om barnens århundrade 

cirkulerade var relationen mellan pedagoger och barn fortfarande asymmetrisk. En ideologisk 

förändring ägde rum inom politiken efter andra världskriget, från konservatism och liberalism 

mot demokrati och socialism. Under 1950-talet blomstrade ekonomin, solidaritet och lika 

möjligheter för alla människor blev ledord och välfärdsstaten försökte minska klyftorna 
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mellan sociala klasser och kön. År 1998 implementerades förskolans läroplan, denna utgår 

ifrån Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter samt fundamentala demokratiska 

värderingar såsom omsorg och respekt för andra människor samt jämställdhet och rättvisa. 

Förskolans demokratiska uppdrag är idag centralt och den första raden i förskolans läroplan 

slår fast att förskolan ska vila på en demokratisk grund. Värden som barns inflytande, deras 

rätt att göra sin röst hörd och möjligheter att påverka sin vardag lyfts fram, samt att barnen 

ska stöttas i sin förståelse för andra människors sätt att tänka och förstå världen (Ødegaard, 

2013). 

Ødegaard (2013) menar att under 1990- talet och framåt har intresset inom forskningen för 

barns- deltagande, inflytande, kultur, meningsskapande och perspektiv ökat. I dessa studier är 

det John Deweys idé om demokrati som dominerar. Empiriska studier visar även att synen på 

en demokratiskfostran och utbildning fokuserar på värden så som barns möjligheter att fatta 

beslut, ta initiativ, lösa problem, tänka olika och ta risker. Hon lyfter fram tre värden som ofta 

blir synliga i samspelet mellan pedagog och barn, dessa är deltagande, inflytande och 

förhandlande. 

 

4.8 Demokrati i förskolan 

Bae (2009) gör oss uppmärksamma på att demokratiuppdraget kan tolkas olika och uppmanar 

därför till reflektion kring de olika sätten som idag existerar att betrakta demokrati på. Då hon 

sammanställt tidigare forskning kring vad demokrati kan betyda i relation till förskolans 

praktik samt demokrati kopplat till utbildning överlag blir det uppenbart att demokrati kan 

uppfattas på olika sätt. De övergripande sätten att förstå demokrati tolkas som individuella 

val, att ha val och att rätta sig efter det som majoriteten beslutar. Det kan även förstås som ett 

fenomen som skapas av deltagarna, som något som levs. Liksom Biesta ser hon ser en fara i 

att tolka demokratibegreppet efter den traditionella förståelsen med individuella val, möten 

och röstningar där majoriteten beslutar, just när det handlar om förskolans praktik. Hon menar 

att denna tolkning lämnar allt för lite utrymme för mångfald och olikheter, det begränsar även 

barnens möjligheter att ångra sig och prova något annat. En annan fara med att betrakta 

demokrati som regelstyrda aktiviteter är att barnens lek hamnar i skymundan. Barns lek och 

inflytande går inte att skilja på, de hör samman då leken är ett av de sätt som de uttrycker sig 

på. Leken är även det som värderas högst av barnen och den arena där de känner att de har 
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störst inflytande i det dagliga livet. Bae (2009) argumenterar därför för att leken ska 

inkluderas i realiseringen av barns inflytande. 

 

5. Tidigare forskning om demokrati i 

förskolan 

Den tidigare forskning som finns inom demokrati och utbildning är omfattande. Vi har därför 

valt att begränsa oss till den forskning som rör den svenska förskolan och som är 

vetenskapligt granskad. Vi ville även titta på forskning gjord efter år 2010 då förskolans 

läroplan reviderades detta år. Vi insåg ganska snart att detta gjorde vår forskningsöversikt allt 

för begränsad och valde därför att utöka vår sökning av tidigare forskning från år 2005. Vi 

använde oss i första hand av sökmotorerna ERIC och LIBRIS då dessa finns tillgängliga på 

Örebro Universitetsbiblioteks webbplats och rekommenderats till oss. Därefter gjordes 

ytterligare sökningar på google scholar. Genom att använda sökord som demokrati, förskola, 

Preschool Education, Preschool Children, Preschool Teachers, Childrens Rights och 

democracy har vi försökt hitta den forskning som bäst knyter an till vår studie. Nedan 

presenteras en forskningsöversikt som bland annat berör vad demokratiuppdraget i förskolan 

kan vara, vilken roll pedagogen spelar i realiseringen av uppdraget samt vilka normer och 

värden som dagligen förmedlas till barnen genom pedagogerna. 

 

5.1 Olika förståelser av demokratiuppdraget 

Katarina Ribaeus (2014) undersöker i sin avhandling hur förskolans demokratiska uppdrag 

kommer till uttryck genom pedagogernas syn på uppdraget och deras praktiska arbete i 

barngruppen samt genom barnens handlingar. Genom att använda sig av intervjuer påvisar 

hon att pedagogerna anser att demokratiuppdraget är viktigt, men samtidigt att de tycker 

uppdraget är svårt att implementera i det dagliga arbetet. De mål pedagogerna satte upp 

stannade ofta på formuleringsstadiet då de ansåg att verktygen för att omsätta dem i praktiken 

saknades. Anette Emilson och Eva Johansson (2009) pekar även på att förskolans läroplan 

anger att pedagoger inom förskolan på ett medvetet sätt ska förmedla våra svenska 

demokratiska värderingar till barnen. Samtidigt poängterar de att dessa värderingar kan tolkas 
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olika i ett pluralistiskt samhälle och att pedagogens värderingar inte nödvändigtvis alltid 

stämmer överens med samhällets intressen och behov. Dessutom menar Persson (2010) att 

pedagogernas syn på demokratiuppdraget inte enbart baseras på styrdokumenten. Pedagogens 

syn på samhällsutvecklingen, deras egna värderingar, intressen och övertygelser spelar en 

avgörande roll för vad som anses viktigt att arbeta med i barngruppen. Andra aspekter som 

påverkade var omgivningens, kollegornas och rektorns förväntningar. Emilson och Johansson 

(2009) lyfter därför fram behovet av att studera och diskutera vilka värderingar som faktiskt 

förmedlas till våra barn. Här framhåller Persson (2010) vikten av gemensam reflektion och 

diskussioner med kollegor. Dessa diskussioner är viktiga verktyg för att fördjupa förståelsen 

för demokratibegreppet samt utveckla tolkningen av värdebegreppen. De kan även bidra med 

att synliggöra rådande normer, dessa kan då ifrågasättas och ett gemensamt förhållningssätt 

utvecklas.  

 

5.2 Vad demokrati i förskolan kan vara 

Ribaeus (2014) menar att pedagogernas syn på demokratiuppdraget i förskolan främst 

fokuserar på barnens inflytande. Både Emilson (2008) och Ribaeus (2014) menar att barns 

inflytande alltid är villkorat av pedagogerna, de kan antingen skapa utrymme för inflytande 

eller så kan de hindra det. Emilson (2008) undersöker i sin avhandling hur delaktighet och 

inflytande tar sig uttryck i praktisk handling med små barn i förskolan. Resultatet visade att 

styrda aktiviteter med mycket regler begränsade barnens möjligheter till delaktighet och 

inflytande medan friare aktiviteter med mindre regler gynnade barnens möjlighet till 

delaktighet och inflytande på deras egna villkor. Samtidigt kunde Ribaeus (2014) se att 

barnen ofta tog vara på de tillfällen till inflytande som erbjöds samt att de även skapade 

tillfällen till inflytande själva. Barnen tog egna initiativ och presenterade egna idéer om hur de 

ville utforma verksamheten på sin förskola.  

Demokratiuppdraget innehåller så mycket mer än enbart barns rätt att vara med och 

bestämma. Det handlar också om att bli bemött med respekt, ömsesidighet och förståelse, 

komma till sin rätt och få möjligheter att uttrycka sig genom olika uttrycksformer. De yngsta 

barnens demokrati kan handla om en vakenhet och känslighet för andra människors behov, att 

visa omtanke och hänsyn till sin omgivning. De bästa demokratiska händelserna sker i 

situationer där barn och vuxna möts och integrerar kring ett gemensamt intresse som 
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engagerar och där individers olikheter respekteras och ses som unika bidrag till gemenskapen 

(Qvarsell, 2011). 

Rauni Karlsson (2009) har undersökt hur demokratiska värden som ansvar, omsorg och 

respekt kommer till uttryck i barnens relationer i vardagliga situationer på förskolan. Hon 

visar i sin avhandling hur vi kan förstå och respektera barnens lärande och meningsskapande 

samt hur dessa bidrar till samhällets utveckling. För att ta reda på hur barnen hanterar värden 

och värderingar i situationer på förskolan har hon använt sig av observationer och informella 

samtal med barn och pedagoger. I observationerna undersöker hon barns aktiva deltagande i 

samhället med utgångspunkt i deras perspektiv. Hon har tagit reda på vilken syn barnen har på 

sig själva, på varandra, på vuxna och på samhället. Det Karlsson (2009) kommer fram till är 

att barnen visar omsorg om varandras välbefinnande, de tolkar varandras signaler och även 

mer implicita signaler som ett barns osäkerhet möts upp av de andra barnen. De månar om 

varandras delaktighet i lek, de stöttar varandra och agerar stödjande då konflikter uppstår. I 

vissa fall uppmanar de varandra att söka hjälp hos pedagogerna men i andra hjälper de 

varandra att själva lösa konflikten. Genom barnens handlingar kunde hon se att barnen 

respekterar det igenkännbara och att de agerar efter de förväntningar som finns. Hon tycker 

sig även kunna se en tillit hos barnen för pedagogens kunskap och kompetens. 

 

5.3 Maktrelationer 

Klara Dolk (2013) har gjort en fältstudie där hon följt en förskolas arbete med 

demokratiuppdraget och alla människors lika värde. Hon har undersökt de påfrestningar och 

konflikter som uppstår i relationen mellan barn och vuxna inom värdegrundsarbetet samt 

vilka möjligheter barnen har till delaktighet, motstånd och nyskapande. Dolk har också 

undersökt maktrelationen mellan pedagoger och barn och hur det tar sig uttryck i arbetet. De 

tre områden hon fokuserar på är genuspedagogik, likabehandling och barns rättigheter. Det 

hon kom fram till var att barnen i förskolan styrdes av pedagogerna till att välja rätt aktiviteter 

även om de uppmanades att göra egna val. Pedagogerna styrde barnens val genom att 

begränsa deras valmöjligheter. Hon menar även att pedagoger gör barn till objekt som ska 

styras till bra värderingar genom att överföra rätt normer till barnen. Även Emilsson och 

Johansson (2009) menar att pedagoger genom olika former av styrning strävar efter att forma 

förskolebarnen efter rådande normer och värden. De målar upp det eftersträvansvärda 

förskolebarnet som ett omtänksamt, demokratiskt och disciplinerat barn.  
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Dolk (2013) kunde även se att barnen gjorde motstånd mot pedagogerna i den styrda och 

planerade verksamheten. Hon menar att barn vill vara delaktiga och ha inflytande i 

verksamheten och att de därför ifrågasätter pedagogernas beslut och gränssättningar. 

Pedagogerna betraktar dessa barn som bångstyriga och anser att de förstör verksamheten då 

de inte gör det som förväntas av dem. Dolk (2013) visar med sin forskning att barns 

rättigheter undermineras i förskolan då deras protester mot den styrda verksamheten 

osynliggörs. Om pedagoger ska kunna arbeta med barns rättigheter måste de lyssna på barnen 

och ta deras motstånd på allvar. Först då kan det öppna nya möjligheter för pedagogerna och 

de kan utmana rådande normer och arbetssätt. 

 

5.4 Det eftersträvansvärda förskolebarnet 

Anette Emilson (2008) undersöker i sin avhandling vardagliga interaktioner mellan pedagoger 

och barn i åldrarna 1-3 år. Hon intresserar sig för hur pedagoger talar om olika värden och 

vilka värderingar de uppmuntrar då de samverkar med barnen. Hon undersökte också vilka 

värden pedagogerna explicit eller implicit kommunicerade och uppmuntrade i mötet med 

barnen. Följande tio värden som pedagogerna använde mest var: värdet av att inte skada 

andra, förstå och känna med andra, hjälpa andra, komma överens med andra, delta i 

gemenskapen, utöva inflytande, förhandla, lyda, vara självständig samt prestera. Emilson och 

Johansson (2009) har genomfört en liknande studie där de vill belysa hur värderingar fostras 

och uttrycks i den dagliga interaktionen mellan pedagoger och barn inom svenska förskolan. 

Värderingarna de intresserar sig för är hur man behandlar andra samt den moral som barnen 

förväntas förvärva under förskoleåren. De menar att värderingarna som uppmuntras säger 

mycket om hur det eftersträvansvärda förskolebarnet bör vara och vilket sorts barn som 

förskolan försöker forma.  

Genom att analysera inspelade observationer av vardaglig interaktion mellan pedagoger och 

barn kunde Emilson och Johansson (2009) urskilja samma tio värderingar som Emilson 

(2008), dessa värderingar förmedlades regelbundet av pedagogerna. Genom att sortera 

värderingarna fick de fram tre kategorier, disciplinära värderingar, demokratiska värderingar 

och omsorg om andra. Under kategorin omsorg om andra kunde de se värderingarna att inte 

skada andra, att visa förståelse och medkänsla, att hjälpa andra och att komma överens med 

andra. Det dessa värden har gemensamt är att de strävar efter att lära barnen att fungera i en 

gemenskap. Under demokratiska värderingar kunde de se att barnen erbjöds tillfällen till 
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deltagande, inflytande, utrymme till förhandlingar och tillfällen att uttrycka sina åsikter. 

Dessa värderingar fokuserar både på individens och kollektivets intressen. De disciplinära 

värderingarna fokuserade på speciella beteenden och på enskilda individer. Dessa värderingar 

lyfte fram egenskaper som lydnad, självständighet i framförallt vardagssituationer så som 

påklädnad och toalettbesök samt förmågan att prestera, oftast att producera något som den 

vuxne redan bestämt. Dessa värderingar förmedlades på ett auktoritärt sätt och lämnade inget 

utrymme för barnen att ifrågasätta eller förhandla. Emilson (2008) menar att olika 

kommunikationsformer genererar olika värden. Det viktiga är inte att betrakta dem som bra 

eller dåliga värden. Det hon vill lyfta fram är att pedagogerna behöver reflektera över vilka 

konsekvenser det kan bli av olika sätt att kommunicera med barnen. 

De skandinaviska länderna idag lägger stor vikt vid att fostra våra barn till demokratiska 

värderingar. För att detta ska bli möjligt måste barn få uppleva demokrati i alla delar av sitt 

liv, både hemma, i förskolan och skolan. Barn måste få uppleva reellt inflytande över sina liv 

och demokratiska värderingar måste genomsyra alla aktiviteter i förskolan och skolan 

(Lindahl, 2005). Didaktiska konsekvenser av detta blir att barnen måste få den information de 

behöver för att kunna utöva sitt inflytande och uttrycka sina åsikter, de måste konsulteras och 

involveras samt ges ansvar. Detta kan bli problematiskt att genomföra då den senaste 

utvecklingen inom förskolan går mot större barngrupper och minskad personaltäthet. Det 

bidrar till en försämrad kvalitet på utbildningen med risk för ökad segregation i samhället. Det 

finns en risk att barn som växer upp med en känsla av att inte kunna påverka sina liv och som 

inte ges tillfällen till delaktighet, heller inte kommer att engagera sig i samhällsfrågor som 

vuxna. De pedagoger som arbetar med barn har ett enormt ansvar då det kommer till att 

utbilda framtida demokratiska medborgare (Lindahl, 2005). 

 

5.5 Pedagogens ansvar i realiseringen av demokratiuppdraget 

Lars Persson (2010) har skrivit en rättssociologisk studie av pedagogers arbete med 

demokratiutveckling i förskola och skola. Det han intresserar sig för är hur pedagoger 

hanterar demokratiuppdraget samt hur pedagogerna påverkas av den sociala och samhälleliga 

omgivningen. Genom intervjuer med pedagoger kunde han urskilja vissa mål som 

prioriterades i arbetet med demokratiuppdraget. Att barn och elever är engagerade i det egna 

lärandet samt tar eget ansvar sågs som viktigt för att öka deras deltagande i den demokratiska 

processen. Även att barn och elever ges utrymme och möjligheter att uttrycka sig och sina 
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åsikter. Pedagogerna lyfte även fram vikten av att barn och elever utvecklar en förståelse för 

andra människor samt att individualism och egoism måste motverkas. Pedagogerna betonade 

även relationernas betydelse och arbetade aktivt med att se varje barn och elev, att kritiskt 

granska sig själva i sin professionella roll samt att bli mer medvetna om demokratifrågor. 

Persson (2010) konstaterar även att det som pedagogerna såg som viktigast för att kunna klara 

sitt uppdrag var ett aktivt stöd från rektor och kollegor samt att pedagogerna erbjöds de 

resurser de behövde. 

Berit Bae (2009) använder sig av två empiriska exempel från en microetnografisk studie då 

hon vill belysa hur barns inflytande inom förskolan avgörs av den dagliga kommunikationen 

och interaktionen mellan barn och pedagoger. Hon tar sin utgångspunkt i 

Barnrättskonventionen samt norska styrdokument där hon belyser de delar som talar om barns 

inflytande. Hon lyfter även den nordiska traditionen att se förskolan som en arena för 

socialisationen av framtida demokratiska medborgare, och att dessa värderingar är något som 

blir tydliga i både svenska, norska och isländska styrdokument. De slutsatser hon drar är att 

pedagogens förhållningssätt blir avgörande för hur mycket inflytande barnen får i sin vardag. 

Viktiga kvaliteter hos pedagogen är emotionell intelligens och empati, att kunna ta barnets 

perspektiv och följa upp barnets initiativ. Hon får medhåll av Emilson (2008) som kommer 

fram till att pedagogens intresse av att dela sin livsvärld med barnet, skapa mening och 

försöka närma sig barnets perspektiv är väldigt viktigt. Också att som vuxen vara emotionellt 

närvarande i dialogen med barnen samt ge barnet respons och bekräftelse. 

Bae (2009) lyfter även fram leken, att pedagogen kan bemöta barnen på ett lekfullt sätt samt 

betrakta leken som en invit till kommunikation och samspel. Leken är det sätt som barn 

uttrycker sig på. Att tillåta lek även i de situationer där den vanligtvis inte tillåts blir därför 

avgörande för om barnet ska kunna delta på sina egna villkor.  

Även Qvarsell (2011) pekar på pedagogens roll, vikten av en god relation mellan barn och 

pedagog. Att i arbetet med de yngsta barnen placera sig hos barnen, finnas tillgänglig med sin 

kompetens och sitt intresse. Att undvika rollen som övervakare och kontrollant och istället 

engagera sig i det barnen finner intressant, att finnas där som ett stöd och en hjälp i barnens 

möten och samspel med varandra. Qvarsell (2011) framhåller också att då man diskuterar 

demokrati för de yngsta barnen i förskolan måste man ställa sig frågan vad i miljön och 

kontexten som inbjuder barnen till demokrati. Den fysiska miljön har betydelse och bör bjuda 

in och bidra till samvaro mellan barnen och mellan barn och pedagoger. Genom att barnen 

samspelar med varandra skapas kamratkulturer, då de möts i ett gemensamt intresse uppstår 
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glädje och samförstånd. I dessa möten skapas en förståelse för vad som gäller i 

kamratsamspel, barnen socialiserar varandra och kamratkulturer kan då ses som demokratiska 

kontexter. Avslutningsvis vill hon mana oss till att inte betrakta barndomen som en 

transportsträcka mot framtiden utan istället visa barnen respekt för den de är idag.  

 

5.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genom att sammanfatta den tidigare forskning vill vi lyfta fram vad andra kommit fram till 

när det gäller förskolans demokratiuppdrag och pedagogens roll i realiseringen av detta 

uppdrag. Denna fungerar som en förförståelse och bakgrund till vårt forskningsområde. De 

delar vi väljer att lyfta blir relevanta för vår egen studie.  

Den tidigare forskning vi tagit del av visar att demokratiuppdraget i förskolan framhålls som 

viktigt, men att det är öppet för tolkning samt att det råder en osäkerhet i hur uppdraget ska 

implementeras i det dagliga arbetet (Ribaeus, 2014). Vilket inflytande barnen får avgörs av 

pedagogerna (Bae, 2009; Dolk, 2013; Emilson, 2008; Emilson & Johansson, 2009; Lindahl, 

2005; Persson, 2010; Ribaeus, 2014; Qvarsell, 2011). Persson (2010) lyfter fram att 

pedagogens egna värderingar och förväntningar utifrån spelar in då uppdraget ska omsättas i 

praktiken. Han manar därför till gemensam reflektion och diskussioner med kollegor för att 

fördjupa förståelsen för demokratibegreppet samt synliggöra rådande normer. 

Pedagogens förhållningssätt framhålls som avgörande för hur mycket inflytande barnen får i 

sin vardag. Viktiga kvaliteter hos pedagogen är emotionell intelligens och empati, att kunna ta 

barnets perspektiv, följa upp barnets initiativ och ge respons och bekräftelse (Bae, 2009; 

Emilson, 2008). Även leken lyfts fram som viktig, att pedagogen kan bemöta barnen på ett 

lekfullt sätt samt betrakta leken som en invit till kommunikation och samspel (Bae, 2009). I 

arbetet med de yngsta barnen behöver pedagogen placera sig hos barnen och finnas där som 

ett stöd och en hjälp i barnens möten och samspel med varandra. Miljön bör inbjuda till 

samvaro mellan barnen och mellan barn och pedagoger. Genom samspelet mellan barnen 

skapas kamratkulturer, barnen lär sig vad som gäller i kamratsamspel, de socialiserar 

varandra. Kamratkulturer kan då ses som demokratiska kontexter (Qvarsell, 2011). 

Demokratiuppdraget innehåller mer än enbart barns rätt att vara med och bestämma. Det 

handlar också om att bli bemött med respekt, ömsesidighet och förståelse, att få komma till 

sin rätt och få möjligheter att uttrycka sig genom olika uttrycksformer. Även om en vakenhet 
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och känslighet för andra människors behov, att visa omtanke och hänsyn till sin omgivning 

(Qvarsell, 2011). Karlsson (2009) synliggör att dessa egenskaper finns hos barnen i förskolan. 

Genom sin forskning påvisar hon att barnen visar omsorg om varandras välbefinnande och 

månar om varandras delaktighet i lek. De stöttar varandra och agerar stödjande då konflikter 

uppstår. 

Forskningsöversikten visar även att pedagogerna försöker forma barnen i förskolan genom att 

överföra och uppmuntra olika normer och värderingar (Dolk, 2013; Emilson, 2008; Emilson 

& Johansson 2009). De värderingar som uppmuntras är värdet av att inte skada andra, förstå 

och känna med andra, hjälpa andra, komma överens med andra, delta i gemenskapen, utöva 

inflytande, förhandla, lyda, vara självständig samt prestera (Emilson, 2008; Emilson & 

Johanson, 2009). Sammanfattningsvis framhålls att barn måste få uppleva reellt inflytande 

över sina liv och demokratiska värderingar måste genomsyra alla aktiviteter i förskolan och 

skolan (Lindahl, 2005).  

Även om den tidigare forskningen om demokrati och utbildning är omfattande har vi inte 

kunnat hitta några studier om hur förskolans demokratiuppdrag kan omsättas rent praktiskt i 

arbetet med förskolans allra yngsta barn. Vi vill därför med vår studie bidra till rådande 

kunskapsläge om hur förskolans demokratiuppdrag kan förstås och komma till uttryck i 

förskolans dagliga verksamhet. Genom samtal med pedagogerna samt genom att observera 

pedagogernas arbete med barnen i både rutinsituationer och planerade aktiviteter vill vi få mer 

kunskap om hur förskolans demokratiuppdrag kan förstås och omsättas rent praktiskt i arbetet 

med förskolans allra yngsta barn.  

 

6. Metodologiska överväganden 

Vår studie är inriktad på att undersöka hur förskolans demokratiuppdrag kommer till uttryck 

genom pedagogernas arbete. Detta har vi studerat genom observationer av situationer som 

pedagoger och barn deltar i, samt med informella samtal med pedagoger. Vi har också 

granskat styrdokument som läroplanen, konventionen om barnrättigheter och den besökta 

förskolans arbetsplan. Då vår forskning skett i ett microperspektiv, en småbarnsavdelning på 

en förskola, går det inte att dra några generaliseringar om hur förskollärare generellt tolkar 

demokratiuppdraget. Vi menar ändå att den kan bidra med kunskap om hur 

demokratiuppdraget kan förstås och hur det kan komma till uttryck i just den förskolans 
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verksamhet. Vi anser att denna kunskap är angelägen då demokratiuppdraget är en viktig men 

svårtolkad del av förskolans uppdrag. Då Alan Bryman (2015) påvisar att samhällsforskning 

aldrig är fullständigt objektiv och det sällan finns en absolut sanning om den sociala 

verkligheten, har vi lagt stor vikt vid att presentera en fullständig och tydlig redogörelse av 

forskningsprocessen. Detta är nödvändigt för att kunna visa på tillförlitlighet samt 

trovärdighet i vår forskning. 

Vi startade vår forskningsprocess med att göra en allmän litteraturstudie, denna har vi använt 

som grund för vår fortsatta i studie. Bryman (2015) menar att en litteraturstudie kan hjälpa oss 

att få syn på kunskapsluckor, det vill säga aspekter av ett forskningsområde som saknas. Det 

vi saknade var konkreta exempel på hur demokratiuppdraget kan omsättas i arbetet med 

förskolans allra yngsta barn. Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne 

Wengström (2013) beskriver att för att kunna visa på trovärdighet samt tillförlitlighet i 

forskningen behöver vi kunna visa hur vi gått tillväga i vår litteratursökning, vilka kriterier vi 

har lutat oss mot i urvalet av tidigare forskning samt om forskningen vi använder oss av är av 

god vetenskaplig kvalitet. Detta valde vi att redovisa i kapitlet tidigare forskning. 

Då vi ville studera hur pedagoger arbetar med demokratiuppdraget och hur detta kommer till 

uttryck i verksamheten valde vi att använda oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod. Vi 

ansåg att det var den bästa forskningsstrategin utifrån vår frågeställning, en kvalitativ 

undersökning gav oss även ett större utrymme att vara flexibla i vårt forskningsarbete. Med en 

kvalitativ forskningsstrategi kunde datainsamling och analys pågå samtidigt, vilket kan bidra 

med nya insikter under arbetets gång (Bryman, 2015). Bryman (2015) beskriver en kvalitativ 

forskning som en ansats att försöka förstå ett fenomen utifrån ett deltagarperspektiv. 

Deltagarnas uppfattning och förståelse är det som blir viktigt att få syn på.  

 

6.1 Inspiration av etnografiska forskningstraditionen 

Carin Roos (2014) menar att etnografisk forskning inte ses som en metod av många forskare, 

utan snarare ett sätt att förhålla sig i forskningsprocessen. Eriksson Barajas et al. (2013) 

förklarar att i en etnografisk metod studerar forskaren människor i ett sammanhang eller 

kontext som över tid utvecklas till en egen kultur. Människor ändrar mönster och normer 

beroende på hur man beter sig i olika situationer och forskarens tolkning kan inte separeras 

från tid, rum eller plats. Kärnan i etnografisk forskning är att forskningen sker kring och om 

människor och att forskaren själv deltar. I etnografiska studier använder sig forskaren av 
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många olika metoder för att samla data som observationer, intervjuer, samtal samt av 

särskilda dokument som finns i människors egen miljö. Denna metod kräver relativt lång tid 

tillsammans med deltagarna (Bryman, 2015), då vi är begränsade av en tidsram anser vi inte 

att vi har möjlighet att utföra en full etnografisk studie. Vår studie är snarare inspirerad av den 

etnografiska forskningstraditionen, vi har använt oss av flera olika insamlingsmetoder så som 

observationer, informella samtal samt styrdokument. Genom dessa olika metoder har vi 

studerat pedagogerna i förskolans verksamhet för att få en förståelse för hur 

demokratiuppdraget kan komma till uttryck genom deras arbete med barnen. 

 

7. Metod 

I detta kapitel presenteras vilka insamlingsmetoder vi valt, analysverktyg, hur vårt urval av 

förskola gått till och vilka etiska överväganden vi gjort. Vi beskriver hur vår studie har 

genomförts för att undersöka hur demokratibegreppet kommer till yttryck i arbete med de 

yngsta barnen i en förskolas verksamhet.  

 

7.1 Urval 

Då vi var intresserade av att observera de pedagoger som arbetar med de yngsta barnen valde 

vi att enbart kontakta småbarnsavdelningar. Vi ville även besöka en förskola där pedagogerna 

arbetar med demokratiuppdraget på ett medvetet sätt. Efter rekommendationer valde vi därför 

att kontakta Reggio Emilia inspirerade förskolor då dessa har en pedagogisk filosofi där 

demokratin är en central aspekt (Reggio Emilia Institutet, 2015). 

 

7.2 Tillträde och genomförande 

Vi var i kontakt med förskolechef och pedagoger på tre olika förskolor men endast en av 

dessa gav oss tillåtelse att komma. Innan vi besökte förskolan för att göra våra observationer 

skrev vi ett informationsbrev till föräldrar till barnen på den berörda avdelningen. Vår tanke 

var att pedagogerna skulle maila detta brev till föräldrarna. I brevet förklarade vi vilka vi var 

samt att vi skulle observera pedagogerna för att få syn på hur demokratibegreppet kom till 

uttryck i verksamheten. Vi förklarade att vi varken skulle filma eller ta kort på barnen utan 

endast använda oss av penna och papper för att samla in data. Pedagogerna valde att inte 
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skicka ut detta brev till föräldrarna utan informerade istället om vårt besök på deras 

webbaserade informationsverktyg. Efter vi fått tillåtelse att komma kontaktade vi 

pedagogerna och bestämde vilka dagar vi skulle besöka avdelningen. Vi besökte avdelningen 

vid sex utspridda tillfällen under två veckors tid, detta för att vi skulle hinna analysera och 

reflektera över det vi sett och hört. Vid tillfällena spenderade vi tid med i barngruppen både i 

ute- och innemiljö, under planerade aktiviteter och vardagsrutiner. Vi har befunnit oss i 

barngruppen, där har vi observerat hur demokratiuppdraget kommer till uttryck genom 

pedagogernas arbete med barnen. Vi har använt oss av två olika insamlingsmetoder, 

observationer och informella samtal, för att kunna få ett inifrånperspektiv från deltagarna med 

utgångspunkt i att sträva efter att försöka förstå deltagarna genom deras egna sätt att uttrycka 

sina erfarenheter, åsikter och tänkande i deras egen miljö.  

 

7.3 Observationer dokumenterade genom fältanteckningar 

Då vi i vår studie är intresserade av hur pedagoger arbetar med demokratibegreppet med de 

yngsta barnen i förskolan valde vi att använda oss av observationer som en av metoderna för 

insamling av data. Med den metoden fick vi se hur pedagoger praktiskt går tillväga när de 

omsätter demokratiuppdraget i verksamheten. Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver att i 

deltagande observation innebär fältarbetet att forskaren blir involverad i den verksamhet som 

studeras. Bryman (2015) beskriver också att forskaren behöver vara nära engagerad i de 

personer och de processer som undersöks. Eftersom vi skulle observera och befinna oss mitt i 

verksamheten och aktivt samtala med barn och pedagoger ansåg vi att deltagande observation 

skulle passa i vår studie. Metoden gav oss utrymme att både vara aktiva då vi samtalade med 

barn och pedagoger och passiva då vi behövde anteckna. Eftersom vi hade en tidsram att 

förhålla oss till så valde vi att dokumentera observationerna med penna och papper och att 

inte använda videokamera. Eriksson Barajas et al. (2013) menar att forskaren bör av etiska 

skäl inte filma barnen då de inte lärt känna dem tillräckligt. De förklarar vidare att metoden 

kräver en viss vana och förtrogenhet med verktyget som kan vara svårt att hinna skaffa då 

studien är tidsbegränsad.  

 

Ribaeus (2014) och Aspers (2011) framhåller att fältanteckningar alltid är selektiva då det är 

omöjligt att anteckna allt som händer. Då fältanteckningarna är begränsade är det viktigt att 

inte låta dem styras helt av den frågeställning som följer med när man gör observationer. 

Detta eftersom det aldrig går att säga på förhand vilken information som kommer att bli 
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relevant för studien. Under studiens gång har vi lagt stor vikt vid att skriva utförliga 

anteckningar. Dessa har vi använt då vår empiri skulle tolkas, reflekteras och analyseras.  

 

7.4 Informella samtal 

Efter observationerna i verksamheten samtalade vi med pedagogerna om det vi sett och hört 

men också om det var något vi undrade om. Det var viktigt för oss att höra pedagogernas 

tankar om händelserna. När vi hade skrivit ner våra observationer och analyser mailade vi 

våra anteckningar till pedagogerna så de fick läsa och kommentera om det var något de inte 

tyckte var korrekt uppfattat. Detta enligt vetenskapsrådets rekommendationer att inte berörda 

ska känna sig orättmätigt kritiserade av forskarens tolkningar och slutsatser (Vetenskapsrådet, 

2011). 

Gunlög Sundberg (2004) beskriver det informella samtalet som det mest grundläggande 

vardagssamtalet. Det präglas ofta av en jämbördig rollfördelning mellan samtalsdeltagarna 

och utvecklas efter hand på ett friare sätt än andra samtal. Samtalet är symmetriskt i den 

meningen att båda partner kan tala lika mycket och det finns ett gemensamt ansvar att ta 

initiativ i att inleda och avsluta samtalet. 

 

7.5 Etiska ställningstaganden 

Det är viktigt att vi som forskare är medvetna om och följer Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer rörande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjanderätt. 

Forskningsprocessens etiska överväganden handlar om forskarens förhållningssätt till barn, 

personal och föräldrar som medverkar i studien. Vid observationer ska både förskolechef, 

pedagoger samt i vårt fall barnens vårdnadshavare lämna samtycke innan studien kan 

genomföras. Alla berörda personer ska inför studien ges information om vad studien går ut på, 

hur den kommer att gå till samt att de när som helst kan avböja att delta (Vetenskapsrådet, 

2011). I vår studie var vårt fokus riktat mot pedagogerna men vi befann oss bland barnen, vi 

vistades dessutom bland de yngsta barnen som kanske ännu inte utvecklat ett verbalt språk. 

Därför var det viktigt för oss att vara lyhörda för vad barnen uttryckte och att respektera de 

barn som inte ville medverka i våra observationer. Även då barnen är för små för att avböja 

medverkan med hjälp av det verbala språket kan de tydligt visa när de önskar bli lämnade 

ifred genom t.ex. sitt kroppsspråk eller att lämna rummet (Löfdahl, 2014).  
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Vi har följt Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011) som anger att 

identiteterna av de personer som valt att delta i undersökningen ska hållas konfidentiella. 

Detta innebär att enbart vi ska ha tillgång till det empiriska materialet samt att efter studiens 

slut bör materialet förstöras. Namn på personer och förskolor vi besökt har anonymiserats för 

att undvika igenkänning. 

 

7.6 Analysverktyg och genomförande 

Den analysmodell vi använder oss av är inspirerad av Lundquist (2001) idé om att en 

demokrati behöver innehålla vissa nödvändiga egenskaper. Då Lundquist (2001) behandlar 

demokratibegreppet delar han upp dessa i substansvärden och processvärden. Med 

substansvärden menas grundläggande moralvärden, värden som kan anses kopplade till ett 

demokratiskt samhälle så som jämlikhet, solidaritet, frihet och rättvisa. Processvärden avser 

de processer och medel som idealt bör användas för att nå dessa substansvärden i ett 

demokratiskt samhälle. Dessa processvärden är: 

 Ömsesidighet 

 Öppenhet 

 Ansvar 

 Diskussion 

 

Dessa uppdelningar bidrar i analysen med att lyfta fram demokratiska kvaliteter samt hur 

dessa bör uppnås. Det är framförallt processvärdena vi intresserar oss av för att besvara vår 

frågeställning, då det är handlingar som blir intressanta för oss att studera. Lundquist (2001) 

beskriver dessa värden på en politisk demokratisk nivå men i vår analys kommer vi att ta ner 

det till förskolans verksamhetsnivå. Nedan följer en kort förklaring till hur vi tolkar de olika 

begreppen. 

Med ömsesidighet menar vi hänsyn, tolerans, tillit och förståelse, hur pedagogerna bemöter 

barnen samt hur barnen uppmuntras att bemöta varandra. Finns en öppenhet hos pedagogerna 

för barnens idéer, önskningar och viljor eller är regler och aktiviteter redan förutbestämda och 

fastslagna av pedagogerna. Hur bemöts barnens olika åsikter, ståndpunkter och intressen, 

finns där utrymme, tolerans, intresse för diskussioner. Vilket ansvar förväntas barnen ta, för 

sig själva, varandra och förskolans miljö, hur förmedlas detta av pedagogerna. 
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Dessa begrepp kommer vi att använda oss av vid analysen av våra observationer. Vi vill med 

hjälp av dessa processvärden få syn på hur demokratiuppdraget i förskolan kan tolkas och 

genomföras. Vi använder oss även av dessa begrepp för att kunna dela in våra observationer i 

olika kategorier. Uppdelningen i kategorier ger oss en tydligare överblick av resultatet och 

bidrar till förståelsen av de demokratiska processer som går att finna inom förskolan.  

Vid besöken på förskolan tittade vi efter situationer utifrån de på förhand valda kategorierna 

Öppenhet, Ömsesidighet, Ansvar och Diskussion. Vi gjorde anteckningar om de olika 

situationer vi fick syn på. Efteråt plockade vi ut de situationer som var mest relevanta för vår 

studie. 

 

8. Resultat 

Vårt syfte när vi gick ut på observationer var att synliggöra hur några pedagoger arbetar med 

demokratiuppdraget i förskolan och hur detta kommer till uttryck i verksamheten. Vi riktade 

därför vårt fokus under observationerna mot pedagogerna på avdelningen. Vi har även valt att 

besöka en avdelning med de allra yngsta barnen. Med denna studie vill vi bidra med ökad 

kunskap om hur förskolans demokratiuppdrag kan förstås och omsättas rent praktiskt i arbetet 

med våra allra yngsta barn. Vi kommer i våra observationer benämna pedagogerna som 

pedagog Maria, pedagog Tina och pedagog Sara. Barnen kommer även att benämnas med 

fingerade namn. Först följer en presentation av förskolan vi besökt, vi kallar förskolan för 

Blåsippan, där vi presenterar förskolans arbetsplan. Därefter inlededer vi observationerna med 

ett informellt samtal med en av pedagogerna där hon berättar om hur de tänker om 

demokratiuppdraget. Dessa två delar återkopplar vi till i diskussionen. Efter det presenterar vi 

åtta olika observationer med analyser, dessa delas in i våra fyra valda kategorier.  

 

8.1 Presentation av Förskolan Blåsippan 

Förskolan är belägen i ett villaområde tio minuter utanför en mellansvensk stad. Avdelningen 

vi besökte bestod av en barngrupp på femton barn i åldrarna 1-2 år samt tre pedagoger. I 

Förskolan Blåsippans arbetsplan framhålls att förskolan drivs av en tydlig och genomtänkt 

organisation då detta ses som ett viktigt verktyg för att barnens och pedagogernas lärande 

alltid ska utvecklas. Genom en tydlig organisation ska även trygghet, glädje samt 
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meningsfulla sammanhang skapas för både barn och pedagoger. Vi kan även läsa att förskolan 

ska vara en välkomnande plats som skall uppmuntra till möten mellan barnen, mellan barn 

och vuxna, mellan barn och material och mellan vuxna. Ett stort fokus ligger på det 

kompetenta barnet som aktivt skapar sin egen kunskap och identitet tillsammans med andra.  

Förskolan anger att deras valda värden är ett demokratiskt arbetssätt samt barnens delaktighet 

och inflytande. De arbetar med att alla barn ska bli sedda och få ett bra bemötande varje dag 

av både barn och pedagoger. De strävar efter att alla ska känna sig välkomna och känna att det 

är ”min” förskola. De arbetar med jämställdhet genom att bemöta alla barn lika oavsett kön. 

Genom att uppmuntra barnen att hjälpa varandra, prata om och sätta ord på känslor och själva 

lösa konflikter hjälper de barnen att utvecklas till att vara en bra kompis och förstå vad det 

innebär. De framhåller att grunden för att förstå vad demokrati är läggs i förskolan. De menar 

att barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina 

handlingar och för miljön på förskolan. Genom att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka 

tankar och åsikter får de en möjlighet att påverka sin situation. Barnen utvecklar sin förmåga 

att handla efter demokratiska principer genom att de får delta i olika former av beslutsfattande 

och samarbeten. Den pedagogiska verksamheten samt utformningen av miljön bör ha barnens 

behov och intressen som grund. 

Förskolans vision är att alla barn som lämnar förskolan skall ha med sig en god självkänsla 

och tilltro till sin och andras förmågor med ett kreativt och självständigt tänkande som bidrar 

till en hoppfullhet inför framtiden. 

 

8.2 Inledande samtal om demokrati 

Först vill vi återge det samtal som inledde våra observationer. Den första dagen vi besökte 

förskolan frågade vi pedagogen Maria, hur de ser på förskolans demokratiuppdrag. Vi står ute 

på gården och Maria förklarar att de har reflektion och diskussioner med kollegor och 

förskolechef, på så sätt kan de ha ett gemensamt förhållningssätt. Hon berättar hur de tänker 

om demokrati, att små barn kan så mycket.  

Många tänker att de är för små för att vara med och bestämma men det handlar om så mycket mer. 

Att de får vara med och ställa iordning en arbetsstation, plocka fram penslar och förbereda för sina 

kompisar. Hjälpa till att bädda, plocka fram kompisarnas snutte och nalle och göra mysigt. Små 

barn har oerhört mycket empati och vi uppmuntrar det. Även att vara med och städa efter sig, torka 

bort färg och skölja penslar. Hur vill jag att arbetsstationen ska se ut när nästa kompis kommer? 

Att ta ansvar och visa hänsyn. Att det inte bara är vi vuxna som servar hela tiden. Demokrati är ju 

något som ska genomsyra hela dagen, inte bara vissa moment som vi vuxna valt ut. (personlig 

kommunikation, 11 april 2016) 
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8.3 Indelning i fyra kategorier 

Redovisning av resultatet har så delats in i fyra olika kategorier som är inspirerade av 

Lundquist (2001) processvärden. Dessa kategorier är ömsesidighet, öppenhet, ansvar och 

diskussion. Vi använder oss av vår tolkning av dessa begrepp vid analysen av de olika 

observationerna. Vi vill med hjälp av dessa kategorier få syn på hur pedagogerna arbetar med 

demokratiuppdraget i förskolan, hur det genomförs och kommer till uttryck.  

 

8.4 Ömsesidighet 

Med ömsesidighet menar vi hänsyn, tolerans, tillit och förståelse, hur pedagogerna bemöter 

barnen samt hur barnen uppmuntras att bemöta varandra. Vi identifierade ett flertal exempel 

på ömsesidighet mellan pedagogerna och barnen. Vi har valt ut två exempel, ett när barnen 

målar och ett när de befinner sig vid rutschkanan. 

 

8.4.1 Måla kroppen 

Barnen står runt ett lågt bord när de målar. Pappersark är fasttejpade runt bordet, burkar med vatten och 

färgkakor i olika färger är utplacerade. Barnen rör sig fritt runt bordet, byter färger och papper med varandra, 

prövar olika penslar, målar med en, två och tre penslar samtidig. Smakar på färgen och prövar olika tekniker. 

Pedagogen Maria är med och visar hur penseln ska dansa över färgen och dansa över pappret. En flicka går fram 

till en pojke som står och målar, hon doppar sin pensel i färgen och skvätter med den på pappersarket som 

pojken målar på. De skrattar tillsammans. Maria berättar:  

- Vi är inte så fokuserade på färdiga produkter, det är utforskandet och upplevelsen som är spännande. Vi 

märker även att när vi lär barnen från att de är små att dela med sig, blir det inte lika mycket konflikter om 

de andra leksakerna. 

Barnen målar på sina händer, försvinner iväg ut i badrummet och tvättar sig, kommer tillbaka och fortsätter 

måla.  

- Det finns en tanke bakom att vi inte har några stängda dörrar. Barnen ska kunna röra sig fritt, det är ju en del 

av demokratin, de ska kunna besluta själva om vart de vill vara. Vi litar på våra barn att de klarar av det. 

En flicka sitter på golvet och målar sina knän gula, hon har färg på fötterna, händerna, armarna och i ansiktet. 

Maria uppmärksammar detta.  
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- Lotta gillar färg, hon målar ofta och gärna lite överallt. Det är därför hon inte har några byxor på sig, vi 

brukar ta av hennes kläder när hon ska måla, då gör det inget om färgen hamnar lite överallt. 

Några av barnen visar intresse för flaskfärgerna. På väggen bredvid målarbordet är ett stort pappersark upptejpat 

som täcker större delen av väggen. Det syns att barnen målat där förut då det är täckt med färg. Maria tejpar upp 

några nya pappersark på väggen och tar fram några olika flaskfärger. Barnen rör sig mellan bordet och väggen, 

målar med vattenfärgerna och går sedan vidare till flaskfärger för att en stund senare gå tillbaka till 

vattenfärgerna. En flicka provar att doppa ett lock i färg och trycker det mot väggen, det blir en ring. Maria 

frågar henne:  

- Vill du göra ringar? 

Hon lyfter ner några tomma toalettpappersrullar som flickan börjar experimentera med. 

 

Maria är med barnen och stöttar dem i sitt utforskande av färger och tekniker, hennes öppna 

förhållningssätt möjliggör att barnen kan få vara kreativa. Hon visar en förståelse i barnens 

undersökande av färgerna när de tillåts måla på kroppen samt när de erbjuds alternativa 

redskap att måla med. Det framkommer även en tillit till barnens förmåga när de rör sig fritt 

mellan målarrummet och badrummet. Miljön är även anpassad för att detta ska bli möjligt 

med låga bord och handfat anpassade till barnen samt öppna dörrar. Vi tolkar det som att 

pedagogerna bemöter barnen med både hänsyn, tolerans, tillit och förståelse och att detta är 

något som påverkar barnen i deras sätt att bemöta varandra. 

 

8.4.2 Rutschkanan 

Ute på stora gården finns en stor rutschkana uppe på en liten kulle. Barnen springer upp på kullen och åker ner 

för rutschkanan, runt, runt. En liten flicka har svårt att gå upp för kullen, hon ramlar, reser sig och ramlar igen. 

En liten pojke uppmärksammar detta. Han går fram till henne och sträcker ut sin hand, flickan tar hans hand och 

de går tillsammans upp för kullen. Samtidigt sitter en annan liten flicka högst upp i rutschkanan, de andra barnen 

går förbi henne och åker ner. Pedagogen Sara går upp på kullen vid sidan av rutschkanan och frågar om hon vill 

åka. Flickan nickar men sitter kvar. Sara frågar om hon vill att hon ska ta emot henne. Flickan nickar och Sara 

sträcker ut armarna emot henne, men flickan sitter kvar. Sara frågar om det är otäckt, om hon ska hålla henne i 

handen. Flickan nickar och Sara tar hennes ena hand. Saras andra hand lägger hon på flickans mage och sen 

hjälper hon flickan att sakta åka ner för rutschkanan. Högst upp i rutschkanan utbryter det nu en högljudd 

konflikt då flera av barnen vill åka samtidigt. Molly som redan sitter i rutschkanan börjar gråta. Oskar går fram 

till henne, lägger sin arm kring hennes axlar och säger: 

- Det går bra. 
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De åker ner tillsammans. Sara kommer nu upp för kullen igen och hjälper barnen att ta sig ner två och två. Hon 

förklarar att man måste vänta på sin tur och att man inte får puttas, även att de måste vänta tills kompisen hunnit 

undan så det inte blir en krock längst ner i rutschkanan. Hon lär dem även att man kan ropa till kompisarna ”akta, 

här kommer jag” när man ska åka för att göra kompisarna medvetna om att någon är på väg ner för rutschkanan. 

Snart ropas det ”akta” av de flesta barnen innan de åker ner. 

 

Pedagogen Sara uppmärksammar och visar en förståelse för att flickan i rutschkanan inte 

vågar åka ner. Hon frågar om flickan vill åka ner och hjälper henne sedan att ta sig ner genom 

att möta henne på den nivå där hon känner sig trygg. Hon visar här även för de andra barnen 

på ett önskvärt förhållningssätt till varandra. Pedagogen förmedlar till barnen att hänsyn och 

tolerans till varandra är nödvändigt om alla ska må bra och ingen ska bli skadad. I denna 

observation ser vi även vid två tillfällen hur två olika barn visar en förståelse för att någon av 

kompisarna behöver tröst och hjälp. Vi kan även se en tillit hos de barn som tar emot denna 

hjälp och låter sig tröstas av ett annat barn. Vi tolkar det som att detta speglar det klimat som 

pedagogerna arbetar med att skapa. 

 

8.5 Öppenhet 

Vi har under observationerna identifierat flera exempel av öppenhet. Med öppenhet menar vi 

om där finns en öppenhet hos pedagogerna för barnens idéer, önskningar och viljor eller är 

regler och aktiviteter redan förutbestämda och fastslagna av pedagogerna. Vi lyfter här fram 

två exempel på när vi uppfattar att pedagogerna visar en öppenhet mot barnen. 

 

8.5.1 Vattenlek 

En liten flicka kommer fram till pedagogen Maria när hon kommer ut på gården. Flickan tar hennes hand och 

leder henne bort mot målarstaffliet. 

- Vill du måla? Frågar Maria och flickan nickar. 

- Med vattenfärg? Flickan skakar på huvudet. 

- Ska vi ta fram penslar och vatten och måla på väggen? 

Flickan skiner upp och ler. De går in i förrådet tillsammans och hämtar penslar och hinkar. Fler barn kommer 

och vill vara med. De börjar måla på en av väggarna på förrådet. En flicka välter ut sin hink och kommer fram 

till Maria och visar den tomma hinken. 

- Nej men, vart tog vattnet vägen? Ska vi hämta mer? 
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De går iväg tillsammans och fyller på hinken med nytt vatten. När de kommer tillbaka välter samma barn ut sin 

hink igen. Maria ser detta och säger: 

- Oj! Vad hände med ditt vatten? 

Flickan som står bredvid uppmärksammar också detta och lyfter upp den tomma hinken mot Maria. 

- Vill ni att vi ska hämta mer vatten? Ska vi gå tillsammans? 

Båda flickorna går iväg med Maria och hämtar vatten. 

Fler barn kommer och vill vara med. En pojke försöker ta ett annat barns hink som protesterar högt. Maria lägger 

sin hand på pojken och frågar: 

- Vill du också ha vatten? Kom så går vi och tittar om vi kan hitta en hink till dig. 

Då flera av barnen visar intresse för vattenleken lyfter pedagogerna ut ett runt, ganska grunt vattenbord. De fyller 

detta med vatten och placerar flera stora plastdjur och växter där i. Barnen öser vatten på djuren med spadar och 

för konversationer med varandra. En av pedagogerna sitter med, medlar, konverserar och tolkar det barnen 

försöker uttrycka. 

 

Vi ser att Maria visar på en öppenhet när hon lyssnar in barnets önskan om att måla. Hon visar 

på en vilja att tolka det barnen försöker uttrycka och hon möter dem i deras önskemål. Då fler 

barn visar intresse för vattenlek löser pedagogerna detta genom att lyfta ut ett vattenbord och 

skapar därmed mer utrymme för fler barn att vara med. De möter upp och anpassar 

verksamheten efter barnens initiativ. Vi tolkar det även som att pedagogerna genom att lyfta 

fram vattenbordet skapar en mötesplats för barnen där de kan mötas kring ett gemensamt 

intresse.  

 

8.5.2 Dans 

När vi kommer in på avdelningen hörs musik från ett av rummen. Dörren står öppen och pedagogen Tina dansar 

tillsammans med sju av barnen. Övriga gruppen är ute. De gör en serie rörelser tillsammans, Tina visar och 

barnen härmar till musiken. När låten är slut berättar Tina att dansen de precis dansat skapades av barngruppen 

de hade förra året och att det var första gången som dessa barn dansat den. De går tillsammans in i ett 

angränsande rum där det finns en projektor. Tina har filmat under tiden de dansat och nu spelar hon upp filmen 

via projektorn på en av väggarna. Barnen visar intresse, pekar på sig själva och på kompisarna när de kommer i 

bild. De härmar rörelserna som spelas upp på väggen och säger namnet på de barn som dyker upp i filmen. När 

filmen är slut ber de att få se den igen och Tina spelar upp filmen tre gånger innan de stänger av. Tina berättar att 

de gånger som de filmar brukar de försöka visa filmen så snart som möjligt efter aktiviteten.  
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- Dels för att återkoppla till barnen, för att se vad barnen uppmärksammar och pekar ut i filmen. Det blir ett 

sätt för oss att få syn på vad de tycker är viktigt. Dels för att vi ska få syn på vad som egentligen händer 

under aktiviteten, detta kan annars vara svårt att se när man är själv mitt uppe i den. 

En stund senare sitter vi vid ett lågt bord och ritar med några barn, i rummet bredvid är det två barn som bygger 

med lego och ett tredje sitter vid en overhead och trycker av och på lampan. Musiken är fortfarande på inne i 

dansrummet och när ”Bergakungens sal” börjar spela lyser Petter upp. Han reser sig från bordet och springer in i 

dansrummet men vänder och kommer ut till Tina igen. 

- Vad vill du göra Petter? 

- Dansa! Trollet! 

- Ja du vill dansa. Kom så går vi och dansar. 

Tina reser på sig och följer med Petter in i rummet. De börjar dansa tillsammans och fler barn kommer in i 

rummet. Tina visar rörelser som barnen härmar och barnen visar egna rörelser som Tina uppmärksammar och 

härmar. 

- Titta vad Stina gör! Oj, vilka rörelser du kommer på. Så där kan inte jag göra. Titta på Stina. Kan ni göra så 

här? 

Tina visar Stinas rörelse och de andra barnen härmar. 

 

Vid dansen erbjuder Tina barnen en aktivitet, dörren står öppen och barnen bestämmer själva 

om de vill vara med. Alla barnen väljer att vara med och vi tolkar det som att Tina genom att 

visa glädje och entusiasm för aktiviteten lyckas locka fram intresse hos barnen. Hon får dem 

att vilja vara med även om aktiviteten är valfri. Genom att filma när de dansar för att sedan 

visa upp filmen för barnen genom en projektor så att filmen täcker en stor del av en vägg 

skapar även det ett initiativ hos barnen. Det fångar barnens uppmärksamhet, ger dem 

återkoppling till vad de nyss gjort och erbjuder dem ett tillfälle att peka ut det som de anser är 

intressant. Pedagogen är där och fångar upp det barnen uttrycker och kan på så sätt jobba 

vidare med barnens intressen och idéer. Barnen visar tydligt vad de är de vill göra och 

pedagogen bekräftar genom att visa att hon förstår och möter deras önskemål. Vi får en känsla 

av att barnen är vana vid att få vara med och bestämma, att deras röst räknas. Vi tolkar även 

aktiviteten inne i dansrummet som ett samspel mellan pedagog och barn. De turas om att leda, 

att visa rörelser. Alla får synas och visa sin rörelse, alla är viktiga och lika mycket värda. 

Pedagogen hjälper till att möjliggöra detta genom att uppmärksamma och lyfta fram alla barn. 
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8.6 Ansvar 

Vi kommer nu att lyfta fram två exempel som handlar om begreppet ansvar. Med ansvar 

menar vi vilket ansvar som barnen förväntas ta, för sig själva, varandra och förskolans miljö, 

samt hur detta förmedlas av pedagogerna. 

 

8.6.1 Maria bäddar 

Pedagogen Maria är inne i sovrummet och plockar fram madrasser till barnen inför vilan. 

- Här är Emmas madrass. Vart ska den ligga? 

Barnen visar och Maria lägger ner madrassen. 

- Här är Pelles madrass. Vart brukar han sova då? 

- Häääär! Svarar barnen och visar vart Pelle brukar sova. 

De fortsätter så tills alla madrasser ligger på golvet. Barnen provar att ligga på varandras madrasser och på en 

spegel som finns på golvet. Maria går mot dörren. 

- Ska vi hämta kuddarna och snuttisarna? 

Alla barn springer med ut i hallen. De går runt till barnens hyllor och Maria lyfter ner deras lådor. 

- Vill du sova med gröna snuttisen idag eller den blå? 

Pojken väljer den blå, tar med sig sin kudde, filt och ”snuttis” in i sovrummet. Alla barnen hämtar sina saker och 

lägger in dem på sin madrass. Några av barnen hjälper till att hämta och bädda åt de barn som ännu inte kommit 

in än. En pojke går runt och säger ”bädda, bädda” med hela famnen full av sina saker. Pedagogen Tina går fram 

till honom och frågar: 

- Hjälper du Maria? 

Pojken svarar ”bädda, bädda” och fortsätter att gå runt på avdelningen. En stund senare kommer Tina fram till 

pojken igen och frågar: 

- Hur går det att bädda? 

- Bädda, bädda. Svarar pojken. 

- Ska jag följa med dig? 

De går in i sovrummet tillsammans och Tina visar pojkens madrass. 

- Här sover du. Ska du lägga kossan på kudden? 

Pojken lägger sina saker på madrassen. 
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Maria bjuder in barnen att bli delaktig i de dagliga rutinerna. Pedagogerna och barnen 

ansvarar tillsammans för att alla barn har sin plats att sova på och att barnets kudde, nalle och 

”snuttis” ligger på plats när de är dags att sova. Pedagogerna visar en tillit till barnens 

förmåga, de ger barnen ett ansvar och barnen visar att de kan och vill vara delaktiga i de 

förberedelser som ska göras. Barnen visar på empati och omtänksamhet då de är måna om att 

alla ska ha en bäddad madrass även de barn som ännu inte kommit in än. Vi tolkar det som att 

pedagogernas tillit till barnens förmåga möjliggör ett klimat i barngruppen där ansvar, empati 

och omtänksamhet blir en naturlig del i verksamheten. 

 

8.6.2 Hinderbana 

Pedagogen Tina kommer gående med en stor låda full med färgglada klossar och pinnar. Wilgot blir intresserad 

och vill hjälpa till. Tina visar hur sakerna ska användas och hur de ska byggas ihop och tillsammans börjar de 

bygga upp en hinderbana. Tina pekar på en av pinnarna Wilgot håller i handen och säger: 

- Den långa pinnen kan vi sätta här, här tror jag att den passar. 

Wilgot och Tina hjälps åt att sätta fast pinnen, det blir ett lågt hinder som Wilgot provar att kliva över. Han 

skrattar och springer fram till lådan där han lyfter upp en lång låg balansplanka. Denna hjälps de åt att placera ut 

efter hindret. En annan pojke kommer fram och vill vara med. Wilgot går först och visar pojken hur hinderbanan 

fungerar och pojken följer efter och gör likadant. Tina frågar pojkarna: 

- Vad ska vi göra? Ska vi ha ett till hopp? 

Båda pojkarna är nu med och bygger på hinderbanan. 

 

Wilgot vill hjälpa till med att ställa i ordning en hinderbana till sina kompisar. Tina och 

Wilgot hjälps åt och arbetar tillsammans med att bygga upp hinderbanan. Vi tolkar det som att 

Wilgot är van vid att få vara med och hjälpa till. När nästa pojke sen kommer och visar 

intresse tar Wilgot även ansvar för att visa hur man ska göra vid de olika hindren. Vi tolkar 

det som att pedagogen uppmuntrar barnen att vara delaktiga. Genom att Wilgot uppmuntras 

att vara delaktig uppfattar vi det som att det skapas ett intresse hos honom att visa sina vänner 

hur hinderbanan fungerar. Detta möjliggörs av pedagogernas inbjudande och öppna 

förhållningssätt mot barnen. 

 



 

33 

 

8.7 Diskussion 

Slutligen kommer vi att behandla begreppet diskussion. Med diskussion menar vi hur barnens 

olika åsikter, ståndpunkter och intressen bemöts, finns där utrymme, tolerans, intresse för 

diskussioner.  

 

8.7.1 Måla eller gå ut 

Barn och pedagoger sitter på golvet och äter frukt. Pedagogen Maria frågar några av barnen om de vill gå ut efter 

frukten eller om de vill vara inne och måla. Maria berättar att hon ska vara inne med några av barnen och 

introducera vattenfärger för första gången. Resten av barngruppen ska gå ut. De flesta av barnen vill gå ut och 

Maria börjar förbereda för målaraktiviteten. Fler och fler barn kommer in i målarrummet och vill vara med.  

- Men Emma och Pelle skulle inte ni gå ut? 

De går fram till klädhängarna och lyfter ner en varsin t-shirt som använd för att skydda barnens kläder vid 

målning. 

Maria vänder sig till en av pedagogerna:  

- Sara det verkar som några har ändrat sig så då kanske du kan vara inne istället. De som vill kan ju gå ut när 

de målat färdigt. 

Maria plockar fram fler papper och penslar och hjälper barnen på med målar t-shirtarna. 

 

Maria ger barnen en valmöjlighet då de får bestämma om de vill måla eller om de vill gå ut. 

Trots att flera av barnen valt att gå ut finns där utrymme för att ångra sig. När flera av barnen 

som först valde att gå ut istället vill vara med och måla väljer pedagogerna att vara flexibla i 

sin planering och bestämmer att även Sara ska vara inne. Vi tolkar det som att pedagogerna 

respekterar och tar tillvara på barnens åsikter och intressen samt att de skapar utrymme för 

barnen att ändra sina beslut. 

 

8.7.2 Maria och Molly 

Det är full aktivitet vid hinderbanan. Flera av barnen prövar, experimenterar och använder sig av olika tekniker 

för att ta sig över och förbi de olika hindren. Pedagogen Tina är med och hejar på och uppmuntrar. Molly står vid 

sidan av och tittar på. Tina frågar om hon vill vara med och prova. Molly svarar inte, hon tittar istället bort mot 

sandlådan där pedagogerna Sara och Maria sitter med några barn. Hon ropar på ”Mia”. Maria svarar: 

- Vad är det Molly? Vill du komma och gräva? 
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Molly står kvar och ropar igen efter ”Mia”. 

- Nu sitter jag i sandlådan Molly. Kom och var med oss. 

Molly rör sig inte utan fortsätter att ropa på henne. Maria reser på sig och kommer bort till hinderbanan. 

- Vad är det Molly? Vill du att jag ska komma och titta? Nu tittar jag på dig. 

Molly går fram till ett hinder, men blir stående och ser osäker ut. Hon vänder sig mot Maria, ropar på henne och 

sträcker fram handen. Maria svarar: 

- Nej, försök. Jag står här och tittar på dig. 

Molly tittar på Maria, säger med bestämd röst ”Mia” och sträcker fram handen. Maria går fram och tar hennes 

hand. De tar sig tillsammans igenom hela hinderbanan. Molly ser nöjd ut och går iväg bort mot sandlådan. 

 

Molly har bestämt sig för att Maria ska gå med henne genom hinderbanan. Maria som sitter i 

sandlådan tycker att Molly kan komma och vara med där istället. Då Molly fortsätter att på ett 

bestämt sätt visa vad det är hon vill, väljer Maria att komma bort till Molly. Pedagogen 

uppmanar Molly att försöka själv och visar att hon finns där genom att berätta att ”jag tittar på 

dig”. Då detta inte räcker för Molly väljer Maria att möta henne i hennes önskemål om att 

Maria ska gå med henne genom hinderbanan. Vi tolkar detta som att pedagogen är öppen för 

en diskussion med barnen, hon visar på tolerans och skapar ett utrymme för barnet att uttrycka 

sin ståndpunkt och åsikt. 

 

8.8 Sammanfattning av analyser  

I detta kapitel har vi presenterat en rad exempel på hur demokratiuppdraget kommer till 

uttryck genom pedagogernas arbete med barnen. I observationer och samtal med pedagogerna 

får vi syn på olika sätt att arbeta med demokrati och förhålla sig till förskolans 

demokratiuppdrag.  

Sammanfattningsvis tycker vi oss kunna se att det är pedagogernas förhållningssätt som blir 

avgörande i arbetet med demokratiuppdraget. Pedagogerna skapar genom sitt förhållningssätt 

olika möjligheter för barnens inflytande. Detta syns exempelvis när pedagogerna erbjuder 

barnen olika alternativ på aktiviteter men också när de möter upp och tar tillvara på barnens 

egna initiativ. De respekterar och tar tillvara på barnenens åsikter, idéer och intressen. 

Pedagogerna visar även på en flexibilitet när de skapar utrymme för barnen att ändra sina 
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beslut. Aktiviteterna är valfria, dörrarna står öppna och barnen rör sig fritt och väljer själva 

det som intresserar dem. Pedagogerna har anpassat miljön för att göra detta möjligt. 

Barnen bjuds in och uppmuntras att vara delaktiga i både aktiviteter och vardagssysslor. 

Pedagoger och barn ansvarar tillsammans för olika inslag i verksamheten. Pedagogernas tillit 

till barnens förmåga möjliggör ett klimat i barngruppen där ansvar, empati och omtänksamhet 

blir en naturlig del i verksamheten. 

Vi uppfattar även att pedagogerna bidrar även till ett positivt klimat i barngruppen genom att 

förmedla ett önskvärt förhållningssätt till varandra. Hänsyn, tolerans och förståelse lyfts fram 

som viktiga egenskaper, både barnen emellan, men även mellan pedagoger och barn. 

Pedagogerna uppmärksammar och lyfter fram alla barn, alla är viktiga och lika mycket värda.  
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9. Slutdiskussion 

Vi har genom deltagande observationer, informella samtal med pedagoger samt styrdokument 

gjort en studie om hur förskolans demokratiuppdrag kan förstås och komma till uttryck i 

pedagogers arbete med förskolans yngsta barn. Vi inleder avslutande kapitel med att diskutera 

styrkor och svagheter i valda insamlingsmetoder. Sedan följer en resultatdiskussion där vi 

återkopplar till inledningens problemformulering, syftet med studien samt återkopplar till 

Blåsippans arbetsplan. Därefter besvaras våra frågeställningar genom att vi lyfter fram 

konkreta exempel på hur pedagoger omsätter demokratiuppdraget i förskolans verksamhet. 

Dessa relateras även till tidigare forskning, existerande demokratiska idéer samt 

styrdokument. Här tar vi även upp undersökningens betydelse för yrkesutövningen. Vi 

avslutar med att ge förslag på fortsatt forskning. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Vid en etnografisk studie försöker forskaren närma sig andra människors syn på och förståelse 

av ett fenomen. Den kritik som riktats mot detta är om det är möjligt för forskaren att 

objektivt ta andras perspektiv eller om den egna förståelsen om ett visst fenomen alltid 

kommer färga resultaten i analysen. Ytterligare en aspekt att ha i åtanke vid deltagande 

observationer är hur forskarens närvaro kan påverka de personer som ska studeras samt vad 

detta kan göra med de situationer som observeras (Roos, 2014). Vår förförståelse av 

demokratibegreppet anser vi i högsta grad spelat in då vi innan vi gick ut tagit del av tidigare 

forskning samt Deweys och Biestas tankar om demokrati. Vi hade även med oss Lundquists 

(2001) fyra processvärden som vi aktivt tittade efter under observationerna. Att vi hade med 

oss fyra förbestämda kategorier när vi gick ut strider även mot den etnografiska 

forskningstraditionen, men då vi inte utger oss för att göra en etnografisk studie utan enbart 

blivit inspirerade av etnografin anser vi att vårt angreppssätt var befogat då vi hade begränsat 

med tid för observationer. Det är även möjligt att vi hade fått se andra saker än de vi nu 

observerade om vi inte aktivt tittat efter dessa fyra procesvärden, men även här blir den 

begränsade tidsram vi hade att hålla oss efter av betydelse. Vi motiverar och argumenterar 

därför för valt tillvägagångssätt med att andra tillvägagångsätt blivit allt för tidsödande för 

den ram vi nu hade att rätta oss efter. 
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Då vi enbart har observationer från en avdelning och från tre pedagogers arbete med de yngsta 

barnen går det heller inte att dra några generaliseringar. Vi anser ändå att vår studie bidrar till 

rådande kunskapsläge med flera relevanta och konkreta exempel på hur demokratiuppdraget 

kan omsättas ute i verksamheten. Vi anser även att de metoder vi valt för insamling av empiri 

har varit ett bra val för vår studie. De informella samtalen med pedagogerna var en hjälp i att 

förstå hur pedagogerna tänkte om förskolans demokratiuppdrag samt vilka tankar som låg 

bakom deras valda arbetssätt. Genom observationer kunde vi få syn på konkreta exempel på 

hur demokratiuppdraget kan omsättas och komma till uttryck. Även om Ribaeus (2014) och 

Aspers (2011) framhåller att fältanteckningar alltid är selektiva anser vi att fältanteckningar 

var att föredra då forskaren av etiska skäl inte bör filma barnen då de inte lärt känna dem 

tillräckligt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). När vi skrivit ner våra 

observationer och analyser mailade vi även våra anteckningar till pedagogerna så de fick läsa 

och kommentera om det var något de inte tyckte var korrekt uppfattat. Detta anser vi styrker 

den tolkning av observationen som vi gjort. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Dewey (2009) liksom Biesta (2006) framhåller utbildning som ett medel vid skapandet av 

demokratiska medborgare, de menar att för att kunna skapa en delaktighet måste vi inkluderas 

från det att vi föds. Det blir därför viktigt att vi redan som små lär oss att vara delaktiga i 

demokratiska beslut som fattas i förskolan. Marita Lindahl (2005) påvisar att de 

skandinaviska länderna idag lägger stor vikt vid att fostra våra barn till demokratiska 

värderingar. Detta är något som syns i Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) som med sina 

strävansmål och visioner visar på en tydlig riktning mot att fostra barnen i och om demokrati. 

Att omsätta förskolans demokratiuppdrag rent praktiskt i verksamheten är inte helt 

oproblematiskt. Detta blir en tolkningsfråga för varje förskola, arbetslag och enskild pedagog 

att hantera. Pedagogens egna värderingar spelar in då läroplanen tolkas och utformar 

verksamheten (Emilson, 2008; Persson, 2010) och även om barns rätt till inflytande står 

inskrivet i läroplanen är det inte en självklarhet att barnen blir mötta med respekt och får 

möjlighet att delta på sina egna villkor (Bae, 2009). Ribaeus (2014) lyfter med sin forskning 

fram att även om pedagoger inom förskolan anser att demokratiuppdraget är viktigt så vet 

många av dem inte hur de ska omsätta demokratiuppdraget rent praktiskt i verksamheten. Bae 

(2009) menar att det behövs mer forskning om hur barnens inflytande kommer till uttryck i 

den dagliga verksamheten. Detta var något som skapade ett intresse hos oss och med vår 
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studie har vi lyft fram konkreta exempel på hur demokratiuppdraget kan komma till uttryck 

rent praktiskt i förskolans verksamhet. Vi har riktat vårt fokus mot de pedagoger som arbetar 

med förskolans allra yngsta barn. Empirin har kategoriserats efter ömsesidighet, öppenhet, 

ansvar och diskussion.  

I Reggio Emilias pedagogiska filosofi är demokratin en central aspekt där barnen ses som 

kompetenta och viktiga medborgare (Reggio Emilia Institutet, 2015). Dessa tankar är något 

som speglas i förskolan Blåsippans arbetsplan där ett stort fokus ligger på det kompetenta 

barnet som aktivt skapar sin egen kunskap och identitet tillsammans med andra. Den 

framhåller att grunden för att förstå vad demokrati är läggs i förskolan, förskolan har därför 

valt ett demokratiskt arbetssätt. I arbetsplanen framhålls även att förskolan drivs av en tydlig 

och genomtänkt organisation. Den genomtänkta och tydliga organisationen anser vi är ett av 

skälen till att förskolan har en röd tråd som sträcker sig ända från Reggio Emilias filosofi, 

genom förskolans arbetsplan, ner till pedagogernas förhållningssätt i arbetet med barnen. 

Genom en tydlig organisation skapas även trygghet, glädje samt meningsfulla sammanhang 

för både barn och pedagoger. Vi får även veta från pedagogen Maria att de har reflektion och 

diskussioner med kollegor och förskolechef, detta möjliggör ett gemensamt förhållningssätt. 

Persson (2010) konstaterar att ett aktivt stöd från rektor och kollegor blir viktigt om 

pedagogerna ska kunna klara sitt uppdrag. Han framhåller även vikten av gemensam 

reflektion och diskussioner med kollegor. Dessa diskussioner är viktiga verktyg för att 

fördjupa förståelsen för demokratibegreppet samt utveckla tolkningen av värdebegreppen. De 

kan även bidra med att synliggöra rådande normer, dessa kan då ifrågasättas och ett 

gemensamt förhållningssätt utvecklas. 

 

9.2.1 Förskolans demokratiuppdrag i verksamheten 

Barns inflytande är alltid villkorat av pedagogerna, pedagogerna kan antingen skapa utrymme 

för inflytande eller så kan de hindra det (Emilson, 2008; Ribaeus, 2014). Under våra 

observationer var detta något som även vi kunde se. Vi uppfattade att pedagogerna genom sitt 

förhållningssätt gentemot barnen skapade olika möjligheter till inflytande. De aktiviteter som 

erbjöds var valfria för barnen att delta i, dörrarna stod öppna och barnen kunde röra sig fritt 

och välja det som intresserade dem. Pedagogerna hade anpassat miljön för att göra detta 

möjligt. Ett exempel på detta är när flera av barnen visar ett intresse för vattenlek. 

Pedagogerna lyfter då ut ett vattenbord och skapar på så sätt mer utrymme för att fler barn ska 
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kunna vara med. De möter upp och anpassar verksamheten efter barnens initiativ. Ett annat 

exempel är när Petter hör musiken från ”Bergakungens sal” och tydligt visar pedagogen Tina 

att han vill att hon ska följa med och dansa. Tina bekräftar honom genom att visa att hon 

förstår och möter upp hans önskemål. Utifrån vad vi såg under våra observationer uppfattade 

vi det som att barnen är vana vid att få vara med och bestämma, att deras röst räknas. Vi 

kopplar detta till vad Bae (2009) och Emilson (2008) säger om att barns inflytande i förskolan 

avgörs av den dagliga kommunikationen och interaktionen mellan barn och pedagoger. De 

lyfter fram att pedagogen behöver ha vissa viktiga kvaliteter, så som förmågan att kunna ta 

barnets perspektiv och följa upp barnets initiativ. Även en vilja att dela barnets livsvärld och 

att i dialogen med barnet ge respons och bekräftelse. Dessa kvaliteter anser vi att pedagogerna 

på Blåsippan uppvisade i samspelet med barnen. 

Dolk (2013), Emilson (2008) och Emilson och Johansson (2009) vill genom sin forskning 

visa att pedagoger i förskolan försöker forma barnen genom att överföra och uppmuntra olika 

normer och värderingar. Dolk (2013) pekar på de maktrelationer som existerar mellan 

pedagoger och barn och menar att pedagoger gör barn till objekt som ska styras till bra 

värderingar. Emilson och Johansson (2009) menar i sin tur att de värden och värderingar som 

pedagoger kommunicerar och uppmuntrar i mötet med barnen säger väldigt mycket om hur 

det eftersträvansvärda förskolebarnet förväntas vara och vilket sorts barn som förskolan 

försöker forma. Det vi kunde se under våra observationer var att pedagogerna uppmuntrade 

och förmedlade olika värden till barnen. Vi uppfattade detta som något positivt då vi är av 

åsikten att vuxna har ett ansvar att ge barnen kunskaper och förmedla värderingar som gör det 

möjligt för dem att kunna delta aktivt i samhället. Det vi såg var att pedagogerna 

uppmärksammade och lyfte fram alla barn som viktiga och lika mycket värda. Genom att 

pedagogerna i kommunikationen med barnen uppmuntrade vissa värden samt visade på ett 

önskvärt förhållningssätt gentemot varandra skapades ett bra klimat i barngruppen. Värden 

som hänsyn, tolerans och förståelse kommer till exempel till uttryck i observationen 

”rutschkanan” då vi vid två olika tillfällen såg hur två olika barn visade en förståelse av att 

någon av deras kompisar behövde tröst och hjälp. Vi uppfattade även en tillit hos de barn som 

tog emot denna hjälp och lät sig tröstas av ett annat barn. Vi lutar oss här även mot förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) som alla pedagoger ska arbeta efter. Denna framhåller 

pedagogens ansvar att förmedla den värdegrund som ska prägla förskolans verksamhet. En 

värdegrund som lyfter fram hänsyn och respekt till andra människor som viktiga 

demokratiska kompetenser. 
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Första dagen som vi besökte Förskolan Blåsippan berättade pedagogen Maria om hur de ser 

på förskolans demokratiuppdrag. Att uppdraget innebär så mycket mer än barns rätt att få vara 

med och bestämma. Hon pekade på värden som hänsyn och ansvar. Vikten av att barnen får 

vara delaktiga och ta ansvar för förskolans verksamhet genom att t.ex. vara med och ställa i 

ordning arbetsstationer, plocka fram penslar och förbereda för sina kompisar. Även att städa 

efter sig, tvätta penslar och torka bort färg, att fundera över hur de vill att arbetsstationen ska 

se ut när nästa kompis kommer. Med detta vill pedagogerna uppmuntra barnen till att visa 

empati. Det här är något som vi tycker oss kunna se i våra observationer bland annat då 

barnen är med och bäddar inför vilan. Det blir ett självklart moment att barnen hjälps åt att 

bädda till varandra, även till de barn som ännu inte kommit in från gården. Alla barn får sin 

plats med kudde, nalle och ”snuttis”. Pedagogerna bjuder in och uppmuntrar barnen att vara 

delaktiga i förskolans vardagssysslor. Pedagogerna visar en tillit till barnens förmåga, de ger 

barnen ett ansvar och barnen visar att de kan och vill vara delaktiga i de förberedelser som ska 

göras. Pedagoger och barn ansvarar tillsammans för olika inslag i verksamheten. Vi anser att 

pedagogens tillit till barnens förmåga möjliggör ett klimat i barngruppen där ansvar, empati 

och omtänksamhet blir en naturlig del i verksamheten.  

FN:s konvention om barns rättigheter är öppen för tolkning och detta kan skapa problem. I 

artikel 12 kopplas barns rätt att utrycka sina åsikter till barnets ålder och mognad. Detta kan få 

konsekvenser för barnens inflytande i förskolan (Qvarsell, 2011). Detta var inget vi märkte av 

på den avdelning vi besökte trots att barnen där var mellan 1-2 år. Pedagogerna bemötte 

barnens åsikter med respekt, de var öppna för diskussioner och skapade utrymme för barnen 

att uttrycka sina ståndpunkter. I exemplet där barnen får välja mellan att måla eller gå ut 

ändrar pedagogerna om i sin planering då flera av barnen visar att de vill vara med och måla 

trots att de från början valde att gå ut. Pedagogerna visar på en flexibilitet när de 

omorganiserar sig efter barnens intressen och därmed skapar utrymme för barnen att ändra 

sina beslut. Emilson (2008) menar att det är viktigt att som pedagog vara emotionellt 

närvarande i dialogen med barnen, att försöka skapa mening och närma sig barnens 

perspektiv. Detta är något vi ser hos pedagogerna då de lyssnar på vad barnen uttrycker och 

anpassar sig efter barnens önskningar. 

Den slutsats vi drar är att det är pedagogernas förhållningssätt som blir avgörande i arbetet 

med barnen och i hur demokratiuppdraget omsätts i verksamheten. Viktiga kvaliteter hos 

pedagogen är emotionell intelligens, empati och viljan att försöka ta barnets perspektiv. I 

arbetet med de yngsta barnen måste pedagogen finnas tillgänglig, placera sig hos barnen, 
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engagera sig i det barnen finner intressant och finnas där som ett stöd och en hjälp i barnens 

möten och samspel med varandra. De pedagoger vi mötte på Blåsippans förskola visade en 

glädje i arbetet med barnen och en stolthet över sin yrkesroll. De ser barnen som unika och 

värdefulla egna individer som bör respekteras för den de är. 

Vi anser även att om barn ska få ett reellt inflytande över sina liv måste demokratiska 

värderingar genomsyra alla moment i förskolan. Didaktiska konsekvenser av detta blir att 

barnen måste få den information de behöver för att kunna utöva sitt inflytande och uttrycka 

sina åsikter, de måste involveras samt ges ansvar. Dessa aspekter är något som vi kan se i 

pedagogernas arbete på Blåklockan, det är även något som beskrivs i förskolans arbetsplan. 

Vi håller med pedagogen Maria när hon uttrycker att ”Demokrati är ju något som ska 

genomsyra hela dagen, inte bara vissa moment som vi vuxna valt ut” (personlig 

kommunikation, 11 april 2016).  

 

9.3 Förslag på fortsatt forskning 

Då vår forskning skett i ett microperspektiv med empiri från endast en avdelning anser vi att 

det kan behövas fler studier i hur förskolans demokratiuppdrag kan omsättas i arbetet med de 

yngsta barnen i förskolan. Det blir då även möjligt att göra en jämförelse i hur 

demokratiuppdraget kommer till uttryck i olika förskolor, för att se eventuella likheter och 

skillnader. Det ka även vara av intresse att intervjua pedagoger för att se hur pedagoger i 

förskolan tolkar demokratiuppdraget. Om det finns skillnader i dessa tolkningar och hur dessa 

kommer till uttryck i det praktiska arbetet. Det kan även vara av intresse att genomföra 

observationer utan att ha med förutbestämda kategorier, detta kan medföra att andra saker kan 

bli synliga.  
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Bilaga 1 

Till förskolechefen för …förskola 

Vi heter Caroline Wahlstedt och Linda Pettersson och läser vår 6e termin på 

förskollärarprogrammet vid Örebro universitet. Denna termin skriver vi vår C-uppsats och vår 

forskning rör demokratiuppdraget i förskolan. Vi önskar att få komma till er och studera hur 

pedagogerna på avdelning … arbetar med demokratiuppdraget i den naturliga förskolemiljön. 

Vi kommer att genomföra studien under vårterminen med en sammanlagd tid om ca 5 veckor 

och vi kommer att besöka avdelningen vid några tillfällen för att göra observationer rörande 

endast pedagogerna. Avdelningen och pedagoger som berörs kommer vi kontakta för att få ett 

godkännande. 

Vi kommer att följa de vetenskapliga forskningsetiska principer som gäller. Detta innebär att 

varken barnets, pedagogernas eller förskolans namn kommer att framgå i några rapporter eller 

sammanställningar. Medverkan i studien är frivillig. Deltagare kan när som helst avbryta sin 

medverkan.  

Med vänliga hälsningar   

Caroline Wahlstedt och Linda Pettersson 

  



 

 
 

Bilaga 2 

Till föräldrar till barn på avdelningen … 

Vi heter Caroline Wahlstedt och Linda Pettersson och läser vår 6e termin på 

förskollärarprogrammet vid Örebro universitet. Denna termin skriver vi vår C-uppsats och vår 

forskning rör demokratiuppdraget i förskolan. Vi önskar att få komma till er förskola och 

studera hur pedagogerna arbetar med demokratiuppdraget i den naturliga förskolemiljön.  

Vi kommer att genomföra studien under vårterminen med en sammanlagd tid om ca 5 veckor 

och vi kommer att besöka er vid några tillfällen för att göra observationer rörande endast 

pedagogerna.  

Vi kommer att följa de vetenskapliga forskningsetiska principer som gäller. Detta innebär att 

varken barnets, pedagogernas eller förskolans namn kommer att framgå i några rapporter eller 

sammanställningar. Medverkan i studien är frivillig. Deltagare kan när som helst avbryta sin 

medverkan.  

Med vänliga hälsningar   

Caroline Wahlstedt och Linda Pettersson 

 


