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Förskolan kan förstås som en institution för framtidens medborgare. I förskolan ska barnens 

demokratiska förståelse och kompetens grundläggas för att de i framtiden ska vara en god 

demokratisk medborgare. Barns delaktighet görs aktuell inom ramen för förskolans 

demokratiarbete. Forskning visar att det finns svårigheter med att arbeta med barns 

delaktighet och förskolans demokratiuppdrag är i många fall oreflekterat. Syftet med denna 

studie har varit att analysera ett antal förskollärares resonemang om barns delaktighet i 

förskolan och på så sätt nå kunskap om demokrati i förskolans vardag. För att uppnå syftet 

utformades forskningsfrågor om vilken demokratiförståelse förskollärarna ger uttryck för, 

vilken demokratisk roll barnen tillskrivs i förskollärarnas resonemang och vad barns 

delaktighet blir i förskollärarnas resonemang. För att besvara studiens forskningsfrågor 

skapades case som synliggör barns delaktighet i förskolan. Studiens respondenter fick föra 

anteckningar om casen utifrån angivna frågor och respondenterna intervjuades. Resultatet har 

analyserats med hjälp av studiens teoretiska ramverk med fokus på demokrati i relation till 

utbildning, demokratiska roller som subjekt eller objekt, samt olika förståelser av demokrati. 

Studiens resultat visar hur demokrati i förskolans vardag är individualistisk och barns 

delaktighet handlar om att skapa möjligheter och handlingsutrymme för den enskilda 

individen att göra val och utnyttja sina rättigheter att bestämma om sig själv. Förskollärarnas 

resonemang skildrar också en fördemokratisk dimension där barnen ska undervisas i 

demokrati och utveckla demokratiska värderingar. Utifrån studiens resultat kan demokrati i 

förskolans vardag också förstås som skendemokratisk eftersom barns delaktighet framträder 

som något som kan ges eller fråntas av pedagogerna. 
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Preschool can be viewed as an institution for the citizens of tomorrow. The children’s 

understanding of democracy as well as their democratic competence is founded in preschool. 

The foundation enables them to be democratic citizens in the future. Children’s participation 

is present in the democratic work carried out during preschool. However, research shows that 

there are challenges in working with the participation of children and that the democratic 

function of the preschool is often unreflecting. The aim of this study was to analyse the 

reasoning about children’s participation in preschool from a number of preschool teachers and 

gaining knowledge about democracy in every day preschool activities. In order to do so, the 

following questions were formulated; what type of understanding of democracy do the 

preschool teachers express? What democratic role are the children assigned in the preschool 

teachers’ reasoning? What does children’s participation become in the preschool teachers’ 

reasoning? Fictitious cases which illustrate children’s participation in preschool were created. 

The respondents in the study wrote down their reasoning about the cases and were also 

interviewed. The results have been analysed with the help of the theoretical framework, 

focusing of democracy in relation to education, democratic roles as subjects or objects as well 

as different ways of understanding democracy. The study shows that democracy in the 

everyday activities of the preschool is individualistic and that children’s participation consists 

of creating opportunities for the individual to make choices and use their right to decide for 

themselves. The preschool teachers’ reasoning also depicts a pre-democratic dimension where 

the children are to be taught democracy and develop democratic values. The democracy 

practiced in everyday preschool activities can be viewed as sham democracy because the 

children’s participation is portrayed as something which can be given or taken away by the 

preschool teachers. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Jag har varit intresserad av barn och pedagogik sedan jag själv var ett barn. Med en mamma 

som var utbildad förskollärare men arbetade som dagbarnvårdare var mitt egna hem en 

pedagogisk miljö som intresserade och fascinerade mig enormt mycket. Jag minns hur jag 

brukade gå upp extra tidigt på morgonen för att hinna vara med mammas dagbarn en stund 

innan jag själv skulle till skolan. Pedagogiska reflektioner och diskussioner med min mamma 

började redan här i ung ålder. Intresset för barn och pedagogik blev småningom min 

inkomstkälla och vardagliga sysselsättning när jag började arbeta som förskollärare. Mitt 

intresse för djupare pedagogiska frågor har fortsatt vuxit med åren och hösten 2014 påbörjade 

jag magisterprogram i pedagogik vid Högskolan i Skövde för att få utlopp för den inneboende 

motivationen att fördjupa mig i pedagogik, barn och förskola. Under två läsår har jag ägnat 

mer eller mindre varje helg och många vardagskvällar till att fullborda utbildningen vid sidan 

av mitt arbete som förskollärare. Under våren 2016 har jag arbetet med föreliggande uppsats. 

Jag vill tacka min handledare Erik Andersson som väglett mig genom arbetet och mina 

studiekamrater för era synpunkter vid grupphandledningarna. Extra tack till de engagerade 

förskollärarna som tog sig tid att ställa upp som informanter i min studie! Jag vill även rikta 

ett stort tack till mina fina vänner som stöttat och peppat mig under de här två åren. Tack 

också för att ni ibland fått mig att tänka på annat! Sist men inte minst riktar jag ett tack till 

min familj som ständigt stöttat mig. Speciellt tack till min mamma! Tack för att du 

diskuterade pedagogiska frågor med mig fast jag bara var ett barn och för att du än idag gör 

det med mig timme efter timme. Tack också till pappa för att du står ut med våra eviga samtal 

om pedagogik, barn och förskola! 

Sanna Bäcke, Avesta, 2016 
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1. Inledning 

Samhället ser i många fall barn som en investering för framtiden snarare än människor med 

agens här och nu (Saar, Hägglund & Löfdahl, 2009). Förskolan kan således förstås som 

institution med uppdrag att utbilda framtida medborgare. Forskning visar tendenser på att 

förskolans demokratiska arbete till stor del inbegriper ett framtidsinriktat perspektiv på 

demokrati där fokus är att barnen i förskolan ska utvecklas till framtida demokratiska 

medborgare genom att tillägna sig demokratiska värderingar (Westlund, 2011). Barns 

delaktighet är ett begrepp som i olika sammanhang görs aktuellt i förhållande till förskolors 

arbete med demokrati. Barns delaktighet tas för givet som en del av förskolans demokratiska 

uppdrag. Samtidigt visar forskning att det råder en osäkerhet kring vad barns delaktighet 

egentligen innebär för verksamma pedagoger (Westlund, 2011, Dolk, 2013).  

 

Förskolan är första delen i det svenska utbildningssystemet och en institution där många barn 

spenderar stor del av sin vardag. Förskolans uppdrag formuleras i internationella och 

nationella politiska dokument såsom skollagen och läroplanen för förskola och FNs 

konvention om barns rättigheter. Dokumenten deklarerar att förskolans verksamhet ska vila 

på demokratisk grund och att verksamheten ska utformas efter demokratiska principer. 

Läroplanen för förskola inleds med ”Förskolan vilar på demokratisk grund. Därför ska dess 

verksamhet utformas i överenstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

(Skolverket, 2010, s. 4)”. Förskolans verksamhet har också i uppdrag att förmedla och 

utveckla demokratiska värderingar till barnen. ”En viktig uppgift för verksamheten är att 

grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på (a.a)”. De demokratiska 

värden som görs aktuella i läroplanen är människolivets okränkbarhet, alla människor lika 

värde, ansvar, solidaritet, hänsyn och social handlingsberedskap. Begreppen delaktighet och 

inflytande blir ofta aktuella i diskussioner inom ramen för förskolans demokratiska uppdrag 

och barns inflytande har en egen rubrik i läroplanen. Barnen ska göras delaktiga i planeringen 

av verksamheten och ges ett ”reellt inflytande över arbetssättets och verksamhetens innehåll 

(Skolverket, 2010, s. 12)”. Barns tankar och åsikter ska bli hörda så barnen upplever att de 

kan påverka sin situation på förskolan. Barnens behov och intressen ska vara grunden till 

planeringen av verksamheten och barnen ska ges inflytande i beslut för att utveckla en 

förmåga att delta i demokratiska processer (a.a).  

Utifrån förskolans uppdrag ska barnen alltså få gehör för sina tankar och åsikter kring hur 

förskolans verksamhet ska utformas. Forskning visar dock att så är sällan fallet i förskolans 

vardagliga verksamhet. Trots att förskollärare ger uttryck för en vilja att göra barnen delaktiga 

och att de på ett respektfullt och lyhört sätt lyssnar in barnens viljor leder det inte automatiskt 

till att barnen blir delaktiga eller får inflytande i praktiken (Ribaeus, 2014). När barns initiativ 

och åsikter skiljer sig från pedagogers intentioner får barnen inte gehör för sina uttryck (Dolk, 

2013). Barns delaktighet och inflytande i förskolan är villkorat och det är de vuxna som sätter 

villkoren för barnen. För att bli inkluderad i demokratin och bli delaktiga måste barnen 

uppfylla de vuxnas villkor (Dolk, 2013; Ribaeus, 2014). Barns delaktighet blir på detta sätt 

skenbart. De blir delaktiga inom ramar som de vuxna skapat för dem. När barns delaktighet i 

förskolan är villkorat av de vuxna utifrån deras föreställningar av vad barnen behöver och 
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klarar av görs barnen till demokratiska objekt snarare än till demokratiska subjekt med egen 

agens som de vuxna interagerar med (Saar, Hägglund & Löfdahl, 2009).  Förskollärare ger 

själva uttryck för att det finns mycket hinder med att jobba med barns delaktighet och menar 

att de själva är det största hindret (Ribaeus, 2014). Det kan antas vara enkelt att påverka det 

hindret eftersom de själva är ett ”hinder”. Dolk (2013) menar att arbetet med barns delaktighet 

och inflytande i förskolan till stor del påverkas av de normer och ramar som råder i förskolans 

verksamhet.  

 

I denna inledning presenteras kortfattat en komplex bild av förskollärares uppdrag att arbeta 

med delaktighet och demokrati i förskolans vardag. Förskolan ska enligt styrdokument vila på 

demokratisk grund och arbeta för att utveckla demokratiska medborgare. Förskolan ska inom 

ramen för att skapa demokratiska medborgare göra barn delaktiga. Genom att analysera ett 

antal verksamma förskollärares resonemang om barns delaktighet i förskolan kan kunskap om 

demokrati i förskolans vardag nås. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 
Syftet med studien är att analysera ett antal förskollärares resonemang om barns delaktighet i 

förskolan och på så sätt nå kunskap om demokrati i förskolans vardag. 

 

 Vilken demokratiförståelse kommer till uttryck i förskollärarnas resonemang? 

 

 Vilken demokratisk roll tillskrivs barnen i förskollärarnas resonemang? 

 

 Vad blir barns delaktighet i förskollärarnas resonemang? 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs för undersökningens kontext ytterligare. Förskolans roll i ett 

demokratiskt samhälle redogörs utifrån förskolan i samhället, förskolans uppdrag i en 

historisk tillbakablick, demokrati och delaktighet i förskolans styrdokument och 

förskolebarnet som demokratisk medborgare. 

2.1 Förskolan i samhället 

Förskolan har en central roll i barns liv. År 2012 var över 84 % av befolkningen mellan 1- 5 

år inskrivning på förskola (SOU, 2013:41). Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag men är 

också en plats för omsorg och förvaring av barn då föräldrar förvärvsarbetar, dock ska barn 

vid 3 års ålder som inte redan är inskrivna på förskola beredas plats, avgiftsfritt. Detta visar på 

förskolans centrala roll i barns liv och betydelsen av att barn deltar i denna samhälleliga 

verksamhet. Förskolan som institution ska också fungera som ett samhälleligt stöd i 

situationer där familjens kompetens inte räcker till för barnet. Om ett barn har en bristfällig 

hemmiljö ska de beredas plats i förskolan skyndsamt (SOU, 2013:41). Förskolan förstås idag 

som en given miljö för barn och med en roll som stödjande i de fall familjer inte räcker till. 

Från 3 års ålder förstås förskolan som nödvändighet för barn trots att föräldrarna inte 

förvärvsarbetar.  

2.2 Förskolans uppdrag – historisk tillbakablick 

Den svenska förskolan har under sin historia haft olika namn och olika uppdrag. Dåtidens 

uppdrag har präglats av det rådande samhället. Tiden mellan 1800 talets slut fram till mitten 

av 1900 talet präglades förskolan av det goda hemmets och hembygdens läroplan. Förskolan 

som institution var hemlik till sin miljö och barns lek fick mycket utrymme. Pedagogerna var 

kvinnor som på ett moderligt vis skulle ge barnen omsorg. Under denna tid var förskolan och 

skolans verksamheter skilda åt, där skolans uppdrag var att undervisa och förskolans uppdrag 

att uppfostra.  Förskolan skulle förmedla rådande samhälleliga ideal på hem och familj och 

viktiga framtida kunskaper såsom husligt arbete (Vallberg Roth, 2001). 

Från mitten av 1900 talet till 1985 präglades dåvarande förskoleinstitutioner av folkhemmets 

socialpsykologi. Från att ha fokuserat på moral och familjeideal fokuserades det nu på 

personlighetsutveckling och demokrati. Barnets behov av vård och omsorg betonas tydligare 

under denna tidsperiod. Den hemlika miljö som präglat förskolan övergår till en mer 

samhällelig och vetenskaplig miljö med olika aktivitetsstationer. Kunskaperna inför framtiden 

rör sig inte längre om husliga saker utan om samhälleliga frågor såsom omvärldskunskap och 

trafikvett. Teorier om att alla människor utvecklades på samma sätt präglade synen på barns 

utveckling under denna period (Vallberg Roth, 2001).  

Från slutet av 1980 talet till idag präglas förskolans idé av det situerade världsbarnet. Istället 

för synen på en fast utveckling av barns utveckling skiftar man synen till en mer 

sociokulturell syn. Förskolan framställs under denna period ur ett utbildningsperspektiv. Här 

början synen på barnet som reell kompetent medborgare och barnets demokratiska rättigheter 
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betonas. Även barns inflytande över verksamhetens innehåll och arbetssätt betonas. Vuxnas 

barnperspektiv ska skiftas mot barns egna perspektiv och mer ansvar läggs på barnen. 

Lärande förstås som situationsbundet och istället för frågor om jämlikhet betonas frågor om 

valfrihet och rätten att välja fritt (Vallberg Roth, 2001).  

Genom historien har förskolans uppdrag förändrats utifrån rådande samhälle och synen på 

barn som demokratisk medborgare har förändrats från att barn är blivande demokratiska 

medborgare till en syn på barn som demokratisk medborgare här och nu. 

2.3 Demokrati och delaktighet i förskolans styrdokument 

I förskolans läroplan Läroplanen för förskola Lpfö 98 rev 2010 formuleras förskolans 

uppdrag. Förskolans demokratiska uppdrag skrivs fram som en bärande idé för hela 

verksamheten. ”Förskolan vilar på demokratisk grund (Skolverket, 2010, s. 4)”. Förskolans 

verksamhet ska utformas i demokratiska principer och förankra de demokratiska värden som 

råder i samhället. Förskolans ska aktivt och medvetet utveckla barns förståelse för samhällets 

demokratiska värderingar och efter sin förmåga omfattas av dem. Förskolan ska ”tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt (Skolverket, 2010, s. 8)” och barnen förväntas att aktivt delta. Alla 

som arbetar på förskolan ska bidra till ett demokratiskt klimat. Barns inflytande har en egen 

rubrik i läroplanen där det betonas hur barn ska föra fram åsikter och viljor vilket ska bidra till 

att barnen får ”ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (Skolverket, 

2010, s. 12)”. Begreppet ansvar skrivs fram mycket i förskolans läroplan och är något som 

kopplas samman med demokrati. Barn ska utveckla en förmåga och vilja att ta ansvar, både 

över sig själv, sina handlingar, för samvaron i gruppen, förskolans miljö och för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.  

I Skolverkets stödmaterial Förskolan och skolans värdegrund beskrivs de demokratiska 

uppdraget som förskolan och skolan har mer utförligt.  

Uppdraget har flera dimensioner. Dels har förskolan och skolan en uppgift att förbereda barn 

och elever för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare, dels har barn och elever 

rättigheter här och nu. Att ge barn och elever kunskaper och värderingar som möjliggör ett 

aktivt samhällsdeltagande är både ett uppdrag gentemot varje enskilt barn och elev men också 

ett samhällsuppdrag i stort (Skolverket, 2013, s. 5). 

 

I stödmaterial framhålls hur värdegrundsarbetet och de demokratiska förhållningsättet ska 

genomsyra hela verksamheten i det vardagliga arbete, som en naturlig del. Barnen ska 

utveckla demokratiska kompetenser som i texten innebär att besitta de egenskaper och 

förmågor som en blivande samhällsmedborgare kan tänkas behöva. I texten framhålls även att 

detta inte enbart har betydelse för den individuella personen eftersom en demokratisk 

kompetens först blir viktigt tillsammans med andra i sociala gemenskaper (Skolverket, 2013). 

Vidare står det att ”Det är kunskap i form av förmåga och förståelse som står i fokus för 

lärande om demokrati i förskolan (Skolverket, 2013, s. 53)”. Det handlar om förståelse för 

olikheter och förmåga att hantera konflikter och att uttrycka sin mening. Genom att samspela 

med andra kan barn utveckla en grundläggande förståelse för vad demokrati innebär.  
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I Allmänna råd och kommentarer om förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs vikten av att 

personal i förskolan skapar möjligheter för barn att delta i planering av aktiviteter och 

verksamhetens utformning genom att beakta barnens behov och reflektioner. I texten 

framhålls också att alltför styrd och strukturerad verksamhet där barnen får göra val inom 

ramen för vad de vuxna gett dem begränsar barnens möjlighet till egna initiativ och på så vis 

försvårar för barnen att vara delaktiga. I Skolverkets Delaktighet för lärande (2015) står det 

att elever och lärare ofta agerar utifrån traditionella mönster om hur de förväntas vara. För att 

utmana de sociala relationerna och hierarkin i klassrummet behöver lärar- och elevroller 

omprövas för att elever ska kunna bjudas in till delaktighet och ha inflytande över 

verksamheten.  

 

Biesta (2003) menar att alla utbildningsinstitutioner har ett viktigt demokratiskt uppdrag, 

oavsett vad som formuleras i styrdokument och menar att frågan hur detta ska bedrivas på 

bästa sätt är relevant. Förskolans läroplan är en förordning med bindande föreskrifter som 

indikerar vilket typ av demokratiskt arbete ska bedrivas. Dock lämnar de stor frihet till 

personal att avgöra hur dessa föreskrifter ska uppnås (Berntsson, 1999). Bae (2009) menar att 

bara för att demokratiuppdraget står inskrivet i dokument så gör inte det att arbetet går till på 

detta sätt hela tiden, det öppnar upp för en möjlighet att det kan gå till på detta sätt. 

2.4 Förskolebarnet som demokratisk medborgare 

Föreställningar om förskolebarnets förutsättningar att vara en demokratisk medborgare 

framträder på skilda sätt i forskning och i samhället. Nedan redogörs för två olika 

föreställningar av förskolebarnet som är aktuella i relation till demokrati, det beroende barnet 

och det autonoma barnet. 

Det beroende barnet är ett sårbart barn i behov av omsorg och att vuxna ansvarar för dem. 

Vuxna fattar beslut angående barnet utifrån de föreställningar om vad som är barnet bästa. 

(Lindgren & Halldén, 2001). Qvarsell (2003) menar att när vuxna agerar utifrån 

föreställningar om vad som är barnets bästa och vad de tror är barnets behov kan de i 

praktiken ge effekter av att barnet behandlas respektlöst. De vuxna tror de gör det bästa för 

barnet. Ofta hamnar de vuxnas föreställningar om vad de tror är bra och gott för barn i 

konflikt med barns rätt att säga sin mening eller ge sin uppfattning (Qvarsell, 2003).  

Det autonoma barnet däremot är ett barn som tar ansvar för sig själv, för andra och den 

gemensamma miljön. Det autonoma barnet ska ges inflytande och göras delaktig i sitt lärande 

och barnets intressen ska vara utgångpunkten för hens lärande. Det autonoma barnet är en 

individ med rätt till självbestämmande och rätt att få sina intressen tillgodosedda (Lindgren & 

Halldén, 2001). I de situationer då barnet framställs som autonomt blir barnet demokratiskt 

subjekt (Lindgren & Halldén, 2001). Det är ett barn som tillskrivs agens och kompetens, som 

de vuxna interagerar tillsammans med. Det autonoma barnets viljor och åsikter värderas som 

betydelsefulla och tas vara på av de vuxna.  

 

I linje med förställningar av det beroende barnet framställs barnet istället som ett objektbarn i 

relation till demokrati. Barnet som objekt är föremål för samhällets insatser i barns liv. 
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Insatser där barnet ska tas hand om, utbildas och ges möjligheter att utvecklas. Barnet som 

objekt är ett barn för framtiden. Barnet produceras för att i framtiden vara en attraktiv 

medborgare (Saar, Hägglund & Löfdahl, 2009). Även Bath och Karlsson (2016) belyser 

bilden av det beroende barnet i demokratiska sammanhang i termer av barnet som den 

ignorerade medborgaren. Ett barn som ständigt blivit utanför föreställningar om att de är 

demokratiska medborgare.  

 

Barnet som beroende synliggörs också i förskolans verksamhet i arbetet med att göra barnen 

delaktiga. Pedagoger villkorar barnens delaktighet utifrån föreställningar om barnens behov 

och förutsättningar. Barnen görs på så sätt till objekt i syfte att uppnå något istället för till 

subjekt att ha interaktioner med (Saar, Hägglund & Löfdahl 2009). 

 

3. Forskning om barns delaktighet och demokrati i 

förskolan 

I följande avsnitt ska tidigare forskning som är relevant för undersökningens syfte redogöras 

för och diskuteras. Syftet med studien ä att analysera ett antal förskollärares resonemang om 

barns delaktighet i förskolan och på så sätt nå kunskap om demokrati i förskolans vardag. 

Därför har jag i min genomgång av tidigare forskning riktat fokus mot studier som på olika 

sätt beforskat barns delaktighet och förskolors arbete med demokrati. 

3.1 Barns delaktighet i förskolan 

Olika perspektiv på förskolors arbete med barns delaktighet framträder i tidigare studier inom 

ämnet. Ett perspektiv på barns delaktighet och inflytande som blivit synlig i tidigare studier är 

pedagogers bejakande av barns initiativ. Elisabeth Arnérs studie Barns inflytande i förskolan 

– problem eller möjligheter för de vuxna? (2006) belyser hur barns inflytande innebär att barn 

på ett påtagligt sätt får vara med och påverka utformningen av förskolans verksamhet genom 

att deras initiativ tillvaratas. I studien tas en utgångspunkt i att pedagoger i förskolan, i form 

av de vuxna, har makt över barnen och kan bestämma om barns röster ska bli hörda eller ej. 

Barns inflytande förstås i studien således som något de vuxna kan ge eller frånta barnet och 

innebär att bejaka barns initiativ. Barns inflytande innebär också i studien att pedagoger har 

ett speciellt förhållningsätt till barnen där de istället för att säga nej till barns initiativ säger ja. 

Arnér menar att barnens kreativitet och koncentration ökar när deras självinitierade aktiviteter 

får större utrymme. 

I Kristina Westlunds studie Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande (2011) 

undersöks dels de arbetsformer som pedagoger använder och vilket innehåll som blir synligt i 

arbetets med barns inflytande. Westlund, likt Arnér, belyser hur barns initiativ är en 

bidragande faktor till arbetet med barns inflytande. Hon menar att när barns initiativ bejakas 

av pedagogerna så är initiativen med och utvidgar barnens handlingsutrymme på förskolan 

och därmed arbetet med barns inflytande. Eftersom alla barn inte tar lika många initiativ på 

förskolan menar Westlund att gränserna mellan vad som är möjligt eller inte möjligt att 

påverka på förskolan uppfattas olika av olika barn. Barns inflytande är således inte bara 
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villkorat utifrån huruvida de vuxna bejakar eller nekar barns initiativ. Det är också villkorat 

till barns förmåga och mod till att ta initiativ som uppenbart inte är en möjlighet men som kan 

bli en möjlighet beroende på hur den vuxna förhåller sig till initiativet. 

Som nämns i stycket ovan så menar pedagogerna i Westlunds (2011) studie att en del av 

arbetet med barns inflytande är att skapa handlingsutrymmen för barnen. De 

handlingsutrymmena kan handla om att barnen ska klara av att starta en aktivitet utan hjälp av 

en vuxen eller möjligheter att komma till tals i gruppen. Även i Klara Dolks studie 

Bångstyriga barn. Makt, normer oh delaktighet i förskolan (2013) belyses hur pedagoger vill 

skapa handlingsutrymme för barnen inom ramen för arbetet med barns delaktighet och 

inflytande. I Dolks avhandling blir aktiviteten barnrådet ett sådant handlingsutrymme där 

pedagogernas tanke är att barnen under klassråds liknande former ska få ökad delaktighet och 

inflytande samt delta i demokratiska principer. Trots pedagogernas intentioner med barnrådet 

visar resultatet i Dolks studie dock att det oftast är pedagogerna som tar upp saker som de 

tycker är viktiga.  

I barnrådet blir andra dimensioner av pedagogers arbete med barns inflytande och delaktighet 

synliga. Trots att barnrådet är skapat för barns inflytande och delaktighet skull framträder 

barns delaktighet och inflytande som villkorat inom de ramar som pedagogerna har satt upp. 

Barnen får enkelt gehör för saker som att ha en lugnare vila eller vilja att hjälpa till i köket, 

men får inte gehör för sådant som inte är gångbart till exempel att inte vilja hjälpa till med 

maten. Här menar Dolk att förskolans normer påverkar barns inflytande och delaktighet. Då 

barn agerar efter normer och regler som råder uppfattas det som kompetenta och självständiga 

vilket värderas högt av de vuxna. Barns inflytande och delaktighet blir en rättighet först när 

villkor är uppfyllda. Dolk menar att ”Inflytandet förväntas därmed ske inom pedagogiska 

ramar som redan är givna – och inte som en möjlighet att förändra dem (Dolk, 2013, s. 165)”. 

I Westlunds (2011) studie blir arbetet med barns inflytande ofta en fråga om att barn får 

möjlighet att välja. Hon delar upp möjligheten att välja i olika kategorier, att ge barn 

valalternativ, att låta barn komma med förslag, att komma med erbjudanden och förslag till 

barn och att uppmuntra de initiativ som barnen kommer med. Även Dolk (2013) menar att 

barns delaktighet och inflytande ofta likställs med barns rätt att bestämma och välja, inom 

vissa ramar. Dolk (2013) betonar hur barnens möjlighet till att välja och bestämma är relativt 

liten, att det mer handlar om att få bestämma om de vill ha ”hård eller mjuk smörgås.” Helene 

Elvstrand (2009) undersöker elevers möjligheter till delaktighet i skolan. Även den studien 

visar att eleverna får välja och besluta inom vissa ramar. Vidare menar Elvstrand att det inte 

finns kontinuitet eller samstämmighet i vad eleverna har rätt att göras delaktiga i. Elevernas 

delaktighet varier under en skoldag. På vissa lektioner görs eleverna delaktiga i stor 

utsträckning och i en annan lektion erbjuds de ingen delaktighet alls. Hur elevernas 

delaktighet görs menar Elvstrand påverkas av den vuxna som har ansvar för dem just då och 

den vuxnes förståelse och innebörd av delaktighet.  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) skiljer på barns delaktighet som värde och 

pedagogik. Med delaktighet som värde menar de att barn har rätt att bli lyssnade på, 

respekterade och rätt att framföra sina åsikter. Det räcker inte med att göra barn delaktiga som 
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värde utan de ska göras delaktiga som pedagogik vilket innebär att barn har rätt att göras 

delaktiga i sitt eget lärande. De gör en skillnad mellan att barnen blir delaktiga i 

beslutsprocesser, värde, och i pedagogiska processer, pedagogik. Genom att lyssna på barnet 

och tolka barnets agerande, kan pedagoger få insikt och förståelse om vad barnet behöver och 

värderar och på så vis fånga och ta vara på barns intresse. Pramling Samuelsson & Sheridan 

menar att betydelsen av delaktighet inte endast är att lyssna på barn och låta dem bestämma 

utan det innebär också att vuxna tolkar barns agerande och har en tilltro till deras förmåga.  

3.2 Förskolans arbete med demokrati 

Förskolans demokratiska uppdrag har undersökts i olika studier. Nedan redogörs för några 

perspektiv på förskolans demokratiuppdrag som är relevanta för föreliggande studie. 

I Katarina Ribaeus avhandling Demokratiuppdrag i förskolan (2014) undersöker hon hur 

förskolans demokratiuppdrag kommer till uttryck genom förskollärares arbete och genom 

barns agerande. I studien framkommer att förskollärare arbetar med demokratiuppdraget, 

dock ofta oreflekterat, omedvetet och oplanerat. I sin avhandling bidrar hon med en egen 

analysmodell för förskolans institutionella demokratihändelser där hon skiljer på olika typer 

av händelser ur ett demokratiskt perspektiv. Jag kommer i denna studie redogöra för dem då 

de är intressanta i förhållande till syftet med min studie. Dock kommer de inte fungera som ett 

analytiskt verktyg1 i min studie men kan ändå vara behjälplig i diskussionen av föreliggande 

studies resultat. Ribaeus (2014) benämner de institutionella demokratihändelserna som 

individualistiska demokratihändelser, sociala demokratihändelser, politiska 

demokratihändelser och formella demokratihändelser.  

Individualistiska demokratihändelser innebär händelser där barns individuella handlande ges 

möjlighet och utrymme. Barnens egna initiativ får utlopp utan att det initieras av en vuxen. 

Sociala demokratihändelser innebär situationer där barn tillsammans diskuterar och 

samspelar. Barnen är i dessa situationer med och skapar villkor tillsammans med andra barn 

och det innebär ett gemensamt handlande.  

I de politiska demokratihändelserna måste vuxna finnas med och ha en övergripande 

maktposition. De vuxna bemöter och fattar avgörande beslut kring sådant som barn tar egna 

initiativ till. Händelsen ska utgå från barnen och inte initieras av vuxna. Barnen ska på något 

sätt ha agens här och nu för att det ska kallas politisk demokratihändelse. 

Formell demokratihändelse utgår från lärarperspektivet. Dessa situationer kännetecknas av att 

de är de vuxna som initierat händelsen. Händelsen kan handla om demokratisk fostran eller 

demokratisk utbildning. Barnen ses i de formella demokratihändelserna som objekt utan agens 

här och nu och påverkar barnens demokratiska fostran.  

De institutionella demokratihändelserna som presenterats ovan sker ofta parallellt med 

varandra. En situation i förskolan kan inbegripas av flera av dessa händelser. 

                                                           
1 Ribaues föreslår i sin avhandling att de institutionella demokratihändelserna kan fungera som analytiskt 

verktyg. 
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I Westlund (2011) studie kring pedagogers arbete med barns inflytande framträder förskolans 

demokratiuppdrag som framtidsinriktad. Fokus ligger på att förbereda barnen inför deras 

fortsatta skolgång. Barnen förbereds, genom pedagogers inflytande och delaktighetsarbete, på 

att så småningom bli en människa med demokratisk agens snarare än med agens här och nu. 

Westlund menar i sin studie att den framtidsinriktade synen på demokratiuppdraget ej bör 

dominera. Då barnen tränas i hur delaktighet och inflytande ska gå till finns det en risk att 

olika möjligheter för hur detta kan gå till på minskas ner. Alltså att barnens delaktighet och 

inflytande formas och ges utifrån rådande ramar och normer om vad, hur och när barns 

delaktighet blir värdefullt. 

Även i Dolks (2013) studie framträder demokratiuppdraget som framtidsinriktad snarare än 

med en funktion här och nu. Barnrådet fungerar som en träning för framtiden och perspektivet 

på demokratiuppdraget innebär att demokrati är något som de vuxna kan lära ut, således 

framträder demokrati med en formell roll. Likt Westlunds resonemang om att det finns risk 

med att träna på inflytande och delaktighet så menar Dolk att då demokrati intar en formell 

roll och ramarna är satta av de vuxna lär sig barnen snabbt vad de inte kan påverka. Detta 

leder, menar Dolk, till att barnen tycker demokrati blir tråkigt. Även Ribaeus (2014) menar att 

demokratiuppdraget i förskolan, så som det kommer till uttryck av förskollärare, till stor del 

handlar om demokratiförberedelser. Hon ställer sig frågande till om barns inflytande i dagens 

förskolor handlar om att öva inför det riktiga demokratiska livet, förskolans 

demokratiuppdrag hamnar då i ett fördemokratiskt stadium. 

Bae (2009) menar att en fallgrop i arbetet med barns delaktighet i förhållande till demokrati är 

att det läggs en allt för starkt fokus på det formella. Alltså metoder för att barns 

individualistiska vilja och självbestämmande ska komma fram och för lite diskuteras om 

barns delaktighet i förhållande till synen på demokrati.  

Ribaues (2014) synliggör i sin avhandling hur förskolans demokratiuppdrag i mångt och 

mycket innebär en individualistisk syn på demokrati. I arbetet med demokratiuppdraget görs 

barnen till individualistiska subjekt och de får göra egna val utifrån sig själv. Sällan handlar 

demokratiuppdraget i förskollärares arbete om att barnen gemensamt tar beslut eller 

gemensamt initierar initiativ. Även den norska forskaren Ninni Sandvik belyser i sin 

avhandling Medvirkning och handlingkraft i småbarnspedagogikse praksiser (2013) hur 

delaktighet och inflytande i förskolan ofta handlar om att finna balans mellan individens vilja 

och gruppens vilja.  

Förskollärare menar att barnen sälla agerar som grupp (Ribaeus, 2014). Förskollärarna i 

Ribaeus studie ger uttryck för att barns vilja till individualistiskt agerande och 

uppmärksamhet är ett problem. De menar att barnen behöver kunna lyssna och samarbeta med 

andra. Samtidigt ger förskollärarna i undersökningen uttryck för att de vill att barnen inte ska 

påverkas av andras åsikter (a.a).  

Dolk (2013) menar i sin avhandling att pedagogers arbete med barns delaktighet och 

inflytande ofta blir till synes skendemokratisk. Barnens demokratiska agens är inte ”på 

riktigt”. Hon resonerar kring varför det kan vara så här och menar att demokratiuppdraget i 

förskolan ofta handlar om att barn ska få välja. Barn har väldigt liten möjlighet att välja, bara 
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inom bestämda ramar därför blir det skendemokratiskt. Om demokrati handlade om något mer 

än att bara rätten att få välja kanske demokratiuppdraget skulle framträda som mindre 

skendemokratiskt. Bae (2009) menar att metoder och arbetssätt där barn får göra individuella 

val som utåt sett ser ut som rätten till delaktighet, kan i demokratisk mening ge barn en 

felaktig erfarenhet och förståelse av vad demokratiska processer innebär.  

Sandvik (2013) menar att vuxna i förskolan tillskriver barn för lite aktörskap i relation till 

delaktighet. Vidare menar hon att barns aktörskap i förhållande till delaktighet i många fall 

har en vertikal vinkel i relationen mellan barn och vuxna i förskolan. Alltså de vuxnas 

aktörskap är över barns aktörskap och de vuxna kan ge eller ta barns möjligheter till 

delaktighet, vilket även flera svenska studier visat (Arnér, 2006; Dolk, 2013; Westlund, 

2011). Sandvik (2013) är i sin avhandling kritiskt till detta och menar att relationen istället 

behöver vara horisontell. Att möjligheter till delaktighet ska ske mellan barn och vuxna på 

samma nivå. 

4. Teoretiskt ramverk  

I följande avsnitt redogörs för undersökningens teoretiska ramverk. Inledningsvis förs en 

diskussion om begreppet delaktighet. Sedan redogörs för demokrati i relation till utbildning, 

demokratiskt subjekt och demokratiskt objekt. Det redogörs även för olika 

demokratiförståelser. 

4.1 Delaktighet  

I denna uppsats är begreppet delaktighet central. Begreppets betydelse är inte lätt att definiera 

och det råder olika uppfattningar vad delaktighet egentligen betyder, i samhället och i 

förskolans praktik. I detta avsnitt diskuteras olika aspekter av delaktighet.  

I förskolans praktik görs delaktighet aktuell i relation till förskolans demokratiuppdrag och 

nämns ofta tillsammans med begreppet inflytande. Johannesen och Sandvik (2009) menar att 

delaktighet och inflytande i förskola ofta innebär att det är något en enskild individ besitter 

och handlar om en vem som ska bestämma vad vilket de är kritiska till. Istället anser de att 

delaktighet och inflytande handlar om rätten att ingå i en gemenskap där alla visar respekt för 

varandras åsikter. Delaktighet och inflytande ska inte vara en fråga om att en individs vilja 

och rätt står mot en annan. Sandvik (2007) framhåller hur den individualistiska förståelsen av 

delaktighet inte bör vara i fokus. Hon menar att barns agerande utifrån deras enskilda 

långsiktiga eller kortsiktiga viljor eller behov inte ska styra förståelsen av delaktighet. 

Ansvaret för delaktighet ligger hos de vuxna och framförallt hos förskolläraren, inte hos 

barnen. Barnen ska ingå i en gemenskap där man agerar tillsammans och som resulterar i 

något som inte hade hänt om inte barnen hade varit delaktiga och haft inflytande. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) menar att delaktighet och inflytande innebär att 

barnen behandlas med samma respekt som vuxna och de vuxna ska ha förväntningar på 

barnen att de klarar av saker med rätt typ av vägledning. De menar att barn har delaktighet 

och inflytande när de upplever att deras värld är hörd, sedd och deras intentioner och intressen 

bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt.  
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Ett annat sätt att förstå begreppen delaktighet och inflytande bidrar Arnér (2006) med. Arnér 

menar att barns delaktighet och inflytande är skilda saker. Enligt hennes tolkning är 

delaktighet att barn får ta del av något som någon annan redan planerat eller vara delaktig i ett 

gemensamt fokus. Barns inflytande är enligt Arnér att barn på ett påtagligt sätt får vara med 

och påverka sin egen vardag.  

Moss (2007) använder begreppet demokratisk delaktighet och menar att det är ett viktigt 

kriterium för medborgarskap. Demokratisk delaktighet innebär att det finns möjligheter för 

vuxna och barn att delta i beslut som fattas som påverkar dem själva, hens omgivning och 

samhället i stort. Moss beskrivning av delaktighet är liknande med demokratiutredningens 

(SOU 2016:5) beskrivning av delaktighet. I demokratiutredningen står det att: 

Ett deltagande i demokratins processer är en förutsättning för att kunna utöva inflytande över 

politiska beslut. Den som deltar och som därigenom kan utöva inflytande kan också känna en 

delaktighet i samhället (s. 78). 

Andersson och Sandgren (2015) tar också fasta på deltagande och inflytande tillsammans. De 

beskriver delaktighet som ”ett resultat av deltagande och inflytande och de erfarenheter som 

skapas. Delaktighet har således med relationer och handlingsmöjligheter att göra och tar sig 

uttryck i olika sammanhang (s. 81)”. Utifrån denna beskrivning av delaktighet som ett resultat 

av deltagande och inflytande får begreppet delaktighet en betydelse av att både inbegripa 

deltagande i demokratiska processer och sammanhang och inflytande över beslut. Den 

förståelsen är i linje med Sandviks (2007) beskrivning av delaktighet i förskolan där hon 

betonar hur barnen ska ingå och agera i gemenskaper.  

Gemensamt för dessa olika sätt att förstå delaktighet är att det handlar om att delta i ett 

sammanhang och i det sammanhanget ha ett inflytande. Utifrån detta kan en gräns för vad 

som inte är barns delaktighet dras. Barns delaktighet i förskolan förutsätter att barnen får ta 

del av något och i det sammanhanget ha möjligheter att påverka innehållet och/eller 

utformningen, direkt eller indirekt genom de vuxnas tolkningar om vad barnen vill. 

4.2 Demokrati i relation till utbildning  

Att ge demokratibegreppet en klar innebörd är inte en enkel sak. Biesta menar att 

demokratibegrepp har många olika innebörder (2003). Utifrån denna studies syfte som är att 

analysera ett antal förskollärares resonemang om barns delaktighet i förskolan och på så sätt 

nå kunskap om demokrati i förskolans vardag används Biestas betydelse av demokrati i 

relation till utbildning. Biestas syn på demokrati i relation till utbildning hjälper till att 

problematisera demokrati i förskolans vardag utifrån förskollärarnas resonemang om barns 

delaktighet i förskolan. 

Biesta skiljer på utbildning för demokrati, och utbildning genom demokrati. I utbildning för 

demokrati får utbildningen en instrumentell roll i att träna demokrati. Demokrati blir ett 

kunskapsinnehåll och demokratiska färdigheter ska läras ut. Demokrati genom utbildning 

innebär att barn utbildas i demokrati genom att vara inbegripna i demokratiska sammanhang 

(2003).  
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Demokrati i relation till utbildning förstås ofta som att utbildningen ska förbereda barnen på 

ett framtida liv som demokratisk medborgare snarare än att de är demokratiska medborgare 

här och nu (Biesta, 2003), vilket även visat sig i genomgången av tidigare forskning. 

Utbildningen ska alltså undervisa barnen i demokrati inför framtiden. Fokus hamnar på att 

utbilda barnen i att fatta kollektiva beslut, handskas med olikheter och etablera demokratiska 

värden hos barnen, utbildning för demokrati. Biesta menar dock att människan lär mer 

kraftfullt från de situationer de ingår i snarare än av innehållet (Biesta, 2003). 

Biesta menar att det finns problem med demokrati i relation till utbildning. Han menar att 

demokratifostran i utbildningsystem ofta får en individualistisk innebörd. Att det handlar om 

att individen ska lära sig demokratiska egenskaper och förmågor och för lite fokus hamnar på 

hur individen egentligen har förmågan att handskas med dem som är olik en själv (Biesta 

2006). Biesta tar avstånd från synen på att utbildning ska producera isolerade individer med 

en bestämd uppsättning egenskaper och kunskaper. Istället fokuserar han på erkännandet av 

pluralitet och olikheter och ifrågasätter synen på utbildningens roll för demokrati som 

producerande. 

Både utbildning för demokrati och utbildning genom demokrati innebär att arbetet med 

demokratiuppdrag i förskolan får en form av en process inför framtiden snarare än ett värde 

här och nu. Biesta menar att utbildning framförallt ska ge barn erfarenhet av att vara ett 

demokratiskt subjekt med agens här och nu. Han menar att genom att lärare tar tillvara på 

situationer i det vardagliga arbetet där barn gör uttryck för initiativ kan lärare ge barn sådana 

erfarenheter (2003).  

Biesta skiljer alltså på demokratibegreppets innebörd i form av demokrati för utbildning, 

demokrati genom utbildning och demokrati här och nu. I demokrati här och nu blir begrepp 

som demokratiskt subjekt aktuellt. Biesta definierar demokrati i relation till utbildning som 

”Demokrati är den situation i vilken alla mänskliga varelser kan bli subjekt (Biesta, 2003, s. 

65)”. Nedan följer en redogörelse för vad demokratiskt subjekt och demokratiskt objekt kan 

innebära.  

4.3 Demokratiskt subjekt och demokratiskt objekt 

Biesta (2003) redogör för olika sätt att förstå vad som karaktäriserar ett demokratiskt subjekt. 

Det första innebär ett individualistiskt subjekt, det andra ett socialt subjekt och det tredje ett 

politiskt subjekt. 

Det individualistiska subjektet grundar sig på Immanuel Kants förståelse av subjekt och 

karaktäriseras av Kants idé att för att vara ett subjekt måste man kunna tänka själv. Ett 

individualistiskt subjekt kan tänka själv, göra egna omdömen och handla utifrån dem och låter 

sig inte styras av andra. Kants idé om subjekt innebär inte att det ska ses som oberoende eller 

självständigt. Det individualistiska subjektet ska vara rationellt autonom. Individen gör inte 

något för att den har blivit styrd utan för att den själv väljer att göra något. Individen ska vara 

sin egen moraliska chef. Det individualistiska subjektet väljer att hålla sig till den universella 

moraliska lagen snarare än att vara med och skapa moralen. Det individualistiska subjektet 
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framträd tydlig i synen på utbildning för demokrati. Det innebär att utbilda rationell autonomi, 

alltså utbilda en demokrat genom innehåll (Biesta, 2006).  

Det sociala subjektet grundar Biesta (2003) på John Deweys tankar om vad subjekt innebär. 

Dewey menar att ett subjekts tankeförmåga är ett resultat av ett liv i gemenskap med andra 

och det man tillägnat sig i det sociala livet. Den kulturella tillvaron som människan befinner 

sig i formar vanor och mönster, både hur man agerar och hur man tänker och reflekterar. Det 

sociala subjektet ska ta del i formandet av sammanhanget som i sin tur formar subjektet 

(Biesta, 2006). Vad gäller Deweys syn på demokrati innebär demokrati en instrumental ansats 

eftersom han menar att genom demokratisk deltagande skapas och produceras den socialt 

intelligenta personen. Man blir en socialt intelligent person, demokratisk person, genom att 

erfara demokrati. Utbildning genom demokrati. 

Det politiska subjektet hämtar Biesta (2006) från Hannah Arendts syn på vad subjekt är. 

Arendts syn på subjekt innebär en individ som handlar. Genom att handla tar individen 

initiativ som i sin tur bemöts av andra subjekt, alltså människor som också handlar. För att 

vara ett subjekt måste initiativet besvaras av någon annan människa. Om individens initiativ 

inte bemöts av någon annan, leder inte individens handlande till någonting vilket innebär at 

individen inte är ett subjekt i den situationen. Arendt skiljer på människans handlande och 

människans tillverkning. Människans tillverkning innebär att någon försöker att påverka andra 

människors gensvar med mål och medel. I de situationer när en människa gör detta är de inte, 

enligt Arendts syn, en människa som handlar utan en människa som tillverkar (a.a) och 

således ett objekt snarare än subjekt. Då en människa försöker att kontrollera hur andra 

människor ska svara på sitt initiativ innebär det att hen gör andra människor till instrument för 

att uppnå egna syften. När vi gör det berövar vi den andra människan att ta initiativ och att 

handla, alltså att vara ett subjekt (a.a). Biesta menar att med hjälp av Arendts syn på subjekt 

blir det ett politiskt subjekt trots att den också har en social dimension. Det politiska subjektet 

innebär ett subjekt som måste leva i en offentlig sfär med andra som inte liknar en själv. 

Biesta menar att det är ett politiskt subjekt eftersom demokrati ofta uppfattas som situation 

där alla människor har möjlighet att vara subjekt (2006). 

4.4 Tunn eller tjock demokratiförståelse 

Demokrati förstås på olika sätt av olika personer. I denna studie används begreppen tunn 

demokratiförståelse och tjock demokratiförståelse (de Groot & Veugelers, 2015). De Groot 

och Veugelers menar att en tunn demokratiförståelse innebär en förståelse av demokrati med 

fokus på enskilda individens rättigheter. Tunn demokratiförståelse innebär också en förståelse 

av demokrati som handlar om att en person röstar i demokratiska val och deltar i politiska 

partier. En tjock demokratiförståelse innebär enligt de Groot och Veugelers istället en 

förståelse av demokrati som ständigt utvecklar politiska system och präglas av en kultur med 

respektfulla relationer. En tjock demokratiförståelse utmanar till kritiskt tänkande. 

Tunn demokratiförståelse har likheter med Biestas (2003; 2006) begrepp utbildning för 

demokrati och utbildning genom demokrati där de handlar om att demokrati blir ett innehåll 

eller får en instrumental ansats. Barn och elever i utbildningssystem får öva på demokratiska 

sammanhang med fokus på de som tunn demokratiförståelse innebär så som att rösta i val och 
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den enskilda individens ska veta och utnyttja sina rättigheter. En tjock demokratiförståelse har 

likheter med Biestas (2003; 2006) begrepp demokrati här och nu där demokrati blir något som 

sker hela tiden snarare än något som barn och elever ska tränas till för att klara av senare i 

livet. De Groot och Veugelers (2015) menar att lärare i utbildningssystemet måste vägleda 

barn och elever att som demokratisk medborgare hantera det pluralistiska samhället snarare än 

att bara undervisa om demokrati som innehåll eller ge barn erfarenheter av att delta i 

demokratiska processer. 

4.5 Sammanfattning teoretiskt ramverk  

I avsnittet har undersökningens teoretiska ramverk presenterats och diskuterats. Delaktighet 

handlar om att delta i ett sammanhang och i det sammanhanget få möjligheter att påverka 

utformningen av sammanhanget. Demokrati i relation till utbildning kan förstås som något 

som sker för utbildning genom att träna in demokratiska kunskaper och färdigheter. 

Demokrati kan också förstås som något som sker genom utbildning när barn och elever tränas 

i att hantera demokratiska procedurer. Demokrati kan också, som Biesta förespråkar, ske här 

och nu där barn och elever får möjlighet att vara demokratiska subjekt. Biesta delar in 

demokratiskt subjekt i individualistiskt subjekt, socialt subjekt och politiskt subjekt. I 

avsnittet har det också redogjorts för olika förståelser av demokrati. Tunn demokratiförståelse 

innebär fokus på enskilda individens rättigheter. Tjock demokratiförståelse utmanar till 

kritiskt tänkande, utvecklar politiska system och handlar om att hantera det pluralistiska 

samhället. 

I analysen har det teoretiska ramverket används för att tolka det empiriska materialet utifrån 

studiens forskningsfrågor. Hur de använts redogörs för mer utförligt under avsnittet metod. 

5. Metod 

I följande kapitel presenteras studiens metodval och metodologiska överväganden som gjorts. 

Det redogörs för studiens urval och genomförande. Forskningsetiska överväganden studiens 

samt trovärdighet och giltighet diskuteras också. 

5.1 Kvalitativ metodansats 

Undersökningen vilar på en kvalitativ metodansats. I en kvalitativ undersökning analyseras 

data i form av till exempel nedskrivna intervjuer, språkliga utsagor, observerade händelser 

eller samspel som beskriver en verklighet och forskaren försöker förstå det som beskrivs 

snarare än att förklara det vilket är syftet med en kvantitativ metodansats. I kvalitativa 

undersökningar tolkas det empiriska materialet och forskaren har ett intresse att gå på djupet i 

en fråga (Fejes & Thornberg, 2009). Till skillnad från en kvantitativ metodansats som innebär 

mätningar vid datainsamling och statistiska analyser innebär en kvalitativ metodansats en 

tolkande analys (Patel & Davidsson, 2003). Utifrån denna studies syfte, som är att analysera 

ett antal förskollärares resonemang om barns delaktighet i förskolan och på så sätt nå kunskap 

om demokrati i förskolan vardag, är en kvalitativ metodansats relevant. Förskollärarnas 

resonemang analyseras och tolkas för att förstå det som beskrivs.  
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5.2 Genomförande 

Studiens empiriska material består av respondenternas språkliga utsagor från kvalitativa 

intervjuer och anteckningar. Nedan redogörs för hela datainsamlingsprocessen med allt från 

förberedelser till transkribering. 

5.2.1 Urval 

Respondenterna i denna studie är verksamma förskollärare på olika förskolor i två mindre 

kommuner i Mellansverige. Under denna rubrik redogörs för hur kontakt togs med 

förskollärarna och vilka kriterier som påverkade urvalet. 

Urvalet av respondenter som ska medverka i en undersökning avgörs utifrån studiens 

problemformulering (Patel & Davidsson, 2003). I denna studie är det förskollärares 

resonemang om barns delaktighet i förskolan som ska analyseras, därav är det förskollärare 

som är intressanta att använda som respondenter. En första kontakt tog med förskolechefer för 

att på så vis komma i kontakt med förskollärare. Förskolecheferna som kontaktades valdes 

utifrån kriterier att de var verksamma på förskolor som jag inte hade någon anknytning till 

personligt eller yrkesmässigt. Jag valde att göra så för att inte riskera att hamna i en situation 

där jag har någon typ av tidigare relation eller erfarenhet med en respondent. Dels för att inte 

respondenten ska vara i beroenderelation till mig så att informationen respondenten delger 

påverkas av det. Jag ville heller inte att någon av mina respondenter skulle ha erfarenheter av 

mig som yrkesverksam förskollärare så att det inte skulle påverka den information de ger mig. 

I relationen med respondenterna var det av stor vikt att jag enbart var en ”forskare” och 

respondenten en yrkesverksam förskollärare.  

Kontakt med förskolechefer togs genom mail där jag efter en kort beskrivning av mig och min 

undersökning ombads att få kontaktuppgifter till förskollärare. Förskolecheferna tilldelade 

mig namn och kontaktuppgifter på förskollärare som arbetade på deras förskolor genom mail. 

Förfrågan om deltagande i undersökning (se bilaga 1) samt en kort beskrivning av mig och 

mitt ärande att kontakta dem sändes ut till flertalet förskollärare per mail. Förskollärarna 

ombads att svara mig på mail om de var intresserade av att delta eller ej. Responsen på mailen 

var med blandat resultat. Flertalet av de kontaktade förskollärarna svarade inte alls eller 

tackade nej. 6 st förskollärare responderade med positivt svar per mail. En av respondenterna 

kontaktades genom telefonsamtal då tillhörande förskolechef informerade om att hon sällan 

loggade in på sin mail. Telefonsamtalet som innebar kortfattad information följdes upp med 

mail där förfrågan om deltagande skickades och resulterade i positiv respons. Sammanlagt 

responderade 7 förskollärare positivt. Om jag istället hade kontaktat förskollärare genom 

telefon hade jag säkerligen fått mer positiv respons. Ytterligare en anledning till den negativa 

responsen kan vara att respondenterna ombads att föra anteckningar utifrån angivna frågor till 

casen (mer om det nedan) vilket kan upplevas tidskrävande och påfrestande.  

Slutligen fungerade 4 förskollärare som respondenter i denna undersökning. Intervjuer 

bokades in med 4 förskollärare och kontakt fördes med ytterligare 3 förskollärare. Dock 

bokades det aldrig in intervjutillfällen med dem. Efter 4 intervjuer valde jag att inte 

genomföra fler intervjuer då jag ansåg att den information som getts redan vara tillräckligt 
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underlag för min undersökning. Genom mail förklarade jag min situation och tackade för visat 

intresse och engagemang och förklarade att det inte kommer att genomföras någon intervju. 

Dalen (2015) menar att antalet respondenter inte får vara för stort då kvalitativa intervjuer och 

bearbetningen av data är tidskrävande. Dock får antalet inte vara får litet så information blir 

bristfällig i relation till studiens syfte. Nedan följer en presentation av undersökningens 

respondenter. Alla namn är figurerade av konfidentiella skäl. 

5.2.1.1 Presentation av respondenter 

Alma har ca 20 års erfarenhet av att arbeta på förskola och arbetade vid intervjutillfället på en 

avdelning med barn i åldern 2,5 - 5 år. Almas avdelning är mångkulturell och flera av barnen 

har nyligen flyttat till Sverige.  

Bianca har arbetat som förskollärare i 8 år på olika förskolor. De senaste åren har Bianca 

arbetat på en avdelning med äldre barn, 3 – 5 år. Drygt en månad innan intervjutillfället 

började Bianca arbeta på en avdelning med yngre barn 1 – 3 år.  

Cecilia har ca 20 års erfarenhet av att arbeta på förskola. Cecilia har arbetet på olika förskolor 

och med barn i olika åldrar. Vid intervjutillfället arbetade Cecilia på en avdelning där samtliga 

barn var 3 år.  

Diana har arbetat på förskola i ca 30 år. Vid intervjutillfället arbetade Diana på en avdelning 

med barn i åldern 4-5 år. På Dianas avdelning går barn som nyligen flyttat till Sverige. 

5.2.2 Förberedelser 

Innan datainsamlingen påbörjades gjorde jag förberedelser. Som en förberedelse inför de 

kvalitativa intervjuerna genomförde jag deltagande observation. Inför en kvalitativ intervju 

kan forskaren förbereda sig genom deltagande observation för att på så vis utveckla underlag 

för intervjun (Patel & Davidsson, 2003). Underlaget som skapades utifrån de deltagande 

observationerna benämns i min undersökning som case. De deltagande observationerna 

fungerade alltså inte som ett tillvägagångsätt för att samla in empiri och således fungerar inte 

observationerna som empiri utan enbart som en förberedelse. Nedan redogörs ytterligare hur 

deltagande observation och case har använts och vilken funktion de haft i min studie. 

5.2.2.1 Deltagande observation  

En del i mina förberedelser inför datainsamlingen var alltså att jag genomförde deltagande 

observationer. Observationer är ett bra sätt att få information om naturliga situationer (Patel & 

Davidsson, 2003). Jag genomförde deltagande observation för att få information om barns 

delaktighet i naturliga situationer på förskola. I observationerna riktade jag fokus mot 

pedagoger och på situationer där barns delaktighet synliggjordes på olika sätt. Till min hjälp 

för att se vad barns delaktighet kan innebära i verkligheten använde jag mig av information 

från tidigare forskning, alltså de studier jag läst inför denna undersökning, och delaktighet så 

som det redogörs för under kapitlet Teoretiskt ramverk.  

De deltagande observationerna genomfördes under en dag på en förskola i en kommun i 

mellan Sverige. Under dagen observerade jag på två olika avdelningar. Dels en avdelning för 
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yngre barn 2-3 år och en avdelning för äldre barn 3- 6 år. Kontakt med förskolan togs genom 

telefon. Jag ringde förskolan och pratade med en arbetslagledare som förmedlade information 

och förfrågan om deltagande (se bilaga 2) till berörda pedagoger. Jag kontaktade förskolan för 

respons vid ett senare tillfälle och det med endast positiva resultat. Alla berörda pedagoger 

hade godkänt min förfrågan.  

5.2.2.2 Case 

Ett case är en fiktiv situation som jag skapat utifrån den information jag fick genom mina 

deltagande observationer och med hjälp av tidigare forskning om barns delaktighet. Inför de 

kvalitativa intervjuerna skapade jag tre stycken case som på olika sätt synliggör barns 

delaktighet i förskolans vardag. I skapandet av casen fanns ingen bakomliggande tanke om 

hur casen skulle påverka respondenternas svar. Dock präglades skapandet av en vision om att 

i största möjliga mån täcka in flera aspekter av fenomenet utifrån vad jag såg i 

observationerna och den tidigare forskningen. Syftet med casen var att låta respondenterna 

läsa varje case och svara på angivna frågor (se bilaga 3). Respondentens anteckningar togs 

med till intervjutillfället och samtalades om ytterligare. Genom att låta respondenten anteckna 

tankar och åsikter kring studiens case kan deras resonemang om barns delaktighet i förskolan 

synliggöras. I linje med denna undersöknings syfte behövs det skapas tillfällen där 

förskollärares resonemang om barns delaktighet i förskolan kommer fram. Detta är ett sätt att 

göra det. Casen presenteras i sin helhet i bilaga 3. Nedan redogörs kortfattad för casens 

innehåll. 

Samlingen 

I samlingen synliggörs barns delaktighet i form av deltagande och inflytande. Barn deltar i en 

situation som är skapad och styrd av en vuxen. Barnen får möjlighet att påverka, ha 

inflytande, inom vissa ramar. I det här fallet präglas barnens påverkansmöjligheter av normer 

om vad som är legitimt på en samling. 

Valkort 

Situationen synliggör hur barn får göra val utifrån angivna ramar som är skapade av de vuxna 

och hur deras initiativ försöker utmana ramarna utan att lyckas. 

Cirkusshowen  

Cirkusshowen är en situation som synliggör ett skeende där en pedagog tar vara på några 

enskilda barns initiativ och synliggör balansgången mellan de enskilda individernas viljor och 

behov och gruppens viljor och behov. 

 

5.2.3 Datainsamlingen  

Efter förberedelserna påbörjades datainsamlingen. Respondenterna tilldelades 

undersökningens 3 case med angivna frågor per mail minst 5 dagar innan intervjun 

genomfördes. Studiens datainsamling genomfördes med hjälp av anteckningar och kvalitativa 

intervjuer. Nedan redogörs för de metoderna och hur de använts i min studie.  
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5.2.3.1 Anteckningar 

Inför de kvalitativa intervjuerna tilldelades respondenterna undersöknings case med 

tillhörande frågor (se bilaga 3). De ombads att läsa casen och föra anteckningar utifrån de 

angivna frågorna. Anteckningarna togs med till intervjutillfället där ett samtal utifrån 

anteckningarna genomfördes. Anteckningarna samlades efter intervjutillfället in av mig och 

fungerar som empiriskt material i denna studie. 

En undersökningsmetod som liknar hur anteckningarna används i min studie är 

dagboksanteckningar. Dagboksanteckningar är en typ av självrapportering som används för 

att samla in information. Dagboksanteckningar innebär att forskaren ber informanten att 

skriva anteckningar om något forskaren har för intresse att undersöka (Patel & Davidsson, 

2003) vilket överensstämmer med syftet i min studie. Dagboksanteckningar kan användas för 

att undersöka till exempel hur och när specifika aktiviteter genomförs eller för att ta reda på 

en individs perspektiv på ett fenomen (a.a). I denna undersökning används anteckningar i 

syfte att ta reda på individens perspektiv och resonemang kring ett fenomen.  

När man ber respondenter att föra anteckningar måste forskaren säkerställa att tid och vilja 

finns hos dem att föra anteckningarna (Patel & Davidsson, 2003). I informationsbrevet 

Förfrågan om deltagande i underökning (se bilaga 1) informerades respondenterna om detta 

så de var förberedda på vad de innebar att vara respondent.  

En nackdel med att använda anteckningar som datainsamling är att den påverkas av 

informantens förmåga att uttrycka sig i skrift (Patel & Davidsson, 2003). I min undersökning 

tog respondenten med sig sina anteckningar till intervjun och vi samtalade om dem muntligt 

vilket ökade möjligheten för respondenten att sätta ord på vad hon menade.  

5.2.3.2 Kvalitativa intervjuer 

Cirka 5 dagar efter att respondenten blivit tilldelad undersökningens case träffade jag 

respondenten för att genomföra en kvalitativ intervju.  

Kvalitativa intervjuer har för syfte att skapa förståelse om hur den intervjuade personen 

upplever och förhåller sig till fenomen i sin omgivning. Med hjälp av den kvalitativa intervjun 

försöker forskaren att förstå vilken innebörd centrala teman har för intervjupersonen (Kvale, 

1997). Genom en kvalitativ intervju kan förskollärares resonemang om barns delaktighet i 

förskolan synliggöras vilket är relevant i utifrån studiens syfte. 

Kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. Med strukturerade frågor 

menas att forskaren ställer strikta intervjufrågor utifrån en fast mall och lämnar lite utrymme 

till respondenten att berätta fritt (Dalen, 2015).  En sådan styrd intervju är inte lämplig i 

relation till denna studies syfte eftersom jag vill ha information om förskollärares 

resonemang. I denna studie har istället semistrukturerade intervjuer tillämpats. En 

semistrukturerad intervju fokuserar på ett ämne som i förväg är utvalt av forskaren och 

samtidigt lämnar utrymme för respondenten att berätta fritt utifrån ämnet. (Dalen, 2015).  

Inför intervjutillfället utarbetades en intervjuguide (se bilaga 4). Dalen (2015) menar att 

intervjuguiden ska innehålla centrala teman och frågor så att information som kan besvara 



19 

 

studiens forskningsfrågor kommer fram. De teman och frågor som finns i intervjuguiden ska 

alla vara relevanta i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare ska frågorna i 

en semistrukturerad intervju vara utformade på så vis att respondenten uppmuntras att berätta 

fritt. I denna studie utarbetades intervjuguiden i relation till studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

Innan de riktiga intervjuerna genomfördes en testintervju med en verksam förskollärare. 

Förskolläraren läste undersökningens case och förde anteckningar utifrån de angivna frågorna 

innan tillfället för testintervjun. Efter testintervjun omarbetades intervjuguiden utifrån vad för 

typ av information frågorna uppmuntrade till.  

Ett ställningstagande jag gjort i utformning av både case och intervjuguide är att jag inte 

använt mig av begreppen delaktighet eller inflytande. Detta för att inte respondentens 

förståelse av delaktighet och inflytande som begrepp skulle påverka deras resonemang. 

Intervjufrågorna, casen och frågorna till casen berör barns delaktighet i förskolan utifrån vad 

jag observerat och tidigare forskning.  

5.2.3.3 Transkribering 

Intervjuernas spelades in med ljudinspelning och transkriberades av mig efter intervjun. 

Intervjuerna transkriberades i princip ordagrant, dock utelämnades sådant som jag ansåg inte 

på något sätt var nödvändig för att besvara studiens forskningsfrågor och syfte. Dock sparades 

ljudfilerna från intervjuerna så möjlighet att gå tillbaka och använda dem fanns om jag så 

ville. Dalen (2015) menar att det är viktigt att forskaren själv gör transkriberingen för det är 

ett sätt att lära känna sitt empiriska material. Redan under transkriberingen förde jag 

anteckningar om reflektioner som var relevanta för min kommande analys.  

5.3 Databearbetning och analys 

Under denna rubrik redogörs för hur databearbetning och analysen av studiens empiriska 

material har gått till. De val som gjorts i analysen är baserade på studiens syfte och 

forskningsfrågor med ett specifikt fokus på att urskilja respondenternas resonemang som 

berör barns delaktighet i förskolan vilket är undersökningens studieobjekt.  

Studiens empiriska material har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Fejes och 

Thornberg (2009) beskriver hur analysarbetet innebär att forskaren aktivt arbetar med 

datamaterialet och organiserar det. Datamaterialet bryts ner till hanterbara enheter och 

forskaren söker efter mönster i sitt datamaterial. De hanterbara enheterna kodas och 

kategoriseras. I analysarbetet urskiljs det datamaterial som har betydelse för studiens syfte och 

det som inte har betydelse.  

5.3.1 Kodning och kategorisering 

Studiens empiriska material har kodats i teman som sedan kategoriserats. Att koda det 

empiriska materialet innebär en process där det empiriska materialet kategoriseras. En kod är 

en betydelsebärande enhet i det empiriska materialet. Koder sorteras och bildar kluster med 

gemensamma egenskaper. Koder utvecklas till en kategori när de grupperas ihop till mer 
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abstrakta koder. En kategori kan definieras utifrån vad som kännetecknar kategorin (Fejes & 

Thornberg, 2009).  

5.3.2 Databearbetning och analys steg för steg 

Steg 1 – Intervjuerna och anteckningarna lästes igenom flera gånger för att få en förståelse av 

helheten. 

Steg 2 – Det empiriska materialet kodades sedan genom att jag markerade de 

betydelsebärande enheterna. Ett exempel på en kod är Dianas utsaga där hon tänker att det 

kan ha betydelse vilka eller vilket barns som tar initiativ. 

Om det är den som pratar högst eller mest eller? Ja asså i en grupp så är det oftast, eller det är 

ju dom som är högljudda å tar plats å så, vi försöker ju alltid att tänka på dom här barnen också 

som då inte får utrymme. När vi är i mindre grupper så brukar det inte vara nått problem för då 

får ju alla utrymme om man säger så men om i har dom här stora gruppsamlingarna (Diana). 

Dianas utsaga kodades som ”mindre grupper”. 

Steg 3 – När det empiriska materialet var kodat jämfördes koder med varandra och grupperad 

ihop utifrån gemensamma egenskaper. Exemplet ovan grupperades ihop med bland annat 

koden ”blyga barn”. De gemensamma egenskaperna var att koderna berör en problematik om 

att framhäva alla barn. 

Steg 4 – Koderna utvecklades till kategorier med mer abstrakta egenskaper. De som 

kännetecknade kategorin formulerades. Koderna ”mindre grupper” och ”blyga barn” 

kategoriserades tillsammans med flera koder till kategorin ”att skapa utrymme för alla barn” 

som kännetecknas av förskollärares resonemang om att alla barn ska få möjlighet att ta 

initiativ.  

Steg 5 – Kategorierna har sedan delats in i teman och underteman som presenteras i 

resultatavsnittet. Kategorin ”att skapa utrymme för alla barn” är ett undertema i temat 

Förutsättningar för barns delaktighet i förskolan. 

Steg 6 – Det empiriska materialet har tolkats med hjälp av studiens teoretiska ramverk för att 

besvara forskningsfrågorna. För att besvara forskningsfrågan om vilken demokrati förståelse 

som kommer till uttryck i förskollärarnas resonemang tolkas det empiriska materialet med 

hjälp av begreppen tunn demokratiförståelse, tjock demokratiförståelse, demokrati för 

utbildning, demokrati genom utbildning och demokrati här och nu. För att besvara 

forskningsfrågan om vilken demokratisk roll barnen tillskrivs i förskollärarnas resonemang 

har begreppen demokratiskt subjekt och demokratiskt objekt använts. För att besvara 

forskningsfrågan om vad barns delaktighet blir i förskollärarnas resonemang har begreppet 

delaktighet så som det redogörs för under teoretisk ramverk använts. 

Ett exempel hur de teoretiska ramverk fungerat som analytiskt verktyg i tolkandet av det 

empiriska materialet kan göras utifrån Dianas utsaga som exemplifierad ovan. Dianas utsaga 

kodades, kategoriserades och slutligen hamnade under temat förutsättningar för barns 

delaktighet i förskolan som bland annat innebär att skapa förutsättningar för varje individ att 
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få uttrycka sin mening och få sin vilja tillfredsställs. Dianas utsaga handlar om hur barns 

individuella viljor får större utrymme i en grupp med färre barn. Detta tolkades med hjälp av 

studiens teoretiska ramverk med fokus på demokratiförståelse och kan förstås som att 

förskollärarna ger uttryck för tunn demokratiförståelse eftersom förskollärarna uttrycker den 

enskilda individens rättigheter att välja och demokrati för och genom utbildning eftersom 

barnen genom demokratiska sammanhang lär sig att till exempel utnyttja sina rättigheter och 

göra egna val. 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

I en undersökning där människor deltar måste man som forskare beakta de forskningsetiska 

aspekterna som kan förekomma. Vetenskapsrådet har fyra stycken krav som en forskare bör 

förhålla sig till i en undersökning. De är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Nedan presenteras hur 

dess överväganden har fungerat i denna studie. 

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska få tillräckligt med information 

gällande deras deltagande i undersökningen. Syftet med undersökningen och att det är helt 

frivilligt att delta ska framgå. Det ska också framgå hur genomförandet ska komma att gå till. 

Mina respondenter fick ta del av informationsbrevet Förfrågan om deltagande i undersökning 

(se bilaga) på mail där studiens övergripande syfte presenterades tillsammans med 

information om vad det innebar att vara respondent i min underökning.  

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökning ska lämna sitt godkännande till att 

delta. För barn under 15 år krävs samtyckte från föräldrarna. Respondenterna i min 

undersökning är inte barn så det var inget jag behöver ta i beakt. Deltagarna ska också få 

bestämma villkor för deltagande och lämna sitt samtycke att delta i undersökningen. 

Forskaren måste också säkerställa att det inte råder beroendeförhållanden mellan forskaren 

och respondenterna. 

De informerades också om att deltagande var frivilligt och att de när helst de ville kunde 

avbryta sitt deltagande. Respondenterna lämnade sitt godkännande genom mail och ingen av 

respondenterna uppgav några specifika villkor. Inga beroendeförhållanden fanns mellan mig 

och respondenterna vilket var ett kriterium i mitt urval. 

Konfidentialitetskravet. Forskaren måste säkerställa konfidentialitet, det vill säga att 

information som kan avslöja respondenternas identiteter måste förvaras skyddat. Namnen på 

människorna ska också bytas ut i transkriptionen.  

Respondenterna i min undersökning skyddas av konfidentialitetskravet och deras namn har 

figurerats i denna uppsats. Redan i transkriptionen fick respondenterna sina figurerade namn. 

Respondenterna i min undersökning arbetar alla på olika förskolor och ingen information om 

vilken förskola mina respondenter arbetar på har lämnats till någon. 
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Ljudfilerna från intervjuerna finns endast tillgängliga för mig och transkriptionerna likaså. De 

utskriva versionerna av transkriptionerna förvaras på ett ställe där enbart jag har tillgång till 

dem. 

Nyttjandekravet innebär att forskaren säkerställer att information och material från 

underökningen endast används i forskningssyfte. I förfrågan om deltagande (se bilaga) 

informerades respondenterna om att resultat från mina undersökningar presenteras i en 

uppsats vid Högskolan i Skövde. 

5.5 Trovärdighet och giltighet 

En studies reliabilitet eller giltighet innebär huruvida i vilken utsträckning en intervju skulle 

ge samma resultat igen om den genomfördes på nytt (Bell, 2006). Patel och Davidsson (2003) 

menar att i kvalitativa forskningsstudier ska samma svar från respondenter inte förväntas 

eftersom respondenten kan ha ändrat uppfattning mellan tillfällena. Människors 

föreställningar och åsikter är inte statiska varför vi inte kan förvänta oss liknande resultat 

(Trost, 2010). Datainsamlingsmetoderna kvalitativa intervjuer och anteckningar är båda av 

karaktären att respondenternas föreställningar och åsikter är intressant och eftersom de inte är 

statiska finns ingen anledning att tro att de skulle ges exakt samma svar om jag genomförde 

intervjuerna på nytt. Trost (2010) menar att forskaren inte kan vara nollställd inför det som 

ska beforskas men bör undvika att påverka respondenten med sina åsikter under intervjun 

eftersom det är respondentens förställningar som är intressanta. I denna studies intervjuer 

användes följdfrågor. Under transkriberingen av intervjuerna upptäcktes att några av 

följdfrågorna kan uppfattas som ledande frågor som i stor grad kan påverka respondenternas 

svar. Dessa har sorterats bort ur det empiriska materialet då det inte utgör ett tillförlitligt 

material. 

En kvalitativ studies validitet eller trovärdighet innebär huruvida det empiriska materialet är 

insamlat på ett sätt som har skapat möjligheter att på ett relevant sätt svara till studiens 

problemformulering och syfte (Bell, 2006; Trost, 2010). I denna studies insamling av det 

empiriska materialet har respondenterna inte vid något tillfälle blivit tillfrågad vad barns 

delaktighet innebär för dem. Genom att låta informanterna delge sina föreställningar och 

åsikter kring fenomenet, så som jag gestaltat det i casen, frågeställningarna till casen och 

intervjufrågorna, har empiriskt material som kan analyseras i relation till syfte och 

frågeställningar samlats in. Om informanterna skulle bli tillfrågade vad barns delaktighet 

innebär för dem eller hur de anser att de arbetar med demokrati finns möjligheten att deras 

svar ter sig lika eller olikt studiens resultat vilket utifrån syftet med denna studie är tämligen 

orelevant då syftet är att analysera förskollärares resonemang om barns delaktighet i förskolan 

och inte deras personliga definition av begreppet eller föreställning om deras demokratiarbete.  

En studiens generaliseringsbarhet innebär ”i vilken utsträckning studiens resultat kan 

appliceras på personer, situationer, händelser eller fall som inte har ingått i studien (Fejes & 

Thornberg, 2009, s. 228)”. Denna studies resultat om demokrati i förskolans vardag utifrån 

förskollärares resonemang om barns delaktighet i förskola kan inte generaliseras eftersom det 

endast är fyra förskollärares resonemang. Dock kan en analytisk generalisering göras som 
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erbjuder att resultatet fungerar som ett perspektiv snarare än en sanning (Fejes & Thornberg, 

2009). 

6. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska resultat i form av återkommande teman i 

förskollärarnas resonemang om barns delaktighet i förskolan. Med resonemang menas både 

det som förskollärarna berättar på intervjuerna och det som de skrivit i deras anteckningar. 

Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med 

specifikt fokus på förskollärarnas resonemang om barns delaktighet i förskolan. Resultatet 

presenteras indelat i tre olika huvudteman Innehållsliga värden i barns delaktighet i 

förskolan, Förutsättningar för barns delaktighet i förskolan och Hinder för barns delaktighet 

i förskolan och avser att besvara studiens forskningsfrågor om vilken demokratiförståelse som 

förskollärarna ger uttryck för i sina resonemang, vilken demokratisk roll barnen tillskrivs i 

förskollärarnas resonemang samt vad delaktighet blir i förskollärarnas resonemang.  

I metodavsnittet ovan användes begreppet respondenter, i resultatet används istället 

benämningen förskollärare. I resultatet används begreppet pedagoger i beskrivningen av 

förskollärarnas resonemang eftersom de inte framgår om de pratar om förskollärare, 

barnskötare eller outbildad personal. Det är inte ovanligt att det arbetar olika yrkeskategorier 

på förskolor.  

6.1 Innehållsliga värden i barns delaktighet i förskolan 

Utifrån förskollärarnas resonemang har det urskilts ett tema som indikerar på innehållsliga 

värden i barns delaktighet i förskolan. Deras resonemang beskriver olika innehållsliga värden 

som en del av barns delaktighet i förskola. Under denna rubrik presenteras de resultat som 

skildrar innehållsliga värden i barns delaktighet i förskollärarnas resonemang. Temat har 

underteman som är Barns intressen och initiativ, Möjlighet att välja, Känna lust samt 

Kommunicera och lyssna.  

6.1.1 Barns intressen och initiativ 

I förskollärarnas resonemang framträder barns eget intresse och barns egna initiativ som 

viktiga innehåll i barns delaktighet i förskolan. Alma beskriver att det är viktigt att pedagoger 

är närvarande med barnen i deras lek så att de kan ”snappa upp” saker som barnen är 

intresserad av. Cecilia använder benämningen ”följa upp” i sina resonemang när hon beskriv 

hur förskollärare ska notera det som barn visar intresserar dem och är viktigt för dem och ta 

fasta på det. Hon berättar att om barn har med sig en leksak till en samling, så som i caset 

”Samlingen” så ska pedagoger inte be barnet lägga undan den utan istället ”följa upp” 

leksaken. Alma pratar också om caset ”Samlingen” när hon säger att Karin borde ha ”nappat” 

på barnens intresse för bokstäver som de visade i samlingen istället för att fortsätta berätta om 

dagen. Även Bianca resonerar om att följa barns initiativ och intressen. 

Det är ju det här barnen är intresserade av, ja men visst då lyfter vi det, att det är det här barnen 

ser. Som till exempel nu vi har en byggarbetsplats (pekar utanför fönstret), att om jag kanske 
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har tänkt att nu ska vi hålla på å pyssla här, nämen gud det är traktorerna barnen är intresserade 

av ja men självklart då är det traktorerna vi tittar på (Bianca). 

Biancas resonemang kan tolkas som att barns intressen är betydelsefulla och att det är viktigt 

att de följs. Cecilia beskriver hur barns intressen är viktiga även i planering av verksamheten 

och berättar om hur hennes barngrupp visat stort intresse för Frost2 vilket hon och hennes 

kollegor har tagit fasta på i utvecklandet av ett byggrum. Cecilia beskriver hur några av 

barnen sällan vistades i byggrummet. Utifrån barnens intresse för Frost köpte de material som 

inspirerade till att bygga slott av den anledningen att det skulle locka de barnen till att vara i 

byggrummet och ”få utspel där för skapande konstruktion”.  

Att följa barns initiativ framträder i förskollärarnas resonemang som ett sätt att ta vara på 

barns intressen. Bianca berättar om hur barnen började fråga om varför man slänger mat i 

bruna påsar och hur detta blev ett stort tema som de tillsammans tog reda på mer om. 

Samtliga förskollärare i studien är överens om att barns initiativ ska följas upp och att det 

pedagogen planerat ska avbrytas till förmån för det barnen tar upp. Cecilia pratar om 

samlingar när hon säger: ”men sen tar dom upp nånting då byter vi aktivitet, om man säger så, 

och följer dom”. 

Barnens intressen ska inte bara följas där och då när de sker utan även finnas med i 

förskollärarnas tankar när de planerar eller förbereder. Samtliga förskollärare berättar att 

barns intressen tas i beaktande i deras planering. Cecilia anser att trots att man har planerat 

utifrån barns intressen så ska barnens initiativ följas när aktiviteten väl sker. Så här resonerar 

hon på frågan om vem eller vilka som avgör hur en samling eller annan styrd aktivitet 

utvecklas. 

Ja men det ska ju vara barnen. För jag utgår ju från deras intressen eller deras.. det jag har 

planerat har jag planerat utifrån vad dom har för.. asså vad dom börjat med. Sen måste jag se 

vart de leder nånstans å vart det slutar (Cecilia). 

Flera av förskollärarna nämner att det är viktigt att ”släppa sitt” till förmån för att följa det 

som barnen tar initiativ till. Till exempel är samtliga förskollärare kritiska till Karins och 

Kalles agerande i caset ”Samlingen”. Istället för att styra samlingen så mycket och tysta ner 

barnen så menar förskollärarna att barnens intressen och initiativ skulle få mer utrymme.  

I förskollärarnas resonemang framträder barns intresse som ett tydligt innehållsligt värde i 

arbetet med barns delaktighet. Att skapa en miljö och aktiviteter som bygger på barns intresse 

är viktigt. Alma beskriver hur de har observerat barngruppen för att ta reda på vad de är 

intresserade av. 

Vi har jobbat i projekt utifrån observation. Vad verkade barnen vara intresserade av nu. Å sen 

kan man titta, liksom hur går vi vidare. Så det projektet skapades utifrån barns, våra egna 

observationer och det var ju ett slags inflytande eftersom det var de dom var intresserade av 

(Alma). 

Almas resonemang beskriver hur barns intressen kan ligga till grund för planering. Alma 

berättar också hur barnens intressen tas i beakt vid planeringen av inköp eller av miljön. Att 

                                                           
2 En populär film från Disney som handlar om två prinsessor. 
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fråga barn rätt ut vad de tycker om framträder i förskollärarnas resonemang som mindre 

vanligt än att observera dem och utifrån det dra slutsatser vad barnens är intresserade av. 

Bianca beskriver dock hur de har jobbat med barnintervjuer för att ta reda på vad barnen vill 

och tycker om.  

Barns intresse ska tas tillvara men också utvecklas. Bianca beskriver hur man kan använda 

barns intressen för att utveckla och utmana barnen.  

Man ser att det här barnet går gärna till bilarna men då kanske man kan utveckla den leken att 

barnet får utmanas vidare, kanske göra en bilbana eller liksom så, men att man försöker hålla 

fast dom i det som de är intresserade av (Bianca). 

6.1.2 Möjlighet att välja 

I förskollärarna resonemang framträder möjligheten att välja som ett innehållsligt värde i 

barns delaktighet. I samtalen om caset ”Valkort” reagerade samtliga förskollärare starkt och 

ansåg att Britts agerande i situationen var felaktig. Alma och Bianca menar att det fanns för få 

aktiviteter för barnen att välja mellan och Bianca nämner också att aktiviteterna borde baseras 

på saker som man vet barnen är intresserad av. Cecilia däremot säger att det finns andra saker 

för baren att göra på förskolan och de kanske inte alls har lust att göra något av det här som 

finns på korten. Barnen måste få välja själva vad de vill göra. Även samlingar ska barnen få 

bestämma själva om de ska delta på anser Cecilia.  

Cecilia, Bianca och Diana resonerar om hur barn får välja fritt av de val som pedagogerna har 

satt upp. De nämner alla tre att de i miljön finns som olika ”stationer” där olika aktiviteter 

erbjuds och barnen får alltså välja fritt vilken av dessa aktiviteter de ska ägna sig åt och de får 

byta mellan dem hur de vill. 

Ett ämne som samtliga förskollärare nämnde var bordsplaceringar vid lunchen. Att barnen ska 

få välja vart de ska sitta på lunchen framträder som viktigt i samtligas resonemang. På 

Cecilias avdelning har de inte fri bordplacering men hon vill att de ska ha det. Cecilia pratar 

om att barnen har rätt att välja på lunchen.  

Lunchen, ja då skickar vi runt å så tar man det man vill ha å vill man inte ha korv då äter man 

inte korv, men oftast så är det så att innan maten är klar så äter dom den där korven. Å vill man 

ha en smörgås före maten så går det också bra å vill man dricka mjölken så går det bra eller 

vatten eller ja, man äter det man vill (Cecilia).  

Att få göra egna val är viktigt men en tolkning av Cecilias resonemang är att det inte alltid är 

en självklarhet att barnen får det. Att barnen har valmöjligheter kan också innebära att de får 

önska. Alma tar upp ett exempel hur barnen får önska sånger på sångsamlingar och om de 

håller på med instrument får de välja instrument och byta under tiden.  

Cecilia pratar om caset ”Cirkusshowen” och uttrycker att Jonas inte borde ha hämtat barnen 

som han ville skulle se showen ”Å sen hämtar man inte en massa barn som ska se nånting 

dom inte vill ”. Cecilia säger att det är viktigt att pedagoger förmedlar till barn att de får välja 

och ha en egen åsikt. 
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6.1.3 Känna lust 

I samtliga förskollärares resonemang nämns att barnet ska känna lust som en förutsättning för 

att barnet ska vilja ta del av något. Bianca resonerar om vikten av att barnen känner lust och 

att det de gör upplevs som roligt för att de ska klara av att hålla fokus och lära sig saker. 

Cecilia menar att pedagoger ska utgå från barnen för att skapa lust. Lust är inget man tvingar 

fram, det måste komma från dem själva.  

I resonemanget om caset ”Valkort” ansåg samtliga förskollärare att Britt inte gjorde situation 

tillräckligt rolig och lustfylld för barnen. Både genom att erbjuda för lite valmöjligheter och 

för att hon styrde för mycket. En tolkning är att barnen känner mer lust om det utgår från dem 

själva och de själva får bestämma mer. Diana säger såhär: 

Om barnet blir så här styrt, dels blir det inge roligt, det blir inge glädje och det sker inget 

lärande i det heller… (Diana). 

I Dianas uttalande framträder lust och glädje som förutsättning för barns lärande vilket även 

flera förskollärare pratade om. Överlag i deras resonemang nämns vikten av att barnen känner 

lust och glädje som en förutsättning för att överhuvudtaget ställa krav på barn. Om samlingen 

är tråkig har barnet rätt att inte vara med vilket är ett exempel som skildrades av samtliga 

förskollärare. 

6.1.4 Kommunicera och lyssna 

När konflikter eller situationer där olika viljor krockar dyker upp ska pedagoger prata med 

barnen och lyssna på dem enligt samtliga förskollärare. Diana berättar om barnmöten som de 

har på hennes avdelning. Barnmöten är ett möte som barnen har tillsammans med 

pedagogerna där de pratar om konflikter eller problem som dyker upp på avdelningen. På 

barnmötet leder en vuxen samtalet men barnen är med och diskuterar sig fram till 

gemensamma regler och lösningar. Diana berättar också hur pedagoger kan återkoppla till 

dessa samtal i konflikter när de händer. Att pedagoger påminner barnen att, vi pratade ju om 

det här på barnmötet.  

Förskollärarnas resonemang om caset ”Cirkusshowen” berörde ofta hur Jonas inte pratar med 

barnen som bygger med lego eller de som förväntas titta på showen. Diana menar att Jonas 

istället för att göra som han gjorde borde ha samlat barnen och pratat med dem om hur detta 

skulle gå att lösa och lyssna på alla barnen. Cecilias resonemang tyder också på vikten av att 

prata med barnen och lyssna på dem. Framförallt så belyser hon vikten av att pedagoger har 

tron på barnet att det förtjänar att bli samtalade med och lyssnade på. Cecilia säger: 

”Kompetenta barn, lyssna på dem, det ska stå skrivet i pannan på alla pedagogerna”. Diana 

uttrycker även hon att när barn blir lyssnade på så lär barnen sig att deras ord är värt något och 

att de kan påverka sin situation på förskolan. Diana berättar om ett exempel där barnen 

hamnar i konflikt för att de vill leka på samma utrymme och att pedagoger då måste prata med 

alla barnen som är inblandade och på så vis hjälpa dem att lösa situationen.  
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6.1.5 Sammanfattning 

I förskollärarnas resonemang framträder det som ett viktigt innehållsligt värde att pedagoger 

följer barns initiativ och intressen i förskolan. Att ta reda på vad barns intressen är sker 

framförallt genom observationer men även barnintervjuer. Barns intressen är värdefulla och 

ska hela tiden bejakas av pedagoger. I förskollärarnas resonemang framträder barns intressen 

som något med hög prioritet och något som har förmån framför pedagogens planering, trots 

att även den är baserad på de man tror barnen är intresserad av. Kommunicera och lyssna 

framträder som ett innehållsligt värde i barns delaktighet i förskollärarnas resonemang och det 

handlar både om att vuxna kommunicerar med barn och barn kommunicerar med barn. När 

barn hamnar i konflikter måste pedagogen genom att prata med barnet få den att förstå den 

andras sida av konflikten. Att kommunicera blir ett innehållsligt värde i barns delaktighet i 

förskollärarnas resonemang eftersom det viktiga inte är att konflikten löser sig så alla blir 

nöjda utan att man har pratat om det så alla får ta del av skeendet där en lösning ska hittas, 

alltså delta. Även möjligheten att välja framträder som ett innehållsligt värde i barns 

delaktighet i förskolan och det kan handla om att välja fritt mellan tillräckligt många olika 

alternativ och välja vad man vill delta i. Om barnen deltar i något fast de inte vill framstår det 

i förskollärarnas resonemang inte som barns delaktighet. Det handlar också om att barnen ska 

veta att de har rätt att välja. Det innehållsliga värdet av barns delaktighet som är att känna lust 

kan tolkas som att barns delaktighet handlar om att barn vill delta i ett sammanhang. För att 

barnen ska vilja delta ska sammanhanget byggas på deras intressen och deras initiativ ska 

påverka och utforma sammanhanget. 

6.2 Förutsättningar för barns delaktighet i förskolan 

I förskollärarnas resonemang framträder olika förutsättningar för barns delaktighet i 

förskolan. Förutsättningarna är sådant som måste uppfyllas för att barns delaktighet ska bli 

möjligt på bästa sätt. Förutsättningar för barns delaktighet i förskolan presenteras i 

underteman som är Att skapa utrymme för alla barn, Kommunikativ förmåga och Erbjudande 

och tillåtande miljö. 

6.2.1 Att skapa utrymme för alla barn 

I förskollärarnas resonemang framträder vikten av att alla barn ska få komma till tals och få 

utrymme vilket det skapas förutsättningar för genom mindre grupper. Diana berättar om hur 

de på hennes avdelning delar in barnen i mindre grupper i deras projektinriktade arbete. Hon 

nämner att fördelarna med det är att alla barn kommer till tals i den mindre guppen till 

skillnad från att ha en storgrupp. Även de barnen som annars är lite blyga och tysta kommer 

till tals i den mindre gruppen. Att framhäva alla barn och se till att alla får liknande utrymme 

framträder som en förutsättning för delaktighet. Diana resonerar om samling i större grupp 

och menar att det är vanligt att det blir så att vissa barn hörs och pratar mest och att det blir 

”deras samling”. Även Bianca talar om hur vissa barn ofta tar initiativ i samlingar och vissa 

inte.  

Dom kanske får backa ibland, att man ska lyfta upp dom barnen som kanske inte säger å tar så 

mycket initiativ. Så där kan det vara jättesvårt att liksom få någon balans… för ibland bör man 

faktiskt låta vissa barn backa för att lyfta vissa (Bianca). 
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Genom att dela barnen i minde grupper ökar chansen för pedagogerna att se och bekräfta alla 

barn. De har också större möjligheter att bemöta barnens intressen som framstår som ett 

värde. Alma berättar att hon vill att alla barnen ska ”komma fram” lika mycket. Cecilia 

resonerar också om det att alla barn ska få komma fram lika mycket när hon pratar om att 

pedagoger vill höja barns status om de har låg status i gruppen. Hon resonerar om caset 

”Cirkusshowen” och tror att Jonas eventuellt gjorde showen så viktigt för att de barn som 

skulle ha showen var barn som behövdes framhävas i gruppen.  

Flera av förskollärarna ombads resonera kring vad de trodde var syftet med valkort och där 

framgick det att Britts motiv eventuellt var att skapa mindre grupper på detta sätt.  

Cecilia resonerar om när barn hamnar i konflikt i leken så kan barns delaktighet hindras. Som 

lösning ska man istället prata och försöka få barnen att leka tillsammans istället. Hon menar 

att pedagogen ska se till att båda parter i konflikten får göra sig hörda och att pedagogen ska 

medla mellan och inte bara se till den ena parten. 

6.2.2 Kommunikativ förmåga  

En annan förutsättning för barns delaktighet som framträder i förskollärarnas resonemang är 

kommunikativ förmåga. Några av förskollärarna berättar hur svårigheter med barns 

delaktighet dyker upp eftersom de finns barn på deras avdelningar som inte kan svenska 

språket på grund av att de nyligen flyttat till Sverige. Även de yngre barnen som inte kan 

prata ännu kan skapa svårigheter för delaktighet. Cecilia berättar att ju äldre de blir desto mer 

kan de utrycka sig och berätta vad de vill och framföra sina tankar och åsikter. Alma nämner 

också hur barnen i hennes barngrupp inte tar så mycket egna initiativ och tror att en faktor kan 

vara att de inte kan prata det svenska språket. 

Även när det gäller att lösa konflikter med samtal är språket en förutsättning för delaktighet. 

Bianca som vid intervjutillfället arbetar med yngre barn resonerar om hur man kan lösa 

konflikter som man som pedagog inte sett hur de gick till. 

Ja det är ju jätte svårt. Men som när jag jobbade med dom äldre barnen har det ändå varit 

lättare asså för då har man kunnat frågat å oftast fått fram det då, att nämen oj nu har ju inte jag 

sett vad som hände, jag ser att du är jätte ledsen vad är det som har hänt? Å det kan va 

kompisar som kan förklara å så (Bianca).  

En tolkning är att en förutsättning för delaktighet är att kunna berätta sin version av konflikten 

så pedagogen kan ta med den i beräkningen.  

Språk är också viktigt i relationer med kamraterna. Diana berättar om barns som nyligen 

flyttat hit till Sverige från andra länder 

Dom förstår ju inge svenska alls när do kommer hit. Å för att dom ska kunna få en plats i 

gruppen så måste man hjälpa dom, dom kan ju inte ens fråga, får jag vara med å leka? (Diana) 

För att tillhöra gruppen och vara en del av det så är alltså kommunikativ förmåga en 

förutsättning. När barnen inte kan svenska kan delaktigheten minska.  
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6.2.3 Erbjudande och tillåtande miljö 

I förskollärarnas resonemang framträder det att ha en miljö på förskolan som är både 

tillåtande och som erbjuder barnen olika saker är en förutsättning för barns delaktighet. 

Bianca berättar hur de på hennes avdelning tagit fram mycket material från förråden eftersom 

”allt det materialet, det ser ju inte barnen så det är inget dom kan önska när dom inte ser”. 

Cecilia talar också om en tillåtande miljö där barnen erbjuds material som finns på deras nivå 

rent praktiskt. Hon beskriver ett exempel med ateljén där hon anser att materialet ska finnas 

tillgängliga för barnen att nå och använda själva. Miljön ska överlag erbjuda barnen olika 

alternativ och vara tillåtande så att utrymme finns för barns egna initiativ och val. 

Att erbjuda barn något blir också aktuellt i konfliktlösning i pedagogernas resonemang. 

Bianca beskriver hur man kan lösa en konflikt om leksaker genom att erbjuda ett av barnen 

något annat. Bianca menar också att man kan bryta en aktivitet genom att erbjuda något annat. 

Hon beskriver ett exempel när barn sitter länge med ”ipad”, vilket hon inte anser att barnen 

bör göra, då kan man bryta den aktiviteten genom att erbjuda något annat som barnet kan 

göra. 

Diana resonerar om hur caset ”Valkort” skulle kunna göras på ett bättre sätt. Så här resonerar 

hon: 

Hon kunde ju ha tagit fram dom här materialen å barnen, den barngruppen hon hade nu då 

kunde ju fått själva resonera om det här, hur många kan man va när man leker med djur eller 

kan vi ha dom här allihopa tillsammans i ett å samma rum? (Diana). 

På liknande sätt resonerar Alma om att barnen skulle kunna ha varit med i skapandet av 

valkorten. Att pedagogen borde ha frågat vad ska vi ha på korten osv. Alma menar att barnen 

ska vara ”med i proceduren”.  

6.2.4 Sammanfattning  

I förskollärarnas resonemang urskiljs olika förutsättningar för barns delaktighet i förskolan. 

Förutsättningar som måste uppfyllas för att barns delaktighet ska bli möjlig. Förutsättningar 

handlar om vikten att förskollärare ser och framhäver alla barn genom att till exempel skapa 

mindre grupper. Att framhäva alla barn är en förutsättning för barns delaktighet för att alla i 

en barngrupp ska få komma fram trots olikheter. Att skapa mindre grupper är att sätt att skapa 

förutsättningar för delaktighet för då får barnens olikheter, intressen och initiativ större 

utrymme. Barns kommunikativa förmåga är en förutsättning för delaktighet för att kunna säga 

sitt i ett sammanhang där man deltar och på så vis påverka sammanhanget. Att ha 

kommunikativ förmåga blir betydelsefullt även för att kunna delta i konfliktlösningar. En 

förutsättning är också miljön som erbjudande och tillåtande för att barns handlingsutrymme 

ska bli större. Handlingsutrymme framträder i förskollärarnas resonemang som att det finns 

valmöjligheter rent praktiskt och att miljön är tillåtande med fokus på regler och normer. 

Barnen ska också erbjudas deltagande och inflytande i processer som i sin tur påverkar dem 

själva. Överlag handlar förskollärarnas resonemang om förutsättningar för barns delaktighet i 

förskolan om att skapa förutsättningar för det enskilda barnet att delta och ha inflytande i 

olika sammanhang. 
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6.3 Hinder för barns delaktighet i förskolan 

I förskollärarnas resonemang framträder inte bara innehållsliga värden och förutsättningar för 

barns delaktighet, även aspekter som kan hota eller utgöra ett hinder för barns delaktighet 

framträder. Nedan presenteras detta med undertemana Yttre faktorer och Planering och 

tradition. 

6.3.1 Yttre faktorer  

Det finns aspekter som kan försvåra eller rent av förhindrar barns delaktighet. Yttre faktorer i 

form av säkerhetsfrågor är en av dem. Alma berättar hur hennes avdelning är en öppning och 

stängningsavdelning vilket innebär att även de yngre barnen vistas där en stund på morgonen 

och en stund på eftermiddagen innan förskolan stängs för dagen. På grund av detta kan de inte 

ha till exempel spel med små saker tillgängligt för deras barn och de behöver alltså be om spel 

för de står på hyllorna. Alma återkommer, i sitt resonemang, ofta till denna aspekt av hinder 

just på grund av säkerhetsskäl.  

Även om vi ska ha tillgängligt material också men på min avdelning är det så att vi öppnar och 

stänger hela huset och då har vi små barn så det är en säkerhetsgrej. Men dom vet vad som 

finns och erbjuds… å där blir det så att, där ställer vi undan saker, inte för att de inte ska få 

inflytande utan för säkerhetsskäl (Alma).  

En annan aspekt i form av yttre faktorer som kan vara ett hinder för barns delaktighet är 

avbrott. I samtliga förskollärares resonemang framträder avbrott i barns aktiviteter som 

vanligt förekommande men förskollärarna har en negativ inställning till det. Till exempel så 

berättar förskollärna hur barn ofta behöver städa undan det de håller på med mitt i leken och 

att de helst vill skapa förutsättningar för barnen där de inte behöver störas. Bianca uttrycker 

att ”ofta är det mycket avbrott i förskolans värld” och att hon önskar att barnen fick göra 

färdigt eller lämna kvar om de till exempel byggt något som de ägnat sig åt en längre stund. 

Cecilia resonerar också om avbrotten för att städerskan kommer eller för fruktätande bland 

annat men menar att barnens aktiviteter borde gå före.  

Vi bryter så mycket. Nu ska vi äta, plocka ihop, vi ska ha mellis. Asså det här med å bryta.. 

dom håller på å bygger, nej nu kommer städerskan nu får ni plocka ihop. Nej nej nej städerskan 

får göra runt idag för dom håller på å leka (Cecilia).  

En annan aspekt som kan vara ett hinder är åsikter som andra vuxna har angående barnen. 

Bianca tar upp ett exempel att om barnet vill ha en speciell jacka på sig men barnets föräldrar 

har sagt att den får hon inte ha på förskolan, då är det föräldrarnas vilja som betyder mest. 

Cecilia nämner också föräldrars åsikter när hon pratar om att vara ute eller inne. Cecilia säger 

att ”det är mycket press från föräldrar också”. Det hon syftar på är att föräldrar tycker barnen 

ska vara ute en gång om dagen så därför kan pedagoger inte alltid låta barnen välja om dom 

ska vara ute eller inne. Även kollegors åsikter kan komma i vägen för barns delaktighet när 

det råder olika åsikter om hur verksamheten ska vara.  

6.3.2 Planering och tradition 

Ett annat hinder för barns delaktighet i förskolan som framträder i förskollärarnas resonemang 

är när pedagoger har planerat något och inte släpper det till förmån för barnen. Under temat 



31 

 

Innehållsliga värden i barns delaktighet i förskolan kunde vi se hur pedagoger ska ”släppa 

sitt” till förmån för barns initiativ framträdde som viktigt. Under detta tema skildras de 

resonemang som indikerar på hur en pedagogs idé eller planering utgör ett hinder för 

delaktighet. Diana resonerar kring caset ”Samlingen”. 

Den här pedagogen som höll i samlingen, hon ville ju verkligen, hade ju planerat hur det här 

skulle gå till i samlingen å ville ju, det fick inte avvika… (Diana) 

Diana är negativ till att det är den vuxna som ska ”sitter å informerar eller vill vara den där 

läraren som står där framme å visar hur…” Cecilia resonerar också kring Karins agerande i 

caset ”Samlingen” och uttrycker att Karin borde ha följt barnens initiativ angående 

bokstäverna mer än vad hon gjorde. ”Nej jag tycker man ska fullfölja dom å fortsätta i det 

spåret å strunta i den dära, vilka som var här å det”, säger Cecilia. Vidare resonerar Cecilia 

om situationer där pedagoger har bestämt att barngruppen ska gå på utflykt då kan inte de 

barn som inte vill följa med välja utan alla måste följa med eftersom inga barn kan lämnas 

kvar ensamma på förskolan.  

När pedagoger har bestämt saker utan att ha barnens intresse eller vilja i åtanke är också ett 

hinder för delaktighet. Alma berättar hur hon delat in barnen i mindre grupper utifrån de 

tankar hon tror blir bäst och resonerar om att hon inte givit barnen inflytande utan grupperna 

är skapade utifrån vad hon själv tror är bäst. ”Å då blir det mer för min egen roll jag har gjort 

grupperna än för barnen” säger Alma. Cecilia nämner hur ateljén ofta är ett rum som bara 

används när pedagogen bestämt det. Cecilia är negativ till bordsplacering och menar att 

barnen borde få sitta var de vill eftersom de kanske vill sitta tillsammans med den kompis de 

nyss lekte med.  

I förskollärarnas resonemang framträder också traditioner som ett hinder för barns 

delaktighet. Diana berättar att de inte vill ha stora samlingar för då kan inte alla barn komma 

till tals och man kan inte följa alla barns behov. Hon berättar också att de har stora samlingar 

när de ska träna inför lucia till exempel.  

Ibland kan det ju va att nu ska vi träna, vi hade ju lucia samling, självklart så tränar man 

luciasånger (Diana).  

Cecilia och Bianca är både negativa till stora samlingar och att alla barn måste göra samma 

saker. De båda nämner påskpyssel som ett exempel. Att alla barnen ska göra samma typ av 

påskpyssel och producera för att det är påsk men Bianca säger: 

Å det har väll också varit mycket tradition förr liksom även sån här påskpyssel eller va än de 

må vara att alla ska göra. Det har vi gått ifrån (Bianca). 

Alma nämner fruktstund som ett hinder, att alla barn ska äta frukt precis samtidigt. 

6.3.3 Sammanfattning 

Förskollärarna ger uttryck för hur barns delaktighet inte alltid kan råda i förskolan. Det finns 

saker som också får utrymme som hindrar barns delaktighet. Förskollärarna nämner yttre 

faktorer som hindrar barns delaktighet som avbrott, säkerhetsaspekter och andra vuxnas 

åsikter om barnens behov. De yttre aspekterna som hindrar barns delaktighet är sådant som 
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prioriteras högre än barns initiativ. Pedagogers planering kan också utgöra ett hinder för barns 

delaktighet om pedagogen inte ”släpper sitt” och följer barns initiativ. När barnen måste delta 

i sådant de inte vill, till exempel påskpyssla, blir det ett hinder för delaktighet eftersom de 

lämnar lite utrymme för barns olika viljor. I förskollärarnas resonemang framträder hinder för 

barns delaktighet som något som hindrar den enskilda individen att få ett omedelbart 

bejakande av sitt initiativ eller intresse eller behöva delta i ett sammanhang fast man inte vill. 

Att behöva städa eller göra avbrott på grund av andra inslag i den vardagliga verksamheten 

utgör hinder som minskar möjligheterna för barnen att ha delaktighet.  

7. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens val av metod. Studiens resultat diskuteras också i relation 

till studiens syfte med hjälp av bakgrund, tidigare forskning och teoretiskt ramverk.  

7.1 Metoddiskussion 

Som datainsamlingsmetod valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer och 

anteckningar. De kvalitativa intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att jag som 

forskare fokuserade intervjun på ett ämne som i förväg var utvalt men lämnade utrymme till 

respondenterna att berätta fritt. Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor var det relevant att 

använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer eftersom de var förskollärarnas resonemang 

som var intressant. Förskollärarna uppmanades att berätta fritt och skildra exempel. Inför 

intervjun skapades en intervjuguide och jag använde samma intervjuguide till samtliga 

intervjutillfällen, dock användes den på olika sätt. I vissa fall hade frågor redan bevarats i 

respondenternas utsagor om en annan fråga. I det fallet hoppade jag över frågan. Jag ställde 

också många följdfrågor och bad respondenterna beskriva vissa aspekter som de nämnde mer 

utförligt. Trost (2010) menar att det finns en risk i att som forskare säga till den intervjuade att 

man förstår ett resonemang eller beskrivning i en intervjusituation. I flera fall anade jag att jag 

förstod vad respondenten menade i deras utsagor utifrån min erfarenhet som förskollärare. 

Vid intervjun bad jag de ändå att förklara vidare eller beskriva utförligare för att få ett 

beskrivande empiriskt material. Dock kunde det vid transkriberingen av intervjuerna uttolkas 

hur det i vissa fall blev så ändå. I de fall respondenternas utsagor var svåra att förstå vad de 

egentligen uttryckte har de sorterats bort från det empiriska materialet. Trost (2010) menar att 

forskaren måste se till att respondenten upplever forskaren som tillåtande. Han beskriver en 

risk att den intervjuade personen kan vara tveksam om hens svar är riktiga eller inte och 

speciellt i början av intervjun eftersom forskaren kan uppfattas som expert på ämnet. Vid 

några av mina intervjuer upplevde jag att respondenten var tveksam över huruvida hennes 

svar var rätt eller inte. Jag förtydligade då hur inga svar är rätt eller fel, bra eller dåliga och 

respondentens tveksamhet avtog ganska snart inpå intervjutillfället.  

Inför intervjuerna fick respondenterna läsa studiens tre stycken case och föra anteckningar 

utifrån angivna frågor. Respondenternas anteckningar har använts som empiriskt material men 

användes också under intervjutillfällena då respondenterna ofta tog stöd i sina anteckningar 

under intervjun och utvecklade resonemangen som de hade antecknat. Att använda mig av 

casen visade sig vara en givande metod för att få fatt i respondenternas resonemang om barns 
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delaktighet. I studien har det visats sig att casens innehåll har skapat starka reaktioner hos 

respondenterna. Samtliga respondenter var negativt inställda till pedagogerna i casens 

agerande och uttryckte varför och hur pedagogerna istället skulle kunna ha gjort som tydligt 

utgjort ett resonemang om barns delaktighet och vad som inte är barns delaktighet. Casen har 

också använts som exempel i respondenternas resonemang i utsagor som egentligen inte 

handlade om frågorna relaterade till casen.  

Ett alternativ till att använda mig av casen hade varit att observera respondenterna och valt 

situationer från observationerna vilka de fått föra anteckningar kring eller kommenterat. En 

risk är att fokus hamnat på hur de själva anser att de gjorde eller huruvida deras resonemang 

hänger ihop med vad de uttrycker vid intervjun vilket är inte relevant i relation till syftet i 

denna studie.  

Ett alternativ i min studie hade varit att använda mig av observationer som empiriskt material. 

Dock har en avgränsning i studien gjorts till att analysera ett antal förskollärares resonemang 

om barns delaktighet i förskolan varför observationer inte används i denna studie. Att 

undersöka demokrati i förskolans vardag med observationer som empiriskt material är 

emellertid relevant. Patel & Davidsson menar att med hjälp av observationer kan en forskare 

”studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar 

(2003, s. 88)”. Genom att observera kan information om hur det sker i verkligheten fångas in 

vilket kan utgöra ett annat resultat än denna studies resultat. Det finns en begräsning i denna 

studie att det enbart är förskollärares resonemang om barns delaktighet i förskolan som 

analyserats. Utifrån denna studie går det inte att dra eventuella slutsatser om hur förskollärare 

faktiskt gör i arbetet med barn delaktighet och demokrati i förskolans vardag. Istället kan 

denna studie skildra ett perspektiv på demokrati i förskolans vardag utifrån förskollärares 

resonemang om barns delaktighet. 

Urvalet av respondenter gjordes utifrån kriterierna att de var förskollärare och att de inte 

kände mig eller hade erfarenhet av att arbeta med mig. Förskollärarna har varierad erfarenhet 

tidsmässigt av att arbeta i förskolan vilket inte har påverkat resultatet i denna studie nämnvärt. 

Informanternas resonemang och åsikter kring fenomenet var väldigt likartade trots de relativt 

stora skillnader i hur många år de har arbetat i förskolan. Inför datainsamlingen fördes kontakt 

med 7 stycken förskollärare, dock valde jag att använda mig enbart av 4. Efter fyra intervjuer 

ansåg jag att jag hade ett tillräckligt material för min studie. Trost (2010) menar att vid 

kvalitativa intervjuer är fyra till fem intervjuer relevant för att man som forskade ska få en 

god överblick över resultatet och. De fyra respondenterna gav liknande information och därför 

valde jag att inte samla in mer empiriskt material.  

Studiens empiriska material har bearbetats och analyserats med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys där det empiriska materialet med fokus på förskollärares resonemang om 

barns delaktighet i förskolan har kodats och kategoriserats. Ett alternativ till kvalitativ 

innehållsanalys hade varit att göra en diskursanalys. Diskursanalys passar bra att använda när 

man är intresserad av att studera vilka sanningar som skapas och synliggöra sådant som tas för 

givet i en viss diskurs (Fejes & Thornberg, 2009). En risk med att använda diskursanalys i 
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denna studie är att fokus hamnat på normer och förgivet tagelser i förskollärarnas resonemang 

vilket kan minska fokus på demokrati i förskolans vardag. 

7.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras undersökningens resultat utifrån studiens syfte med hjälp av 

bakgrund, tidigare forskning och teoretiskt ramverk som redogjorts för i denna uppsats. 

Studiens syfte är att analysera ett antal förskollärares resonemang om barns delaktighet i 

förskolan och på så sätt nå kunskap om demokrati i förskolans vardag. I följande diskussion 

diskuteras aspekter av demokrati förskolans vardag som framträder i analysen av 

förskollärarnas resonemang om barns delaktighet. Resultatdiskussionen presenteras under 

rubrikerna Barns eller barnets delaktighet, Handlingsutrymme eller utrymme att handla samt 

Ledare eller följare. 

7.2.1 Barns eller barnets delaktighet 

I förskollärarnas resonemang om barns delaktighet i förskolan framträder en individualistisk 

syn på delaktighet och demokrati. Barns delaktighet framträder som något som kan omfatta 

den enskilda individen snarare än något som kan omfatta en gemenskap. 

Barn i förskolan ska utveckla demokratisk kompetens. I styrdokument framhålls att 

demokratisk kompetens inte enbart har betydelse för den enskilda individen eftersom 

demokratisk kompetens blir betydelsefull tillsammans med andra i social gemenskap 

(Skolverket, 2013). I resonemangen om barns delaktighet framträder dock den enskilda 

individens demokratiska egenskaper i form av att göra val utifrån sig själv, berätta vad man 

vill, avgöra om man vill delta i ett sammanhang eller inte vilket Biesta är kritisk mot. Biesta 

(2003; 2006) menar att för lite fokus i utbildningssystem handlar om hur individen egentligen 

kan hantera den som är olik en själv och för mycket fokus på att utveckla en isolerad individ. 

Ribaeus (2014) menar att förskolans arbete med demokrati sällan inbegriper att barn initierar 

initiativ tillsammans eller tar gemensamma beslut. Utifrån förskollärarnas resonemang i denna 

studie framträder inte barns gemensamma agerande eller beslutsfattande som en central del av 

barns delaktighet. Delaktighet handlar i förskollärarnas resonemang till stor del om den 

enskilde individens plats och agens i en grupp snarare än om gruppens gemensamma agens.  

I förskollärarnas resonemang om barns delaktighet i förskolan framträder att pedagoger ska 

tillvarata barns initiativ som ett innehållsligt värde i barns delaktighet vilket utifrån Arnérs 

(2006) förståelse av inflytande i förskolan främjar barns kreativitet och 

koncentrationsförmåga. I förskollärarnas resonemang framträder barns initiativ som 

innehållsligt värde framförallt med ett individuellt fokus. Till exempel uttryckte samtliga 

förskollärare hur Karin i caset ”Samlingen” borde ha tagit fasta på barnens initiativ istället för 

att fortsätta med sitt. I samlingen är det endast ett fåtal barn av de tio barns som deltar som tar 

initiativ. Detta kan problematiseras utifrån Sandviks (2007) teori om barns delaktighet. 

Sandvik menar att låta barn få utlopp för sina enskilda långsiktiga eller kortsiktiga viljor och 

behov inte ska prägla förståelsen av barns delaktighet. Förskollärarnas resonemang skildrar 

tydlig en sådan förståelse av barns delaktighet. 
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Eftersom barn i förskolan är olika tar de olika mycket initiativ och använder 

handlingsutrymmet på olika sätt och att vad som är möjligt och inte möjligt att påverka i 

förskolans verksamhet kan uppfattas olika av olika barn menar Westlund (2011). I 

resonemangen uttrycker förskollärarna hur alla barn inte tar lika mycket initiativ. Detta 

förstärker en individualistisk syn på barns delaktighet eftersom möjligheten till delaktighet 

förutsätter att barn har förmåga att ta initiativ och berätta vad de vill.  

I förskollärarnas resonemang uttrycker de olika hinder för barns delaktighet i förskolan. De 

hinder förskollärarna ger uttryck för innebär något som hindrar den enskilda individens 

omedelbara tillfredställelse av sitt initiativ eller vilja. Till exempel berättar förskollärarna att 

de är mycket avbrott i förskolans vardag viket innebär att barn måste avbryta sin lek på grund 

av att man ska gå ut eller att de ska städa. I resonemangen uttrycks hur barnen istället borde få 

bestämma själva när de ska städa eller gå ut vilket tillskriver barnen en demokratisk roll som 

individualistiskt subjekt som kan ta egna beslut.  

I förskollärarnas resonemang om barns delaktighet i förskolan riktas fokus på barns 

möjligheter att vara ett individualistiskt subjekt och barns delaktighet handlar om att den 

enskilda individen ska få utlopp för sin vilja eller behov. Förskollärarna uttrycker en tunn 

demokratiförståelse eftersom barns delaktighet förstås som en enskilds individs rättighet 

vilket gör att demokrati i förskolans vardag begränsas till ett individualistiskt perspektiv på 

demokrati. En tjock förståelse av demokrati med fokus på att pedagoger vägleder barn i att 

hantera ett pluralistiskt samhälle skulle istället öppna upp för en vidare förståelse av barns 

delaktighet i förskolan vilket i sin tur kan bidra till en vidare förståelse av demokrati i 

förskolans vardag. Barns delaktighet kan med en tjock demokratiförståelse förstås som ett 

sammanhang där barnen tillskrivs demokratiska roller som politiska subjekt som ständigt 

handlar och vars handlingar bemöts av varandra, alltså av ett annat politiskt subjekt.  

7.2.2 Handlingsutrymme eller utrymme att handla 

I förskollärarnas resonemang om barns delaktighet i förskolan framträder handlingsutrymme 

på olika sätt. Barnen ska få möjligheter till konkret handlingsutrymme men också ett mer 

abstrakt handlingsutrymme. Barns handlingsutrymme framträder dock i förskollärarnas 

resonemang som villkorad och barnen erbjuds möjligheter att handla i ett avgränsat utrymme. 

I förskollärarnas resonemang uttrycks vikten av att barn själva kan initiera ett initiativ eller en 

aktivitet genom att möjliggöra i miljön. Det handlar konkret om att material ska finnas på 

barnens nivå och att det ska vara en miljö som ger barnen handlingsutrymme att själva göra 

val. Resonemanget kan jämföras med Ribaeus (2014) beskrivning av en individualistisk 

demokratihändelse som innebär att barns individuella handlande ges utrymme och möjligheter 

utan att de initieras av en vuxen. Genom att ge barn konkret handlingsutrymme ges de 

möjligheter till individualistiska demokratihändelser. Lindgren och Halldén (2001) beskriver 

föreställningar om det autonoma barnet som ett barn som tar ansvar för den gemensamma 

miljön och har rätt till självbestämmande. Det autonoma barnet framträder i förskollärarnas 

resonemang angående konkret handlingsutrymme. Emellertid kan handlingsutrymmet behöva 

begränsas. Förskollärarna beskriver hur säkerhetsaspekter kan utgöra ett hinder för barns 

delaktighet till exempel i de fall yngre barn vistats på avdelningen. Det yngre barnets 
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delaktighet innebär mindre handlingsutrymme vad gäller den fysiska miljön och en tolkning 

är att de valen har gjorts utifrån föreställningar om det beroende barnet som är i behov av 

vuxnas omsorg och ansvar över dem (Lindgren & Halldén, 2001).  

I förskollärarnas resonemang framträder hur handlingsutrymmet även har en mer abstrakt 

dimension. De nämner att miljön ska vara tillåtande vilket har att göra med eventuella regler 

eller ramar som reglerar barns möjligheter i förskolans praktik. Förskollärarna berättar till 

exempel hur barnen får flytta material vart de vill och själva välja om de vill delta i vissa 

aktiviteter som erbjuds. Till exempel ska barnen få lämna en samling om de vill och deras 

spontana initiativ ges utrymme. Forskning (Westlund, 2011, Dolk, 2013) visar hur barns 

delaktighet i förskolan handlar om att skapa handlingsutrymme för barnen. I förskollärarnas 

resonemang om handlingsutrymme uttrycks en tunn demokratiförståelse och 

handlingsutrymmet framträder som ett demokratiskt sammanhang där den enskilda individen 

får erfara demokrati genom utbildning med fokus på att veta och utnyttja sina rättigheter.  

Bae (2009) menar att delaktighet i relation till demokrati ibland lägger för stor vikt på 

metoder för att barns individualistiska vilja ska komma fram vilket blir tydligt i 

förskollärarnas resonemang om handlingsutrymme. Resonemangen om handlingsutrymme 

tillskriver barnet en demokratisk roll som individualistiskt subjekt som tänker själv och tar 

egna beslut. I styrdokument framhålls dock hur förskolans demokratiuppdrag innebär att inte 

enbart ha ett individuellt fokus eftersom demokratisk kompetens först blir användbar 

tillsammans med andra (Skolverket, 2013).   

I förskollärarnas resonemang om barns delaktighet framträder möjlighet att välja som ett 

innehållsligt värde. Barnen ska få göra val utifrån sig själva och förskollärarna berättar hur de 

vill skapa olika alternativ vad gäller material och aktiviteter så att alla barnen hittar något som 

faller dem i smaken. Dolk (2013) är kritiskt till att delaktighet innebär rätten att välja och 

bestämma. Hon menar att i demokratisk mening kan detta ge en felaktig uppfattning om vad 

demokrati innebär. I resonemangen framträder dock barn handlingsutrymme som begränsat 

eftersom det handlar om möjligheten för individen att göra val. Individen ska få möjlighet att 

välja om den vill delta i ett sammanhang eller inte, snarare än att vara delaktig i utformningen 

av sammanhanget. Forskning (Elvstrand, 2009, Westlund, 2011, Dolk, 2013) menar att barns 

delaktighet i förskolan ofta innebär att barn får göra val inom vissa ramar och inte som en 

möjlighet att utforma ramarna. Utifrån detta framstår barns handlingsutrymme som ett 

utrymme för det enskilda barnet att göra val inom och inte som en möjlighet att påverka 

utrymmets utformning.  

7.2.3 Ledare eller följare 

Barns och pedagoger tillskrivs roller som ledare och följare i förskollärarnas resonemang om 

barns delaktighet i förskolan. 

I förskollärarnas resonemang framträder barns intressen och initiativ som något med hög 

prioritet och något som har förmån framför pedagogens planering, trots att även den är 

baserad på de man tror barnen är intresserad av. Till exempel så berättar förskollärarna hur de 

ska ”släppa sitt” och ”följa” barnens initiativ i en samling. Barns delaktighet minskar när 
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pedagogen styr för mycket och håller sig till sin planering. Förskollärarnas resonemang om att 

pedagogen ska följa barns initiativ kan jämföras med Arnérs (2006) förståelse av begreppen 

delaktighet och inflytande. Arnér menar att delaktighet handlar om att barnen tar del av något 

som någon annan har planerat och inflytande däremot är att barnen på ett påtagligt sätt kan 

påverka sammanhanget. I resonemangen ger förskollärarna uttryck för hur barn ska ha 

inflytande för att barns delaktighet ska ske, det räcker inte med att barnen tar del av något som 

en pedagog planerat, trots att det är baserat på barns intressen. 

Förskollärarnas resonemang om att följa barn kan också jämföras med Pramling Samuelsson 

och Sheridans (2003) argumentation om barns delaktighet som pedagogik. De menar att när 

pedagoger tolkar barns agerande kan de få insikt i vad som intresserar barnen och på så vis ta 

vara på barns intressen. Barns delaktighet får således en pedagogisk dimension. I 

förskollärarnas resonemang om att följa barn räcker det inte med att skapa pedagogiska 

sammanhang baserade på deras intressen utan deras spontana intressen ska tas vara på här och 

nu. Detta kan problematiseras utifrån aspekten att barn tar olika mycket initiativ vilket kan 

leda till att ett sammanhang utformas utifrån ett enskilt barns initiativ. När pedagoger följer ett 

enskilt barns initiativ som utformar sammanhanget som flera barn deltar i tillskrivs de barnet 

en roll som ledare. Dock en styrande ledare som förskollärarna är kritiska till i de fall en 

vuxen är ledare på det sättet eftersom barnets initiativ styr sammanhanget utformning. Utifrån 

Andersons och Sandgrens (2015) beskrivning av delaktighet som handlar om att delta i ett 

gemensamt sammanhang och i sammanhanget ha möjligheter att påverka får förskollärarnas 

resonemang om att följa barnen en individualistisk karaktär eftersom möjligheten att påverka 

det gemensamma sammanhanget tilldelas den enskilda individen snarare än gruppen som 

gemenskap.  

Elvstrand (2009) framhåller hur elevers delaktighet i skolan inte är kontinuerlig utan 

möjligheten till delaktighet varierar mellan lektionerna. I förskollärarnas resonemang 

framträder barns delaktighet i förskola också som okontinuerlig. Barens delaktighet varierar 

och i förskollärarnas resonemang framträder också pedagogen som ledare. Pedagogens roll 

som ledare synliggörs i resonemangen om barns delaktighet som utrycker hur demokrati blir 

ett kunskapsinnehåll för framtiden genom att barnen ska tillägna sig demokratiska 

värderingar. Till exempel berättar Diana att de har barnmöte på hennes avdelning där barnen 

tillsammans med pedagogerna får diskutera och ta gemensamma beslut om aktuella saker på 

avdelningen. Barnmötena initieras av pedagogerna och pedagogerna leder barnmötet. Dolk 

(2013) menar att demokrati blir något som ska läras ut till barnen då den intar en sådan 

formell roll som barnmötet gör. Barnmötet skildrar en demokrati i förskolans vardag som 

fördemokratisk där pedagogen är ledare och barnen följare.   

I förskollärarnas resonemang om att pedagoger ska följa barn framträder en individualistisk 

förståelse av delaktighet där barnen tillskrivs en roll som ledare. I förskollärarnas resonemang 

där pedagogen framträder som ledare uttrycks delaktighet som något som ska förbereda 

barnen inför framtiden och demokrati i förskolans vardag blir i de sammanhangen 

fördemokratisk. Rollerna som ledare och följare framträder i resonemangen om barns 

delaktighet som något som finns hos barnen, eller framförallt det enskilda barnet, eller hos 

pedagogen. Barns delaktighet i förskolan inbegriper således att det finns en ledare, ett 
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demokratiskt subjekt som tar initiativ, och följare som följer initiativet. Rollen som följare 

tillskrivs en demokratisk roll som demokratiskt objekt i syfte att uppnå demokrati för den 

enskilda individen, individualistisk demokrati, eller i syfte att uppnå demokrati i framtiden, 

fördemokrati. 

 

7.3 Sammanfattning och slutsatser 

Förskolan kan förstås som en institution där framtidens medborgare ska utvecklas och barnen 

ses som en investering för framtiden (Saar, Hägglund & Löfdahl, 2009). I förskolan ska 

barnens demokratiska förståelse och kompetens grundläggas för att de i framtiden vara en god 

demokratisk medborgare. Barnen ska göras delaktiga i förskolan inom ramen för 

demokratiarbete. Forskning visar att det finns svårigheter med att arbeta med barns 

delaktighet och förskolans demokratiuppdrag är i många fall oreflekterat (Westlund, 2011, 

Dolk, 2013, Ribaeus, 2014). Syftet med denna studie har varit att analysera ett antal 

förskollärares resonemang om barns delaktighet i förskolan och på så sätt nå kunskap om 

demokrati i förskolans vardag. Studiens resultat visar hur demokrati i förskolans vardag, i 

förskollärarnas resonemang om barns delaktighet i förskolan, framträder som individualistisk. 

Förskollärarnas resonemang om barns delaktighet uttrycker hur de vill skapa möjligheter och 

handlingsutrymme för den enskilda individen att göra val och utnyttja sina rättigheter att 

bestämma om sig själv. Resonemangen skildrar således hur barns delaktighet är ett sätt att 

möjliggöra för barnet att tillskrivas en demokratisk roll som individualistiskt subjekt. 

Förskollärarnas resonemang skildrar också en fördemokratisk dimension där barnen ska 

undervisas i demokrati och utveckla demokratiska värderingar. I förskollärarnas resonemang 

som skildrar den fördemokratiska dimensionen av barns delaktighet framträder pedagogens 

roll som ledare och barnen tillskrivs en demokratisk roll som objekt i syfte att uppnå 

demokrati i framtiden. Utifrån studiens resultat kan demokrati i förskolans vardag också 

förstås som skendemokratisk eftersom barns delaktighet framträder som något som kan ges 

eller tas av pedagogerna. 

Denna studie skildrar hur barns delaktighet i förskollärarnas resonemang präglas av en tunn 

demokratiförståelse med fokus på individens rättigheter göra val utifrån sig själv. Demokrati i 

förskolans vardag blir såldes individualistisk. Studiens resultat kan bidra med ett 

problematiserande av barns delaktighet i förskolan utifrån förskolans samhälleliga uppdrag att 

utveckla en demokratisk medborgare genom att vila på en demokratisk grund. I studien 

framträder barns delaktighet som något som bidrar till den enskilda individens demokratiska 

rättigheter snarare än till gruppens demokratiska gemenskap där alla individerna får möjlighet 

att vara politiska subjekt som handlar. Utifrån Biestas (2003; 2006) argument att en människa 

lär sig demokrati mest kraftfullt från de sammanhang de ingår är det intressant att ifrågasätta 

vilken typ av demokratisk medborgare förskolan genom sitt arbete med delaktighet och 

demokrati ämnar att utveckla? 
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7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Flera forskningsfrågor kan ställas för att få mer kunskap om demokrati i förskolans vardag. 

Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur barns delaktighet levandegörs i 

pedagogers och barns konkreta handlingar i förskolans vardag för att besvara frågor om hur 

barns delaktighet kan göras möjligt för flera barn samtidigt och hur balansen mellan barnet 

som individ och barnen som grupp hanteras av pedagoger i förskolans vardagliga praktik. 

Ytterligare en fråga i behov att ställas för att nå kunskap om demokrati i förskolans vardag 

berör pedagogens roll. I denna studies resultat framträder hur barns delaktighet inbegriper 

roller som ledare och följare och den pedagogiska ledarrollen framstår som hinder för barns 

möjligheter att vara ett demokratiskt subjekt vilket bör problematiseras vidare. Frågan om hur 

pedagoger i förskolan kan förhålla sig till barns delaktighet utan att göra avkall på sin roll som 

pedagogisk ledare och samtidigt skapa möjligheter för alla barnen att vara politiska subjekt 

blir intressant att undersöka för att nå vidare kunskap om demokrati i förskolans vardag. 
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om deltagande i undersökning 

 

Hej förskollärare! 

Jag heter Sanna Bäcke och arbetar som förskollärare. Jag studerar också magisterprogram i 

pedagogik vid Högskolan i Skövde. Just nu håller jag på med mitt examensarbete och 

genomför en studie där syftet är att analysera ett antal förskollärares resonemang om barns 

delaktighet i förskolan och på så sätt nå kunskap om demokrati i förskolans vardag.  

Du, i din roll som förskollärare, tillfrågas härmed att delta i undersökningen som respondent. 

Som respondent i min undersökning deltar du på en enskild intervju. Inför intervju blir du 

tilldelade tre stycken skriftliga case som är fiktiva situationer där barns delaktighet i 

förskolans verksamhet synliggörs på olika sätt. Du läser casen och för anteckningar utifrån 

angivna frågor. Anteckningarna tas med till intervjun. Intervjun beräknas ta ca 45 min.  

Studien genomförs med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär 

att ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när du vill. Deltagandet är 

helt konfidentiellt. Ditt namn eller din arbetsplats kommer ej att kunna identifieras. Material 

och information kommer endast användas i undersökningssyfte och förvaras på en oåtkomlig 

plats för andra än mig. Resultatet av min undersökning presenteras i en magisteruppsats vid 

Högskolan i Skövde. 

Jag hoppas att Du vill delta i min studie. Jag kommer självklart ta hänsyn till varje 

respondents personliga önskemål om praktiska frågor vad gäller tid och plats för intervju så 

att det passar just Dig. 

Jag hoppas att du tar dig tid att delta i min undersökning. För vidare upplysningar är du 

välkommen att kontakta mig på mail eller telefon.  

Med vänliga hälsningar  

Sanna Bäcke 

Mail: xxxx  

Telefonnummer: xxxx 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Förfrågan om deltagande observation 

Hej förskollärare! 

Jag heter Sanna Bäcke och arbetar som förskollärare. Jag studerar också magisterprogram i 

pedagogik vid Högskolan i Skövde. Just nu håller jag på med mitt examensarbete och 

genomför en studie där syftet är att analysera ett antal förskollärares resonemang om barns 

delaktighet i förskolan och på så sätt nå kunskap om demokrati i förskolan vardag. 

Du, i din roll som pedagog på förskola, tillfrågas härmed att delta i mina förberedelser inför 

datainsamlingen till min undersökning. Att delta i förberedelserna innebär att du tillåter mig 

att genomföra deltagande observation på din avdelning. Som deltagande observatör är jag 

delaktig i den dagliga verksamheten och observerar vad som händer. 

De deltagande observationerna kommer inte att fungera som empiri i min undersökning och 

kommer alltså inte att presenter som resultat. Observationerna ska endast användas av mig för 

att förbereda case inför kommande intervjuer med respondentera. Ett case är en fiktiv 

situation som ska fungera som underlag inför mina intervjuer. Inspiration till skapandet av 

case hämtas således från mina observationer.  

Studien genomförs med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär 

att ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när du vill. Deltagandet är 

helt konfidentiellt. Ditt namn eller din arbetsplats kommer ej att kunna identifieras. Material 

och information kommer endast användas i undersökningssyfte och förvaras på en oåtkomlig 

plats för andra än mig. Resultatet av min undersökning presenteras i en magisteruppsats vid 

Högskolan i Skövde. 

Jag hoppas att Du vill delta i min studie. För vidare upplysningar är du välkommen att 

kontakta mig på mail eller telefon.  

Med vänliga hälsningar  

Sanna Bäcke 

Mail: xxxx 

Telefonnummer: xxxx 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 3 

Case 

Instruktioner: Läs varje ”case” och skriv ner anteckningar utifrån de angivna frågorna. Tänk 

på att det inte finns något rätt eller fel svar. Du ska bara skriva hur du tänker och resonerar 

kring de angivna frågorna. Anteckningarna tas med till intervjutillfället. 

Samlingen 

Det är samling och ca 10 st barn sitter i en ring på en rund matta. Pedagogen Karin leder 

samlingen och i ringen sitter även pedagogen Kalle. Karin sitter framför en tavla och 

informerar barnen om vilka barn som är på förskolan idag genom att sätta foton på barnen på 

tavlan. Karin informerar också om vad som ska hända under dagen på avdelningen. Ett barn 

glider bakåt ur ringen och börjar pilla på en leksak som ligger på golvet. Karin säger till 

barnet: - Lägg ifrån dig den där, kom tillbaks till ringen, vi har ju samling nu. Hen kommer 

och sätter sig i ringen igen. Ett annat barn pratar rätt ut om vilken bokstav ett barn böjar på. 

Karin bekräftar barnet och fortsätter att fråga om vilka bokstäver barnens namn börjar på. Fler 

barn blir involverade och vill berätta. Efter stunds prat om bokstäver fortsätter Karin att 

informera om dagen. Två barn som sitter bredvid varandra i ringen börjar viska till varandra 

om vilken bokstav deras föräldrar börjar på. Kalle, som sitter närmast dem säger: - Scchh, 

lyssna på Karin nu och pekar på Karin. Barnen slutar att viska till varandra och tittar på Karin.  

Frågor: 

Känner du igen i situationen, hur i så fall? 

Hur tänker du om barnens roller i situationen? 

Hur tänker du om Karin och Kalles agerade?  

Övriga kommentarer eller tankar? 

Valkort 

Barnen sitter i en ring på golvet och framför dem ligger bilder på olika material att leka med. 

På bilderna är det byggbara magneter, djur, bilar och lego. Barnen ska en och en få välja vad 

de vill leka med. Pedagogen Britt sitter med och leder själva valstunden. Hon förklarar att 

barnen ska få välja en av sakerna att leka med. Barn efter barn väljer det materialet som de 

vill leka med. Ett barn får svårt at välja. - Jag kan inte välja, säger barnet. Britt säger - Jo men 

välj nu. Barnet säger - Jag vill leka med flera saker. Britt säger - Nej du får välja en av 

sakerna att leka med nu. Vad väljer du? Barnet säger igen - Jag vill leka med flera saker, både 

magneter och bilar ju. Britt säger - Men idag ska vi bara välja en av sakerna. Välj nu annars 

väljer jag åt dig. Barnet sätter armarna i kors, vänder sig bort från ringen, tittar ner i golvet 

och ser sur ut. Britt säger: - Men då väljer jag bilarna åt dig. 



 
 

Frågor 

Känner du igen situationen, hur i så fall? 

Hur tänker du kring att barnen bara fick välja en aktivitet? 

Vad tror du är Britts tanke med att de bara får välja en aktivitet? 

Hur tänker du om Britts agerande? 

Övriga kommentarer eller tankar? 

 

Cirkusshowen  

Det är fri lek inomhus och i ett rum vistas fler barn. På golvet sitter två barn och bygger med 

lego. Två andra håller på med fysiska aktiviteter som liknar cirkuskonster. Pedagogen Jonas 

kommer in i rummet och ser barnen som ägnar sig åt cirkuskonster. Jonas uppmuntrar deras 

aktivitet. Barnen säger att de vill ha uppvisning för de andra barnen på avdelningen. Jonas tar 

vara på barnens initiativ och säger - Vilken kul idé, hur ska det gå till? ”Cirkusbarnen” säger 

att de barn som sitter på golvet och bygger med lego måste flytta på sig så de får större 

utrymme till showen. Barnen som bygger med lego vill inte flytta på sig eller avbryta sin lek. 

- Men vi bygger ju. Vi vill inte se någon cirkus, säger barnen. Jo men tänk va kul! säger 

Jonas. - Ni kan flytta legot och fortsätta sen. Då får de mer utrymme till showen. - Men det 

går sönder om vi flyttar på det, säger barnen som bygger med lego. ”Cirkusbarnen” brer ut sig 

och Jonas flyttar försiktigt undan legot. Cirkusbarnen övar på sin show. Jonas går runt och 

säger till alla barnen på avdelningen att det blir cirkusshow. Några barn springer in och vill 

titta. Några som spelar ipad vill inte se showen. Jo men det går snabbt. Kom! säger Jonas och 

tar barnen i händerna och leder med dem in i cirkusrummet. Barnen som byggde med lego är i 

rummet och ska titta på showen. Showen kan börja! 

Frågor: 

Känner du igen situationen? På vilket sätt? 

Hur tänker du kring Jonas agerande? 

Hur tänker du om barnens olika viljor i denna situation? 

Övriga kommentarer eller tankar? 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 

Intervjuguide 

Intervjun inleds med att jag berättar om studiens syfte och intervjuns upplägg. Jag informerar 

om att informanten med fördel kan berätta fritt och utvidgande kring mina frågor samt att jag 

kommer att ställa följdfrågor utifrån vad informanten berättar. Informanten får sedan inleda 

med att berätta om sitt arbete och sin erfarenhet av arbete i förskolans verksamhet. Frågor 

ställs utifrån casen som informanten blivit tilldelas inför intervjutillfället och kompletteras 

med övriga intervjufrågor. 

Samlingen 

Hur tänker du om att barn tar egna initiativ i en samling eller annan styrd aktivitet? 

Beskriv hur barns initiativ kan tas tillvara på i en samling eller annan styrd aktivitet? 

Har det någon betydelse vilket/vilka barn som tar initiativ? 

Vem/vilka avgör vilken hur en samling utvecklas? 

 

Valkort 

Hur tänker du om situationen? 

Hur resonerar du kring denna typ av aktivitet i förhållande till förskolans demokratiska 

uppdrag? 

 

Cirkusshowen 

Hur tänker du om situationer där barns olika viljor eller behov går isär? 

Hur tänker du om din roll i barns fria lek? 

 

Övriga intervjufrågor: 

På vilket sätt är barns tankar och åsikter användbara i förskolans verksamhet?  

Vad betyder barns initiativ för förskolans verksamhet? 

Hur tänker du om barns roll i beslutsfattande i förskolans vardagliga verksamhet? 

Hur tänker du att förskolans miljö kan möjliggöra eller begränsa barns initiativ och idéer? 

 


