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Abstract 

The aim of this study is to examine institutional democracy events in preschool based on the 

following questions. 

 

 Which possibilities does the preschool as an institution afford children when it comes 

to individualistic democracy events?  

 

  How can preschool teachers facilitate individualistic democracy events for children in 

preschool? 

 

 How can preschool teachers make visible individualistic democracy events in 

preschool? 

 

Semi structured interviews have been used as a method to enable a study of institutional 

democracy events in preschool and to be able to answer the study’s questions in the best way. 

Four preschool teachers from a preschool in a medium sized Swedish municipality have taken 

part in the interviews. 

 

The result shows that preschool as an institution gives children good possibilities to 

individualistic democracy events under certain conditions. Furthermore, the result shows that 

preschool teachers can enable individualistic democracy events in preschool by actively 

working towards an accessible and acceptant environment with confident children. The result 

of the study’s last question shows that making individualistic democracy events visible in 

preschool can take place through the preschool’s evaluations and documentation work. 

 

 

Keywords 

Individualistic democratic events, preschool, children’s influence, preschool teacher, 

democratic events, participation. 

 

  



Sammanfattning 

Denna studies syfte är att undersöka institutionella demokratihändelser i förskolan utifrån föl-

jande frågeställningar. 

 

 Vilka möjligheter ger förskolan som institution barn till individualistiska demokrati-

händelser? 

 

 Hur kan förskollärare möjliggöra individualistiska demokratihändelser för barnen i 

förskolan?  

 

 Hur kan förskollärare synliggöra individualistiska demokratihändelser i förskolan? 

 

För att möjliggöra ett undersökande av institutionella demokratihändelser i förskolan och för 

att kunna besvara studiens frågeställningar på bästa sätt har semistrukturerade intervjuer an-

vänts som metod. Fyra förskollärare från en förskola i en mellanstor svensk kommun har del-

tagit i intervjuerna. 

 

Resultatet visar att förskolan som institution ger barn goda möjligheter till individualistiska 

demokratihändelser under vissa förutsättningar. Vidare visar resultatet att förskollärare kan 

möjliggöra individualistiska demokratihändelser i förskolan genom att aktivt arbeta för en till-

gänglig och tillåtande miljö med trygga barn. Resultatet för studiens sista frågeställning visar 

att ett synliggörande av individualistiska demokratihändelser i förskolan kan ske genom för-

skolans utvärderingar och dokumentationsarbete.  

 

Nyckelord 

Individualistiska demokratihändelser, förskola, barns inflytande, förskollärare, 

demokratihändelser, delaktighet. 

  



Innehållsförteckning 

 
Inledning .......................................................................................................................... 1 

Bakgrund problemområde ........................................................................................................ 2 

Syfte ........................................................................................................................................ 3 
Frågeställningar ............................................................................................................................................. 3 

Forskningsöversikt ............................................................................................................ 4 

Hinder och möjligheter för Inflytande och delaktighet ............................................................... 4 

Demokrati genom Inflytande och delaktighet ............................................................................ 6 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................ 8 

Metodologisk ansats och val av metod ............................................................................ 10 

Metod .................................................................................................................................... 10 

Urval och generaliserbarhet .................................................................................................... 11 

Genomförande, reliabilitet och validitet .................................................................................. 11 

Forskningsetik ........................................................................................................................ 13 

Resultat och analys ......................................................................................................... 14 

Möjligheter till individualistiska demokratihändelser i förskolan .............................................. 14 

Hur barnets individualistiska demokratihändelser möjliggörs i förskolan .................................. 16 

Hur barnets individualistiska demokratihändelser synliggörs i förskolan .................................. 17 

Sammanfattande analys ......................................................................................................... 18 
Frågeställning 1 ............................................................................................................................................ 18 
Frågeställning 2 ............................................................................................................................................ 18 
Frågeställning 3 ............................................................................................................................................ 19 

Diskussion ....................................................................................................................... 20 

Metoddiskussion .................................................................................................................... 20 

Resultatdiskussion .................................................................................................................. 22 

Slutsatser ............................................................................................................................... 25 

Fortsatt forskning ................................................................................................................... 27 

Referenser ...................................................................................................................... 28 

 

 

Bilagor 
    Bilaga 1- Informationsbrev 
    Bilaga 2- Intervjuguide 



 

1 

 

Inledning 
Det tilldelade ämnet för denna studie är demokrati och barns rättigheter i förskolan. Min 

första spontana tanke som dyker upp är, vad är egentligen demokrati i förskolan och hur ser 

det ut i praktiken? Enligt Nationalencyklopedin (Lundquist, 1991) betyder demokrati folk-

styre eller folkmakt. Därav tolkas innebörden av demokrati i förskolan på så sätt att det är för-

skolans alla gemensamma aktörer, barn såväl som vuxna som tillsammans ska styra. Det ska 

således vara förskolans gemensamma aktörer som tillsammans ska ha makten över det som 

sker inom förskolan.  

 

Alla som arbetar inom skolans verksamhet i Sverige har styrdokument att rätta sig efter. Dessa 

styrdokument är lagar, läroplaner, förordningar, föreskrifter och allmänna råd ifrån skolverket. 

Två av dessa styrdokument som förskolan har att rätta sig efter är skollagen (SFS 2010:800) 

och läroplan för förskola (Skolverket, 2010). I förskolans läroplan beskrivs förskolans värde-

grund och uppdrag samt dess mål och riktlinjer.  Det första som står att läsa i förskolans läro-

plan är att ” Förskolan vilar på demokratisk grund” (Skolverket, 2010, sid 4). Vidare står det 

att ”en viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rät-

tigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på” (Skolverket, 2010, sid 4). Under rubriken barns inflytande står det att ” I förskolan läggs 

grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att 

de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De be-

hov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för ut-

formningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” (Skolverket, 2010, 

sid 12).  

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap. kvalitet och inflytande 9 § ska barn och elever ges in-

flytande över utbildningen. Enligt 1 kap. inledande bestämmelser 4 § ska utbildningen för-

medla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokra-

tiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns 

och elevers olika behov. Med dessa texter som grund är min uppfattning att det är viktigt att 

studera hur frågor rörande demokrati fungerar i förskolans praktik. Efter att ha läst närmare i 

Nationalencyklopedin (Lundquist, 1991) och förskolans läroplan (Skolverket, 2010) samt 

skollagen (SFS 2010:800) växer nya tankar fram och funderingar angående vad demokrati i 

förskolan innebär. Med tanke på läroplanens (Skolverket, 2010) och skollagens (SFS 

2010:800) texter om demokrati anses att dessa frågor är av stor relevans för min förskollärar-

profession. 

  

Min ambition är att undersöka hur ett demokratiskt arbetssätt i förskolan kan se ut. Detta då 

många av de aktiviteter som sker på en förskola är schemalagda. Genom dessa scheman syn-

liggörs förskolan som institution. De tydliggör vad barnen ska göra och vad som anses vara 

viktigt (Markström, 2007). Denna studie kommer därför undersöka hur ett demokratiskt ar-

betssätt kan se ut, utifrån de institutionella villkor och strukturer som är rådande inom försko-

lan. Ribaeus (2014b) beskriver och definierar de situationer som på något sätt är kopplat till 

demokrati mellan förskollärare och barn som institutionella demokratiska händelser. Dessa 
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demokratiska händelser delas sedan in i olika kategorier. En av de kategorierna är individual-

istiska demokratihändelser där det enskilda barnet tillåts ge uttryck för ett individuellt hand-

lande utan att det initieras av vuxna, vilket kommer att beskrivas närmare under teoretiska 

utgångspunkter. 

 

Bakgrund problemområde 

Under de senaste åtta åren har jag så gott som dagligen varit i kontakt med förskoleverksam-

het dels genom att arbeta som barnskötare, men även som förälder. Mina tidigare erfarenheter 

av barns individualistiska demokratihändelser i förskolan är att dessa är mycket begränsade. 

Min erfarenhet är att många av de demokratihändelser som utspelar sig på förskolor på ett el-

ler annat sätt är villkorade utifrån förskolans pedagoger och av förskolan som institution. Min 

åsikt är att förskolans alla demokratihändelser är viktiga var och en på sitt sätt. Med det menas 

inte att de sker som separata händelser, utan att de flyter ihop i varandra precis som i Ribaeus 

(2014b) modell. Min erfarenhet är att förskolan som institution många gånger försvårar bar-

nets möjligheter till individualistiska demokratihändelser. 

 

En av grundidéerna bakom förskolan är att barnen som vistas där blir till medlemmar av dess 

kollektiv. De deltar i den organiserade verksamheten, samtidigt behöver de få möjlighet att på 

egen hand utveckla individuella intressen. Då förskolan har ett uppdrag att utbilda och fostra 

demokratiska samhällsmedborgare är det förskollärarens uppgift att hantera de motsättningar 

som uppstår mellan barnet som individ och kollektivet (Ribaeus, 2014a).  Enligt Skolverkets 

(2013a) allmänna råd om barngruppens och miljöns betydelse i det pedagogiska arbetet, bör 

arbetslaget fortlöpande analysera och reflektera. Arbetslaget bör också kritiskt granska hur de 

egna värderingarna och föreställningarna när det gäller hur normer och värden tar sig uttryck i 

verksamheten. Detta då skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen (Skolverket, 2010) anger att 

barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Barn som bjuds in 

till delaktighet i förskolans vardag kan på ett mer självklart sätt ta plats i större och mer for-

mella sammanhang vid senare tillfälle (Skolverket, 2013b).  

 

Exempel på frågor som enligt Skolverket (2013a) bör beaktas är, om många av förskolans 

rum i på förhand är fyllda med ett visst material avsett för ett bestämt ändamål. Om regler för 

vad som är tillåtet och inte i rummet finns. Om förväntningar finns för vilken sorts lek som 

ska utföras i de specifika rummen. Frågor som bör ställas är om det finns utrymme för barnets 

egna innovationer i de specifika rummen. Erbjuder rummen barnet möjlighet att själv förändra 

rummet och har barnet möjlighet att på egen hand nå och tillägna sig det material som rummet 

erbjuder, eller måste barnet be om hjälp och tillåtelse från en vuxen för att möjliggöra ett eget 

brukande av materialet. Kan materialet användas fritt efter barnets fantasi, eller finns det reg-

ler och förväntningar från de vuxna angående vad materialet är tänkt att användas till. Dessa 

frågor kommer i den fortsatta studien att sammanfattas som kodade, om förskolans rum på 

förhand är kodade. Då barnet upplever den fysiska miljön som otillgänglig och icke stimule-

rande utforskar och leker barnet inte i den miljön. Detta kan hämma barnets utveckling fysiskt 

såväl som kognitivt och socialt (Skolverkets, 2013a). Förskolan är barnets arbetsplats där en 

förutsättning för dess delaktighet och inflytande är insyn. Vilket gäller på flera nivåer i försko-
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lan. Barnet behöver få vardagen i förskolan begripliggjord. Det yngre barnet med utgångs-

punkt i sin verksamhet och det äldre barnet utifrån sin. Viktigt är att barnet förstår varför de 

normer som finns är rådande, varför de beslut som är fattade gäller. Att dölja information för 

barnet är en slags maktutövning, även i de fall det sker omedvetet (Skolverket, 2013b). 

 

Mot denna bakgrund anses att ett viktigt problemområde att undersöka är förskolans institut-

ionella demokratihändelser med fokus på de individualistiska demokratihändelserna. En av-

sikt med denna studie är en förhoppning om att bidra till ett synliggörande av barnets möjlig-

heter till individualistiska demokratihändelser i förskolan och på så sätt skapa reflektion kring 

vikten av dess existens. Med hjälp av vetenskapliga texter och med införskaffad kunskap om 

fyra förskollärares erfarenheter om barnens individuella demokratihändelser i förskolan anses 

att detta ska vara undersökningsbart. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka institutionella demokratihändelser i förskolan. 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 

 Vilka möjligheter ger förskolan som institution barn till individualistiska demokrati-

händelser? 

 

 Hur kan förskollärare möjliggöra individualistiska demokratihändelser för barnen i 

förskolan?  

 

 Hur kan förskollärare synliggöra individualistiska demokratihändelser i förskolan? 
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Forskningsöversikt  
I detta avsnitt kommer tidigare forskning som denna studie kommer att förhålla sig till att pre-

senteras. Forskning om institutionella demokratihändelser med inriktning mot individuella de-

mokratihändelser i förskolan är mycket knapphändig varav denna studie bör vara av mycket 

relevant art. Det har dock medfört svårigheter att finna tidigare forskning om det specifika 

ämnet. Forskning som presenteras nedan handlar därför om demokrati utifrån olika fält och 

synvinklar, om barnens inflytande och delaktighet i förskolan. Detta då inflytande och delak-

tighet ses som viktiga infallsvinklar av demokratibegreppet (Ribaeus, 2014b). Engdahl (2014) 

menar att när begreppen inflytande och delaktighet används främst i pedagogiska samman-

hang ses de ofta som likvärdiga i dess betydelse. En tydlig uppdelning av dessa begrepp är att 

”begreppet inflytande handlar om att barnen ska ges möjlighet att påverka sin egen vardag på 

ett påtagligt sätt” (Arnér, 2006, sid 26). Jämfört med inflytande ”har begreppet delaktighet en 

innebörd av att ta del av något som andra redan bestämt eller att vara en del av ett gemensamt 

fokus” (Arnér, 2006, sid 26). Mot denna beskrivning av dessa begrepp är det främst veten-

skaplig texter om inflytande som ses som intressanta då inflytande av mig ses som en förut-

sättning för de Individualistiska demokratihändelsernas existens. Detta eftersom individualist-

iska demokratihändelser handlar ”om de situationer där individuella barn tar egna initiativ och 

agerar utifrån sina egna personliga intressen utan att detta initieras av vuxna” (Ribaeus, 

2014b, s.137), vilket enligt min åsikt förutsätter att det enskilda barnet ges inflytande övar sin 

egen vardag. Dock kommer båda dessa begrepp att finnas med i forskningsöversikten detta 

eftersom att inflytande och delaktighet enligt Engdahl (2014) ofta ses som likvärdiga. 

 

Hinder och möjligheter för Inflytande och delaktighet  

Ribaeus (2014b) har skrivit en doktorsavhandling om demokrati i förskolan med ett resultat 

som visar att barnen tillgodoser de möjligheter till inflytande som förskollärarna ger samtidigt 

som de också skapar sig egna möjligheter till inflytande i situationer där så inte var tanken. 

Arbetet med barns inflytande ses som komplext med svårigheter att ge barnen ett reellt 

inflytande. Det synliggörs dock att detta problem är något som förskollärarna är medvetna om 

och diskuterar mycket. Värdefullt att notera är dock att mycket diskussioner sker om alla 

hinder för barns inflytande medan få diskussioner förs angående möjligheter till inflytande. 

Avhandling visar att förskolläraren på olika sätt villkorar barnens inflytande. Att arbeta med 

barns inflytande och delaktighet uppfattas av förskollärarna vara komplicerat. Inflytande ses 

ofta som ett viktigt mål när det årliga planeringsarbetet genomförs. Det är dock sällan som 

detta mål uppfylls (Ribaeus, 2014b). Engdahl (2014) har i sin avhandling skrivit om barns 

delaktighet och inflytande med fokus på hur det gestaltas i förskolans pedagogiska utemiljö. 

Engdahl stödjer sig på Meads teorier där en av grundteorierna bygger på att individuell 

utveckling sker genom möten med andra människor. Små barn upptäcker succesivt sig själva 

som en varelse med egna initiativ och åsikter. Detta ses som en process som uppstår genom 

interaktion med andra. Engdahl menar att en förutsättning för barns delaktighet är pedagogers 

förhållningssätt, samt att vuxna kan stödja barnens intentioner. Analys visar dock att den 

möjligheten dagligen villkoras utifrån exempelvis förskolans organisatoriska förutsättningar 

och barngruppens storlek. En kluvenhet upplevs angående delaktighet och inflytande i 

förhållande till det enskilda barnets behov och kollektivets (Engdahl, 2014).  Denna 
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avhandling har valts till denna studie då Engdahl (2014) i sin avhandling har skrivit om barns 

delaktighet och inflytande med fokus på hur de villkoras. Då även denna studie till viss del 

som ovan nämnts kommer att handla om barns delaktighet och inflytande ur ett 

individualistiskt synsätt kommer denna avhandling att vara ett relevant inslag i denna studie. 

Även Arnér (2006) har gjort en undersökning om möjligheter med att ge barn reellt inflytande 

i sin egen vardag i förskolan. För att förstå de förändringar som framkommer i studien 

använder sig Arnér av von Wrights teorier. Dessa skiljer sig från Meads teori där utveckling 

sker genom möten med andra människor (Engdahl, 2014). Ett av perspektiven som används är 

punktuellt och relationellt perspektiv. I det punktuella ses människan som en egen individ 

med egna inneboende egenskaper, utan att de förankras i det sammanhang som de utspelas. 

Det punktuella perspektivet är inte öppet för samarbete på det sätt som det relationella. I det 

relationella betraktas inte enskilda händelser som är knutna till enskilda individer, det hanterar 

istället frågor och problem som skapas i relationer. Resultatet i avhandlingen visar möjligheter 

såväl som hinder. En möjlighet som beskrivs är att pedagogerna med hjälp av reflektion 

förändrar ett nekande till ett bejakande förhållningssätt gentemot barnen. Ett hinder som också 

här visar sig är för stora barngrupper (Arnér, 2006). Möjligheter för barnens reella inflytande i 

förskolans vardag kopplas av mig till barnets möjligheter till ett möjliggörande av 

individualistiska demokratihändelser i förskolan. Detta då en förutsättning för 

individualistiska demokratihändelser enligt Ribaeus (2014b) är att barnen tillåts ge uttryck för 

individuellt handlande. Varav denna avhandling av Arnér (2006) blir relevant i denna studie.  

 

Emilson (2008) har skrivit en doktorsavhandling om fostran utryckt i vardagliga 

kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Studien har tre olika syften. 

Det första är att vinna kunskap om delaktighet med fokus på hur det kommer till uttryck i 

kommunikationen mellan barnen och läraren. Det andra syftet är att undersöka barnens 

inflytande i lärarkontrollerade samlingar. Tredje syftet är att inhämta kunskap om fostran i 

förskolan, hur dess innehåll och form uttrycks i den vardagliga kommunikationen mellan barn 

en och läraren. I Emilsons teoretiska ramverk är begrepp hämtade från Bernstein och 

Habermas teorier. Habermas teorier om det dubbla samhällsperspektivet där begreppen 

system och livsvärld är grundläggande medan begreppen kommunikativt och strategiskt 

handlande används för att förstå och översätta kommunikationshandlingar. En annan viktig 

teori i Emilssons avhandling är Bernsteins teori om makt och kontroll med begreppen 

klassifikation och inramning. Resultatet visar att en stark och kontrollerad inramning i 

förskolan riskerar att begränsa barnets deltagande. Medan en svag kontroll och inramning kan 

vara bra för barns möjligheter att delta på sina egna villkor. Paralleller kan här dras med 

Arnérs (2006) resultat som visade möjligheter med ett bejakande istället för ett nekande 

förhållningssätt gentemot barnen. Viktiga frågor för barns delaktighet visade sig i likhet med 

Engdahl (2014) vara en deltagande lärare. Emilson lyfter också vikten av att skapa 

meningsfulla kontexter, där lärarens kontroll handlar om att vara känslomässigt närvarande, 

stödjande och lyhörd (Emilson, 2008). Denna avhandling är aktuell i denna studie då den tar 

upp barnets inflytande och delaktighet utifrån ett samspel med dess lärare.    
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Demokrati genom Inflytande och delaktighet  

Syfte med Ribaeus (2014b) doktorsavhandling är att undersöka demokratiuppdraget i försko-

lan, såsom det uttrycks genom förskollärarnas tal och handlingar samt genom barns agerande i 

förskolan. Avsikten är att utveckla ny kunskap om demokratiuppdraget i förskolan, hur det 

kan se ut i dess praktik och vilka demokratiska subjekt det är meningen att förskollärarnas ar-

bete ska stödja och utveckla. I avhandlingen uppmärksammas händelser som ger exempel på 

förskollärares medvetna såväl som omedvetna strategier för demokratihändelser. Ribaeus 

stödjer sig i sin avhandling på Biestas teorier om demokratiutbildning och det demokratiska 

subjektet. Teorin om det demokratiska subjektet är av stor relevans för detta arbete då det är 

det som ligger till grund för Ribaeus (2014b) analysmodell, institutionella demokratihändelser 

som kommer att användas i detta arbete (läs mer under teoretiska utgångspunkter). Som ana-

lysverktyg använder sig Ribaeus av Biestas olika idéer om att undervisa, om och för eller ge-

nom demokrati och i vilken utsträckning demokrati är viktig här och nu. Demokratiska sub-

jekt är också det en definition som är hämtad från Biesta. Den används för att undersöka hur 

mycket förskollärarnas arbete kan relateras till idéer kring vilken samhällsmedborgare försko-

lans verksamhet riktas till. Biesta ser demokratisk utbildning som en möjlighet för att vara 

medborgare här och nu med rättigheter till delaktighet och inflytande. Med denna syn blir de-

mokratisk utbildning inte bara något viktigt för ett framtida inflytande i samhället utan också 

viktigt för barnen här och nu. Hur vi ser på demokratisk utbildning menar Biesta är beroende 

av hur individen ser människor som demokratiska personer. Olikheter noterades i Ribaeus stu-

die genom att förskollärarna arbetar på olika sätt med demokrati. Vanligast genom ett arbete 

för att underlätta barnens direkta eller indirekta inflytande. Barnen tar egna initiativ till infly-

tande med idéer kring vad de vill göra i förskolan. Exempel finns också där barnen utövar sitt 

inflytande som sträcker sig utanför förskolans gränser. Det anses finnas vissa villkor att leva 

upp till när det gäller barnen för att kunna få rätt till ett reellt inflytande.  

 

Westlund (2011) har skrivit en demokratididaktisk studie om pedagogers arbete med förskole-

barns inflytande. Syftet är att granska pedagogers arbete med barns inflytande i förskolan, att 

beskriva pedagogernas arbete för förskolebarnens inflytande och därefter analysera och pro-

blematisera arbetet. Syftet med studien är också att undersöka hur ett kritiskt relationellt per-

spektiv kan hjälpa till att utmana förståelse för vad ett arbete med inflytande för förskolebarn 

kan innebära. Studiens teoretiska utgångspunkt är en kritisk relationell demokratiuppfattning. 

Med en demokratiuppfattning som är kritiskt relationell ses demokrati som ett sätt att leva där 

det viktigaste målet är att vara deltagande. Detta perspektiv kan varken beskrivas som indivi-

dualistiskt eller kollektivistiskt. Resultat som framkommit av studien är att olika arbetsformer 

används av förskolans pedagoger för att arbeta med inflytande för förskolebarnen. Den van-

ligaste arbetsformen är att låta barnen få möjlighet att bestämma och välja. Denna arbetsform 

delas in i fyra delar. I den första delen ges barnen valalternativ, i den andra får barnen komma 

med förslag, i den tredje kommer pedagogen med erbjudande och förslag till barnen och i den 

sista delen uppmuntras de initiativ som kommer från barnen. Genom en variation av olika ar-

betsformer ges många olika möjligheter för barnen till inflytande (Westlund, 2011). Även 

Ribaeus (2014b) synliggör olika sätt att uppmärksamma olika möjligheter till barns infly-

tande. Likheter kan urskiljas mellan Westlunds (2011) resultat av fyra olika arbetsformer och 

Ribaeus (2014b) analysmodell institutionella demokratihändelser (läs mer under Teoretiska 
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utgångspunkter). Därför ses denna avhandling som relevant för detta arbete. I likhet med 

ovannämnda avhandlingar visar även denna avhandling att pedagogernas förhållningssätt är 

av stor betydelse. 
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Teoretiska utgångspunkter 
För att möjliggöra ett undersökande av institutionella demokratihändelser i förskolan behövs 

hjälpmedel i form av olika teoretiska verktyg. Det är dessa verktyg som kommer att presente-

ras i detta avsnitt.  

 

De teoretiska verktyg som kommer att användas i denna studie är Ribaeus (2014b) analysmo-

dell institutionella demokratihändelser. Detta analysverktyg kommer att bli ett redskap för 

mig att använda då insamlad data ska analyseras. Denna analysmodell har valts då det är den 

som enligt min åsikt är mest lämpad för ändamålet, då den på ett tydligt sätt skiljer på olika 

typer av demokratiska händelser i förskolan. Syftet med analysmodellen institutionella demo-

kratihändelser är att granska det som sker i förskolans praktik (Ribaeus, 2014a) vilket denna 

studie kommer att göra med ett fokus på barnets individualistiska möjligheter. Modellen kom-

mer att möjliggöra ett analyserande av förskollärares erfarenheter av demokratihändelser i för-

skolans vardagspraktik. Denna modell blir ett viktigt verktyg i undersökningen då de demo-

kratihändelser som framkommer i studien ska analyseras och fastställas till sin karaktär. Av 

ovannämnd anledning är min uppfattning att denna analysmodell är mycket relevant i denna 

undersökning. Modellen är utarbetad efter Biestas grundläggande idéer som handlar om att 

använda sig av de situationer som uppkommer i vardagen för att arbeta med demokratifrågor 

(Ribaeus, 2014b). Biesta (2007) menar att genom det sätt vi förstår demokratisk utbildning 

styrs vår uppfattning om den demokratiska personen. Biesta presenterar tre olika sätt att vara 

en demokratisk människa. Dessa tre sätt har inspirerats av Kant, Dewey och Arendt`s teorier. 

Biesta benämner dem utifrån individualistiska, sociala och politiska uppfattningar. Dessa 

olika alternativ ger olika motiv för den demokratiska utbildningen. Ribaeus (2014b) har utef-

ter Biestas idéer skapat en ny modell om institutionella demokratihändelser. Dessa demokra-

tiska händelser delas sedan in i olika kategorier. Händelser benämns som individualistiska de-

mokratihändelser, sociala demokratihändelser och politiska demokratihändelser samt formella 

demokratihändelser. En viktig del i denna modell är att alla dessa demokratihändelser vävs 

samman och utspelar sig samtidigt, de ses inte som enskilda separata händelser. Tillsammans 

bildar dessa händelser demokratipraktiker (Ribaeus, 2014b). För att kunna urskilja vilka de-

mokratihändelser som är Individualistiska demokratihändelser i denna studie behövs kunskap 

om modellens alla övriga demokratihändelser varav modellens alla demokratihändelser är re-

levanta och kommer att förklaras i texten nedan. 

 
Individualistiska demokratihändelser   

De individualistiska demokratihändelserna kännetecknas av situationer där det enskilda barnet får ge 

uttryck för individuellt handlande, där de får möjlighet att fatta egna beslut och där deras potential på 

olika sätt frigörs. Det handlar alltså om de situationer där individuella barn tar egna initiativ och 

agerar utifrån sina egna personliga intressen utan att detta initieras av vuxna.    

Sociala demokratihändelser   

De sociala demokratihändelserna utgår från situationer där barn samspelar och agerar tillsammans. 

Dessa händelser omfattar situationer där barnen ger uttryck för att de tillägnar sig tänkande, där de 



 

9 

 

handlar och där de är interaktiva och diskuterar med andra. Det är också situationer där de är med och 

skapar sina egna villkor och utövar inflytande över sociala institutioner tillsammans med andra barn. 

Dessa situationer är alltså i första hand situationer som utgår från barns gemensamma handlande.  

 Politiska demokratihändelser  

De politiska demokratihändelserna handlar i första hand om de situationer där barn handlar, enskilt 

eller i grupp, och där detta handlande bemöts av vuxna. Till skillnad från de individualistiska och 

sociala demokratihändelserna måste alltså vuxna finnas med och ha en övergripande maktposition. 

Det handlar om situationer där vuxna bemöter och fattar avgörande beslut om sådant som barnen tar 

egna initiativ kring och där detta följs upp på ett sätt som barnen inte själva kan kontrollera. För att 

händelsen ska kategoriseras som en politisk demokratihändelse krävs det också att den handlar om 

sådant som berör barnen här och nu och att barnen på något sätt har möjlighet att vara subjekt med 

agens. Händelsen ska alltså utgå från dem och inte initieras av vuxna.   

Formella demokratihändelser  

De tre första begreppen, individualistiska, sociala och politiska demokratihändelser, fokuserar barns 

handlande i första hand och därför kompletteras dessa tre med ett fjärde; formella demokratihändelser 

som utgår från ett lärarperspektiv. Inom ramen för de redan presenterade demokratihändelserna ryms 

alla de situationer där barn handlar själva eller i grupp och där deras handlade bemöts av vuxna. 

Formella demokratihändelser rymmer istället alla de händelser som initieras av vuxna och som 

handlar om demokratisk fostran, utbildning och ett demokratiskt förhållningssätt. De formella 

demokratihändelserna kännetecknas alltså av situationer där förskollärarna handlar och agerar och 

barnen mer ses som objekt för dem. Dessa demokratihändelser omfattar bland annat situationer där 

pedagogerna möter och bemöter barnen i deras vardag på ett sätt som påverkar barnens demokratiska 

fostran. Det kan både handla om spontana och planerade aktiviteter i förskolans praktik som initieras 

av förskollärarna (Ribaeus, 2014b, s.137-138). 

Denna modell om institutionella demokratihändelser är studiens teoretiska perspektiv och 

kommer att vara en viktig del i kapitlet för diskussion. Fokus i denna undersökning kommer 

att vara på Individualistiska demokratihändelser med syfte att undersöka institutionella 

demokratihändelser i förskolan, varav övriga demokratihändelser endast kommer att nännas 

vid enstaka tillfällen, de är dock viktiga och relevanta för att kunna förstå studien i sin helhet. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
För att möjliggöra ett undersökande av institutionella demokratihändelser i förskolan behövs 

en undersökningsmetod. Det är denna metod dess urval, generaliserbarhet, genomförande, re-

liabilitet, validitet och forskningsetik som kommer att beskrivas under denna rubrik.  

 

Metod 

För att undersöka institutionella demokratihändelser i förskolan kommer semistrukturerade 

intervjuer att användas som metod. Semistrukturerade intervjuer är en intervjuform som inbe-

griper många olika exempel. Generellt sett har intervjuaren ett frågeschema att utgå ifrån. Uti-

från detta schema kan sedan frågornas ordningsföljd varieras, även om frågorna i stort sett 

kommer att följa den ursprungliga ordningen. Det är här brukligt att frågorna är mer allmänt 

formulerade. I den semistrukturerade intervjuformen ges möjlighet att ställa följdfrågor till de 

svar som anses vara viktiga. Intervjuaren kan på så sätt ställa frågor som inte står i intervju-

guiden i de fall frågan har anknytning till vad intervjupersonen har sagt. Personen som blir in-

tervjuad har i semistrukturerade intervjuer en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 

(Bryman, 2011). 
 

Valet blev semistrukturerade intervjuer då det är en metod som lämpar sig bra för studiens 

syfte, att undersöka institutionella demokratihändelser i förskolan. Detta då metoden ger ut-

rymme till djupare kunskap då det är tillåtet att ställa följdfrågor och frångå frågeformuläret. 

På så sätt kan en fördjupning ske av de svar som intervjupersonen ger, detta genom att formu-

lera nya och fördjupande frågor som är relevanta för studiens syfte. Metoden kan leda till att 

förskollärarnas djupare erfarenheter om institutionella demokratihändelser i förskolan delges. 

Intervjumetoden kan på ett bra sätt ge bidrag till att svara på studiens tre frågeställningar, om 

förskolan som institution ger barn möjlighet till individualistiska demokratihändelser och hur 

kan förskollärare möjliggöra och synliggöra individualistiska demokratihändelser för barnen i 

förskolan. Detta anses rimligt då intervjupersonen har frihet att utforma svaren. Möjlighet ges 

också till intervjuaren att ställa följdfrågor. I och med att frågornas följd kan varieras ges 

också här större möjligheter att få ett fördjupat svar på studiens frågeställningar. Detta då en 

fråga kan tidigareläggas om intervjupersonens svar glider in på relevant fråga. Om en annan 

intervjuform valts hade inte denna frihet varit möjlig på samma sätt. En alternativ intervjume-

tod som övervägts är en fokusgruppmetod där flera respondenter intervjuas samtidigt utifrån 

ett tema (Bryman, 2011). Att denna metod valdes bort beror på att det enligt Bryman (2011) 

finns risk för att intervjuaren tappar kontrollen över det som sker i gruppen. Därav uteslöts 

denna metod då min uppfattning av ovanstående blir att en vana av att intervjua hos intervju-

personen är att föredra för att lättare kunna undvika att tappa kontrollen, en vana som saknas 

inför denna studie. Övervägningar har även gjorts angående andra metodformer och hade ex-

empelvis observationer valts som metod, hade ej förskollärarnas erfarenheter, vilka är en vik-

tig del av denna studie synliggjorts. Detta då observationer inte är en metod som delger andra 
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personers uppfattning (Franzén, 2014). En nackdel med semistrukturerade intervjuer som me-

tod i denna studie är att få intervjuer kommer att genomföras på grund av studiens tidsbe-

gränsning. Ett litet antal intervjuer kan leda till en mindre mängd data. Ett sätt att under studi-

ens begränsade tid samla in mer data kunde varit att välja intervjuer i fokusgrupp vilket dock 

valts bort av ovanstående anledning. Ett annat sätt att samla in mera data är att använda enkä-

ter som metod. Denna metod kändes inte aktuell då det med enkäter ej är möjligt att bygga vi-

dare på de svar som anses vara relevanta för studiens syfte, och på så sätt få en djupare förstå-

else. Min uppfattning är att semistrukturerade intervjuer är den mest lämpliga metoden för att 

undersöka denna studies syfte samt ge svar på dess frågeställningar. 

 

Urval och generaliserbarhet 

Till denna studie har fyra förskollärare från fyra olika avdelningar intervjuats. Två förskollä-

rare från två yngre barns avdelningar och två förskollärare från två äldre barns avdelningar. 

Förskollärarna arbetar på en förskola i en mellanstor svensk kommun. Att endast intervjua 

fyra förskollärare kan dock ses som en nackdel för studiens generaliserbarhet. Bryman (2008) 

menar att ostrukturerade intervjuer med ett litet antal individer ur en viss sammanslutning kan 

vara svåra att generalisera. De personer som intervjuats representerar inte en hel population. 

Val av antal intervjupersoner grundar sig i att tiden för denna studie är mycket begränsad. 

Fyra intervjuer på en och samma förskola kändes rimligt att hinna med under studiens tillde-

lade tid. Att alla intervjupersoner arbetar på en och samma förskola är en nackdel för studiens 

generaliserbarhet. Fördelen att effektivt utnyttja den begränsade tiden, med alla intervjuer 

samlade på en plats var dock övervägande positivt. För att öka den begränsade generaliserbar-

heten valdes förskollärare från olika avdelningar då kollegor från en och samma avdelning en-

ligt min erfarenhet ofta kan bli sammansvetsade och dela samma värderingar och åsikter. Va-

let av att intervjua två förskollärare på en yngre barnavdelning och två förskollärare på äldre 

barnavdelning beror på att de eventuellt kan ha olika förutsättningar. Att endast intervjua förs-

kollärare och inga barnskötare var ett självklart val då det enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010) är 

förskolläraren som är ansvarig för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt.  

 

Genomförande, reliabilitet och validitet  

Det första steget var att söka efter telefonnummer till olika förskolechefer samt att ringa och 

få tillåtelse att intervjua fyra förskollärare. Förskolechefer som har förskolor med minst fyra 

avdelningar valdes. Positivt svar gavs från den första och därav enda uppringda 

förskolechefen. Information om studiens syfte och forskningsetik delgavs. Efter att ha fått ett 

muntligt tillåtande från förskolechefen besöktes sedan förskolan. Detta för att informera om 

studiens syfte, forskningsetik och om intervjuerna. Tider bokades för intervjuer med de 

förskollärare som visat intresse att delta. Tiderna bestämdes enligt intervjupersonernas 

önskemål, och på de tider under dagen då dessa fann det mest lämpligt att delta. De 

förskollärare som blev kontaktade visade stor välvilja att vara behjälpliga och att delta i 

studien. Därefter skrevs ett informationsbrev (se bilaga 1) där jag tackar för att jag får komma. 

Informationen i brevet beskriver kortfattat om intervjuns innehåll och syfte samt att 

undersökningen kommer att ske enligt god forskningssed utifrån Vetenskapsrådet (2011) och 
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dess riktlinjer. I brevet skrivs också att min avsikt är att spela in intervjun samtidigt som 

minnesanteckningar kommer att föras, detta för att säkerställa att studiens reliabilitet ska bli 

pålitlig. Information om beräknad tidsåtgång ges, vilket beräknas till 45 minuter. I samband 

med att informationsbrevet lämnas till intervjudeltagarna och förskolechefen bestäms en 

lämplig plats för intervjuerna. Dessa skedde i personalrummet som då var ledigt och för 

säkerhets skull sattes en lapp på dörren med upplysning om att rummet var upptaget för 

pågående intervju.  

 

På intervjudagen är jag på plats i god tid före den första intervjun. Detta för att i lugn och ro 

kunna installera datorn som intervjuerna spelades in på. Jag vill också försäkra mig om att 

tekniken fungerade som den ska. Som stöd under intervjuerna användes en på förhand skriven 

intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguider ökar studiens validitet eftersom validitet enligt 

Bjerereld, Demark & Hinnfors (2009) handlar om i vilken utsträckning studien verkligen 

undersöker det som den avser att undersöka. Intervjuerna inleds med information om vad som 

är av intresse för denna studies syfte. Kortfattad upplysning om begreppen demokratiska 

händelser och individualistiska demokratihändelser ges. Upplysning ges om förhoppning av 

intervjuns innehåll. Genom att använda denna typ av inledning menar Löfgren (2014) att 

möjligheterna att få intervjupersonerna att ge så detaljerade och fylliga berättelser som möjligt 

inom ramen för studiens syfte ökar. Efter denna inledning ställs några frågor om 

intervjupersonens bakgrund, tillexempel antal år inom yrket. Denna typ av frågor kan enligt 

Bryman (2008) bli användbara vid ett senare tillfälle för att kunna sätta in intervjupersonens 

svar i ett sammanhang.  

 

Intervjuguiden innehåller inledningsvis ett antal mer allmänna frågor rörande demokratiarbete 

i förskolan, frågor som ej direkt kan kopplas till studiens syfte. Dessa frågor anses dock som 

viktiga att ta med. Med en förhoppning av att dessa öppna men ändå konkreta frågor ska locka 

fram ett avslappnat berättande. En annan fördel med de mer allmänna frågorna är att de kan 

bli relevanta om studien under den skrivande processen får en annan infallsvinkel. För att vara 

förberedd på att en intervjuare kan ge ett kort svar bestående av endast ett ja eller nej, 

formulerades också förslag på eventuella följdfrågor i intervjuguiden. Intervjuerna går bra och 

tidsschemat håller. Intervjupersonerna visar stort engagemang och gör sitt bästa för att besvara 

mina frågor så utförligt som möjligt. Ordningen i intervjuguiden följes, en del svar går i vart 

annat och kopplas till flera frågor. Följdfrågorna i intervjuguiden användes i liten mån. Dessa 

används mera för att styra in samtalen på ett för studien relevant ämne.  

 

Efter att intervjuerna slutförts påbörjades arbetet med att bearbeta och analysera undersök-

ningsmaterialet. Intervjuerna transkriberades var och en för sig. Transkriberingen var orda-

grann, med undantag av ljud såsom skratt, kroppsspråk och upprepningar. För att tydligt ur-

skilja när det var jag och inte intervjupersonen som pratade skrevs allt som jag sade med en 

annan färg. Därefter lästes intervjuerna ett flertal gånger med studiens syfte och frågeställ-

ningar i åtanke. Varje frågeställning fick sin egen färg och relevanta svar för respektive fråge-

ställning markerades med den aktuella frågeställningens färg. Detta tydliggjorde vilka svar 

som var av relevant art för studiens syfte. Mycket intressant och lärorik data samlades in. Det 

var dock ej all data som var relevant för studiens syfte och därför ej användbar i denna studie. 

Därför kommer inte all data som samlades in att presenteras. Då för studien väsentliga svar 
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samlats in analyserades dessa. De olika intervjupersonernas svar jämfördes, likheter och olik-

heter söktes och noterades. För att uppmärksamma svarens likheter från de olika intervjuper-

sonerna användes återigen märkpenna för att stryka under de svar som var återkommande och 

syftade till samma sak. Förskollärarnas riktiga namn har ersatts med uppdiktade namn för att 

säkerställa dess anonymitet. För att få in citat från intervjupersonerna i den löpande texten på 

ett lättöverskådligt sätt utmärks och presenteras citaten med kursiv stil. 

 

Forskningsetik 

Alla som på ett eller annat sätt ingår i en studie ska skyddas mot skada och kränkning. För att 

klargöra för forskare hur medverkande i en studie ska behandlas finns en samling med forsk-

ningsetiska regler. Detta är regler som forskaren har att förhålla sig till för att på så sätt handla 

etiskt riktigt. Reglerna beskriver hur forskaren ska agera på ett korrekt sätt före, under och ef-

ter studiens gång (Vetenskapsrådet, 2011). Ett av de grundläggande kraven då det gäller forsk-

ningsetik är individskyddskravet som delas in i fyra huvudkrav. Dessa krav är informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då denna studie kom-

mer att innefatta intervjuer med förskollärare är det av yttersta vikt att dessa krav följs och be-

aktas. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa krav och hur de följts i denna studie.  

 

Informationskravet betyder att forskaren ska informera alla som på ett eller annat sätt deltar i 

studien om dess syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har i denna studie följts via telefon-

kontakt med berörd förskolechef och vid ett personligt möte med berörda förskollärare då 

också tid för intervjuerna bokades. Skriftlig information gavs via informationsbrev (se bilaga 

1). För att ytterligare förtydliga detta benämndes det åter igen vid intervjuernas inledning. 

 

Samtyckeskravet handlar om att alla deltagare i en undersökning själva äger rätten att be-

stämma om sin eventuella medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att berätta 

muntligt och skriftligt för denna studies alla berörda parter om deras rättigheter till fritt delta-

gande och på samma sätt informera om att det är tillåtet för dem att närhelst om så önskas dra 

sig ur, uppfylls samtyckeskravet. 

 

Konfidentialitetskravet syftar till att alla personuppgifter om studiens medverkande ska be-

handlas med sekretess och förvaras otillgängligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). För 

att säkerställa konfidentialitetskravet i denna studie är alla uppgifter om studiens medver-

kande kodade. Alla deltagande har tilldelats uppdiktade namn. Information som kan spåras 

kommer ej att finnas i denna studie. 

 

Nyttjandekravet betyder att insamlad data endast får användas för forskningsändamålet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Genom att förvara all data som är relaterat till denna studie där 

obehöriga saknar tillträde samt när studien är godkänd och inrapporterad till Karlstads 

Universitet makulera densamma säkerställs att nyttjandekravet följs. 
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Resultat och analys 
I denna del kommer en redogörelse av bearbetning och analys för resultatet av undersök-

ningen, utifrån studiens syfte att undersöka institutionella demokratihändelser i förskolan att 

presenteras. Detta görs utifrån studiens tre frågeställningar. För att presentationsformen av 

studiens resultat ska bli lätt att överskåda har detta kapitel delats in med fyra underrubriker. 

De tre första underrubrikerna tar sin utgångspunkt ifrån studiens tre frågeställningar. I den 

sista delen ges ett sammanställt resultat. Här finns viss koppling till studiens teoretiska ut-

gångspunkter. De huvudsakliga kopplingarna kommer dock att ske i studiens diskussions-

kapitel. Svaren på de två första frågeställningarna, har hämtats och sammanställts från flera av 

intervjufrågornas svar. Dessa svar har ofta gått ihop och min upplevelse är att intervjuperso-

nerna hade svårt att bena isär dessa två frågeställningar och istället tolkade det som samma 

fråga.  

  

Möjligheter till individualistiska demokratihändelser i 
förskolan 

Alla av undersökningens deltagare är eniga om att goda förutsättningar till individualistiska 

demokratihändelser i förskolan finns. Utav flera av intervjudeltagarna framkommer dock att 

det är under tiden för den fria leken som möjligheterna är som störst. Magdalena menar att 

under tiden för den fria leken så får barnen välja fritt vad det är som de vill göra utan 

inblandning av vuxen. Dock framkommer att vissa förutsättningar finns för att 

individualistiska demokratihändelser ska kunna förekomma. Maria berättar att det förutsätter 

att det inte blir farligt för dem själva eller någon annan, detta är något som även Britta är inne 

på. 

 
Det förutsätter liksom att man som barn inte gör någon illa på vägen eller är dum mot någon annan 

eller tar saker, för då tar ju liksom den individualistiska handlingen slut av en eller annan anledning. 

Då blir det liksom dålig demokrati för den andra. Så det är hela tiden en balansgång (Britta, 2015). 

Ett sätt att skapa möjligheter för individualistiska demokratihändelser som framkommer under 

samtliga intervjuer är att alla avdelningarna på ett medvetet sätt arbetar för att skapa en miljö 

med ett för barnen tillgängligt material. Dess möjligheter visar sig dock skilja beroende på om 

det är en avdelning för de yngre eller de äldre barnen. Magdalena som arbetar på en avdelning 

för de yngre barnen berättar att allt material som barnet kan se är det meningen att det ska få 

ha tillgång till. Mycket av materialet kommer de åt själva utan att behöva kontakt med en 

vuxen. En del material är dock medvetet placerat utan räckhåll för barnet, men fortfarande 

synligt så att barnet inte ska glömma att det finns. Det material som förvaras utan räckhåll för 

barnet är sådant material som kan innehålla mycket små delar och lätt försvinna, eller material 

som de är rädda om. Detta material får dock barnen också använda när de vill. Det krävs dock 

att de får hjälp av en vuxen person att ta fram materialet. Det krävs också att de ska sitta vid 

ett bord med detta material. Britta som även hon arbetar på en avdelning för de yngre barnen 

berättar att det på en yngre barnavdelning är svårt att ha allt material tillgängligt. De har 
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provat detta med ett mindre lyckat resultat, då barnen bara gick och tömde ut allt material utan 

att pedagogerna kunde få stopp på det. En annan anledning till detta är att de yngsta barnen 

stoppar saker i munnen. Britta påpekar dock att de strävar efter att avdelningens material ska 

vara så tillgängligt som möjligt efter nämnda förutsättningar. På avdelningarna för de äldre 

barnen är tanken att allt material ska vara tillgängligt och att barnen ska kunna tillägna sig 

detta material så ett självständigt sätt. Kristina ger ett exempel på detta utifrån deras verkstad. 

 
De har stor valmöjlighet i vår verkstad till att plocka fram färger, pärlor, tejp, lim, måla på staffli, allt 

sånt. Det försöker vi att få dem att bli självgående med från det att de börjar på avdelningen. Att de 

ska bli självgående och klara själva. Men även det här att de ska plocka undan efter sig, tvätta penslar 

och så, det får de också göra själva. Och då ska de inte behöva komma och fråga oss om de får måla 

och sådana här grejer utan att det ska de känna att de kan göra själva (Kristina, 2015). 

Min tolkning av detta är att möjligheter till individualistiska demokratihändelser i förskolan 

skiljer beroende på om barnet går på en avdelning för de yngre eller äldre barnen. De äldre 

barnen ges fler möjligheter då de uppmuntras till att bli självgående utan att behöva be om lov 

vilket till viss del framkommit behövs på yngre barnavdelning. En gemensam uppfattning av 

intervjudeltagarna är att det mesta i förskolan sker i grupp. Kristina berättar om att 

individualistiska demokratihändelser ofta förekommer på avdelningen men att det många 

gånger mynnar ut i en social demokratihändelse. ”Någon börjar att välja och gå in och kanske 

bygga med lego och dinosaurier, och så kommer någon och tittar på – vad gör du?- jag håller 

på att bygga en dinosaurieby, och så kopplar de liksom på”(Kristina, 2015). Även Magdalena 

ger exempel på detta då hon berättar det oftast är någon enskild individ som börjar en lek och 

att andra barn sedan ansluter i leken. Leken styrs upp av de äldsta barnen på avdelningen. 

 
Det vanligaste är att de leker tillsammans och att det blir som en grupplek, sen är det som sagt någon 

som har dragit i gång leken och är initiativtagare till det men att det sen är flera som vill vara med 

(Magdalena, 2015). 

Britta anser att de är svårt att enbart fokusera på och tala om individualistiska 

demokratihändelser i förskolan att det lätt kommer in på och övergår till sociala 

demokratihändelser.  

 
Jag kom hela tiden in på samspelet för det är som jag säger att det är ju vår vardag egentligen. Det blir 

individualism till ett visst mått, annars blir det inte bra för någon, utan samspelet är ju vårt ledord 

(Britta, 2015). 

Hinder för individualistiska demokratihändelser som noteras är att tiden i förskolan ses som 

mycket uppstyrd av vardagliga rutiner så som måltider och tid för vila, det är praktiska saker 

som kommer i vägen och skapar en brist av tid. Stora barngrupper ses även det som ett hinder. 

För att öka möjligheter till individualistiska demokratihändelser önskar Maria, flera rum för 

barnen att röra sig i samt mindre barngrupper. Med stora barngrupper är rummen där barnet 

vill vara ofta upptaget, samtidigt som barnen hela tiden måste anpassa sig efter många andra. 

Britta anser att ytterligare personal i barngruppen skulle öka barnens möjligheter till 

individualistiska demokratihändelser. Skulle exempelvis en extra personal finnas i den yngre 

barn gruppen skulle mera material kunna vara tillgängligt då en vuxen skulle kunna vara i 

varje rum. Kristina poängterar att det alltid finns en viss inblandning från en vuxen i 
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verksamheten. Det är den vuxna som har bestämt vad som ska stå på hyllorna och vara 

tillgängligt för barnen, vad de har att välja på för material. ”Det är alltid styrt på något vis, det 

är ju jag ändå som med mitt sätt bjuder in barn till vad de ska välja för aktiviteter (Kristina, 

2015).  

 

Hur barnets individualistiska demokratihändelser 
möjliggörs i förskolan 

Genom intervju framkom att en spontan dialog mellan kollegorna ofta förekommer angående 

vad barnen kan vara med och bestämma över själva för att på så sätt möjliggöra 

individualistiska demokratihändelser. Mera tid önskas dock för att sitta ned och diskutera 

sådana här frågor med kollegerna. På Marias avdelning är förskollärarna noga med att barnen 

får vara med att styra miljön exempelvis kan barnen tillfrågas ”vad vill ni ha här? Vill ni ha 

frisersalong eller vill ni ha vattenlek? ”Jag tror att vi alla tre på min avdelning är väldigt måna 

om att de ska få vara med”(Maria, 2015). För att kunna ge barnet möjligheter till 

individualistiska demokratihändelser berättar Britta som arbetar på en avdelning för de yngre 

barnen att grindar satts upp till exempelvis ateljén och hemvrån. Detta har gjorts för att barnen 

ska få arbeta mer som de vill, utan inblandning av någon som stör. I de rum som har grind 

menar Britta att mera material kan vara tillgängligt. En förutsättning för att möjliggöra barnets 

individualistiska demokratihändelser i förskolan är enligt alla intervjudeltagare att barnen ska 

känna trygghet, vikten av ett öppet klimat poängteras, det är viktigt att alla blir respekterade 

för sina åsikter, att barnen får vara med och styra sin dag och ha inflytande. På frågan hur kan 

du och dina kollegor möjliggöra ett för det enskilda barnet helt individuellt handlande utan att 

barnet ska behöva tillstånd eller hjälp från en vuxen, svarar Kristina: 

 
Ge dem förtroende när de börjar, få dem att känna sin plats på avdelningen och veta att de kan, sin 

styrka. Vi bemöter dem med förtroende, att de kan. Det gör ingenting om de spiller färg. Och att 

lyssna på dem. Det gäller ju att se det här hur jag bemöter barnet. Att alltid vara medveten om hur jag 

bemöter barnet och vad jag har för förhållningssätt till barnen. Det är liksom A och O och det behöver 

man tänka efter och rannsaka sig själv väldigt ofta med tycker jag. Och även med kanske kollegor 

emellanåt och skugga varandra överhuvudtaget ibland men att man ser sitt förhållningssätt till barnen 

(Kristina, 2015). 

Britta berättar att möjlighet till ett individuellt handlande utan inblandning av vuxen är en 

strävan som de har.  

 
Det är ju liksom en strävan som vi har, Att barnen blir så självgående som möjligt, men vägen dit är vi 

synnerligen inblandade i. Alla ska ha rätt att komma till tals. Att alla ska ha rätt att känna sig trygga, 

man ska veta att man har inflytande över sin tillvaro (Britta, 2015). 

Magdalena anser att en förutsättning för att barnets individualistiska demokratihändelser ska 

kunna möjliggöras i förskolan är att barnen känner att de är i en tillåtande miljö. ”Barn blir 

liksom med i det där att det är ok och det är nåt man inte heller måste be om” (Magdalena, 

2015). Hon menar att det är viktigt att barnen ska känna sig trygga och att de vet vilka regler 

som gäller. Magdalena  anser att det är viktigt att arbeta på ett sådant sätt att barnen får känna 
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att de är individer, att det är viktigt att barnen känner att de får tycka och tänka själva och ha 

en åsikt.  

 
Vad viktigt det är att man måste få säga sin åsikt, att det är viktigt att man lyssnar på andra, vi tränar 

ju dem i att våga och prata en och en. Även de minsta faktiskt, även om de inte riktigt förstår, så våga 

stå i centrum en stund. Och faktiskt även om dom här riktigt små inte verbalt visar så visar de 

kroppsligt. De brukar i samlingen då tex få släppa in den som ska servera maten och då knackar man 

ju på dörren. De största vågar ju då att ställa sig upp och ropa KOM IN. Och våga höra sin egen röst 

inför alla andra och det var liksom inget som var konstigt. Men de små de har inte riktigt greppat det 

där med att de ska ropa. Men då går de och öppnar dörren och är också centrumfiguren. Man börjar ju 

någonstans. Det är lite häftigt att man ser att de vågar, de är lite blyga i början o nästan smyger fram 

eller ett - tyst kom in, men ändå vågar de. Har man kommit dit så kanske man till och med känner att 

man kan våga stå och berätta något annat inför de andra. Så det gäller ju att börja lite och sen ökar 

man svårighetsgraden (Magdalena, 2015). 

 

Hur barnets individualistiska demokratihändelser 
synliggörs i förskolan 

Denna frågeställning var den som upplevdes som svårast att få svar på. Frågans ord synlig-

göra förtydligas med att fråga hur de uppmärksammar individualistiska demokratihändelser i 

förskolan. Den sista frågeställningens svar är endast hämtade från den elfte frågan i intervju-

guiden (se bilaga 2).   

 
Synliggöra kanske är svårt. Men vissa av de där händelserna och initiativen som man liksom tar som 

egen individ, det brukar vi faktiskt belysa och prata med den individen om. Man säger att det här var 

ett bra initiativ av dig, och det här var en bra ide av dig. Så att man verkligen befäster det här att det är 

en styrka att kunna vara så stark i sig själv. Sen använder vi oss av mycket kort och film och så i vårt 

jobb överhuvudtaget, som vi tittar på tillsammans, det vi har gjort under veckan, det är både 

korttagning med kamera och film. Där vi har med både tema och fri lek också. Vi känner att det ger så 

mycket att de kan se sig själva i olika leksituationer, och vi har märkt att det blir väldiga diskussioner 

kring bilder och film. Det är för att förstärka och återkoppla, för dem själva. På det sättet synliggör vi, 

för det är det som kan vara lite svårt när man har de yngre. Hur man ska bete sig för att synliggöra. 

Sen kan man kanske synliggöra det mer för vårdnadshavare. Men det har vi liksom inte pratat om så 

(Magdalena, 2015). 

Det är inte bara Magdalena som berättar att kort tas för att synliggöra. Gemensamt för de som 

använder sig av fotografier är ett syfte av att synliggöra och fånga de situationer och händelser 

som sker i förskolan med hälp av kameran. Dessa kort sparas sedan och en del av dem sätts 

upp på väggen. När tid finns har de en dialog tillsammans med aktuellt barn om det som 

utspelas på kortet, På Magdalenas avdelning sker dock detta varje fredag tillsammans med 

alla barn då även veckans filminspelningar visas. Maria berättar även att barnen också ritar 

saker som de har gjort med syfte att synliggöra. Den av intervjudeltagarna som inte tar upp ett 

synliggörande med hjälp av bilder är Kristina som istället pratar om ett synliggörande genom 

att skapa starka individer samt genom utvärderingar. 

 
Jag tror att jag synliggör det med att jag vill göra dem till starka individer när de går härifrån. Det 

skulle nog vara mitt sätt att vilja synliggöra. När barnen har varit här hos oss så ska de kunna kliva ut 

härifrån och ha en ganska god självkänsla och självbild, och det får de genom att ha demokrati runtom 
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sig och få ett demokratiskt bemötande. Man känner sitt eget värde. Så jag tror att jag har svårt att 

kunna synliggöra på ett annat vis mer än att vi kanske försöker att tala om för föräldrar på 

föräldramöten och i samtal att vi låter dem fundera mycket själv, och tänka efter själva hur de når 

boken och att det är viktigt för att de ska kunna bestämma själva att de vill läsa typ den boken, och 

inte behöver gå och fråga någon fröken. Att vi jobbar mycket så, så kanske vi gör när vi synliggör, och 

sen kommer det i vår utvärdering i vår planering, där kommer det ju med om vi når fram till våra mål 

(Kristina, 2015). 

 

Sammanfattande analys 

Nedan följer en sammanfattande analys av resultatet utifrån studiens tre frågeställningar. Varje 

frågeställning presenteras var för sig. 

Frågeställning 1 

 Vilka möjligheter ger förskolan som institution barn till individualistiska demokrati-

händelser? 

 

Studien visar att goda möjligheter finns, dock under vissa förutsättningar. Dessa möjligheter 

ges under tiden för den fria leken. Förskolans demokratihändelser ses mestadels som sociala, 

då det på en förskola handlar mycket om samspel. Mycket av det som sker under tiden för den 

fria leken startar som en individualistisk demokratihändelse, då ett enskilt barn gett uttryck för 

ett individuellt agerande. Flera barn ansluter dock som regel snart och händelsen övergår till 

att bli en social demokratihändelse då barnen tillsammans agerar och samspelar, detta utefter 

Ribaeus (2014b) analysmodell institutionella demokratihändelser. Fler rum, mindre barngrup-

per och mer personal skulle öka möjligheterna till individualistiska demokratihändelser. Tiden 

på förskolan ses som mycket uppstyrd med mycket fasta rutiner, för mat såväl som tid för den 

fria leken. Ett möjliggörande av individualistiska demokratihändelser förutsätter att barnet 

inte gör sig självt eller någon annan illa. Det material som barnet själv kan komma åt får bar-

net använda sig av efter eget bevåg, så även annat material efter tillåtelse.     

 

Frågeställning 2 

 Hur kan förskollärare möjliggöra individualistiska demokratihändelser för barnen i 

förskolan?  

 

Genom att aktivt arbeta för att möjliggöra individualistiska demokratihändelser för barnen i 

förskolan. Ett sätt att göra detta möjligt är att aktivt arbeta för att förskolans miljö med dess 

material ska vara tillgängligt för barnet utan att barnet behöver hjälp eller tillåtelse från en 

vuxen. En annan förutsättning för ett möjliggörande av individualistiska demokratihändelser 

för barnen i förskolan är att barnen känner sig trygga när de vistas i förskolan. Som förskollä-

rare är det därför viktigt att tänka på sitt sätt att bemöta och förhålla sig till barnen. Det är vik-

tigt att barnen känner ett förtroende för den vuxne, vilket kräver en öppen dialog mellan bar-

net och förskolläraren och emellan kollegorna. Barnen ska känna att de befinner sig i en tillå-

tande miljö där de får vara med och styra och där de vågar komma med egna åsikter och för-



 

19 

 

slag och känner att de har förskollärarens bekräftelse. Detta är exempel som anses ge bra för-

utsättningar för att få barnen att känna trygghet under sin vistelse på förskolan. Ett sätt att 

möjliggöra individualistiska demokratihändelser på avdelning för yngre barn kan enligt en av 

intervjupersonerna vara att sätta upp grindar till vissa rum. 

Frågeställning 3 

 Hur kan förskollärare synliggöra individualistiska demokratihändelser i förskolan? 

 

Ett synliggörande av individualistiska demokratihändelser i förskolan kan ske genom försko-

lans utvärderingar och genom att barnen tränas i att tänka problemlösande på ett självständigt 

sätt. Detta synliggörs genom att barnen lämnar förskolan som starka individer. Barnens indivi-

dualistiska demokratihändelser kan synliggöras med hjälp av dokumentation i form av film 

och fotografier som förskolläraren tillsammans med barnet reflekterar kring. Denna reflektion 

kan yttra sig i att barnen tillsammans med förskollärare tittar på det material som filmats eller 

fotograferats och har en dialog om vad som utspelar sig. Individualistiska demokratihändelser 

som yttrat sig på ett positivt sätt uppmärksammas och synliggörs för barnet genom att förskol-

läraren belyser vad barnet gjort och att det var någonting bra. Detta för att befästa hos barnet 

att det är en styrka att vara stark i sig själv. 
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Diskussion 
I detta sista kapitel kommer studiens tidigare delar att knytas ihop i en diskussion utifrån 

studiens syfte och frågeställningar samt dess teoretiska utgångspunkter. För att tydliggöra 

diskussionens innehåll har kapitlet delats in i fyra delar. I den första delen, metoddiskussion 

diskuteras och problematiseras studiens metod och genomförande. I den andra delen, 

resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat utifrån studiens teoretiska utgångspunkter 

med återkopplingar till studiens problemformulering och tidigare forskning som har tagits upp 

i forsknings och litteraturgenomgången. I den tredje delen, slutsatser lyfts rimliga slutsatser av 

undersökningen och dess relevans för förskolläraryrkets profession, även i denna del görs 

koppling till studiens teoretiska utgångspunkter. I den avslutande delen ges förslag till fortsatt 

forskning. 

 

Metoddiskussion 

För att undersöka institutionella demokratihändelser i förskolan har som tidigare nämnts an-

vänts semistrukturerade intervjuer som metod. Efter genomförd studie är min uppfattning att 

detta var ett bra val då intervjuerna bidrog med mycket intressant och användbar data. Det var 

dock långt ifrån all insamlad data som användes i studien. Detta då mycket av insamlad data 

saknade relevans för studiens syfte och frågeställningar. Detta på grund av mitt medvetna val 

av att ta med ett antal frågor i intervjuguidens början som var av mer allmän art rörande de-

mokratifrågor i förskolan. Detta kan tyckas minska studiens validitet, vilket dock ej anses vara 

fallet då ett medvetet syfte med dessa frågor fanns. Detta val berodde på en vilja av att inleda 

intervjuerna med välanvända begrepp för att locka fram ett avslappnat berättande, vilket kan 

vara en bidragande anledning till att mycket användbar data samlades in. Ytterligare en anled-

ning till dessa mera allmänt formulerade frågor var att frågorna kunde blivit relevanta i de fall 

studien under den skrivande processen fått en annan infallsvinkel. Så blev ej fallet eftersom 

studiens syfte och frågeformuleringar under hela studiens gång känts som ett bra val. 

 

En annan anledning till att mycket användbar data erhölls under intervjuerna kan ha berott på 

min tydlighet. Tydlighet i informationsbrevet (se bilaga 1) samt vid den muntliga kontakten 

och också vid intervjuernas inledning. Genom en noggrannhet med att förklara studiens syfte 

och förklaring av de relevanta begreppen demokratihändelser och individualistiska demokrati-

händelser. Denna tydlighet anses varit bra för studiens reliabilitet. Detta då så mycket relevant 

data som möjligt samlats in. En konsekvens av denna tydlighet var att intervjupersonerna var 

medvetna om studiens syfte, vilket bidrog till att intervjupersonerna vinklade svaren mot ett 

individualistiskt perspektiv. En del av dessa svar till de mera allmänt formulerade frågorna 

blev till användbar data i studien. En risk med denna tydlighet är att intervjupersonerna for-

mulerar och anpassar sina svar till det de tror att intervjuaren söker och önskar att höra, vilket 

i så fall sänker studiens trovärdighet. Min uppfattning är dock att så inte var fallet i denna stu-

die, detta mot bakgrund av en upplevelse av att respondenternas svar var spontana och grun-

dade på dess erfarenheter. Det negativa med dessa mer allmänna frågor är att flera frågor ger 

mer material att transkribera. Varje intervju tog fyra till sex timmar att transkribera. Tid som 

jag dock anser att det mer än väl var värt för att åstadkomma ett relevant resultat.  
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Att använda dator för att spela in intervjuerna var ett mycket enkelt hjälpmedel att använda. 

Under intervjuerna, var det smidigt att sätta på och stänga av varje inspelning och sedan spara 

dem var för sig. Framförallt var det smidigt när intervjuerna transkriberades. Inspelningarna 

kunde pausas och spelas tillbaka. Samma mening kunde lyssnas på om och om igen, allt för 

att transkriberingen skulle bli så noggrann som möjligt. Få minnesanteckningar skrevs under 

intervjuerna då en rädsla fanns att de skulle störa och distrahera intervjupersonernas berättel-

ser. Min åsikt var också att anteckningarna var överflödiga då intervjuerna ändå ordagrant 

spelades in. Tacksamhet för de anteckningar som ändå fördes framkom dock under arbetet 

med att transkribera en av intervjuerna, trots flera tillbakaspolningar och repetitioner av in-

spelningen infann sig en stor osäkerhet på till vilken fråga ett av svaren hörde. Detta kunde 

dock snabbt och lätt klargöras med en återblick på anteckningarna.  

 

Semistrukturerade intervjuer anses för denna studie vara en relevant metod att använda. Folk-

gruppsintervjuer är dock ett alternativ som skulle övervägas om denna studie skulle genomfö-

ras på nytt. Detta då en större trygghet hos mig nu finns inför att intervjua, vilket ej fanns in-

för denna studie då folkgruppsintervjuer upplevdes som lite skrämmande eftersom det enligt 

Bryman (2011) finns risk för att intervjuaren tappar kontrollen över det som sker i gruppen 

under en Folkgruppsintervjuer. Folkgruppsintervjuer skulle övervägas av den anledningen att 

studiens generaliserbarhet och trovärdighet skulle öka då flera intervjupersoner skulle kunna 

delta under samma begränsade tid. 

 

Fyrtiofem minuter upplevdes som alldeles lagom tid för själva intervjuerna. Min upplevelse 

var att det blev jobbigt och intensivt för mig att intervjuerna gick precis i vartannat. Det skap-

ade en viss stress hos mig. Skulle denna studie göras på nytt skulle därför en paus på cirka en 

kvart sättas in mellan intervjuerna. Möjlighet till andrum mellan intervjuerna skulle då bli 

möjligt för mig som intervjuare. Min uppfattning är att detta inte påverkade annat än mig 

själv. Intervjupersonerna och studiens resultat påverkades troligtvis inte. Konfidentialitetskra-

vets trovärdighet kan anses ha brustit på så sätt att studiens deltagare möttes i dörren och då 

kunnat lista ut att den andra personens medverkat i studien. Så var dock inte fallet, intervju-

personerna visste redan sedan innan vilka som skulle delta, detta efter deras önskemål. På så 

sätt kunde de vid tidigare tillfälle pratat ihop sig om vilka tider som var lämpliga för intervju-

erna och sinns emellan bytt tider med varandra i de fall andra saker kom emellan. Detta kan 

dock vara viktigt att ha i beaktande inför en eventuell ny studie, i de fall som intervjuperso-

nerna inte ska känna till varandras medverkan. Viktigt att påpeka är att intervjupersonerna inte 

känner till de olika deltagarnas fiktiva namn i studien, detta för att stärka Konfidentialitetskra-

vets trovärdighet.  

 

Svaren till frågeställningarna: Vilka möjligheter ger förskolan som institution barn till indivi-

dualistiska demokratihändelser och hur kan förskollärare möjliggöra individualistiska demo-

kratihändelser för barnen i förskolan. Detta har hämtats och sammanställts från flera av inter-

vjufrågornas svar. Dessa svar har ofta gått ihop och min upplevelse är att intervjupersonerna 

hade svårt att bena isär dessa två frågeställningar och istället tolkade det som samma fråga. 

Med hjälp av märkpenna kunde svaren till de två första frågeställningarna benas ut. Att inter-

vjufrågor kopplade till dess två frågeställningar för respondenterna var svåra att skilja åt kan 

enligt min mening bero på att orden möjligheter och möjliggöra låter väldigt lika och därför 
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kanske det under samtal där båda orden flitigt förekommer kan vara lätt att blanda ihop dem. 

Skulle denna studie göras på nytt skulle därför ett av dessa ord bytas ut. Exempelvis skulle 

den första frågeställningen istället kunna vara: Vilka tillfällen ger förskolan som institution 

barn till individualistiska demokratihändelser. 

 

Som tidigare nämnts upplevdes den sista frågeställningen som svårast att få svar på. Frågans 

ord synliggöra fick förtydligas med att fråga hur de uppmärksammar individualistiska demo-

kratihändelser i förskolan. Efter att funderat på varför detta upplevdes som en svår fråga hos 

intervjupersonerna så är min uppfattning nu att det ej hade med ordet synliggöra i sig att göra 

min uppfattning är att de förstod innebörden av det och därav hade det inte varit nödvändigt 

att förtydliga dess innebörd med hjälp av ordet uppmärksammar. Svårigheten i att få ett svar 

tros nu snarare bero på att detta var en fråga som respondenterna ej reflekterat över tidigare i 

samma utsträckning som övriga frågeställningar. I kapitlet för resultat och analys framkom 

exempelvis att en spontan dialog mellan kollegorna ofta förekommer angående vad barnen 

kan vara med och bestämma över själva för att på så sätt möjliggöra individualistiska 

demokratihändelser. Det framkommer dock ingenstans i intervjuerna att samtal mellan 

kollegor förs angående synliggörande. 

 

Resultatdiskussion 

Under rubriken Bakgrund problemområde nämns utifrån allmänna råd om barngruppens och 

miljöns betydelse i det pedagogiska arbetet (Skolverkets, 2013a) vikten av att utrymme för 

barnets egna innovationer finns i förskolans alla rum. Att rummen inte ska vara för starkt ko-

dade. Där står även att arbetslaget fortlöpande bör analysera och reflektera samt kritiskt 

granska de egna värderingarna samt hur dess föreställningar och förhållningssätt tar sig i ut-

tryck i verksamheten. Efter att ha analyserat insamlad data anses att möjligheter till barnens 

egna innovationer finns i aktuell förskola. En del av rummen är förvisso kodade på förhand på 

så sätt att de är namngivna till ett specifikt namn med ett specifikt materielinnehåll. På varje 

avdelning finns exempelvis ett rum som kallas ateljé eller verkstad där papper, lim, tejp och 

dylikt material finns att tillgå. Maria menar dock att allt det material som de kan komma åt 

själva får de använda sig av och flytta omkring som de vill. På så sätt inbjuds och tillåts samt 

uppmuntras enligt min mening ett brytande av den norm som på förhand kan göra att rummen 

ses som kodade.  

 

Kristina berättar att de arbetar för att allt material ska vara tillgängligt i alla av avdelningens 

rum. Barnen ska bli självgående och klara sig själva med ett tillgängligt material. Hon poäng-

terar dock att det alltid finns en viss inblandning från en vuxen i verksamheten, då det är den 

vuxna som har bestämt vad som ska stå på hyllorna och vad som ska vara tillgängligt för bar-

nen. Detta stämmer in på Resultaten i Ribaeus (2014b) avhandling som visar att förskollära-

ren på olika sätt avgränsar och föreskriver villkor för barnens inflytande. Finns i åtanke att det 

i grund och botten är förskolläraren som dikterat villkoren för alla innovationer som sker i för-

skolan på grund av att det är förskolläraren som har valt det material som ska stå på hyllorna, 

då skulle inte individualistiska demokratihändelser i förskolan utifrån Ribaeus (2014b) ana-

lysmodell institutionella demokratihändelser existera. Dessa händelser kan då istället ses som 

politiska demokratihändelser där det är en förskollärare som bisitter makten, då det är denna 
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som gjort materialet tillgängligt. Eller en formell demokratihändelse eftersom allt material 

som använts från början har valts att vara tillgängligt utav en förskollärare utifrån ett lärande 

perspektiv i första hand.  

   

På de yngre barnavdelningarna är materialets tillgänglighet mera begränsat, mycket på grund 

av säkerhetsskäl. Det material som barnen kommer åt själva är dock fritt att använda. Genom 

intervjuer framkommer en vilja och strävan även hos förskollärarna på de yngre barnavdel-

ningarna att göra förskolans rum så tillgängliga som möjligt för barnen. Ett exempel på detta 

är när Britta berättar att grindar satts upp för att kunna ge barnet möjligheter till individualist-

iska demokratihändelser. Britta menar att grindarna är till för att de ska få arbeta mer som de 

vill, utan inblandning av någon som stör. Förståelse finns för denna tanke men kopplar dock 

återigen till resultaten i Ribaeus (2014b) avhandling att inflytandet avgränsas och villkoras. I 

det fall barnet behöver hjälp eller tillåtelse att öppna en grind eller behöver be en vuxen om 

hjälp för att exempelvis nå ett visst material anser jag att den individuella demokratihändelsen 

utifrån Ribaeus (2014b) analysmodell institutionella demokratihändelser övergår till att bli en 

politisk demokratihändelse. Detta då en individualistisk demokratihändelse bygger på att bar-

net har möjlighet att helt agera på egen hand vilket ej längre är fallet när en vuxen måste in-

volveras. Barnet kan förvisso fortsätta att handla enskilt efter att grinden öppnats eller materi-

alet har tillgängliggjorts. För att möjliggöra detta har dock situationen bemötts av en vuxen 

som med sitt beslut att hjälpa barnet att genomföra ett eget initiativ har handlat ur en maktpo-

sition. Detta gör att händelsen även om det sker efter barnets initiativ ej kan ses som en indivi-

dualistisk demokratihändelse utan är då en politisk demokratihändelse.      

 

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter från förskoleverksamhet är min åsikt att grindar ibland 

kan vara viktiga och välbehövliga på en yngre barnavdelning. Enligt min mening bör grindar 

dock inte sättas upp oreflekterat och i för stor utsträckning, då det riskerar att ge en stark och 

kontrollerad inramning. Resultatet av Emilsons (2008) avhandling visar att en stark och kon-

trollerad inramning i förskolan riskerar att begränsa barnets deltagande, vilket i detta fall 

skulle innebära att grindarna får motsatt effekt än dess syfte. Kopplingar ses även till Eng-

dahls (2014) avhandling på så sätt att grindarna villkorar barnens möjligheter till ett individu-

alistiskt handlande utifrån förskolans organisatoriska möjligheter och barngruppens storlek. 

En kluvenhet skapas i förhållandet mellan det enskilda barnets behov och kollektivets. Eng-

dahl (2014) poängterar också att en förutsättning för barns delaktighet är pedagogers förhåll-

ningssätt, som i anknytning till denna studie kopplas till förskollärares förhållningssätt till 

grindarnas vara eller inte vara. Grindarna ger barnen utrymme såväl som att de hindrar dess 

utrymme för egna innovationer i förskolans alla rum. Grindarna villkorar barnens möjligheter 

till individualistiska demokratihändelser för de barn som ej själva är kapabla att öppna en 

grind.  

 

Förskollärarna i studien visar en tydlig vilja att ge barnen möjligheter och en vilja att möjlig-

göra individualistiska demokratihändelser för barnen i förskolan. Av studiens resultat fram-

kommer att en dialog i arbetslagen förekommer. En dialog där förskollärarna analyserar och 

reflekterar, samt kritiskt granskar de egna värderingarna, föreställningarna och förhållnings-

sätten, hur dessa tar sig uttryck i verksamheten. En kommunikation med syfte att möjliggöra 

och synliggöra barnens individualistiska demokratihändelser. Mer tid för denna typ av dialog 
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skulle dock vara önskvärt. Maria menar att det ofta blir en spontan dialog, hon anser att det är 

synd att mera tid inte ges för denna typ av frågor. Denna av mig uppfattade, positiva vilja hos 

pedagogerna till ett bejakande förhållningssätt gentemot barnen tolkas utifrån Arnérs (2006) 

avhandling. Resultatet i den undersökningen visar att en positiv vilja bottnar i att pedagogerna 

genom dialog med varandra har reflekterat kring dessa frågor. I denna studie framkommer att 

berörda förskollärare tillsammans för en dialog och reflekterar, vilket för barnen leder till 

ökade möjligheter. 

 

Utifrån arbetsformen, att låta barnen få möjlighet att bestämma och välja, i Westlunds (2011) 

avhandling, kan ses att barnens initiativ uppmuntras, då ett strävansmål med verksamheten 

enligt Kristina är att barnen ska bli så självgående som möjligt. Å andra sidan om detta 

hårdras ges barnen endast valalternativ. Detta då det som Kristina sa är förskollärarna som i 

grund och botten har valt vad som är tillgängligt. Då skulle alla förskolans demokratihändel-

ser återigen vara av formell art utifrån Ribaeus (2014b) analysmodell institutionella demokra-

tihändelser. Detta eftersom allt material som använts från början har valts att vara tillgängligt 

av en förskollärare utifrån ett lärandeperspektiv i första hand.  

 

Av Engdahls (2014) såväl som Arnérs (2006) avhandling framkommer att ett hinder för barns 

inflytande och enligt mig då också individualistiska demokratihändelser är för stora barngrup-

per. Detta är någonting som även påtalas i denna studie. Exempel på detta är Marias önskan 

om mindre barngrupper för att på så sätt öka barnens möjligheter till individualistiska demo-

kratihändelser. Med stora barngrupper menar Maria att rummen där barnen vill vara ofta är 

upptagna, samtidigt som barnen hela tiden måste anpassa sig efter många andra. Även om 

barngruppens storlek minskades skulle barnen ändå fortsättningsvis behöva anpassa sig efter 

andra. Det Maria menar är enligt mitt antagande att med mindre barngrupper frigörs mera ytor 

vilket ökar chansen för att det är ledigt där det enskilda barnet vill vara.  

 

Studiens resultat visar att förskollärarna aktivt arbetar för att möjliggöra barns individualist-

iska demokratihändelser i förskolan. Detta sker genom diskussioner mellan kollegor om hur 

barnens möjligheter kan ökas i förskolan. Det sker genom att förskollärarna aktivt arbetar för 

att förskolans miljö med allt dess innehåll ska var lättillgängligt för barnen. En viktig del av 

detta arbete är att få barnen att känna trygghet, och känna att de är i en tillåtande miljö. Av re-

sultatet i Westlunds (2011) avhandling framgår att variation av olika arbetsformer ger barnen 

många olika möjligheter till inflytande, vilket av mig anses leda till många möjligheter för 

barns individualistiska demokratihändelser i förskolan. Förskollärarnas aktiva arbete för ett 

möjliggörande stämmer in på Ribaeus (2014b) resultat. Det vanligaste sättet att arbeta med 

demokrati i förskolan är genom att arbeta för att underlätta barnens direkta eller indirekta in-

flytande. Ribaeus (2014b) resultat visar dock på att få diskussioner förs angående barnens in-

flytande vilket inte stämmer överens med denna studies resultat som istället visar att mycket 

diskussioner förs för att öka barnens möjligheter till individualistiska demokratihändelser i 

förskolan. Detta kopplas av mig till barns inflytande.  
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Slutsatser 

Denna studie bidrar med kunskaper om barns individualistiska demokratihändelser i förskolan 

utifrån förskollärares kunskaper. Resultatet visar att det är under tidpunkterna för den fria le-

ken som möjligheter för individualistiska demokratihändelser är som störst. Övrig tid ses som 

uppstyrd med mycket fasta rutiner. För att öka barnens möjligheter till ett individualistiskt 

handlande arbetar förskollärarna i studien för att barnen på ett självständigt sätt ska kunna 

tillägna sig förskolans möjligheter. Detta genom en strävan att förskoleavdelningarnas alla 

rum med dess material ska vara tillgängligt och tillåtet. Förskolans äldre barn har större möj-

ligheter till individualistiska demokratihändelser i förskolan. Detta eftersom de äldre barnens 

miljö är mera tillgänglig än de yngre barnens miljö som till viss del avskärmas med grindar. 

Förskolan ses i första hand som ett kollektiv, en plats där många ska vistas och trivas samti-

digt. Individualistiska demokratihändelser måste alltid ske inom vissa gränser, allas välmå-

ende och trygghet kommer i första hand.  

 

Vid en första anblick av studiens resultat kan det lätt tolkas som att individualistiska demokra-

tihändelser ofta får stå tillbaka till förmån för sociala demokratihändelser. Exempelvis fram-

kommer i studien att många demokratihändelser startar som en individualistisk händelse för 

att sedan övergå till att bli en social händelse. Min tolkning utefter Ribaeus (2014b) analys-

modell institutionella demokratihändelser är dock att dessa individualistiska demokratihändel-

ser, även i de fall flera barn tillkommer kan fortsätta att vara en individualistisk demokratihän-

delse. Detta i de fall som händelsen fortsätter att utspela sig efter initiativtagarens idéer och 

visioner. Att så förekommer framgår under intervjuerna exempelvis då Magdalena berättar att 

barnen ofta leker tillsammans men att det ofta är ett barn som har dragit igång leken och är 

initiativtagare. Händelsen övergår till att bli en social demokratihändelse i de fall då det är 

barnen tillsammans som kommer med idéer och skapar visioner. Detta visar tydligt hur de in-

stitutionella demokratihändelserna vävs samman och utspelar sig i varandra.  

 

För att öka möjligheterna för individualistiska demokratihändelser är det en önskan hos delta-

garna i studien, att få flera förskollärare i barngruppen samt att få flera rum för barnen att vis-

tas i samt mindre barngrupper. Ytterligare förskollärare i barngruppen skulle enligt Britta öka 

barnens möjligheter till individualistiska demokratihändelser på yngre barnavdelning då mera 

material skulle kunna vara tillgängligt eftersom en vuxen då skulle kunna vara i varje rum och 

överblicka det som sker. Förskollärarna i studien arbetar aktivt för att möjliggöra barnens in-

dividualistiska demokratihändelser i förskolan. En viktig del i detta arbete är att barnen ska 

känna sig trygga när de vistas i förskolan. Som förskollärare är det därför viktigt att tänka på 

och vara medveten om sitt förhållningssätt och bemötande av barnen. Det är viktigt att barnen 

känner ett förtroende för den vuxne. Detta kräver en öppen dialog mellan barnet och förskol-

läraren samt mellan kollegorna. Barnen ska känna att de befinner sig i en tillåtande miljö som 

de tillåts att vara delaktiga i och styra över. Barnen ska våga komma med egna åsikter och för-

slag. Då barnen lämnar förskolan som starka individer synliggörs att barnen har haft en trygg 

tid på förskolan med möjligheter för individualistiska demokratihändelser som uppmärksam-

mats av dess förskollärare och stärkt barnen som individer.  
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Denna studies resultat anses som viktiga för förskollärares yrkesprofession. Detta mot bak-

grund av studiens problemformulering där det framkommer att skollagen (SFS 2010:800) och 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) anger att barn ska få ett reellt inflytande i försko-

lans arbetssätt och i verksamhetens innehåll. Denna studie visar hur barnen i förskolan kan få 

såväl ett reellt inflytande i såväl verksamhetens innehåll som arbetssätt. De kunskaper som 

denna studie bidrar med är av stor betydelse för förskollärares yrkesprofession, då barn som 

bjuds in till delaktighet i förskolans vardag på ett mer självklart sätt kan ta plats i större och 

mer formella sammanhang vid senare tillfälle (Skolverket, 2013b). I studiens problemformu-

lering nämns också att barn som upplever den fysiska miljön i förskolan som otillgänglig och 

icke tillräckligt stimulerande, utforskar och leker inte i den miljön. Detta kan hämma barnets 

utveckling fysiskt såväl som kognitivt och socialt (Skolverkets, 2013a). Studie visar också hur 

förskollärarna i densamma ökar barnens möjligheter till individualistiska demokratihändelser. 

Detta för att barnen på ett självständigt sätt ska kunna tillägna sig förskolans möjligheter, vil-

ket i sin tur leder till att barnen kan uppleva förskolans miljö som tillgänglig och stimule-

rande. Detta ger barnet gynnsamma förhållanden för dess fysiska såväl som kognitiva och so-

ciala utveckling. I och med detta anses denna studies kunskapsbidrag som betydelsefullt för 

förskollärarens yrkesutövning. Utöver den för studien användbara data som samlats in har jag 

berikats med många nya insikter och kunskaper som jag är tacksam för. Exempel på detta är 

nya insikter och kunskaper om hur en dialog rörande demokratifrågor i barngrupp kan plane-

ras och gestaltas. Detta kan ske på flera olika sätt, dels genom ett kamratråd där diskussions-

frågor tas upp i mindre barngrupper dels genom olika rollspel. 

 

Påpekas bör att denna studie ej visar en generell bild över institutionella demokratihändelser i 

förskolan med inriktning mot individualistiska demokratihändelser. Detta eftersom denna stu-

die ej speglar förskolans population som helhet. Denna studies resultat utgår endast från fyra 

förskollärare på en förskola. Min uppfattning dock att denna studies undersökning av institut-

ionella demokratihändelser i förskolan kan bidra till ett synliggörande av möjligheter till indi-

vidualistiska demokratihändelser i förskolan och hur ett möjliggörande av individualistiska 

demokratihändelser i förskolan kan åskådliggöras. 

 

I problemformuleringen skrivs att tidigare erfarenheter av barns individualistiska demokrati-

händelser i förskolan är att de är mycket begränsade. Där skrivs att min erfarenhet är att 

många demokratihändelser som utspelar sig på förskolor på ett eller annat sätt är villkorade 

utifrån förskollärarna och av förskolan som institution. Denna uppfattning har med hjälp av 

denna studie till viss del ändrats då resultatet i studien visar att goda möjligheter till individu-

alistiska demokratihändelser enligt förskollärarna finns men att barnen i många sammanhang 

väljer bort dem till förmån för sociala demokratihändelser. Demokratihändelserna villkoras 

visserligen ibland utifrån vissa institutionella rutiner som är svåra att ge vika för, detta är dock 

något som studiens förskollärare är medvetna om och har i beaktande. Då denna studie endast 

undersökt institutionella demokratihändelser på en förskola är min åsikt att det skulle vara in-

tressant och relevant för förskollärares yrkesprofession med en bredare undersökning av detta 

slag, för att på så sätt få kunskap om individuella demokratihändelser i ett större perspektiv. 
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Fortsatt forskning 

Under studiens genomförande har nya frågor väckts hos mig, frågor som utifrån min blivande 

yrkesprofession anser vara av stor vikt. Dessa frågor handlar om hur barnen upplever sina 

möjligheter till individualistiska demokratihändelser. Om dessa upplever förskolan som en 

plats där utrymme finns för dess egna innovationer. Reflekterar barnen över förskolans alla 

normer och rutiner och ser barnen dem i så fall som hämmande och begränsande. Flera studier 

finns rörande barns inflytande och delaktighet i förskola, exempel på sådana studier kan ses i 

denna undersöknings forskning och litteraturgenomgång. Tidigare studier som gjorts utgår 

dock mestadels utifrån observationer och intervjuer, om vuxnas erfarenheter och tolkningar, 

så även denna studie. Ett enligt mig relevant förslag till fortsatt forskning är därför en under-

sökning av hur barnen upplever sina möjligheter till individualistiska demokratihändelser. 

Upplever barnen att det finns utrymme för egna innovationer och ser barnen förskolans alla 

normer och rutiner som hämmande och begränsande? Denna studie skulle till motsats från 

många tidigare studier utgå ifrån barnens egna åsikter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
 

Informationsbrev 

Helena Wigh        
Telefon xxxxxxxxxx 

E-post xxxxxxxxxxx 

2015-04-14                                                                  

 
Hej! 

Jag vill börja med att tacka för att jag får komma till er och göra intervjuer. Jag läser nu min 

sjätte termin av totalt sju på förskollärarprogrammet, Karlstads Universitet och det har nu 

blivit dags att skriva examensarbete. 

 

Jag kommer att skriva om demokrati och barns rättigheter i förskolan, och har valt att 

fokusera på barnens individualistiska demokratihändelser. Med demokratihändelse menas alla 

de situationer som på något sätt är kopplat till demokrati mellan förskollärare och barn. Dessa 

demokrati händelser delas sedan in i olika kategorier som vävs samman och utspelar sig i 

vartannat. En av dessa kategorier är individualistiska demokratihändelser där det enskilda 

barnet ges uttryck för individuellt handlande utan att det initieras av vuxna (Ribaeus, K. 

(2014). 

 

Intervjuerna beräknas att ta max 45 min och kommer att äga rum vid överenskommet datum 

och tid. Under intervjun kommer jag att ställa ett antal frågor. För att bättre komma ihåg 

svaren och få bättre möjlighet att lyssna aktivt kommer jag att spela in intervjuerna, samtidigt 

som jag kommer att anteckna stödord. Undersökningen kommer att ske enligt god 

forskningssed utifrån Vetenskapsrådet (2011) och dess riktlinjer. Detta betyder att det är en 

frivillig medverkan som när som helst kan avbrytas. Alla data så som namn kommer att 

avidentifieras och kommer endast att användas för studiens syfte. När examensarbetet är klart 

och godkänt kommer all data att förstöras.  

 

 
Vänliga hälsningar, 

Helena wigh 

 

 

Ribaeus, K. (2014). Demokratiuppdrag i förskolan [Elektronisk resurs]. Diss. Karlstad : Karlstads 

universitet, 2014. Karlstad. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 
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Bilaga 2 

 

 
Intervjuguide 

1. Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 

2. Var det någon speciell inriktning på din förskollärare utbildning?  

 

3. Har du någon vidareutbildning? 

 

4. Vad betyder demokrati i förskolan för dig? 

 

5. Ser du demokratiarbete i förskolan som någonting komplicerat eller som något som 

ger sig självt? 

 

- På vilket sätt? 

 

6. Förs en regelbunden dialog om frågor rörande demokrati i arbetslaget? 

 

- Hur kan en sådan dialog se ut? 

- När kan en sådan dialog äga rum? 

- Varför förs ej en sådan dialog? 

 

7. Förs en regelbunden dialog om frågor rörande demokrati i barngruppen? 

 

- Hur kan en sådan dialog se ut? 

- När kan en sådan dialog äga rum? 

- Varför förs ej en sådan dialog? 

 

8. Har det enskilda barnet möjligheter till ett helt individuellt handlande utan inblandning 

av vuxen? 

 

- Vilka möjligheter finns? 

- När ges dessa möjligheter? 

- Kan du ge exempel på hur det individuella handlandet kan se ut? 

- Varför finns ej dess möjligheter? 

 

9. Hur kan du och dina kollegor möjliggöra ett för det enskilda barnet helt individuellt 

handlande utan att barnet ska behöva tillstånd eller hjälp ifrån en vuxen? 

 

- Är det så som ni arbetar hos er? 
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10. Hur arbetar du för att det enskilda barnet ska ges möjligheter till ett helt individuellt 

handlande utan inblandning av vuxen? 

 

-  Kan det förbättras och iså fall hur? 

 

11. Vad gör du för att synliggöra det enskilda barnets individuella handlande? 

-  Skulle det kunna göras på ett annat sätt? 

 

12. Är det någonting som du vill tillägga angående det enskilda barnets individuella hand-

lande eller angående demokrati frågor i förskolan?   

 

 

 

 

 

 


