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Abstrakt 

För att söka ge en tydligare bild av vilka variabler som, utifrån pedagogernas 

uppfattningar, kan utgöra förutsättningar för arbetet med demokrati och värdefrågor 

med de yngsta barnen i förskolan analyseras resultatet som grundar sig på pedagogers 

utsagor. Syftet med arbetet är att åskådliggöra på vilket sätt pedagoger förhåller sig till 

och implementerar demokratiuppdraget i arbetet med de yngsta barnen i förskolan. För 

att konkretisera och komma närmare ett svar på syftet ställs följande frågor: 

  

1 Hur uttrycker sig pedagoger om sitt arbete med att; utifrån demokratisk grund skapa 

en verksamhet där de yngsta barnens röster blir hörda? 

 

2 Vilka möjligheter och hinder i arbetet med de yngsta barnen ger pedagoger uttryck för 

som väsentliga för att en verksamhet på demokratisk grund ska kunna nås? 

 

Föreliggande studie är genomförd medelst en kvalitativ undersökning bestående av 

intervjuer med pedagoger, och med en hermeneutisk ansats för att söka tolkningar och 

förståelse för det insamlade empiriska materialet. Det teoretiska ramverk som används 

för att möjliggöra analys av resultatet lutar sig på teorier utvecklade av i huvudsak 

Habermas, Bernstein och Benhabib. I resultatet framträder något av en kedja bestående 

av faktorer som till exempel hur pedagogers barnsyn grundad i synen på barnet som 

kompetent och jämbördig individ förutsätter intersubjektivitet. Enligt vad resultatet ger 

för handen, kan dessa faktorer i samverkan möjliggöra en implementering av 

demokratiuppdraget så som det är formulerat i Läroplan för förskolan Lpfö 98 

reviderad 2010.  
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1 Inledning 
 

I styrande texter har det under lång tid poängterats att demokratisk fostran ska äga rum i 

förskolans verksamhet. Trots detta är det, speciellt när det gäller de yngsta barnen, ett 

område som inte varit föremål för empiriska studier i någon större utsträckning 

(Emilson 2008). I mötet mellan de skilda förutsättningar som kan rymmas inom en och 

samma praktik – förskolans – lämnas i de styrande dokumenten ett stort 

tolkningsutrymme. Det är en nödvändighet menar Skolverket (2000). Arbete med barn i 

olika åldrar på förskolan ska rymmas under en och samma värdegrund och pedagogen 

har i arbete med samtliga åldrar samma demokratiuppdrag. I praktiken är det emellertid 

en del som skiljer i arbetet med de yngsta och de äldsta barnen. Utgångspunkten för mitt 

intresse för detta står att finna i de skillnader i förutsättningar som finns i pedagogisk 

praktik med de yngsta respektive de äldsta barnen och i förhållande till 

demokratiuppdraget. Enbart det faktum att det verbala språket ännu inte är utvecklat 

skulle möjligen kunna innebära behov av ett annat förhållningssätt för pedagogen.  

 

Varför är det viktigt att arbeta med demokrati med små barn? Det är en fråga som 

behöver hållas levande och i verksamheten bevaras som en oupphörligt pågående 

problematisering. Om den känns självklar så kanske den tål att vridas på ytterligare 

några varv för att det aldrig ska bli rutin hur vi tänker eller uttrycker oss om 

demokratiarbetet med de yngsta barnen. Om barnen inte ges inflytande i sitt första möte 

med samhället, förskolan, blir måhända vägen till erfarenheten av att leva i demokrati 

längre när den väl påbörjas. Att skjuta upp arbetet tills barnen blir lite äldre är heller 

inget som kan ses som en valmöjlighet i den pedagogiska praktiken. Det är redan genom 

läroplanen en given förutsättning att förskolan ska vila på demokratisk grund. Men hur 

det ska göras till verklighet i verksamheten behöver vara en ständigt pågående och 

levande process utav frågor riktade mot det egna förhållningssättet. Den demokratisyn 

som träder fram i läroplanen, den deliberativa demokratisynen och idén om det 

deliberativa samtalet handlar i stor utsträckning om kommunikation och att barn ska få 

inflytande i verksamheten (Skolverket 2000). Jag började ställa mig frågor som vad 

detta får för konsekvenser för demokratiarbetet med de yngsta barnen i förskolan, de 

som ännu inte har utvecklat ett fullödigt verbalt språk. Det går att föreställa sig att det 

fortfarande handlar om kommunikation och inflytande. Men finns det speciella 

parametrar att ta hänsyn till i arbetet med de yngsta? Jag ämnar undersöka hur 

pedagoger själva ser på att förhålla sig till det demokratiuppdrag som är ålagt dem, just i 

relation till de yngsta. 

 

Det deliberativa samtalet kan betraktas som ”demokratins bärande element” (Modigh & 

Persson-Stenborg 2000 s.3) och som en konkret möjlighet att bära demokratin i arbetet i 

den dagliga verksamheten i förskolan. Det kan tänkas innebära konsekvenser för arbetet 

med de yngsta barnen som ännu inte har ett verbalt språk. Om ett deliberativt samtal 

kan föras utan fullt utvecklat verbalt språk, går det möjligen att betrakta pedagogernas 

arbete som utifrån tanken om deliberation. Det är lämnat till de vuxna att göra 

tolkningen av barnens tankar före det att det verbala språket är så utvecklat att de själva 

mer precist kan förmedla sitt budskap. Argumentet är ”det deliberativa samtalets 

verktyg.” (Englund 2007 s.157) När kommunikationen är utan ord, och består av gester, 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och ljud, behövs det andra grunder för att ändå att hävda att 

den vuxnes tolkning av barnets mening och vilja kan utgöra ett argument. Om man antar 

att de vuxnas tolkning kan få stå för barnens tankar framträder genast en annan 

problematik. Det innebär en obalans i makt. Denna obalans kan måhända tyckas vara en 
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inbyggd del i förutsättningarna i verksamheten med barn och vuxna. I arbetet med 

demokrati, normer och värden blir den än mer tydlig och behöver oundvikligen 

reflekteras av de vuxna. 

 

Där har jag funnit utgångspunkten för denna studie. Hur pedagoger som arbetar med de 

yngsta barnen i förskolan förhåller sig till sitt demokratiuppdrag, vad de lyfter fram för 

aspekter av demokratiarbetet specifika för just arbetet med de yngsta barnen, och hur 

detta implementeras är del av syftet med föreliggande studie. Att jag valt att undersöka 

detta utifrån pedagogernas perspektiv beror på att det är pedagogerna som tolkar 

uppdraget i läroplanen och är dem vars tankar, kompetens och personlighet gör 

verksamheten till vad den är. Det är de vuxna som möjliggör och begränsar det som just 

den här verksamheten är för barnen som deltar. Hur pedagoger uttrycker sig om sitt 

arbete och deras förhållningssätt till demokratiuppdraget i arbetet med de yngsta barnen 

får betydelse för barnen och deras utveckling av demokratisk kompetens.  

 

Den här studien tar avstamp i och är i flera delar inspirerad av Emilsons (2008) 

avhandling Det önskvärda barnet. De teoretiska verktyg med vilka hon sökt sig fram till 

förståelse av hur fostran kommer till uttryck i kommunikationshandlingar mellan de 

yngsta barnen och de vuxna i förskolan, fungerar som en del av den teoretiska plattform 

jag utgår från. Jag har ställt mig frågan om det går att använda en liknande teoretisk 

utgångspunkt som Emilson för att förstå min empiri, pedagogernas utsagor om sitt 

demokratiarbete med de yngsta barnen i förskolan. 

 

1.1 Demokratiuppdraget i förskolans läroplan 

Verksamheten i förskolan är ålagd ett demokratiuppdrag. Stora delar av förskolans 

läroplan Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 är ägnade åt att beskriva vari 

detta uppdrag består. Inledande konstateras det att ”Förskolan vilar på demokratins 

grund” (Lpfö 98 rev.2010 s.4) och fortsätter med en beskrivning av de grundläggande 

värden som ligger som en bas för demokratiarbetet. 

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 

som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. (Lpfö 98 rev. 2010 s.4) 

De värden som kommuniceras i läroplanen för förskolan bygger på mänskliga 

rättigheter såväl som ”de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.” (Lpfö 98 rev. 2010 s.4) Vidare framhålls vikten av att 

grundläggande mänskliga värden ska kommuniceras tydligt i verksamheten. 

Tydligheten ska bidra till att barnen i takt med sitt lärande och växande kommer att ha 

gjort dem till sina. Arbetet och förhållningssättet på demokratisk grund ska ge barn 

kunskaper om att leva i grupp med allt vad det innebär. Det ska både gynna barnens tid i 

den grupp som är förskolan, men också förbereda dem på det liv i gruppen som utgörs 

av samhället. Demokratiuppdraget i läroplanen formulerar det barnen behöver här och 

nu men också i framtiden. Empati, hänsyn, tolerans, solidaritet och respekt är bara något 

av det som är del av förskolans mål (Lpfö 98 rev.2010). 

 

Särskilt framträdande i läroplanen är barns inflytande som lyfts fram som självklar 

koppling till hur barn ska kunna tillgodogöra sig förståelse av demokrati. Inflytande och 

ansvar för det egna handlandet, samt rättigheter och skyldigheter, ska främja barnens 

sociala utveckling. Att barn får stöd i sin utveckling till att utöva inflytande på sin 

tillvaro, ta ansvar och handla demokratiskt är del i demokratiuppdraget. Särskilt 



  
 

 

 

6 

 

framlyft är det ansvar som förskollärare har för att barn ska ha reellt inflytande på det 

sätt som arbetet och verksamheten bedrivs (Lpfö 98 rev.2010). 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera på vilket sätt pedagoger förhåller sig till och 

implementerar demokratiuppdraget i arbetet med de yngsta barnen i förskolan.  

 

 

Frågeställningar: 

 

1 Hur uttrycker sig pedagoger om sitt arbete med att; utifrån demokratisk grund skapa 

en verksamhet där de yngsta barnens röster blir hörda? 

 

2 Vilka möjligheter och hinder i arbetet med de yngsta barnen ger pedagoger uttryck för 

som väsentliga för att en verksamhet på demokratisk grund ska kunna nås? 
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3 Begreppsförklaring 
 

Nedan presenteras några begrepp som återkommer i arbetet. Genom att redan här, på ett 

översiktligt sätt, gå igenom vad begreppen står för är tanken att den fortsatta läsningen 

ska underlättas. 

 

3.1 Deliberativt demokratiperspektiv 

Demokrati är ”ett-i-grunden-omstritt-begrepp” (Fritzén 2003 s.75). Fritzén (a.a.) hämtar 

orden från William B Gallie och konstaterar att det är ett begrepp som fordrar en 

oupphörligt pågående diskussion och analys. I en fördjupad studie om värdegrunden tar 

Skolverket (2000) avstamp i och i viss mån väljer att definiera demokratibegreppet 

utifrån det normativa deliberativa demokratiperspektivet, och med det deliberativa 

samtalet i centrum hävdar man att ”läroplanerna innehåller klara inslag av deliberativ 

demokratisyn […] skolan ses som en kollektiv medborgerlig rättighet på deliberativ 

grund” (Skolverket 2000 s.9). Jag tolkar det som att, genom att grunda demokratisynen i 

läroplanen på deliberativ grund så har man byggt in själva förutsättningen för att denna 

pågående diskussion om demokrati och grundläggande värden som verksamheten ska 

utgå ifrån aldrig kan avstanna. 

 

Genom att utgå från en normativ syn på demokratibegreppet, där demokrati är något 

som lärs genom att leva i det, till skillnad från det funktionalistiska lärandet om 

demokrati, får det till följd att demokratiuppdraget i förskolan genomsyrar hela 

verksamheten. Englund (2007) beskriver hur skolan länge dominerats av en 

förmedlingspedagogik och på grund av detta inte lyckats ta till sig och använda det 

deliberativa perspektivet. Förskolan däremot, vars pedagogik kommer från ett annat 

håll, borde inte ha stora problem att anamma det deliberativa perspektivet menar han. På 

det sättet blir det deliberativa demokratiperspektivet användbart i relation till förskolan, 

genom att det förutsätter ett relationellt perspektiv och förskolans arbetssätt i så hög 

grad grundar sig på lärande i grupp. Englund (2000) framhåller hur arbetet utifrån en 

deliberativ demokratisyn i utbildningssystemet i ett större perspektiv är till för att stärka 

demokratin i samhället. 

 

Betydelsen av ”deliberation (latin delibera´tio, av deli´bero, 'överväga', 'rådslå', 

'överlägga'), överläggning, rådslagning, diskussion eller debatt, oftast i politiska 

sammanhang” (NE, hämtad 2014-0619) som den formuleras i Nationalencyklopedin. 

Mer utvecklat kan det också innebära ”ömsesidigt, nyanserat övervägande av olika 

alternativ” (Englund 2000 s.5) och kan ses som ett möjligt sätt att tolka demokrati, och 

det sätt som den kan användas. 

 
Inom modernare demokratiforskning har en s.k. deliberativ demokratisyn utvecklats, 

vilken sätter kommunikationen, samtalet i centrum. Inom denna forskning använder 

man begreppet `deliberativa samtal´, för att beskriva de samtal där deltagarna får 

utrymme att ge uttryck för och överväga egna och andras åsikter och synpunkter. 

Sådana samtal betraktas som demokratins bärande element. Genom att applicera 

denna demokratisyn på utbildningsväsendet vidareutvecklas och tydliggörs 

förskolors och skolors demokratiska uppdrag.  

 

Modigh & Persson-Stenborg 2000 s.3 

 

Kärnan i den deliberativa demokratins idé är enligt Englund (2000) att den ska fungera 

kompletterande till majoritetsprincipen, eller som Lindensjö (2003) beskriver det; en 
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bro över motsättningen mellan majoritetsprincipen och individens rätt. Som en 

förberedande princip för att klargöra olika ståndpunkter och perspektiv. Man strävar 

efter konsensus, men konfliktperspektivet ses mer som en drivkraft än ett hinder. I det 

deliberativa perspektivet framhävs rätten att vara av olika mening och ett synliggörande 

av de olika perspektiven främjas. Så som det utspelar sig i ett deliberativt samtal där 

man uttrycker sina egna tankar och ståndpunkter och ställs inför andras. Var och en blir 

utmanad i sin egen uppfattning och att inta någon annans perspektiv. Det som 

kännetecknar ett deliberativt samtal är ”a) samtal där skilda synsätt ställs mot varann 

och olika argument ges utrymme, b) att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och 

respekt för den konkreta andra, det handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres 

argument c) inslaget av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller 

åtminstone komma till temporära överenskommelser” (Englund 2000 s.6). På grund av 

att det deliberativa samtalet i så stor utsträckning behandlar var och ens perspektiv i 

förhållande till de andras, övas förmågan att reflektera. Dessutom innebär 

perspektivtagandet att var och en får möjlighet att utvecklas och fördjupas i sin 

omdömesförmåga (Englund 2000). 

 

3.2 Intersubjektivitet 

”Intersubjektivitet, egenskapen hos något att vara vetbart eller tillgängligt för flera 

subjekt.” (NE 140703) Intersubjektivitet beskriver situationer och processer präglade av 

samförstånd, och en övertygelse att människor försöker uppnå ömsesidighet och kan 

förstå varandra. Intersubjektivitet är inte likställt med konsensus utan är snarare 

beroende av att de subjekt som ingår i det intersubjektiva mötet förmår behålla sin 

mångfald av infallsvinklar och ståndpunkter och kan tänka kritiskt. Men att deras 

gemensamma strävan att förstå varandra skapar ett ömsesidigt förtroende där 

intersubjektiva möten kan äga rum. Om intersubjektivitet ska kunna uppstå i mötet 

mellan vuxna och barn i den pedagogiska verksamheten i förskolan kommer an på 

pedagogernas barnsyn. Det är möjligt för mötet att bli präglat av intersubjektivitet om 

pedagogens syn på barnet är att barn har social kapacitet med potential att kommunicera 

med andra människor så väl som att känna in och förstå dem. Om grunden ligger i en 

barnsyn som innebär att se barnet som varande ej i stånd att kunna förstå andra 

människor eller sätta sig in i deras situation eller upplevelse av verkligheten kan inte 

intersubjektivitet uppstå (Emilson 2008). 

 

3.3 Symmetri och asymmetri 

Att betrakta möten mellan pedagoger och barn som symmetriska eller asymmetriska är 

inte helt självklart. Eftersom det finns ett inbyggt ojämlikhetsförhållande mellan barn 

och vuxen i fråga om det som skulle varit punkten för jämlikhet; erfarenheter, kunskap 

och makt. Därför blir det ofrånkomligt att grunda tanken om symmetri på något annat, 

byggt på att pedagogen möter barnet och i mötet manifesterar hur deras förhållande till 

varandra bygger på tanken om alla människors lika värde. Den praktiska implikationen 

av det kan bli att alla som deltar har lika stor rätt att tala. En problematik i den 

pedagogiska praktiken i förhållande till symmetri och asymmetri, kan beskrivas som att 

det för pedagogen handlar om att antingen förhålla sig auktoritärt eller demokratiskt och 

att det får till följd att behöva vara en icke ifrågasatt maktutövare eller jämlik part i 

kommunikationen. För barnet blir problematiken den att vara antingen den som lyder 

eller den som har integritet, fogligt objekt eller ett subjekt med kompetens. Frågan är 

om det överhuvudtaget är möjligt att använda symmetri som ideologisk grundval för 

balansen i relationen mellan vuxna och barn. Det finns anledning att förhålla sig kritiskt 

till att använda begreppen symmetri och asymmetri på ett dualistiskt sätt. Ett dialogiskt 
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förhållningssätt till begreppen skulle kunna få till följd att det blir möjligt att på nytt 

definiera balansen mellan dem så att de bägge får rum. I relation till mötet mellan 

pedagog och barn, istället för att betrakta begreppen symmetri och asymmetri som 

dikotomier, använda begreppet ömsesidighet som kan rymma dem båda (Emilson 

2008). 
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4 Tidigare forskning 
 

Här görs en översikt av tidigare forskning gällande demokratiarbete i förskolan. De 

forskare vars studier presenteras i de här avseendena är Ribaeus (2014) och Westlund 

(2011), men i huvudsak Emilson (2008). 

 

4.1 Emilson 

I mer än ett exempel i sin empiri fann Emilson (2008) situationer som kan tolkas vara 

byggda på ett symmetriskt förhållande mellan pedagog och barn. Det framträdde ett 

mönster ur dessa situationer, att om symmetri i kommunikationen mellan barn och 

pedagog ska kunna komma till stånd och kunna ses som symmetrisk och intersubjektiv 

så krävs några särskilda förhållanden. Att pedagogerna ser ur barnens perspektiv, att de 

har emotionell närvaro och lekfullhet. Ur empirin framträdde också det att pedagogerna 

och barnen gemensamt deltog i att driva kommunikationen framåt. Emellertid fann 

Emilson även i sin empiri exempel på situationer som vid första anblicken tycktes vara 

symmetriska möten med demokratiska intentioner, men som vid närmare granskning 

och tolkning framstod som asymmetriska och till och med manipulerande. Ett exempel 

på en sådan situation var när pedagogerna ville ge barnen inflytande och göra deras 

röster hörda genom att de skulle få välja mellan olika aktiviteter. Men det visade sig att 

en aktivitet efter att några barn valt den betraktades som fullbokad, varvid barnens namn 

skrevs upp på en lista för att de skulle få vara med på den aktiviteten en annan dag. 

Dessutom föreslog pedagogerna att några barn skulle välja en annan aktivitet än den de 

ville, för att de skulle prova något nytt. Detta menar Emilson visar på att även om det är 

en möjlighet att utifrån teori och empiri använda symmetri som ett sätt att se på 

kommunikation mellan de yngsta barnen och pedagogerna så låter det sig inte enkelt 

överföras till den pedagogiska praktiken. Emilsons studie visar på hur pedagogernas 

intentioner kan vara att möta barnen symmetriskt och demokratiskt och att främja deras 

rätt till inflytande, men att de trots det begränsar och styr barnen i deras val så att det 

istället blir fråga om manipulation, anpassning och disciplin (2008). 

 

En jämbördighet i kommunikationen är det som Emilson fann vara en förutsättning för 

barns frihet och jämlikhet i den pedagogiska praktiken. De förutsättningar som hon fann 

för att demokratiska värden ska kunna kommuniceras i den pedagogiska praktiken 

beskrivs genom en redogörelse för definitioner av demokratiska fostransaspekter; 

närmandet av barns perspektiv, emotionell närvaro samt lekfullhet och konstaterar att 

den studie hon gjort visar att det är i kommunikativt handlande och svag inramning som 

demokratiska värden kan återges och en verklig intersubjektivitet kommuniceras i 

verksamheten (Emilson 2008). Svag och stark inramning är två teoretiska begrepp som 

kan brukas för att få syn på vem som kontrollerar kommunikationen i en pedagogisk 

praktik. Där används den starka inramningen för att beskriva när kommunikationen helt 

kontrolleras av avsändaren i det här fallet pedagogen, dvs. både vad som sägs, när det 

sägs och hur. Den svaga inramningen beskriver istället hur mottagaren, alltså barnet har 

betydande kontroll i kommunikationen (Bernstein 2000). 

 

Barns möjligheter till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet med de yngsta 

barnen är något av det som Emilson (2008) undersöker. Hon fann att i situationer som 

var präglade av en stark inramning och därmed en stark kontroll från pedagogernas sida 

var det i mycket liten utsträckning möjligt för barn att uppleva delaktighet och att ha 

inflytande över sin tillvaro i den pedagogiska praktiken. När inramningen istället var 

svag och i situationer där pedagogerna inte innehade full kontroll över vad och hur i 
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kommunikationen blev det möjligt för barnen att utöva inflytande efter hur de själva 

gjorde val och följde sina intentioner. I studien framstod det här som skäl att se barnen 

som delaktiga och relationen mellan pedagoger och barn som symmetrisk. Tillsammans 

verkade barn och pedagoger bruka kommunikationen dem emellan och gemensamt föra 

den framåt och utveckla den. Slutsatsen drogs att det var det gemensamma som var 

förutsättningen för delaktighet. Den svaga kontroll som pedagogerna hade i situationer 

med svag inramning tycktes även förutsätta att pedagogerna förmådde se ur barns 

perspektiv, att de var närvarande emotionellt samt att de förmedlade bekräftelse. Det var 

när alla dessa parametrar ingick som delaktighet kunde skönjas i resultatet. Emellertid 

fann Emilson även att en situation kan beskrivas som starkt kontrollerad av 

pedagogerna, men att denna kontroll inte styr aspekter av vad och hur utan istället 

grundar sig på pedagogens antagande av barnens perspektiv. Kontrollen var då stark 

men på kommunikativ grund och med en förståelseorienterad drivkraft. Den här sortens 

kontroll från pedagogernas sida innehöll inga tillsägelser om att följa regler, disciplinära 

uppmaningar gjordes inte heller, utan den framträdde istället som främjande av 

delaktighet. Slutsatsen som Emilson gör är att det är inte stark kontroll i sig som hindrar 

barns inflytande utan på vilket sätt kontrollen vidmakthålls av pedagogerna. Även om 

Emilson fann att delaktighet och inflytande för barn i den pedagogiska praktiken kunde 

främjas av pedagogers förmåga att anta barns perspektiv och att delaktighet var möjligt i 

en praktik präglad av kommunikativt handlande, så visade sig även att möjligheten för 

barn att vara delaktiga och ha inflytande hade begränsningar då strategiskt handlande, 

vuxenperspektiv och stark kontroll från pedagogen var det mest framträdande. 

 

4.2 Ribaeus 

Ribaeus (2014) har i sina studier undersökt hur förskolans demokratiuppdrag ”kommer 

till uttryck genom förskollärares tal och handlingar och genom barns agerande i 

förskolans verksamhet”(Ribaeus 2014 s.31). Hon beskriver att upprinnelsen till hennes 

studier finns i de tendenser i samhället som innebär att demokratin försvagas. Det kan 

handla om sådant som avtagande engagemang för demokratifrågor bland barn, och 

främlingsfientlighet i politiken. Detta ställer hon i relation till det demokratiuppdrag 

som är ålagt förskolan genom Lpfö 98 rev.2010. 

 

Ribaeus (2014) fann att förskollärarna i hennes studie uttryckte sig runt den stora 

betydelsen som deras arbete med demokratiuppdraget har. Men att de även gav exempel 

på hur de upplevde att det mesta av intentionerna blir kvar i ord. Det som formulerats 

om demokratiarbete var tydligt för dem, medan det faktiska och praktiska arbetet 

upplevdes som att det inte realiserades. Hon tyckte sig emellertid se att en hel del 

demokratiarbete faktiskt blev utfört av förskollärarna i praktiken, men att det var på ett 

omedvetet plan. Vidare så fann Ribaeus att förskollärarna hade mycket att berätta om 

sitt demokratiarbete i förhållande till organisatoriska frågor. Schemafrågor, kollegor, 

föräldrar och planering var sådant som förskollärarna tog upp i sina berättelser om 

demokratiarbetets förutsättningar på sin arbetsplats. Barnen tycktes däremot befinna sig 

lite i skymundan i Ribaeus empiri. De förskollärare som deltog i Ribaeus studie tog inte 

upp barnen i relation till demokratiarbetet i särskilt stor utsträckning. Hon fann att det 

förskollärarna uttryckte som sina strategier för att realisera demokratiarbetet var ”att ge 

barnen möjlighet till inflytande, att ta vara på barnens initiativ, att ge barnen verktyg för 

inflytande och delaktighet” (Ribaeus 2014 s.151) Det inflytande som förskollärarna i 

Ribaeus studie menar att de arbetar för att barnen ska ha villkoras samtidigt av 

förskollärarna, inte i riktlinjerna men i förskollärarnas egna berättelser. Då handlar det 

om balansen mellan barnens inflytande och den omsorg som förskollärarna menar att 

barnen behöver. Utifrån ett omsorgsperspektiv menar Ribaeus (2014) att förskollärarna 
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villkorar barnens inflytande och tar beslut åt dem utan något djupare övervägande. Hon 

konstaterar att det finns svårigheter med att på ett säkert sätt balansera mellan barnens 

inflytande och de vuxnas omsorg om dem i relation till det som uttrycks i FN 

Barnkonvention artikel 12 om ”att barn, med reservation för mognad och barnets ålder, 

ska höras och bli lyssnade till” (Ribaeus 2014 s.21). 

 

Ribaeus (2014) tyckte sig se i sina resultat att det finns ett tydligare individperspektiv i 

förskolans verksamhet idag. Barns inflytande handlar då mer om individens val av 

aktivitet än om något som man som grupp väljer. Hon pekar också på en viss 

ambivalens i förskollärarnas utsagor om det demokratiska subjekt som hon uppfattar att 

de vill stödja, då handlar det om att de vill se individen som ett demokratiskt subjekt 

som förmår att både göra helt oberoende självständiga val och samtidigt ingå i en 

gemenskap med andra där hen ska ha förmåga att lyssna och inta andras perspektiv för 

det gemensamma bästa. 

 

4.3 Westlund 

Att barns inflytande är en särskild del av demokratiarbetet lyfter Westlund (2011) fram. 

Hon menar att det är den del av demokratibegreppet som tydligast fokuseras i 

läroplanen. Hon vidareutvecklar; när barns inflytande plockas fram som en del av 

demokratiarbetet att arbeta med så uppstår en balansgång mellan styrning och frihet. 

Det finns relevans för ett visst mått av styrning till förmån för det gemensamma bästa 

och möjligheten att utmana ojämlikhet i gruppen framhåller hon. Hon fann i sin studie 

att barns inflytande i förskolans verksamhet i större utsträckning utgjordes av deras 

möjlighet att välja och bestämma än av deras möjlighet och rätt att uttrycka sig. Vidare 

pekar Westlund på vikten av att ifrågasätta hur man förhåller sig till begrepp som 

inflytande. Inte minst på grund av att det inflytande barn ska ha enligt den reviderade 

läroplanen beskrivs som reellt, som motsats till något inflytande som inte skulle vara 

reellt. Hon problematiserar det som ändrats i läroplanen i den reviderade utgåvan 

angående barns inflytande. ”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.” (Lpfö 98 rev.2010) Vad kan anses 

vara ett reellt inflytande, och vad är ett icke reellt inflytande, frågar hon sig. Westlund 

konstaterar att med hjälp av begrepp som bundenhet och samflytande går det att se 

inflytandet som en gemensam sak som är relationell och existerar mellan barn och 

vuxna. Hon pekar på hur resultatet av hennes studie visar en bild av barns inflytande i 

förskolan som individuellt, samt manar till problematisering av begreppet inflytande på 

grund av detta och att begrepp som inflytande och demokrati kan vara abstrakta, 

svårfångade och definieras olika av olika människor. Vidare framhåller hon hur arbetet 

med barns inflytande är införlivat i alla delar av verksamheten i förskolan, såväl i delar 

präglade av omsorgs som i de pedagogiskt styrda eller spontana delarna. Hon hävdar att 

det är särskilt viktigt att pedagoger kan formulera sig konkret om sitt arbete med 

demokrati och barns inflytande i synnerhet. Annars är det lätt hänt att dessa områden 

förblir okonkretiserade på grund av att de upplevs som alltför diffusa och svårfångade. 

Just därför blir det extra viktigt för pedagoger att för sig själva och sin verksamhet ringa 

in innebörden i begrepp som inflytande och delaktighet. Det blir ett uppdrag för varje 

förskola att utifrån sin egen verksamhet hitta sätt att arbeta med barns inflytande (2011). 
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5 Teoretiskt ramverk 
 

Inspiration till mitt val av teorier att använda i föreliggande arbete har funnits hos 

Emilson (2008). Hennes studie berör i stora delar det område som mitt arbete handlar 

om. Även om Emilsons perspektiv är ett annat så ämnar jag att pröva om några av de 

teorier hon har använt kan ha bäring även för det perspektiv jag anlägger. Emilson söker 

förståelse ”av kommunikation av demokratiska värden i förhållande till de yngsta 

förskolebarnen” (Emilson 2008 s.109). Hon har studerat kommunikationshandlingar 

mellan pedagoger och barn med en empiri bestående av videoobservationer där både 

pedagoger och barn deltar. Denna mycket mindre omfattande studie utgår istället från 

pedagogers utsagor om hur de förhåller sig till demokratiarbetet med de yngsta barnen. 

 

5.1 Kommunikativt handlande, intersubjektivitet samt symmetri och 

asymmetri 

I sin modell för handlingsteorin ställer Habermas (1996) upp två kategorier av 

bevekelsegrunder för sociala handlingar. Det är det framgångsorienterade handlandet 

och det förståelseorienterade handlandet. Det framgångsorienterade handlandet kan 

dessutom förstås utifrån två olika horisonter. Det är dels ett icke-socialt perspektiv och 

dels ett socialt perspektiv. Det socialt betingade, framgångsorienterade handlandet 

benämner han strategiskt handlande. Det är per definition socialt. Det icke-sociala 

framgångsorienterade handlandet är ett instrumentellt handlande. Det 

förståelseorienterade handlandet har enbart en social kontext, det är det kommunikativa 

handlandet (Habermas 1996). 

 

Figur 1 Habermas handlingstyper 

 

 framgångsorienterat förståelseorienterat 

icke-socialt Instrumentellt handlande              ----- 

Socialt Strategiskt handlande Kommunikativt 

handlande 

                                                                                 

                                                                                                       (Habermas 1996 s.100) 

 

Instrumentellt handlande och strategiskt handlande är båda exempel på 

framgångsorienterat handlande. Till skillnad från det kommunikativa handlandet som 

förutsätter interaktion mellan de människor som deltar i situationen, så blir andra 

människor (”sociala objekten” Habermas 1996 s.115) likställda med fysiska ting för 

utövaren av de framgångsorienterade handlingsformerna. 

 

Intention ligger bakom handling i Habermas teori. Om det inte går att se intentionen så 

går det inte heller att förstå handlingen. Så medan strategiskt handlande orienteras av 

framgångsfaktorer så är det samförstånd som är drivkraften bakom det kommunikativa 

handlandet (Emilson 2008). 

 

Det kommunikativa handlandet är enligt Habermas (1996), i motsats till det strategiska 

handlandet, byggt på den gemensamma strävan efter ömsesidig förståelse. Ett uttryck 

för en gemensam förståelse och utifrån det; ett samförstånd mellan minst två människor. 

Emilson (2008) tolkar Habermas som att det är en symmetrisk relation mellan två 

subjekt med ett rotsystem bestående av alla människors lika värde. Vad som ytterligare 
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definierar det samförstånd som det kommunikativa handlandet grundar sig på enligt 

Habermas (1996) är hur samförståndet i sig inte kan vara något utifrån påfört eller 

dikterat. De interagerande parterna, det vill säga människorna som deltar i den 

kommunikativa handlingsprocessen, är i sig själva förutsättningarna för att processen 

ska fungera och avhängiga varandra. Detta på grund av att de har ett gemensamt behov 

av att nå konsensus, och konsensus endast kan nås med hjälp av att de intersubjektivt är 

överens om vad som gäller, att de når samförstånd. Emilson (2008) understryker att det 

är just i det samförståndet och grunden i allas lika värde som Habermas handlingsteori 

blir möjlig i studier med små barn som ännu inte har ett fullödigt verbalt språk. 

 

5.2 Svag och stark inramning av kommunikation 

Inramning är ett begrepp som Bernstein (2000) använder i sin teori om hur 

kommunikation kontrolleras i den pedagogiska praktiken.  Inramningen styr urvalet av 

vad som kommuniceras, kommunikationens innehållsliga ordningsföljd, 

kommunikationstakten, normer och den sociala kontext i vilken kommunikationen äger 

rum. Inramningen kan vara svag eller stark. I ett sammanhang där inramningen är stark 

så kontrolleras alla dessa ovan angivna aspekter uttryckligen av avsändaren som i detta 

fall är pedagogen. I en svag inramning menar Bernstein att mottagaren, i detta fall 

barnet, har en kontroll som är helt märkbar i kommunikationen och hela det sociala 

sammanhang där den äger rum. Bernstein framhåller dock att det i en given situation, 

samtidigt kan förekomma både stark och svag inramning över de olika aspekterna 

(Bernstein 2000). Vidare används begreppet klassifikation för att urskilja olika 

situationer och aktiviteter i en pedagogisk praktik inom vilka svag eller stark inramning 

kan förekomma. Starkt klassificerade situationer är sådana som är tydligt definierade 

och specifikt avgränsade från andra situationer och aktiviteter. Ju mindre specifik och 

särskilt definierad en situation eller aktivitet är, desto svagare kan klassificeringen anses 

vara (Emilsson 2008). 

 

En pedagogisk diskurs är vad Bernstein benämner det som helhet. Men för att förtydliga 

hur det enligt honom allt för ofta hanteras på ett obalanserat sätt i den pedagogiska 

praktiken så delar han upp den pedagogiska diskursen i två delar med olika 

regelstyrning bakom. Det är en del som han benämner regulativ diskurs, som innehåller 

information om hur man beter sig, alltså det sociala. Vidare den instruerande diskursen 

som är en del inne i den regulativa, men som behandlar kompetens och kunskap och 

reglerar sådant som talhastighet och ordningsföljd. De två diskurserna interagerande kan 

också användas för att förstå det dubbla uppdrag som i läroplanen förordas ska 

genomsyra hela den pedagogiska verksamheten i förskolan (Lpfö 98 rev.2010). 

Bernstein betraktar dessa två diskurser som delar av en helhet för att värden och 

kunskap inte ska kommuniceras som åtskilda. Han exemplifierar hur svag inramning 

ger vad han kallar en osynlig pedagogik där mottagaren inte kan uppfatta de olika 

diskurserna och hur stark inramning leder till en synlig pedagogik i vilken de båda 

diskurserna är tydligt synliga. Denna uppdelning som Bernstein gör mellan osynlig och 

synlig pedagogik använder Emilson för att få syn på det osynliga i hur kommunikation 

av värden hanteras i svagt inramade kommunikationshandlingar (Emilson 2008). 

 

5.3 Omsorg och asymmetri 

En aspekt i relation till det intersubjektiva kommunikativa handlandet som Habermas 

kommunikativa handlingsteori inte rymmer är omsorgsperspektivet. Det är när det 

kommer till det symmetriska eller asymmetriska i en relation som Honneth (2003) 

menar att Habermas teori enbart behandlar solidaritet i relationen till det han kallar ”den 
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konkreta andra” på ett symmetriskt vis. Benhabib (1994) beskriver hur detta springer ur 

en tanke om universell respekt och en ideal ömsesidighet som är intimt inlemmad i det 

kommunikativa handlandets själva grundstruktur. Emilson (2008) anför hur Honneth 

utgår från tanken på att asymmetri i själva verket är en del av kommunikativa 

handlingsprocesser. Vidare att omsorg på detta vis skulle kunna kommuniceras mellan 

pedagog och barn på grund av att det i detta sätt att definiera omsorg handlar om en 

förbehållslös handling som är asymmetrisk i grunden och inte förväntas vara ömsesidig. 

Hon öppnar också för att välja bort att använda tanken om symmetri och asymmetri i tal 

om pedagog-barn relation och istället benämna det erkännande. Ett begrepp som 

innefattar asymmetri men som samtidigt förutsätter att pedagogen förmår ta barnets 

perspektiv och ser barnet som ett jämbördigt subjekt (2008). 

 

Att pedagoger behöver kunna ta barns perspektiv menar Bae (2012) är en förutsättning 

för att de ska kunna närma sig en förståelse av barns tankar. Hon kallar det ömsesidigt 

erkännande och beskriver hur det innebär att kunna byta perspektiv från det egna till den 

andres och ändå respektera den andres upplevelse. För att inte riskera att man tar sitt 

eget perspektiv för självklart och missar att reflektera över sitt eget perspektiv och på 

det viset inte klarar av att uppmärksamma vad till exempel barn upplever och uttrycker 

från sitt perspektiv blir självreflektionen en förutsättning. Bae lyfter fram hur detta 

ömsesidiga erkännande möjliggör för intersubjektivitet i relationen (2012).  

 

Bae (2012) beskriver sina begrepp rymliga och trånga mönster i dialogen som metaforer 

som används som analytiska verktyg för att få syn på två kontrasterande aspekter som 

beskriver det interaktiva utrymme som finns mellan pedagoger och barn i den 

pedagogiska praktiken. Hon kallar det ”processual quality” (Bae 2012 s.58). Hon vill 

poängtera att begreppen inte används för att bedöma egenskaper hos vare sig personer 

eller relationer, utan för att analytiskt göra det möjligt att studera de komplexa 

situationer och processer som relationer mellan människor utgör. Hon menar att rymliga 

mönster i dialogen möjliggör rymligt samspel i relationen. Men hon understryker att det 

inte beror på en enda kommunikationssituation huruvida just den relationens typiska 

samspel kan ses som rymlig eller trång, och beskriver hur det istället avgörs av hur olika 

aspekter i relationen utvecklas över tid. Bae har i sina empiriska studier funnit det 

samma som Emilson (2008) hur pedagogens emotionella närvaro eller som Bae 

benämner det ”attentive and focussed precence of mind” (Bae 2012 s.61) är en kvalité 

som kan få utrymme i rymliga mönster. Vidare beskriver hon hur det i studierna blev 

tydligt att just detta har betydelse för hur väl pedagogen förmår att uppmärksamma och 

tolka barns icke-verbala uttryck. Dessa uttryck som Bae beskriver som ”meta-

kommunikativa” kan vara till exempel mimik, röstläge och kroppsspråk och är möjliga 

för pedagogen att se och bemöta i rymliga mönster. Detta leder i sin tur till att det blir 

möjligt att påstå att rymliga mönster och pedagogers närvaro främjar barns inflytande 

(2012).  

 

Hur man kan förhålla sig till en annan människa som i kunskap och erfarenhet inte är 

jämlik formulerar sig även Benhabib (1994). Hon menar att modernistisk etikteori utgår 

ifrån att en moralisk gemenskap enbart består av människor med likvärdiga färdigheter i 

tal och handling. Men hon frågar sig hur det kan bli möjligt att utforma begrepp för de 

moraliska skyldigheter vi har mot dem som är inkapabla att, av olika anledningar och i 

olika utsträckning, tala eller handla. Hon föreslår en mer rymlig definition av 

kommunikation i det här avseendet och hävdar att det, genom att inte enbart se 

kommunikation som språk, blir möjligt att betrakta till exempel ett spädbarns alla 
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yttringar och gester som ”icke-lingvistiska men lingvistiskt artikulerbara 

kommunikationssätt” (Benhabib 1994 s.283). 

 

5.4 Den teoretiska ramens användning 

Det som pedagogerna förmedlar i min empiri har jag för avsikt att ställa i ljuset av 

Habermas teori om handlingstyper. Detta för att teorin ger möjlighet att på ett detaljerat 

sätt analysera det som pedagogerna beskriver om sina handlingar i den sociala 

pedagogiska praktiken. Något som blir en följd av detta är att jag frågar mig hur det 

kommunikativa handlandet har möjlighet att i verkligheten äga rum i den pedagogiska 

praktik som pedagogerna i min empiri beskriver. Vilka möjligheter finns det, och vad 

kan hindra det? Bernsteins teori om makt och kontroll som alltid närvarande i 

pedagogisk praktik, bara med distinktionen svag eller stark inramning får stå till tjänst 

att belysa hur användandet av och medvetandet om hur makt och kontroll har del i hur 

den pedagogiska praktiken verkligen blir. Även om det går att komma långt med att 

enbart använda sig av Habermas handlingsteori för att undersöka min empiri med 

pedagogers utsagor om sitt demokratiarbete med de yngsta barnen, så menar jag med 

stöd i Emilson (2008) att det går att komma en bit till med hjälp av Bernsteins teori om 

kontroll och makt. Bernstein placerar in sin teori i en pedagogisk praktik som även 

innefattar förskolan, varför det blir än mer användbart i det här sammanhanget. För att 

reda i begreppen symmetri och asymmetri i relation till omsorg tar jag stöd i Honneths 

nyanserande alternativ. Med hjälp av Baes empiriskt grundade teori om erkännande 

knyts det teoretiska perspektivet än närmare den pedagogiska praktiken. Benhabibs teori 

får bistå mig i att åskådliggöra något om hur tanken om små barns uttryck och yttranden 

kan förstås som deliberativa argument. 
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6 Metod 
 

Föreliggande studie är gjord med en kvalitativ ansats. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är enligt Kvale & Brinkmann (2009) en metod som lämpar sig väl 

om man ämnar sätta sig in i hur någon annan ser världen, eller specifikt det område som 

intervjun ska handla om, och göra sig en bild av och förstå deras tankar. Eftersom jag 

valt att i mitt arbete undersöka hur pedagoger förhåller sig till sitt arbete med demokrati 

med de yngsta barnen, så gjorde jag bedömningen att kvalitativa intervjuer var ett bra 

sätt att närma sig ämnet. Ett hermeneutiskt förhållningssätt antas i arbetet med att söka 

tolka och förstå det insamlade empiriska materialet. Just förståelsen och tolkningen av 

språket är vad Patel & Davidsson (1994) framhåller som utmärkande för det 

hermeneutiska forskningsperspektivet.  

 

6.1 Urval 

Empirin är samlad genom intervjuer med sex pedagoger på tre förskolor. Gemensamt 

för de tre förskolorna är att de arbetar med åldershomogena grupper och roterar 

personalen i stor utsträckning tillsammans med barnen. Tanken med att välja förskolor 

med åldershomogena grupper var att de pedagoger som är med i intervjuerna befinner 

sig mitt i arbetet med de yngsta barnen. Det är just arbetet med de yngsta barnen som 

det här arbetet kretsar runt och därför var det ett lämpligt kriterium i urvalet bland alla 

kommunens förskolor. Anledningen till att välja kommunala förskolor var att begränsa 

urvalsmängden. Någon jämförelse mellan verksamheter med olika huvudmän har inte 

funnits avsikt att genomföra. Samtliga tre förskolor ligger strax utanför stadskärnan i en 

mellanstor stad i södra Sverige. En av förskolorna har fem avdelningar, en har fyra 

avdelningar och en har elva avdelningar. 

 

Samtliga namn på personer som förekommer i studien är fingerade. Syftet med 

fingerade namn istället för bokstavs- eller sifferrepresentationer är att avidentifiera de 

personer som deltar, men ändå låta deras medverkan vara levande i texten. Jag har valt 

”pedagoger” som benämning på samtliga vuxna som omtalas i så väl resultat som i hela 

studien. Det valet är grundat på att informanterna (pedagogerna) i min empiri 

(intervjuerna) pratar om sig själva och sina kollegor som just pedagoger. Det beror även 

på att det kan innefatta all pedagogisk personal oavsett utbildningsgrad. 

 

6.2 Genomförande 

Jag tog kontakt med de sex pedagogerna genom att jag åkte till de tre förskolorna och 

presenterade mig. Jag berättade att jag skulle skriva det här arbetet och att jag gärna 

ville att de skulle delta i intervjuer. Jag hade med mig ett brev (se bilaga A) som jag 

överräckte där jag kortfattat beskrev huvudsyftet med mitt arbete, samt mina 

kontaktuppgifter.  

 

Intervjuguiden (se bilaga B) utformades på ett öppet och förhållandevis ostrukturerat 

sätt med intentionen att informanterna inledningsvis skulle få berätta mycket fritt utifrån 

sin egen verksamhet som de känner väl. På det viset kan man säga att intervjuernas 

syfte var explorativt (Kvale & Brinkmann 2009). Min tanke var att den första mycket 

öppna frågan skulle ge en avslappnad och kravlös start på intervjun. Den var avsedd att 

ge informanterna utrymme att kunna uttrycka sig fritt och att det inte fanns något rätt 

eller fel svar. Ju längre intervjun fortskred skulle frågorna bli mer specifika med syfte 

att sätta fingret på vad de verkligen ville uttrycka. För att knyta ämnet mer till 
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intervjupersonernas egna erfarenheter och söka efter det specifika i deras svar ställdes 

operationaliserande frågor emellanåt, som till exempel; hur tänkte du när det hände, kan 

du beskriva? Under intervjun ställdes tolkande frågor som; jag tolkar det du beskriver 

som… stämmer det? Detta för att klargöra att jag uppfattat det informanten ville 

uttrycka. Hur intervjufrågorna skulle utformas diskuterade jag också i förväg med min 

handledare. 

 

Tre av informanterna bad att få läsa intervjufrågorna före intervjun. De fick en 

sammanställning av de sex viktigaste, och mest övergripande frågorna i förväg. Med en 

överenskommelse att det skulle komma att bli fler frågor och följdfrågor under 

intervjun. Två av dessa informanter hade före intervjutillfället läst och funderat kring 

frågorna.  

 

Intervjuerna genomfördes på de förskolor där de sex pedagogerna är verksamma, och 

varade en timme vardera. Ljudupptagning utfördes och samtliga intervjuer 

transkriberades. Transkriptionen täcker in det mesta av intervjutiden och är ordagrann så 

till vida att det transkriberade språket i någon mån mer representerar ett skrivet språk än 

talspråk. Det betyder att då det varit en stor mängd utfyllnadsord eller ljud har somliga 

av dessa inte transkriberats. Detta på grund av att det inte finns någon avsikt att göra 

språklig analys på transkriptionen. Vissa få delar av intervjuerna transkriberades inte 

alls då de var att betrakta som utsvävningar från ämnet och berörde områden som inte 

var av relevans för studien. 

 

6.3 Metodkritik 

Enligt Patel & Davidsson (1994) är förförståelsen att betrakta som en resurs i arbetet 

sett ur ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att de tankar jag hade innan jag 

påbörjade de här studierna kan användas i mitt arbete med att förstå resultatet av dem. 

Min förförståelse av problemområdet var inte omfattande i någon högre grad. Jag har 

inte arbetat i förskolan ännu, utan min praktiska erfarenhet sträcker sig så långt som de 

samlade veckor av verksamhetsförlagd utbildning som utbildningen innehåller. Denna 

ringa praktiska erfarenhet kan i somliga fall utgöra en svaghet och i andra fall en styrka. 

I arbetet med föreliggande studie ser jag min begränsade erfarenhet som en styrka då 

den berör ett område som ibland möjligen tas för givet av mer erfarna pedagoger eller 

räknas in i det allmänna arbetet med demokrati med förskolans barn i alla åldrar. 

Svagheten menar jag ligger i det låga antal upplevelser av pedagogisk praktik som kan 

bygga en erfarenhetsbas att ha användning av i tolkning av empiri av det här slaget. 

 

Vad gäller valet av metod; att undersöka pedagogers utsagor i form av intervjuer, 

angående deras förhållningssätt till demokratiarbetet, kan en svaghet sägas vara just det. 

Att tyngdpunkten på perspektiv på problemområdet blir efter tolkning av pedagogernas 

utsagor om sitt arbete. Om undersökningen hade innefattat även observationer så hade 

tolkning av pedagogernas faktiska handlande blivit synliggjorda i högre grad i empirin. 

Inom ramen för detta arbete ansåg jag emellertid att utrymme inte fanns för mer empiri 

att bearbeta. Inte heller utrymme för de resonemang som skulle följa i analys av ett 

resultat så omfattande som det skulle ha blivit, bedömde jag ha rum för. Styrkan hos den 

valda metoden kan istället ses som att den fokuserar den del av syftet med hela arbetet 

som handlar om ur vilket perspektiv som ämnet ämnas angripa; pedagogens 

förhållningssätt till demokratiuppdraget.  

 

Det faktum att, som nämndes under 6.2 genomförande, två av sex pedagoger på 

förfrågan hade läst de viktigaste frågorna före intervjutillfället skulle kunna innebära att 
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de hade förberett sig och möjligen gav andra eller mer utförliga svar än om de inte tagit 

del av frågorna i förväg. Studiens trovärdighet menar jag ändå kan förespråkas då 

tolkningen av svaren är förhållandevis jämbördiga. På grund av det förhållandevis låga 

antalet intervjuer anser jag att det inte blir möjligt att dra några generaliserande 

slutsatser utifrån föreliggande studie. Däremot kan arbetet ge uppslag till djupare 

undersökningar där även observationer skulle ingå i det empiriska underlaget och där 

det med utgångspunkt i den här studien skulle bli möjligt att skönja vilka parametrar av 

det som utgör arbetet med demokrati i förhållande till de yngsta barnen som skulle vara 

mest angelägna att studera närmare och djupare. 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Fyra grundläggande forskningsetiska principer, ställs upp av vetenskapsrådet inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002), till syfte att skydda individen i den 

relation med forskningen som äger rum i forskningsprojekt. Dessa fyra huvudsakliga 

och allmänna krav kommer här nedan att benämnas; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Informationskravet gäller hur deltagare blir informerade om projektets syfte och 

genomförande. Det är angeläget att forskaren här beskriver hur deltagarens medverkan 

kommer att vara utformad. Detta genomfördes i föreliggande studie genom att 

pedagogerna fick ett personligen överräckt skriftligt brev (se bilaga A). Att det fanns 

avsikt att göra ljudupptagning under intervjun stod också att läsa i brevet. Detta var 

även något som åter stämdes av med var och en av pedagogerna precis innan 

ljudinspelningen påbörjades. Även att deltagarnas medverkan är frivillig och kan 

avbrytas när som helst under projektet stod att läsa i detta brev, då det enligt 

informationskravet ska redovisas. Samtyckeskravet ger vid handen att samtycke ska 

erhållas från deltagarna. Detta genomfördes i denna studie genom ett muntligt samtycke 

på telefon från var och en av pedagogerna. Hur konfidentialitetskravet skulle uppfyllas 

informerades deltagare om genom att det i brevet stod att läsa hur all information som 

deltagarna bidrog med skulle komma att hanteras konfidentiellt. Dessutom nämndes 

också att varken de som pedagoger eller deras arbetsplatser skulle nämnas vid namn 

eller kunna placeras geografiskt i detalj i det färdiga arbetet. Nyttjandekravet innebär att 

det som informanterna bidrar med till projektet inte ska kunna användas av andra i 

något som helst syfte. Detta krav uppfylldes genom att informanterna informerades om 

hur det insamlade materialet skulle förstöras efter det att arbetet var avslutat 

(Vetenskapsrådet 2002). 



  
 

 

 

21 

 

7 Resultat 
 

Barns inflytande och kommunikation mellan vuxna och barn är det som i min empiri 

lyfts fram allra tydligast av de intervjuade pedagogerna, och som betydande för hur 

arbete på demokratisk grund kan bli möjligt enligt dem. Det kan tolkas som att en 

strävan efter ett deliberativt förhållningssätt finns i pedagogernas berättelser, och ett 

arbete för att möjligheten till att deliberativa samtal ska kunna äga rum redan innan det 

verbala språket är fullt utvecklat. Att kommunikation och barns inflytande är betydande 

är således ett starkt framträdande drag i min empiri såväl som i litteratur om detta 

område, pedagogisk praktik och demokratiarbete med de yngsta barnen i förskolan. 

 

Med avsikt att tydliggöra hur kommunikationen, eller snarare kontrollen av 

kommunikationen, kan ha betydelse för i hur hög utsträckning det kan bli möjligt för 

barn att ha inflytande i den pedagogiska praktiken har jag delat in mitt resultat under 

rubrikerna möjligheter och hinder. Under möjligheter uttrycker pedagogerna hur de ser 

på sin verksamhet som vilande på demokratisk grund och visar på hur de möjliggör det 

samt barns inflytande på olika vis, och analysen av detta har framträtt som 

överensstämmande. Under rubriken hinder förekommer både pedagogernas 

beskrivningar av hur barns inflytande möjliggörs och hur de menar att det på olika vis 

hindras. Det kan här vara så att pedagogerna beskriver sådant som är ämnat att vara ett 

uttryck för demokratiskt grundat arbete som syftar till att öka möjligheten till inflytande 

för barnen, men vid analys av det återgivna framträder en kontroll av kommunikationen 

från pedagogerna som istället hindrar barnens möjlighet till inflytande i olika grad.  

 

7.1 Möjligheter  

Att möjliggöra barns inflytande handlar i pedagogernas berättelser om att i olika 

aspekter av verksamheten handla och organisera på ett sätt som främjar inflytande. Det 

handlar om förhållandet mellan grupp och individ, om pedagogens förmåga att lyssna in 

barnen och tolka dem. Pedagogernas medvetenhet om och vilja att göra barns röst hörd, 

formandet av miljön och materialets betydelse och strävan att göra barns inflytande 

reellt i största möjliga utsträckning. 

 

Hur centralt både grupp och individperspektiv är för inflytandet tas upp av flera av 

pedagogerna. Gruppen ses som en stor fördel i lärandet av demokrati. Att det är genom 

mötet med de andra barnen som de lär sig mycket, genom samspelet. Men att man som 

pedagog ser barnen som individer i en grupp snarare än gruppen som en enskild entitet. 

Det beskrivs hur man inte forcerar om något barn uttrycker motvilja inför någon 

aktivitet, bara för att alla ska göra samma sak. Utan att man låter individen få inflytande 

över sin egen tillvaro. Även hur det är viktigt att stärka individen i gruppen. Om man 

märker att något barn inte visar och vill inflytande av sig själv, hur man då i en mindre 

grupp eller enskilt stärker det barnets sätt att tänka genom att visa att det är också ett bra 

sätt att tänka, bara ett annat. 

 

Ulrika, Monika, Elisabeth, Helene och Ylva beskriver hur det att göra barns röster hörda 

är en betydande del för möjliggörande av barns inflytande.  

 
– Ja det är inflytande, att man kan göra sin röst hörd. Att man blir respekterad och att 

man blir lyssnad på även om man är ett år. Att det är lika viktigt det hon säger till 

mig, som det jag säger till henne. (Ulrika)  
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Demokrati är inte att alltid få som man vill, men att kunna bemöta barnet på ett bra sätt 

när det inte går att infria önskningen som barnet har, att det är en stor och viktig sak att 

lära sig, att även om man inte kan få som man vill så blir man hörd och respekterad för 

vad man uttrycker. Att visa tydligt att barnets tanke är viktig genom att ta sig tid att 

förklara att det inte går just nu, men kanske senare eller nästa dag. Att visa barnen på 

själva anledningen till att det inte är möjligt, redogöra för argumenten som ligger bakom 

ett nej till en önskan. Men även tvärtom att berätta att man ändrar det en vuxen tänkt för 

att göra det som barnen tar initiativ till. Även hur harmonin i gruppen blir stärkt av att 

barnen känner att de blir sedda och hörda beskrivs. Barnen känner sig trygga i att de blir 

sedda och behöver då heller inte hävda sig lika starkt gentemot varandra. Monika menar 

att om barnen vet att ”de vuxna lyssnar på mig”, att de märker att de får vara inne i till 

exempel vattenleken efter en stund eller nästa dag så finns det inte någon anledning att 

konkurrera om aktiviteten. Det kan tolkas som att få sin röst hörd betyder på det sättet 

mer än att få sin vilja fram. 

 

Ulrika, Elisabeth och Ylva framhåller pedagogernas barnsyn och bemötande, 

möjligheten till inflytande, individ och grupp samt miljön som avgörande för 

möjligheterna till demokratiarbetet med de yngsta barnen. De menar att det finns alla 

möjligheter att arbeta med demokrati med de yngsta barnen om man utgår från en 

barnsyn där barnet är en kompetent individ. Det handlar också om att lära sig om hur 

man fungerar i en grupp och hur detta sedan blir viktigt för att kunna ta del i samhället.  

 
– Så att man börjar redan från grunden med de allra minsta, att deras röst är viktig. 

För det är ju sånt folk dör för i andra delar av världen. Och vi har det så himla bra, 

att man får göra sin röst hörd. (Ulrika) 
 

Helene och Monika beskriver att de på sin arbetsplats diskuterar frågor som demokrati 

och jämlikhet mycket. Men främst sätter de barns inflytande. Det har de lagt mycket tid 

och energi på. Särskilt i relation till miljön. De uttrycker hur det har stor betydelse 

särskilt för de minsta barnen att allt finns tillgängligt för dem. Att de får befinna sig i en 

miljö där det blir möjligt för dem att ha inflytande över sin egen vardag. De strävar efter 

att nå så långt som möjligt i det här avseendet. Det illustreras med ett exempel från 

verksamheten, där de beskriver hur de har organiserat utomhusförrådet på ett medvetet 

sätt som syftar till att öka möjligheterna för barns reella inflytande. 

 
– Nu ska jag leka i sandlådan. Vad behöver jag då? Jo jag behöver en spade, kanske 

jag behöver en hink. Eller kanske jag ska ta bilen, eller ska jag göra nåt annat? Och 

då tar man det och kommer ut. Sandlådan är ju tom när vi öppnar, så det är ju att var 

och en får gå och hämta. Då har man en tanke med, vad är det jag vill göra. Det är 

också ett reellt inflytande, det är inte jag som bestämmer vad du ska leka med. Du 

får gå och hämta det och bestämma över det själv. Tillgänglighet till allt material. 

(Monika) 
 

Ytterligare ett exempel är det om hur de gjorde med saxen som de tänkte var för farlig 

för de små barnen, för att ändå visa att möjlighet till inflytande finns. De lade saxen i en 

glasburk med skruvlock så att barnen kan se den och på det viset kan visa att de behöver 

klippa, eller bara för att de ska kunna se vad en sax är och vad den används till. För det 

blir synligt när pedagogerna tar fram saxen för att klippa, och sedan lägger ner den i 

burken igen.  

 

Ylva, Monika, Elisabeth, Helene och Ulrika framhåller barns möjlighet till reellt 

inflytande som något man medvetet och aktivt strävar efter i sitt arbete. Allra mest 

framträdande är det i Elisabeths, Ulrikas och Ylvas berättelser. De uttrycker att eftersom 
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de vuxna styr i stor utsträckning är det viktigt att försäkra sig om att barnen kan få reellt 

inflytande och bestämma över något i sin tillvaro. Att det är viktigt att ta chansen och 

låta inflytande bli reellt när möjligheten dyker upp. Rutiner och schematekniska detaljer 

beskrivs som styrande och till viss del hindrande av barnens reella inflytande. Men att 

man arbetar med att vara så flexibel som det bara går för att kunna möta barnen i deras 

tankar och önskningar trots de ganska orubbliga rutiner som finns i en verksamhet med 

små barn. Ett exempel på reellt inflytande som både Elisabeth och Ylva refererar till är 

det följande; när ett barn fick utrymme att handla efter sina egna tankar och 

meningsskapande.  

 
– Mm.. vi hade ju ett vid frukostbordet för ett tag sen. Ett barn går till andra sidan 

bordet och hämtar en stol. Det var så häftigt och vi låter dem ju hålla på en hel del 

så. Även om vi skulle sitta och äta frukost där så kände vi att... vad ska hon göra, för 

man blir så nyfiken. Vad ska hon göra med stolen? För då går hon och hämtar den 

på ena änden och det var ju stolar runt hela bordet fast det satt ju barn på många då. 

Kånkar hon, bär, flyttar hon stolen ut. Rätt så tungt. Flyttar hon runt stolen då. Och 

vi tänker att hon ska sätta sig på kanten där då bredvid ett annat barn. Nej det skulle 

hon inte. Men hon bär den här stolen, flyttar den runt hela bordet och sätter den 

bredvid en annan tom stol på andra sidan. Hoppar upp och sätter sig där, ja. Och jag 

tyckte det var så häftigt för alltså hon hade ju en plan med detta hela vägen och vi lät 

henne hållas och var nyfikna och tänkte vart ska hon? Men då skulle hon väl sitta på 

den stolen och hon ville sitta bredvid en särskild kompis då. Och hon kånkade och 

jag kan säga att det var inte enkelt för henne. För vi satt ju i vägen och andra barn 

satt ju i vägen, så hon höll ju verkligen på där. Men att man ger dem det, att man 

låter dem hålla på och att man observerar och iakttar vad är det de … för det är ju så 

häftigt att se vad det är. De har ju ofta en tanke med det. Och det stod ju ändå en tom 

stol men hon fick ju hålla på. Hade vi stoppat henne där så hade vi kanske... jag 

menar hon var ju jättenöjd. Och vi sa; vad du kämpar med stolen och vad du jobbar, 

vad du kan! Alltså att man lyfter det istället för att tar och sätter henne på en tom 

stol. Då hade hon ju inte blivit nöjd och... nej, hon fick hålla på där och hon var 

jättenöjd efter, hon lyckades ju! (Ylva) 
 

Pedagogerna gav barnet utrymme och tid att genomföra något hon tänkt. De var öppet 

nyfikna på hur hon tänkte när hon kånkade en stol från ena sidan bordet till den andra 

trots att där fanns lediga stolar. Den situationen blev till ett reellt inflytande för barnet 

och det är något Elisabeth och Ylva menar att de strävar efter i verksamheten. Samtidigt 

nämns att detta är beroende av tid och bemanning. Pedagogerna resonerade som så att; 

hade de varit för få i personalen i denna stund och det hade varit stressigt, så hade de 

nog inte förmått att ge barnet samma möjlighet till reellt inflytande som det nu blev. 

Elisabeth ger ett annat exempel på hur det går att hantera stressiga situationer på ett sätt 

som ändå inte begränsar barns inflytande. 

 
Intervjuare - Hur tänker du när det händer att nån inte vill vara vid bordet... hur gör 

du då? 

 

– Ja, det beror lite på situation och lite grann hur mycket tid, det låter inte klokt för 

vi har gott om tid, men det är stressituationer många gånger. Men är det nån som 

absolut inte vill komma och sätta sig så kan man ju... ja men du kan komma sen när 

du har gjort det färdigt. Alltså vad det nu är de håller på med… men kör du färdigt 

med bilarna där så kan du komma sen. Det tycker jag funkar för det mesta, att man 

kan ge dem det. Ja men gör det en stund till då så kommer du sen. Det är ju inte 

alltid att det funkar heller men ofta gör det det. (Elisabeth) 
 

Inflytande och pedagogernas lyhördhet, omdöme och förnuft som det mest 

framträdande står längst fram bland det som demokratiarbetet handlar om enligt Helene 

och Monika. Även det att barnen vågar att göra saker snarare än att de väntar på 
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tillåtelse, ses som ett tecken på att de har lyckats föra demokratiska samtal och skapa ett 

demokratiskt klimat. Pedagogernas kreativitet och flexibilitet är viktiga aspekter i 

arbetet framhåller de. Elisabeth beskriver vad som är kärnan i demokratiarbetet på 

hennes arbetsplats; det handlar om att barnen för första gången möter offentligheten när 

de kliver in i förskolan, att de i den kontexten kan ses som samhällsmedborgare. 

 
– Lätt att glömma bort i den stressiga vardagen, men så viktigt. [… ] Jag tycker det 

är så fantastiskt! För det är ju det det är egentligen. Och som en samhällelig 

medborgare som ska ha rätten att tycka och tänka och ta plats i tillvaron.(Elisabeth)  
 

Pedagogernas förhållningssätt och bemötande samt lyhördhet och förmåga att lyssna in 

barnen. Barnsynen, där man ser barn som kompetenta och strävar efter att göra barns 

röster hörda ses som det mest kännetecknande för demokratiarbetet av Elisabeth, Ylva 

och Ulrika. Respekt och förståelse för olikheter är delar av det som Elisabeth menar när 

hon pratar om pedagogernas förhållningssätt. Hon trycker särskilt på vikten av att som 

pedagog ständigt arbeta med sitt eget förhållningssätt för att inte låta fördomar avgöra 

hur det blir. Att man, som pedagog, strävar efter att skapa ett så öppet och välkomnande 

klimat man kan. I relation till både barn och föräldrar. 

 
– Och det är ju oss vi måste utvärdera det är ju inte barnen, utan det är ju vi som ska 

hitta strategier och metoder för att bemöta barnen så bra vi kan. (Elisabeth) 
 

Hon lyfter också vikten av kompetensutveckling i det här sammanhanget. Hur det har 

betydelse för att inte fastna och vara trångsynt, utan att kunna vara ödmjuk och öppen 

även i stressade situationer i vardagen som ofta uppstår i förskolans värld.  

 

Elisabeth, Ulrika och Ylva berättar att de diskuterar runt olika saker som kommer upp i 

verksamheten. Diskussionerna och reflektionerna som de har i arbetslaget framhålls 

som själva grunden i arbetet. Elisabeth menar att det är pedagogerna som allt kommer 

tillbaka till. Det som de tänker och gör visar sig sedan för dem som svar på deras tankar 

och diskussioner. Ylva beskriver hur de i arbetslaget diskuterar demokratifrågor i direkt 

koppling till något eller några barn och eller händelser, medan det blir mer övergripande 

diskussioner i de möten när hela förskolans pedagoger är samlade. Detta anser hon att 

de borde göra i än större utsträckning eftersom dessa frågor är en del av styrdokumentet. 

Hon tänker sig att det skulle kunna vara en stående punkt på APT-möten där man mer 

medvetet och tydligt skulle diskutera hur de arbetar med demokrati på just den här 

förskolan. 

 

7.1.1 Det verbala språket 
Monika, Elisabeth och Ylva tycker sig se att frånvaron av det verbala språket även kan 

innebära fördelar. Monika funderar på att det nog mycket väl kan vara så att frånvaron 

av det verbala språket kan innebära fördelar för demokratiarbetet eftersom barnen då till 

så stor del läser av pedagogernas kroppsspråk och visar tydligt med hela sin kropp. Hon 

menar att det kanske är ett starkare språk. Hon beskriver hur det verbala språket är något 

man bara hör, medan kroppsspråket är något man känner med hela kroppen ”mer 

handfast” beskriver hon det som. Elisabeth är inne på delvis samma spår och beskriver 

det som att frånvaron av det verbala språket får till följd att hon som pedagog måste 

vara än mer lyhörd och använda sin fantasi, anstränga sig mer för att förstå barnen. Det 

kan tolkas som det Emilson (2008) anger som aspekter väsentliga när vuxna ska 

kommunicera demokratiska värden i den pedagogiska praktiken; om pedagogerna kan 

anta barnets perspektiv, vara känslomässigt närvarande och kan uttrycka lekfullhet i 



  
 

 

 

25 

 

kommunikationen med barnet. Att det kan ge goda signaler till barnen, att pedagogen 

verkligen ser dem och hör dem. Det menar Elisabeth är betydelsefullt. 

 
– Den här kommunikationen, den verbala och ickeverbala. Ansiktsuttryck och 

kroppsspråk och alla signaler. Det är så intressant, jag har tänkt genom åren då, i och 

med att man följer barnen hela vägen runt. Så tänker jag att jag ser de här små 

barnen så tydligt, tycker jag. Så tänker jag ibland, varför är det så? Varför ser jag 

dem så tydligt? Jo, tänker jag, man är ju väldigt nära dem rent fysiskt. Sen är de inte 

riktigt lika många som de stora barnen, och de rör sig inte lika självständigt de små 

barnen som de stora barnen. Men jag tror också att det har med det att göra att man 

är tvungen att försöka läsa dem så tydligt eftersom de inte har det verbala språket. 

Men jag tycker att efter hand som man lär känna dem så är det så fantastiskt att man 

kan kommunicera så med de här små barnen fast man inte har orden. (Elisabeth) 
 

Ylva beskriver det som att de arbetar från scratch och att barnen är så öppna och positivt 

inställda till det mesta. Hon framhåller också att det till stor del kommer an på 

pedagogernas inställning. Hur man är mot varandra och mot barnen, att barnen tar efter 

hur de vuxna gör i högre utsträckning än vad de tar efter det som sägs. Det kan tolkas 

som att grundläggande demokratiska värden kommuniceras utan att det är det verbala 

språket som i huvudsak bär kommunikationen. 

 

7.2 Hinder 

I sitt resultat beskriver Emilson (2008) en situation från hennes empiri där pedagogerna 

menade att de i demokratisk anda och med möjlighet till inflytande, lät barnen välja 

vilken aktivitet de skulle delta i. Det var bara det att en aktivitet kunde anses fullbokad 

och barn som sedan valde den aktiviteten blev antecknade på en lista och blev lovade att 

få delta i den aktiviteten vid ett annat tillfälle. Emilson menar att det i det här fallet blev 

fråga om ett asymmetriskt möte och att kommunikationen blev förvrängd och 

manipulerande. Hon beskriver hur den istället för att vara demokratisk blev ett 

incitament till anpassning och disciplin. En liknande situation finns i mitt resultat. 

 
– Då har vi gjort så att vi har erbjudit att måla inne i vår ateljé, då har en pedagog 

varit där inne. Och sen har en suttit ute vid vårt långa matbord och har erbjudit 

tuschpennor och papper, och en har varit ute i vattenleken. Så det har blivit som tre 

stationer där de har kunnat välja. Sen kanske man måste begränsa för att alla ska få 

komma till tals och få plats och få utrymme. Så att några börjar måla, och sen kan de 

alltså vandra vidare till tusch om de vill det, eller till vattenleken, och gå lite 

emellan. Det har varit så bra! Det har funkat så jättebra och det har varit så lyckat. 

För där har vi känt att de har kunnat välja, och även välja bort. Om det är nåt man 

inte vill göra. Det är nog så viktigt att kunna göra det. (Elisabeth) 
 

Även i min empiri beskrivs hur det kan bli fullt i ett rum där man till exempel målar. I 

Emilsons exempel konstaterar pedagogen att det är fullbokat och barnets namn 

antecknas, det är ett instrumentellt sätt att hantera situationen och bygger på att barnen 

ska anpassa sig. I min empiri utlovar pedagogerna också att barnet ska få återkomma till 

aktiviteten senare när det blivit fullt aktiviteten, det kan tolkas som en strategisk 

handling. De understryker dock hur angeläget det är i en sådan här situation att inte 

lämna barnet utan förklaring till att det blev ett nej eller ett stopp för deras vilja till 

inflytande. Att det är just pedagogens förmåga att där i den stunden synliggöra för 

barnet hur viktig hennes eller hans tanke, vilja, ståndpunkt är som möjliggör barnets 

upplevelse av att bli hörd. Att uppleva att man blir hörd är något som pedagogerna i mitt 

resultat menar är av stor vikt för att barnen ska kunna uppleva den demokratiska grund 

som pedagogerna strävar efter att verksamheten ska vila på. 
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– Men att, det är ju bara några minuter, men att man tar sig den tiden, att deras röst 

är också viktig. Att man ger dem den tiden och förklarar varför det inte går just nu. 

För att demokrati är ju inte bara att bestämma och göra som man vill, utan det är 

mycket att få göra sin röst hörd, att man får säga vad man tycker och tänker. (Ulrika) 
 

Det går att se det beskrivna som att pedagogerna utövar kontroll men som inte 

upprätthålls strategiskt utan kommunikativt. Emilson (2008) beskriver hur detta 

förhållningssätt blir möjligt om pedagogerna kan anta barnets perspektiv, att de är 

känslomässigt närvarande och kan uttrycka lekfullhet i kommunikationen med barnet. 

 

7.2.1 Tolkningar av barns uttryck  

De flesta av pedagogerna framhåller pedagogens förmåga att tolka barnens uttryck och 

vilja som mycket viktig för demokratiarbetet i stort. Men det tas också upp specifikt i 

relation till möjligheten för barn att ha inflytande. De beskriver hur det är till stor del 

pedagogernas förmåga att lyssna in och tolka barnen som är avgörande för hur stort 

inflytande de kan ha. Eftersom det verbala språket inte finns där så blir det i hög grad 

pedagogens uppgift att tolka. Att läsa av och tolka vad barnen vill och tänker är del av 

det viktigaste i jobbet menar Elisabeth. Att vara lyhörd och verkligen försöka sig på att 

tolka barnen. Samtidigt poängterar hon att det alltid är lite vanskligt att tolka för att det 

alltid finns en risk att man misstolkar. Hon framhåller vikten av att vara ödmjuk inför 

tolkningarna man gör, och att inte vara för snabb med att slå fast hur det förhåller sig, 

för det kan man ju aldrig riktigt veta. I relation till detta lyfter hon även vikten av en 

god kommunikation med föräldrarna för att få en förståelse. Det framhåller även Ylva, 

både för att pedagogerna ska få veta hur barnet är hemma och för att föräldrarna ska få 

en bild av hur barnet är på förskolan. De kan ge en mer hel bild av barnet. Detta visar 

också hur utlämnade barn är till vuxna som ska tolka dem. Även med hjälp av det som 

föräldrar kan bidra med för ökad förståelse så blir det ofta ett indirekt inflytande genom 

andra för barnen som blir följden. Bidraget till förståelse är av särskilt stor vikt innan 

det verbala språket finns, just för att det då är svårt för barnet att förmedla detaljerade 

situationer eller tankegångar menar Elisabeth. Hon ger ett exempel på något hon inte 

förstod och som ett barn upprepade gång på gång. Hon fick lov att säga till barnet att 

hon inte kunde förstå. Sen när föräldern kom och hämtade så frågade hon om det som 

barnet sagt och fick en förklaring av föräldern.  

 
– Ja, säger hon (mamman), jag vet precis vad det är. Han har fått Bärgarn, bilen. Och 

den ska ligga hos honom när han ska sova hemma.” Då sitter ju pojken jämte när vi 

pratar om detta. ”Ah, säger jag, nu förstår jag vad det var du sa när du skulle gå och 

lägga dig! Det var Bärgarn.” Och då blir han ju jätteglad. Ja, att jag har förstått och 

vi har haft det här samtalet. Och det är ju viktigt, för det visar ju för honom att det är 

viktigt, det han har att säga och det han vill kommunicera. Att man gör en 

ansträngning, för att man vill förstå. Det är många såna situationer som man hamnar 

i med de små barnen. (Elisabeth) 
 

Då, poängterar hon, var det angeläget för henne att prata med barnet och på det sättet 

visa på att det är viktigt det du säger. Att hon verkligen försökte förstå. Hon menar att 

det är genom att tolka kroppsspråk, ansiktsuttryck och ljud hos barnen som man som 

pedagog kan förstå deras tankar. Hon understryker att det är svårare att tolka de barn 

som inte uttrycker så mycket. Det kan tolkas som att; eftersom frånvaron av det verbala 

språket på detta sätt kan utgöra hinder för barns inflytande, så blir pedagogens vilja och 

förmåga att tolka avgörande. Det innebär att pedagogen måste anstränga sig till sitt 

yttersta för att förstå vad det är som barnet vill och tänker. I de fall när ett verbalt språk 

ännu inte finns, i än större utsträckning än andra, är det ovärderligt med en tät och god 
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kommunikation med föräldrarna för att nå förståelse. Detta liksom närhet, tydlighet och 

att skapa trygghet pekar Elisabeth på som centralt. 

 

Monika menar att barnen uttrycker mycket tydligt vad de vill och inte vill på andra sätt, 

till exempel kroppsspråk. Hon framhåller dock att det kommer an på pedagogen att vara 

observant och kunna tolka barnens vilja. Vidare beskriver hon att det bara innebär att 

man måste hitta andra sätt att kommunicera. Exempel på det kan vara mimik och 

kroppsspråk, pekningar och ljud. Elisabeth problematiserar och beskriver att de hinder 

hon kan se för demokratiarbetet i relation till frånvaron av det verbala språket är de 

gånger när hon inte kan förstå vad barnen menar. Men samtidigt ser hon detta även som 

något av en drivkraft till att verkligen vilja förstå. Ulrika beskriver det som att barnen är 

tydliga i vad de vill när de uttrycker det med kroppsspråk att frånvaron av det verbala 

inte stör. Däremot menar hon att det blir mer som en ytterligare dimension när det 

verbala sedan kommer. Att de då mer i detalj kan beskriva hur de känner och vad de 

tänker. För innan det verbala språket finns där måste pedagogen tolka, och just känslor 

och tankar menar Ulrika kan vara problematiskt att tolka. 

 
– Det är mer att jag ger ett förslag eller en fråga som de bekräftar eller förnekar eller 

så. Det kommer ju inte från dem, utan det kommer från mig. Det är väl egentligen 

det, ja kanske inte att man styr men att jag tror på ett visst sätt. Men de kanske 

tänker på ett helt annat sätt men de kan inte förklara det i ord. Så det är väl 

egentligen det som är skillnaden om de har eller inte har det verbala språket, att jag 

måste tolka in mycket. Och då är det ju min värld, som jag lever efter, eller mina 

förväntningar eller tankar hur jag tror att det är för dem. Men det vet jag ju inte. Sen 

om de kan förklara det lite med kropp och så, det är ju mest bara att läsa av. [...] 

Men de är rätt tydliga ändå att se vad de trivs med och tycker om så, men det är ju 

inte riktigt samma djup är det ju inte om man inte har språket. (Ulrika) 

 

 

Här problematiserar även Ulrika på det sätt som Elisabeth gör och beskriver att det alltid 

blir de vuxnas tolkning av det barnen uttrycker som styr. Även Helene och Monika 

pekar på att när barnen inte har det verbala språket ännu så kommer mycket an på 

pedagogernas vilja och förmåga att se och tyda barnens uttryck. Det är där som det 

skulle kunna uppstå hinder. Men Helene menar att det är det som är hennes uppdrag 

som pedagog. Att se, tolka och tyda och att få med sig barnen i utformandet av 

verksamheten. Hon ser sig själv som ett verktyg för barnen att använda för att styra 

verksamheten tillsammans. Men de problematiserar inte förhållandet mellan den vuxnas 

tolkning och det övertag i kontroll och makt som tolkningen utgör. 

 

7.2.2 Begränsat inflytande 

Inger säger att de inte har diskuterat demokratiarbetet i någon större utsträckning i 

hennes arbetslag. De har jobbat med ”hur man är en bra kompis”. Så det har diskuterats 

och kan falla inom demokratiarbetsdiskussioner menar hon. Det har handlat om att 

barnen ska lära känna varandra och om turtagning och acceptans av olikheter. Hon ser 

inte att de skulle kunna göra på något annat vis utan är nöjd med hur de har diskuterat. 

Möjligen skulle hon kunna tänka sig att de kunnat få nya infallsvinklar av någon annan 

pedagog. Men sammanfattningsvis så tycker hon att det varit bra. Det kan ses som en 

möjlig tolkning att det här blir ett vuxenperspektiv på vad som kan kännetecknas som 

demokrati och inflytande för barnen. Det är de vuxna som diskuterar och kommer fram 

till tillfredsställande sätt att arbeta.  

 
– Mm, då är det ju så att vi sitter vid tre bord så vi har en pedagog vid varje bord. 

Och sen är det ju så att när vi jobbar med de små barnen så får vi ju hämta matvagn. 
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Så då är det en pedagog som får lägga upp i uppläggningsfat och dukningen har ju 

varit klar sen innan då och då är ju de andra där inne och sjunger med de andra två 

pedagogerna när blöjorna är färdiga och detta då. Bakom stängd dörr då. Och sen 

när det är färdigt så säger man ju varsågoda och så tar vi ju ett bord i sänder så de 

kommer och sätter sig och så har vi en liten ramsa och sen så hjälper vi dem att 

lägga upp maten och de får prova själva efter hand de som kan. (Inger)  
 

Ylva, Ulrika och Elisabeth menar att de hinder som kan finnas handlar om rutiner, 

gruppstorlek och personalplanering. När det brister där och detta resulterar i tidsbrist så 

kan det ibland göra att bemötandet inte blir som man önskar. Men samtidigt framhålls 

att det viktigaste är barnsynen. Om inställningen hos pedagogerna är en barnsyn där 

barnet är en kompetent individ som förtjänar samma respekt som andra och att 

demokratifrågor är viktiga i verksamheten så går allt annat att lösa. Rutiner och tidsbrist 

är då med andra ord hinder som går att övervinna menar pedagogerna. De beskriver ett 

hinder för att en verksamhet präglad av kommunikativt handlande ska kunna bli 

verklighet, och hur det skulle bli en verksamhet på demokratisk grund. Inger påpekar 

också att ett hinder för demokratiarbetet är stora barngrupper. De skäl till vad som 

hindras härrör dock ur en annan utgångspunkt. Hon tar som exempel upp hur svårt det 

är att lära barnen ”en i sänder” när de är femton stycken.  

 
– Till exempel om man sjunger gubben i lådan och det är en i sänder 'nu får du vänta 

så blir det du sen' det är ju också en slags demokrati, en i sänder, på basnivå då. 

(Inger)  
 

Det är följaktligen ett strategiskt handlande (”att lära barnen”) som skulle ägt rum om 

gruppstorleken hade tillåtit det. Därför menar hon är det viktigt att dela gruppen. Hon 

framhåller att det är där, i den lilla gruppen, som ett lärande om demokrati kan bli 

möjligt. Vidare beskriver hon hur demokratiarbetet handlar om att det är viktigt att sätta 

stopp för puttningar och nypningar och att lära barnen att vänta på sin tur. Att rättvisa i 

att alla ska få prova är en viktig sak framhålls. Hon beskriver hur de prickar av på en 

lista så att alla ska få prova att gå med till skogen.  

 
– Och då lär vi dem lite att en i sänder, du gjorde igår eller du får göra sen efter. Att 

man lär dem det här tänket att alla kan inte göra samtidigt, men alla ska få göra. Att 

de får det med sig. (Inger)  
 

Sen uttrycker hon att man inte kan veta hur mycket av detta som barnen uppfattar när de 

är så små, men att det är viktigt att redan från början prata om de här sakerna för att 

barnen ska få förutsättningar att ta till sig och förstå. I den här beskrivningen uttrycks 

ett vuxenperspektiv på vad som är viktigt och rätt och det kommuniceras på ett 

strategiskt sätt till barnen. Även ett instrumentellt handlande ges uttryck för när en lista 

används för att hantera rättvisa. 

 

7.3 Resultatsammanfattning 

Att det som pedagog är essentiellt att möjliggöra barns inflytande, och det reella 

inflytandet i synnerhet är något som framträder tydligt i resultatet. Detta lyfts fram i 

relation till hur stor makt de vuxna har och hur det därför blir centralt för pedagogen att 

hitta de tillfällen då det finns möjlighet för barn att ha reellt inflytande över sin tillvaro. 

Som ett exempel på en situation då det reella inflytandet gjordes möjligt lyfts Ylvas 

berättelse om flickan som flyttade stolen runt hela bordet fram. 

 

Att barns inflytande på olika sätt blir hindrat beskrivs av de flesta pedagogerna. 

Framförallt beskrivs hur det reella inflytandet ofta blir begränsat på grund av 
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strukturella faktorer, och hur man som pedagog förmår hantera dessa. Det exemplifieras 

med hur till exempel personalbrist ibland går ut över pedagogers förmåga till ett sådant 

bemötande de strävar efter att ge barnen samt förmåga att fånga tillfällen där ett reellt 

inflytande kan bli möjligt för barnen. Elisabeths beskrivning av hur hon pratar med ett 

barn om att komma till matbordet är ett exempel på hur pedagoger kan förhålla sig till 

de strukturella hindren och trots det bibehålla ett bemötande som möjliggör inflytande 

för barnen. 

 

Hur det har betydelse för barns inflytande vilket förhållningssätt till barnet pedagogen 

har blir tydligt i resultatet. Det framträder en bild som visar att situationer där pedagoger 

utgår från tanken på barnet som jämbördigt subjekt har större möjlighet att rymma 

inflytande för barnet än situationer där pedagoger utgår från det av vuxna definierade 

barnperspektivet. Ett exempel som lyfts i relation till detta är Ingers beskrivning av hur 

man organiserar situationen inför lunchen. 

 

Att som pedagog tolka barns icke-verbala uttryck lyfts fram som både möjligt hinder 

och möjlighet. De flesta pedagogerna framhåller hur deras tolkning av barnens icke-

verbala uttryck är nödvändiga men vanskliga att göra. Det beskrivs vidare som att 

tolkningarna också kan avgöra om ett inflytande blir möjligt för barnet. Några av 

pedagogerna problematiserar runt det faktum att deras makt i egenskap av vuxna får stor 

betydelse för i hur stor utsträckning det bidrar till inflytande för barnet. 

 

De huvudsakliga möjligheter och hinder som träder fram ur pedagogernas utsagor och 

därmed ger svar på frågeställning 2 är som följer: 

 

Möjligheter 

- Pedagogers möjliggörande av barns inflytande, det reella inflytandet i synnerhet. 

- Pedagogers barnsyn; barnet som jämlikt subjekt. 

- Frånvaron av verbalt språk hos barnen, förutsatt att det leder till ökad närvaro 

och tydlighet i t.ex. kroppsspråk hos pedagogen. 

Hinder 

- Strukturella faktorer; så som personaltillgång, tidsstruktur och 

barngruppsstorlek. 

- Pedagogers barnsyn; barnet i behov av omsorg och vuxna vet bäst. 

- Frånvaron av verbalt språk hos barnen, om tolkningar görs utan lyhördhet och 

barnsyn som att barnet är ett jämlikt subjekt. 
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8 Analys 
 

I det här avsnittet kommer analysen av resultatet att presenteras. De frågeställningar 

som initialt ställdes ska nu, med hjälp av det teoretiska ramverk som tidigare skisserats 

sökas fördjupade svar på. Hur uttrycker sig pedagoger om sitt arbete med att; utifrån 

demokratisk grund skapa en verksamhet där de yngsta barnens röster blir hörda? Vilka 

möjligheter och hinder i arbetet med de yngsta barnen ger pedagoger uttryck för som 

väsentliga för att en verksamhet på demokratisk grund ska kunna nås? 

 

Det som framträder i mitt resultat kan förstås genom att se hur de här begreppen bildar 

en kedja där det ena förutsätter det andra. En barnsyn där barnet ses som en kompetent 

och jämbördig individ förutsätter intersubjektivitet. Intersubjektivitet är en förutsättning 

för kommunikativt handlande, vilket i sin tur är en förutsättning för en svag inramning. 

En svag inramning är den sorts sammanhang där det finns utrymme och möjlighet för 

ett deliberativt förhållningssätt. Det blir på detta sätt synligt vilka parametrar som är 

specifika för att demokratiarbetet med de yngsta barnen ska bli möjligt att genomföra på 

det sätt som ges uttryck för i mitt resultat. 

 

8.1 Reellt inflytande 

Två exempel ur resultatet har valts ut för att genom jämförelse visa på en olikhet. De 

innehåller båda berättelser om samma stund på dagen; alldeles före lunchen. Den ena 

berättelsen visar på en svag inramning där exempel på reellt inflytande framträder och 

den andra berättelsen menar jag visar på en stark inramning med en begränsad möjlighet 

till inflytande för barnen. 

 

Den första situationen, där en flicka hämtar en stol på andra sidan bordet innan hon 

sätter sig för att äta lunch kan förstås med hjälp av Habermas (1996) handlingstyper. 

Givet det sociala sammanhang där handlandet ägde rum och den förståelseorientering 

som styrde pedagogernas agerande går det att dra slutsatsen att ett kommunikativt 

handlande blev verklighet. Pedagogerna visar att det inte är de som kontrollerar 

situationen. De iakttar uppmärksamt vad flickan har för intention och visar på det sättet 

att det är hon som styr vad som ska äga rum. Situationen kan tolkas som en starkt 

klassificerad och svagt inramad situation. Då syftar jag på matsituationen som starkt 

klassificerad på grund av att den är tydlig i sin definition (Emilson 2008). Mat ska ätas 

av barnen som sitter runt bordet. Det går på det sättet inte att missta matsituationen för 

någon annan situation. Den svaga inramningen utgörs av pedagogernas förhållningssätt 

och svaga kontroll av kommunikationen i den situation som utspelar sig inom ramen för 

den starkt klassificerade matsituationen. Här kommuniceras värden osynligt enligt det 

som Emilson (2008) beskriver i anknytning till Bernsteins tankar om den svaga 

inramningen. Pedagogerna kommunicerar sin grund i alla människors lika värde genom 

att ge flickan utrymme att handla efter sin mening och sitt initiativ trots att hon inte 

kunde uttrycka detta på ett verbalt och, med pedagogerna, jämbördigt vis. Pedagogerna 

håller i sin svagt inramade situation ihop de, enligt Bernstein (2000), i pedagogisk 

praktik tidvis uppdelade diskurserna. De visar, genom hur de talar till och uppmuntrar 

flickan, på att den instruerande diskursen är innesluten i den regulativa.   

 

Pedagogerna uttrycker emellertid att om förutsättningarna hade varit annorlunda så hade 

även utfallet i situationen kunnat bli ett annat. Om det hade funnits strukturella 

begränsningar, till exempel i form av personalbrist, så hade den svaga inramningen 

kunnat bli stark och handlandet strategiskt. Pedagogerna öppnar på detta sätt upp för att 
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den svaga inramningen kräver medvetenhet. I ljuset av det blir det möjligt att, som 

Emilson (2008) lägger fram, se hur pedagoger kan kontrollera kommunikationen 

kommunikativt också i en stark inramning. Detta genom att anta barnets perspektiv, 

vara närvarande emotionellt och uttrycka lekfullhet. Givet den barnsyn och det 

reflekterande förhållningssätt som pedagogerna ger uttryck för så blir det möjligt att 

anta att en kommunikativt kontrollerad kommunikation skulle kunnat äga rum om 

situationen varit begränsad av yttre faktorer. Ett exempel på det finns i Elisabeths 

berättelse om när hon försöker få ett barn att komma till bordet för att äta. Den här 

situationen är stark i kontrollen från pedagogen men samtidigt handlar hon på ett 

kommunikativt sätt utifrån barnets perspektiv, hon har emotionell närvaro och hennes 

röst låter lekfull när hon pratar med barnet. 

 

Med tanke på den inbyggda ojämlikhet som finns mellan vuxna och barn i form av olika 

grad av erfarenheter och kunskaper så tar jag hjälp av Honneths (2003) tanke om att den 

symmetri som Habermas menar är en förutsättning för intersubjektivitet inte måste 

finnas där om man antar att pedagogerna i den här situationen räknar in ett visst mått av 

omsorg där asymmetrin kan vägas upp av deras uppenbara kommunicerande att alla är 

lika mycket värda och att de betraktar barnet som kompetent och jämlikt subjekt. Det 

går att beskriva i termer av det erkännande som Bae (2012) lyfter fram som en möjlig 

väg för att förklara hur det går att se jämlikhet trots asymmetri och omsorg. För att 

tydliggöra det som framträder i mitt resultat lyfter jag nedan ett exempel som står i 

kontrast till det ovan beskrivna. Detta beskriver inte på något vis den verksamhet och 

pedagogerna som arbetar där som helhet. Som Bae (2012) pekar på i sin beskrivning av 

rymliga och trånga mönster i dialogen så kan ingen relation eller verksamhet definieras 

av en isolerad situation, utan att det som har betydelse är hur det förhåller sig i ett längre 

perspektiv. Det är alltså med mycket grova verktyg och förenklingar som ett 

kontrasterande exempel lyfts fram nedan. Allt för att försöka tydliggöra hur svaga och 

starka inramningar kan se ut i pedagogiska praktiker så som de framställs i mitt resultat. 

 

Om det första exemplet vid lunchtid var starkt klassificerad men svagt inramad, så visar 

det andra på en starkt klassificerad och starkt inramad situation. Det är Ingers 

beskrivning av hur de på hennes arbetsplats brukar göra innan de sätter sig till bords. 

Det handlar följaktligen även här om den starkt klassificerade matsituationen. Men här 

kan tolkningen bli att även inramningen är stark, och kommunikationen är starkt 

kontrollerad av pedagogerna. Det ter sig mindre sannolikt att något intersubjektivt möte 

skulle kunna äga rum i ett sammanhang som detta. Det framstår som en stund präglad 

av stark inramning och kontroll. Ett socialt sammanhang där handlandet är drivet av 

framgångssträvan från pedagogernas perspektiv istället för ett kommunikativt handlande 

på förståelseorienteringens grund. De vuxna styr hur tillvaron är organiserad. Det 

strategiska i deras handlande är att framgången som eftersträvas är ordning. 

Otvivelaktigt för barnens bästa men det bästa för barnen är helt och hållet definierat och 

styrt av de vuxna. 

 

8.2 Pedagogers förhållningssätt till barns inflytande 

Hur pedagoger resonerar runt barns inflytande och vilken utgångspunkt man har i sitt 

förhållningssätt kan se olika ut. Det är mycket som kan upplevas som styrt i en 

verksamhet med små barn. De har behov som mat, sömn och blöjbyten som måste 

tillgodoses. Men hur man som pedagog väljer att tänka på detta faktum verkar skilja sig 

åt. Ser man det som något som bör problematiseras och reflekteras runt för att kunna ge 

barn reellt inflytande i så stor utsträckning som möjligt? Eller ser man det som så 

självklart att det inte alls ifrågasätts utan mer accepteras som en given förutsättning som 
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inte går att rubba? Och att barn kan få inflytande enbart efter att alla dessa styrande 

parametrar är avklarade. I mitt resultat framträder det perspektiv som visar på ett 

problematiserande förhållningssätt. De behovs- och omsorgsstyrda strukturerna i 

förskolans verksamhet framhålls som hindrande problem och något man önskar skulle 

vara annorlunda. Frustration uttrycks i förhållande till hur man inte kan ge barnen så 

stort inflytande som man skulle vilja. Förutom detta, så framträder ett annat och 

annorlunda perspektiv i resultatet. En hållning där man utgår från ett accepterande av 

faktum. Samma strukturer som ovan beskrivs som begränsningar, beskrivs istället som 

självklara skäl för vuxna att begränsa barns inflytande och valmöjligheter.  

 

Självreflektion lyfts fram av Bae (2012) som avgörande för att inte agera som om det 

egna perspektivet är det enda riktiga. För att kunna problematisera och vända blicken 

mot det egna agerandet blir det nödvändigt att reflektera och på det sättet hitta vägar att 

se ur andras, till exempel barns, perspektiv. Den hållning som beskrivs ovan där man 

accepterar begränsningar är också uttryck för Bernsteins (2000) uppdelade diskurs. Den 

instruerande diskursen är separerad från den regulativa. Det uttrycks att man får lära 

barn hur man gör när man agerar demokratiskt. Att man får lära dem att vänta på sin tur 

och lära dem att inte puttas. Till skillnad från (den osynliga pedagogiken i den svaga 

inramningen) när de båda diskurserna är integrerade, eller när diskursen är hel och 

delarna kommuniceras implicit. Där handlar det om att pedagoger tydligt låter det 

märkas att de utgår från en barnsyn där barnet är ett kompetent och jämbördigt subjekt 

vars röst ska göras hörd och att det blir utgångspunkten för gruppens gemensamma 

lärande om att leva i demokrati. 

 

Många av pedagogerna i mitt resultat uttrycker sig som att det intersubjektiva 

förhållningssättet, den svagt inramande relationen är det som de eftersträvar. Däremot 

menar de att det ibland får ge vika för vad de beskriver som yttre påverkansfaktorer i 

form av tidsbrist, stress och underbemanning. Genom detta kan man anta att en svag 

inramning är beroende av tid och resurser. Utan dessa förutsättningar är det lättare att 

falla in i en mer stark inramning i förhållande till barnen och verksamheten. Dock 

framhåller flera av dem hur dessa begränsningar ändå kan vägas upp av pedagogernas 

förhållningssätt och barnsyn. Det är också något som kan få stöd i Baes (2012) tankar 

om hur självreflektion kan möjliggöra perspektivtagande. Det förhållningssätt som 

pedagogerna åsyftar blir möjligt att anta med hjälp av reflektion. 

 

8.3 Små barns icke-verbala uttryck som deliberativa argument 

Det deliberativa demokratiperspektivet är ett tydligt drag i läroplanstexterna (Skolverket 

2000). Det deliberativa samtalet som ett incitament för att lära sig hantera olikhet och se 

ur olika perspektiv ligger till grund för det här försöket att se små barns icke-verbala 

uttryck och handlingar som inlägg i ett deliberativt samtal. Utan att ha utvecklat en teori 

i verklig mening så öppnar Benhabib (1994) upp för att det går att betrakta spädbarnets 

uttryck och gester som ”icke-lingvistiska men lingvistiskt artikulerbara 

kommunikationssätt” (Benhabib 1994 s.283) Hon diskuterar detta i relation till 

ojämlikhet i en relation mellan två människor där den ena parten har mindre kapacitet 

när det kommer till tal och handling än den andra. Det skulle kunna användas för att i 

den relation i förskolan mellan barn och vuxen där det till viss del handlar om ett 

övertag i kommunikationen från den vuxnas sida ändå kunna betrakta det lilla barnets 

uttryck som deliberativa argument. Emellertid framstår det som nödvändigt att den 

vuxnas utgångspunkt i relationen är kommunikativt handlande, intersubjektivitet och 

svag inramning. Inbyggt i förutsättningen för kommunikativt handlande enligt 

Habermas (1996) finns en bakomliggande, styrande strävan efter förståelse. För att 
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intersubjektivitet ska kunna uppstå och en pedagog ska kunna se barnets 

kommunikationsförsök som inlägg i ett deliberativt överläggande förutsätter det att 

pedagogens barnsyn bygger på att barnet är ett jämlikt subjekt. Situationer i förskolans 

praktik där detta skulle kunna bli verklighet kan beskrivas som svagt inramade enligt 

Bernstein (2000).  

 

Ett exempel ur mitt resultat som redan tagits upp i analysen; situationen med flickan 

som hämtade en stol på andra sidan bordet, hennes handling skulle kunna ses som ett 

argument för hennes idé om var hon skulle sitta, på vilken stol det skulle vara och 

bredvid vem den skulle stå. Pedagogerna iakttog flickans handling och uttryckte inte 

något förrän de förstod hennes intention. Det kan tolkas som det som beskrivs om det 

deliberativa samtalet; att man inte kan avfärda ett argument innan man förstått det 

(Fritzén 2003). 

 

Om nu steget till att betrakta det lilla barnets icke-verbala uttryck som deliberativa 

argument tycks alldeles för stort och löst underbyggt. Så kan det istället vara möjligt att 

lyfta fram det som tydligt framträder i mitt resultat; att göra barnets röst hörd. Den 

kopplingen kan göras om man antar att ett deliberativt argumenterande förutsätter 

verbal kommunikation. Då skulle pedagogernas arbete med att göra barns röst hörd 

kunna ses som ett förberedande arbete ”i väntan på” det verbala språkets inträde, för att 

deliberativa samtal ska kunna föras när språket tillåter det. Att det är den egna rösten 

som ska stärkas under den första tiden för att främja den demokratiska kompetensen och 

den deliberativa förmågan. 
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9 Diskussion 
 

I diskussionen berörs en aspekt jag tycker mig se träda fram i empirin. Det handlar om 

vilken betydelse det kan ha om pedagoger ges tid att diskutera demokratiarbetet i stort 

och med de yngsta barnen i synnerhet. 

 

9.1 Reflektion och diskussion i arbetslaget 

Förutom tidsbrist, stress och underbemanning som nämns i mitt resultat som faktorer 

som påverkar hur verksamheten blir, skulle det faktum att man inte reflekterat över, 

diskuterat och definierat vad demokratiuppdraget är i den verksamhet man befinner sig, 

möjligen också kunna leda till en stark inramning och begränsat inflytande för barnen i 

flertalet situationer i verksamheten. Westlund (2011) uppehåller sig runt vikten av att 

diskutera men även formulera sig konkret om arbetet med demokrati. Hon menar att det 

är på grund av att dessa frågor ofta upplevs som svåra att definiera som gör det extra 

angeläget att med kollegor komma fram till något att förhålla sig till i det gemensamma 

arbetet.  

 

I min empiri finns drag som tyder på det jag ovan beskrivit. På en arbetsplats där det 

diskuteras och reflekteras runt barns inflytande, värden och demokrati i verksamheten 

tycker jag mig se spår av kommunikativt handlande, intersubjektivitet och svag 

inramning. Där man inte diskuterar och reflekterar runt ämnen som demokrati och 

värdefrågor i samma utsträckning, eller problematiserar barns inflytande kontra den 

makt som vuxna har, tycks förhållandet vara, inte det motsatta men mer i motsatt 

riktning. Det är aldrig så enkelt som att reflektion och diskussion skulle vara en lösning 

eller det enda tänkbara sättet att angripa problemområdet. Utifrån det resultat och den 

analys som gjorts i föreliggande studie så menar jag emellertid att det är ett tänkbart 

antagande att kontinuerliga gemensamma reflektioner och försök att definiera vad 

värden, demokrati och barns inflytande står för på den arbetsplats man befinner sig kan 

få positiv betydelse för de barn och vuxna som skapar och deltar i verksamheten.  

 

9.2 Metoddiskussion 

Jag vill poängtera att min empiri bygger på hur pedagoger uttrycker sig om sitt 

förhållningssätt till demokratiarbete med de yngsta barnen i intervjuer. Jag har under 

arbetets gång funderat mycket på hur stor betydelse just det har haft för resultatet. Med 

det menar jag att alla är i olika utsträckning bekväma med att uttrycka sig och 

verbalisera sina tankar om sitt arbete i just ett sådant forum som intervjuformen utgör. 

Jag föreställer mig att om observationer gjorts så hade möjligen tolkningen av 

pedagogernas förhållningssätt blivit annorlunda i jämförelse med den tolkning som är 

möjlig att göra på pedagogens egen utsaga om sitt förhållningssätt. 

 

 

9.3 Vidare forskning 

För att blicka framåt en aning och formulera tankar om vidare forskning utifrån det här 

arbetet så hämtar jag något från diskussionen ovan. Det skulle vara intressant att 

använda ”Reflektion och diskussion om värden och demokrati, leder till medvetenhet 

hos pedagoger och ökat inflytande i verksamheten för barnen” som en hypotes att ta 

med in i en studie. Jag tänker mig att metoden som skulle tillämpas skulle baseras på 

inledande intervjuer med pedagoger om i vilken utsträckning och på vilket sätt de 

diskuterar frågor om värdegrund och demokrati på sin arbetsplats. Vidare observationer 
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av reflektionsmöten mellan pedagoger samt observationer med dokumenterad rörlig bild 

i barngrupp. Det skulle möjligen innebära en del svårigheter att undersöka vilket djup 

eller relevans ett reflektions- eller diskussionsmöte verkligen har. Framförallt för att för 

att det skulle innebära att en utomstående (den som forskar) skulle vara närvarande och 

eventuellt påverka samtalet med sin närvaro så att det ter sig annorlunda än i 

normalfallet. I resultatet skulle jämförelser göras mellan arbetsplatser som genom 

empirin definierats som aktivt reflekterande grupper där det gjorts tydliga definitioner 

angående reflektionsmötens form och tid, och arbetsplatser där det inte finns någon 

uttalad, planerad tid för reflektioner om värdegrund och demokratifrågor. Detta skulle 

sedan sättas i relation till resultatet som kom fram utifrån de gjorda observationerna i 

barngrupp. Syftet med en sådan undersökning skulle i det första vara att undersöka 

hypotesens relevans, vidare skulle den kunna ge ett värdefullt bidrag till pedagogisk 

praktik genom att belysa i vilken utsträckning reflektion mellan pedagoger kan påverka 

arbetet i den verksamhet som enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010, ska 

vila på demokratisk grund. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Brev till Pedagoger 

 

Hej! 

 

Jag heter Malin Lindahl och studerar till förskollärare på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Just nu arbetar jag med mitt examensarbete på grundnivå vid Institutionen för 

utbildningsvetenskap (UV). Jag undrar om jag får komma till er och göra intervjuer med 

er pedagoger? 

 

I mitt arbete vill jag undersöka hur förskollärare som arbetar med de yngsta barnen i 

förskolan förhåller sig till demokratiarbetet i sin verksamhet. 

 

Med detta i åtanke så har jag valt att låta åldersindelningen styra urvalet i min 

undersökning. Att ni arbetar med åldershomogena grupper hos er är anledningen till att 

jag har valt er förskola och avdelning, som en av dem jag gärna vill ha med i min studie. 

 

Jag är mycket glad och tacksam för om ni vill delta. Er medverkan är frivillig och 

anonym och kan avbrytas vid vilken tidpunkt som helst under arbetets gång. Vid 

intervjuerna kommer jag att göra ljudinspelning för att inte missa viktig information. 

Jag följer de forskningsetiska principer som ställts upp av Vetenskapsrådet. Detta 

innebär att inga namn på personer eller förskolor kommer att synas i resultatet samt att 

allt material som jag samlar in kommer att hanteras konfidentiellt och förstöras efter det 

att arbetet är avslutat. 

 

Fråga gärna om det är något mer ni undrar över! Svara gärna så snart som möjligt på om 

ni vill delta, eller senast 4/6. Jag planerar att genomföra huvuddelen av intervjuerna 

under vecka 25 och 26. Hoppas att det kan passa er. 

Tack på förhand! 

 

Bästa hälsningar Malin Lindahl 
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Bilaga B Intervjuguide 

 

1 Kan du berätta om verksamheten, hur det går till hos er under en dag? T.ex. Vid 

samling och måltider. 

 

.  Kan du berätta om hur det går till när ni har samling? 

 

.  Hur gör ni runt måltider? 

 

.  Har ni planerade aktiviteter? Hur och vad gör ni då? Berätta! 

 

 

2 Vad betyder det för dig att barn har inflytande i förskolan? 
 

- Hur förhåller du dig till läroplanens riktlinje att förskollärare ska ge barn reellt 

inflytande? Vad innebär reellt för dig? 

 

.  Hur tänker du om barns delaktighet? 

 

.  Kan du beskriva en situation när du har känt att i den här stunden är vår verksamhet 

demokratisk. Eller; nu hade barnen verkligen inflytande. Eller; nu såg jag att barnen 

verkligen kände sig delaktiga. 

 

 

3 Vad ser du för möjligheter för arbetet med demokrati med de yngsta barnen? 
 

- Ser du några hinder? 

 

4 Hur tänker du om demokratiarbete med de yngsta i relation till det verbala 

språket? 
 

.  Upplever du att frånvaron av det verbala språket kan vara en fördel för 

demokratiarbetet?  

På vilket sätt? Berätta! 

Eller 

- Är det ett hinder? Hur då?   

 

.  Hur påverkar det demokratiarbetet att barnen ännu inte har utvecklat ett fullödigt 

talspråk?  

- Används andra sätt att kommunicera?  

- På vilket sätt vill du beskriva kommunikationen? 

 

5 På vilket sätt tycker du att man kan förstå barns  
tankar,  

viljor,  

önskningar,  

preferenser,  

överväganden,  

förhandlingar,  
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hävdande av egen vilja innan det verbala språket är fullt utvecklat? 

 

6 Vad skulle du säga kännetecknar arbetet med demokrati i relation till de yngsta 

barnen? 

 

.  Diskuterar ni i arbetslaget förutsättningarna för demokratiarbete med just de yngsta 

barnen? 

 

.  Hur ser era diskussioner ut i arbetslaget runt demokratiarbetet?  

- Skulle du vilja att det var på något annat sätt? 

 

- Varför arbetar ni med demokrati på det sätt som ni gör? 

 

.  När ser du att ett lärande av demokrati pågår? 

- Hur ser du att ett lärande av demokrati pågår? 

- När och hur ser du att ett lärande om demokrati pågår? 

- Hur ser du att ett lärande om demokrati pågår? 

 

7 Hur ser du på möjligheten för att som pedagog både kunna vara en god 

demokratisk förebild och att integrera demokratiarbetet i verksamheten med de 

yngsta barnen? 
 

- Finns det hinder? 

 

.  Vad skulle du säga att demokratiarbetet med de yngsta barnen främst består i; Att vara 

en god demokratisk förebild eller att integrerat och målmedvetet arbeta med demokrati i 

verksamheten? 

- Hur kommer det sig? 

 

.  På vilket sätt tycker du att demokratiarbetet kommer till uttryck i er verksamhet? 


