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Abstract 

The purpose of this essay is to examine the attitudes towards the democracy-task among preschool 

teachers. The questions addressed are: The preschool view of basic democratic values. The preschool 

teachers’ view of children´s understanding of democracy and the possibilities and limitations these 

teachers see.  I have also examined the preschool teachers’ view of the child as a citizen from birth or 

citizen through education. How does our own understanding of democracy influence our view of the 

child in this context?  

 

By using the method of discourse analysis I have analyzed the opinions among the preschool teachers 

and the intentions expressed in the curriculum to see if I could find different ways to describe 

democracy in the preschool education. I found that the preschool teachers and the curriculum shared the 

same view.  The opinion among the preschool teachers is that democracy in the preschool goes without 

saying; with regard to conveying and establishing equal rights as well as responsibilities and 

possibilities. Nobody questions the principles of democracy in theory, and that I regard as a complexity 

when it comes to their daily work, because the theory and the practical every day work does not always 

go hand in hand. 

 

My ambition is to present an idea establishing the child as playing an active part in a democratic process 

here and now, instead of seeing the child in a passive role given democratic tools to be used in a future 

role as citizen. My opinion is that the child is an adequate citizen from birth. 
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Inledning  

Ända sedan jag var liten har demokrati varit ett ord med stor betydelse för mig. Om någon frågar mig 

vad jag anser vara viktigt i mitt arbete som pedagog nämner jag ofta ordet demokrati. Jag är uppvuxen i 

68-rörelsens anda och har den demokratiska värderingen i mig från mitt första andetag. Att det är 

någonting fint, viktigt och någonting vi i Sverige ska vara stolta över anser jag är vanligt förekommande 

tankar kring demokrati. Vi har en läroplan i förskolan där det framgår att förskolan skall vila på en 

demokratisk grund. Vilken syn läroplanen ger och pedagogernas syn/tolkningar kring den vill jag 

undersöka. 

 

Jag frågade en kollega vad hon brukar säga när någon frågar vad hon arbetar med. Hon svarade då att 

om hon vill imponera lite så säger hon att hon arbetar med framtidens samhällsmedborgare. Jag minns 

att när hon sa det tyckte jag att det lät fint. Vårt jobb är viktigt. Sedan började jag fundera på vad hon sa, 

framtidens samhällsmedborgare? Är man inte så fort man föds en samhällsmedborgare? Hur är vår syn 

på det här och på våra förskolebarn? Anses barn vara samhällsmedborgare när det föds, eller är det 

något man fostras till? Påverkas vår syn på demokratiarbetet av hur vi tänker kring detta?  

 

Jag vill undersöka om det går att finna spår till varför vi tänker och formulerar oss som vi gör när det 

gäller demokrati i förskolan. Katarina Ribaeus, lektor i pedagogiskt arbete, skriver i sin 

doktorsavhandling Demokratiuppdrag i förskolan (2014) att hon en gång lyssnade på en forskares 

berättelse när han föreläste om demokrati för några skolchefer och lärare. Han frågade dem hur de 

arbetade med demokrati? Det blev alldeles tyst, hon skriver: ”Det finns ett demokratiuppdrag i förskolan 

och förskollärarna förväntas veta hur de ska omsätta detta uppdrag i sin praktik.” (Ribaeus, 2014 s. 13). 

Vidare skriver hon att demokratiuppdraget har en sida av praktisk natur om fostran och kunskap i vilka 

förmågor barn behöver för att barnen ska utvecklas som medborgare (ibid.). Ribaeus skriver: 

 

Att utbilda och fostra barn till demokratiska samhällsmedborgare skulle kunna beskrivas som om att barnen 

demokratiseras. Biesta menar att demokratisering ofta uppfattas som den process i vilken de som ännu inte ingår i 

den demokratiska sfären blir upptagna i den. […] Om demokratisering endast uppfattas på det sättet betyder det att 

demokrati, och demokratiseringens slutmål, är att alla ska inkluderas. Detta pekar i sin tur på att det finns en 

struktur där vissa i dagsläget är inkluderade och andra inte.[…] Biesta är kritisk mot denna kolonialistiska syn som 

råder i dagens samhälle och han menar att vi istället måste inkludera alla redan från början oavsett ålder, kön och 

nationalitet. (Ribaeus, 2014 s. 18) 

 

Jag har valt att ha med hela detta citat från Ribaeus doktorsavhandling för jag tycker att det här på något 

vis sätter fingret på det jag tänkte resonera kring i slutet av min analys; synen på barnet. 
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Syfte 

Enligt skollagen skall förskolan vila på en demokratisk grund. Inom utbildningsväsendet förväntas 

pedagogerna utbilda barnen utifrån en demokratisk synvinkel. Syftet med uppsatsen är att studera 

förskolepedagogers syn på och förståelse av demokratibegreppet i förskolan. Vilken syn förmedlar 

läroplanen? Jag vill även undersöka vilken syn pedagogerna har på barnen som samhällsmedborgare?  

Föds barnet till samhällsmedborgare eller utbildas det till det? Mina frågeställningar blir därför: 

 Vilken syn har pedagogerna på demokratibegreppet, vilken syn förmedlas i läroplanen? 

 Hur uttrycker/formulerar sig pedagogerna kring demokratibegreppet, vad ger läroplanen för 

uttryck? 

 Vilka möjligheter/begränsningar rörande demokratiarbetet i förskolan upplever pedagogerna?  

 Hur ser pedagogerna på barnet som samhällsmedborgare; är barnet en fullvärdig medborgare 

från födseln eller blir barnet det först genom fostran och utbildning? 
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Bakgrund 

Inledningsvis tänkte jag med hjälp av Gert Biesta, professor i pedagogik, och Ribaeus ge en bild av 

demokratibegreppet. Biestas förklaringsbild rör lite av självaste kärnan/roten till varför 

demokratibegreppet ibland kan uppfattas som ett svårt begrepp. Vidare gör jag en liten historisk 

tillbakablick i ett försök att visa på ett fotspår till varför vi kanske tänker i termen ”fostra goda 

samhällsmedborgare”, när det gäller demokrati i förskolan. Jag visar på några tankar kring synen på 

barn som samhällsmedborgare. Vilken syn vi har på demokrati och barnet skulle kunna vara en 

bidragande faktor kring hur vi tar oss an förskolans demokratiuppdrag.  

 

Demokratins innebörd  

Ribaeus menar att demokrati kan definieras på många olika sätt vilket då också innebär att det kan 

betyda olika saker för olika människor (Ribaeus, 2014 s. 14). Biesta skriver i sin bok att demokrati i en 

bokstavlig förklaring står för - styrning (kratos) genom folket (demos). Biesta påstår att innebörden, 

styrning för och genom folket, kanske inte är så svår att förstå. Ribaeus menar att demokrati betyder 

olika för olika människor. Biesta hävdar att varje diskussion kring demokrati väcker frågor om hur den 

skall definieras (Biesta, 2012 s. 110). Biesta säger: ”Ett av huvudproblemen med demokratins idé/ideal 

är att den har blivit ett begrepp som det inte är många som inte vill förknippas med.” (ibid.). Demokrati 

är ett självklart begrepp oavsett var man befinner sig på den politiska skalan står man för demokrati. 

Biesta menar att eftersom det finns så många olika betydelser av demokrati finns risken att den till slut 

inte har någon innebörd över huvud taget. För att komma från denna risk, menar Biesta, är det somliga 

som hävdar att vi bör uppfatta (även det omstritt) demokrati som ett begrepp som ideligen utmanas och 

diskuteras. Inte, säger Biesta, för att människor inte kan komma överens om dess mening utan för att 

demokratibegreppet kräver en ständig diskussion och en ständig prövning kring vad det egentligen står 

för och innefattar, beroende på förändringar i samhällsutvecklingen (ibid. s. 11).   

 

Den vanligaste definitionen, enligt Ribaeus, är: ”[…] demokrati som beslutsform vilket innebär att 

demokrati definieras som folkets styre […] men kan också inkludera att folket styrs och att detta görs 

för deras eget bästa […].” (Ribaeus, 2014 s. 17). Ribaeus kallar det för demokrati som beslutsform. En 

annan definition av demokratin menar hon, är en innebörd som härstammar från Deweys teori där 

demokrati kan ses som en social gemenskap, där människor tillsammans utvecklar samhället; en 

livsform, i det sammanhanget menar Dewey att utbildning är den avgörande faktorn för att utveckla 

demokrati (ibid.). 
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Goda samhällsmedborgare 

Från läroplanen får vi veta att vi skall utforma verksamheten, och aktivt påverka och stimulera barnen så 

att de utvecklar en förståelse för samhällets värderingar. Även om formuleringen idag är en annan finns 

det spår av tanken som såddes i början av 1900-talet. I boken Barndomshistoria kan man läsa att på 30-

talet gav sig samhällsingenjörerna Alva och Gunnar Myrdal in i samhällsdebatten och förespråkade att 

barnen skulle passas på offentliga institutioner. Paret menade att barnen då skulle fostras till att bli 

sociala varelser och mödrarna som skulle kunna komma ut på arbetsmarknaden (Heywood, 2011 s. 

280). De menade även att det skulle vara förnuftigt att lämna barnuppfostran till experter. Alla var inte 

överens med Myrdals och utbyggnaden av daghem kom först på 60-talet. Den stora expansionen kom på 

70-talet. En stor del i synsättet och en uppfattning som fortfarande råder är att vi skall fostra barnen till 

goda samhällsmedborgare. En syn inspirerad av bland annat paret Myrdal och opinionsbildaren Ellen 

Key. Key som år 1900 skrev i sin bok Barnets århundrade att hennes förhoppning var att man skulle bli 

medveten om att barnuppfostran var en samhällsangelägenhet (ibid. s. 280 f). 

 

Barns rätt att delta, göra sina röster hörda och att få påverka, vill jag mena genomsyrar förskolans 

verksamhet. I alla fall som idé, verkligheten talar ibland ett annat språk. När det gäller förskolan är det 

dock pedagogen som fördelar makten. Göran Linde, professor i pedagogik, skriver i sin bok Det ska ni 

veta! – En introduktion till läroplansteori att: ”Demokrati som en genomsyrande kultur innebär för 

skolan dels att det inte är undervisningen om demokrati som är viktigt, utan det är tillämpningen och en 

demokratisk kultur i skolans vardag som är viktig.” (Linde, 2000 s. 45). Kanske måste vi fundera kring 

detta, att fördela och förmedla: är det vårt huvudsyfte? Bör inte detta gå hand i hand med tillämpningen? 

Är inte tillämpningen och den demokratiska kulturen minst lika viktiga? Den här tanken kommer jag 

tillbaka till längre fram.  

 

Synen på barnet 

Att vi ser på saker och ting olika är inte så konstigt, dessutom är det omöjligt att helt och hållet sätta sig 

in i någon annans perspektiv. Detta skall dock inte få hindra oss från att försöka. Försöka genom 

kommunikation, diskussion och låta alla berörda komma till tals. Och söka en gemensam nämnare för 

vårt arbete. Jag är, som sagt, intresserad av synen på barn som människa i ett demokratiskt samhälle.  

 

Jag undersöker i min uppsats pedagogers syn på demokratibegreppet i förskolan. Lika viktigt är det, 

anser jag, att reflektera över synen på barnet som samhällsmedborgare. Elisabeth Arnér, filosofie doktor 

i pedagogik och Solveig Sollerman, utvecklingsledare, hävdar i sin bok att alla människor i samhället 
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måste betraktas som fullvärdiga medborgare, även barnen (Arnér & Sollerman, 2013 s. 25-26).  De 

påpekar att är man människa i ett demokratiskt samhälle så ska man oavsett ålder få komma till tals. 

Från det första till det sista andetaget måste människan få ha en röst (ibid. s. 37). 

 

På Internet hittade jag bloggen ”Skola och Samhälle [S.O.S]” där frilandsjournalisten Eva-Lotta Hultén 

skriver: 

 

Skolan är ingen löst flytande ö – den hänger ihop med resten av samhället. För den som vill se – och jag tror att vi 

är många – ett samhälle som bärs av solidaritet, empati, kreativitet, demokrati, jämlikhet, handlingskraft och 

civilkurage är förvisso faktakunskaper viktiga, men bara som medel och inte som självändamål. […] Vi måste 

börja betrakta barn som samhällsmedborgare med egna rättigheter redan från födsel. Att få en meningsfull tid (en 

mening i stunden och inte bara för framtidens nytta) i skolan måste bli en självklar del av dessa rättigheter. Om 

inte, så riskerar skolan att fostra till passivitet och anpasslighet. (www.skolaochsamhalle.se) 

 

Innehållet jag redovisat under de tre rubrikerna ovan har jag valt för att jag vill att läsarna ska har 

dem med sig när de läser min text.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolaochsamhalle.se/
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Tidigare forskning 

Ribaeus undersöker i sin doktorsavhandling Demokratiuppdrag i förskolan (2014) hur förskolans 

demokratiuppdrag kommer till uttryck genom förskollärarens tal och handling och genom barns 

agerande i förskolans verksamhet (Ribaeus, 2014 s. 31).  

 

Ribaeus undrade på vilket sätt förskollärare möjliggör demokratiuppdraget och hur barnen tar tillvara de 

möjligheter som ges dem. Hon menar att det finns olika dimensioner i lärarens uppdrag som handlar om 

relationen mellan: Förskollärarens olika uppdrag, Förskollärare och barn, Grupp och individ (ibid. s. 

146 f ). 

  

Relationen mellan förskollärarens olika uppdrag handlar om förskollärarnas tal och handlingar. Det 

pågår ett viktigt arbete kring demokrati, men Ribaeus menar att förskollärarna finner det problematiskt 

att genomföra de uppsatta målen i praktiken. I relationen Förskollärare och barn handlar det om att 

barnens inflytande beror på hur förskollärarna förhåller sig till barnen. Ribaeus finner det inte så tydligt 

vilket inflytande barnen har på verksamheten under sin vistelse på förskolan. Men, hon anser att barnen 

tar vara på de tillfällen som ges dem och att de kommer med egna initiativ. I relationen mellan Grupp 

och individ menar Ribaeus att det skett en förskjutning. Från att tidigare se på förskolan som 

grupporienterad sätts det idag större fokus på individen. Här anser Ribaeus finns det en komplexitet i att 

förskollärarna menar att barnen vill ha mycket individuell uppmärksamhet men att barnen behöver lära 

sig att lyssna och samarbeta. Samtidigt tycker förskollärarna att det är viktigt att barnen inte gör saker 

bara för att någon annan vill. De ska kunna fatta egna beslut men lyssna på både kompisarna och 

förskollärarna (Ribaeus, 2014).  

 

Elisabet Arnér skrev sin licentiatavhandling (2006): Barns inflytande i förskolan – problem eller 

möjlighet för de vuxna? En studie av ett utvecklingsarbete och dess betydelse för att förändra 

pedagogers förhållningsätt till barns initiativ där hon undersöker hur ett utvecklingsarbete kring barns 

inflytande i förskolan kan förändra pedagogers syn på och förhållningssätt till barnen genom att de 

bejakar barnens initiativ. Hon gör det mot bakgrunden av läroplanens betoning av förskolans roll för en 

demokratisk fostran utifrån hur inflytandet synliggörs och beskrivs av pedagogerna själva. Arnér menar 

att det hänger på pedagogernas ansvar, deras förhållningsätt, mod, kunskap och självinsikt om barnen 

ska kunna komma till tals och få inflytande i förskolan. Ett bejakande och bemötande arbetsätt grundat 

på kunskap och reflektion ger möjligheter inflytande till skillnad från ett allt för styrande och 

återhållsamt bemötande som hindrar barnen från att få inflytande och ta ansvar (Arnér 2006). 
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Gert Biesta har skrivit mycket om utbildning, bland annat i sin bok Bortom lärandet – Demokratisk 

utbildning för en mänskligare framtid (2012). I boken ställer han sig frågan vad det betyder att vara 

människa i relation till utbildning? Biesta påstår att utbildning är ett ingrepp i någons liv, i 

föreställningen och avsikten att göra någonting bättre. Han hävdar i sin bok att undervisarens roll inte är 

att producera eller frigöra någonting hos eleven. Det handlar istället, menar han, om att fokusera på hur 

varje individs början blir till. Inte någon enkel process eftersom vi blir till i en värld med andra. 

Undervisningens roll, anser han måste förstås i termer av ansvar för unika speciella varelser som ”bryter 

in i världen” en värld av pluralitet och skillnad (Biesta, 2012 s. 21). Biesta visar i sin forskning på olika 

synsätt kring hur vi kan tolka och arbeta med demokrati. 
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Teori och metod  

Jag tänker här redogöra för mitt tillvägagångssätt och min teoretiska utgångspunkt. Jag valde en 

enkätundersökning för att få fram pedagogernas syn på demokratibegreppet i förskolan och synen på 

barnet som samhällsmedborgare. Enkäten bestod av fyra frågor. Varför jag ansåg denna metod vara 

lämplig redogör jag för längre fram i texten.  Jag använder mig av diskursanalys som teori och metod 

för att analysera mina frågor från enkäten och läroplanens text. Jag granskar också pedagogernas svar 

kring synen på barnet som samhällsmedborgare utifrån Biestas och Ribaeus tankar om utbildning och 

demokrati.  

 

Enkätundersökning 

När jag började fundera kring det här med demokrati i förskolan och min uppsats var min första tanke 

att jag ville analysera texter och därmed försöka finna en syn kring demokrati och förskolan, genom en 

diskursanalys utifrån olika texter.  Snart insåg jag att jag behövde ett annat perspektiv; pedagogernas. 

Att bara analysera den ena sidan, läroplanens, då skulle enbart en diskurs bli synlig. Jag behövde få en 

annan syn också, den verklighetsbaserade diskursen som jag hoppades finna i pedagogernas svar, de 

som verkar i den verklighet som läroplanen försöker beskriva. Jag ville få in många svar. På den 

begränsade tid jag hade för detta uppsatsarbete beslöt jag att det bästa borde vara en enkätundersökning 

där jag personligen skulle dela ut enkäten, vilket jag också trodde skulle bidra till att jag fick in så 

många svar som möjligt.  Eftersom jag visste att det fanns en förskoleenhet som snart skulle ha ett 

arbetsplatsmöte, Apt, där de skulle samla alla sina medarbetare, såg jag min möjlighet. Jag frågade 

förskolecheferna om det var möjligt för mig att genomföra min undersökning på deras nästkommande 

Apt, jag fick ett positivt svar. För att inte avskräcka respondenterna ville jag inte ställa för många frågor 

och bestämde mig för att avgränsa genom att ställa fyra stycken. Tre av frågorna var öppna frågor för att 

ge pedagogerna möjlighet att ge mer utvecklade svar. En fråga var möjlig att besvara med ett ja eller nej, 

men det var en risk jag var beredd på att ta. Jag var samtidigt medveten om att den här 

undersökningsmetoden kanske inte skulle ge pedagogerna tid för genomtänkta svar, men jag var också 

intresserad av de svar som kom spontant från pedagogerna, då svaren möjligtvis blev mer 

verklighetsnära. 

 

Jag formulerade inledningsvis i enkäten vad mitt syfte med undersökningen var och lite kring de etiska 

riktlinjerna rörande tystnadsplikt och anonymisering. Frågorna var: 

 

1. Hur tolkar du föreskriften grundläggande demokratiska värderingar?  
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2. Anser du att förskolebarnen kan förstå vad demokratiska värderingar är?  

 

3. Vilka möjligheter eller begränsningar upplever du i arbetet med de grundläggande demokratiska värderingarna på 

din arbetsplats? 

 

4. Hur är din syn kring barn och samhällsmedborgare, är det någonting man föds till eller är det något vi utbildar 

barnen till att bli? 

 

 

Formuläret mailade jag sedan till förskolecheferna för ett godkännande. Vid tillfället för undersökningen 

informerade jag pedagogerna muntligen om mitt syfte med undersökningen, att det skulle vara anonymt 

och att det var frivilligt att delta.  

 

Den här förskoleenheten ligger i Stockholms innerstad. På enheten finns ca 55 förskollärare och 

barnskötare. De flesta är kvinnor, men några är män. Flera har arbetat i många år, några är ganska 

nyexaminerade.  

 

47 enkäter delades ut. Jag fick svar på 31 enkäter, 14 pedagoger valde att inte svara alls. En anledning 

till detta kan vara att frågorna var svåra, vilket många berättade. Tre pedagoger valde att svara 

tillsammans på frågorna. Några ville återkomma nästa dag med svaren, bara en av dessa återkom. Några 

valde att inte svara på alla frågorna, utan hoppade över en eller två, jag valde ändå att ta med mig deras 

enkätsvar i min undersökning. Utifrån pedagogernas kommentarer när de fyllde i svaren framkom det att 

en del tyckte att det var roligt och intressant att svara. Men som sagt, många tyckte att det var svårt! 

Detta kanske bekräftar min teori att det här med demokrati, att det är så självklart att det inte måste 

definieras och när vi försöker göra det, då blir det svårt.  

 

Etiska ställningstaganden 

Jag har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1990), som består av fyra 

huvudkrav. Jag har valt att redogöra för det som rör min undersökning, men är medveten om att kraven 

innefattar mer än vad jag redogör för här. Det första kravet är Informationskravet, vilket innebär att jag 

informerade de berörda pedagogerna om mitt syfte med enkäten och undersökning. Det andra är 

Samtyckeskravet, som innebär att jag informerade mina deltagare om att de fick välja om de ville vara 

med i undersökningen eller inte. Det tredje kravet är Konfidentialitetskravet, vilket betyder att jag 

informerade pedagogerna som svarade på enkäten om att de skulle få vara anonyma och att deras 

lämnade uppgifter kommer att förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Det fjärde kravet är 

Nyttjandekravet, vilket innebär att jag informerade om att allt inkommet material endast kommer att 

användas i forskningsändamålet.       
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Diskursteori teori och metod 

Jag har valt diskursanalys som mina ”analysglasögon”. Jag anser att diskursanalys är en lämplig teori 

och metod för mig i min undersökning av synen på demokrati i förskolan. Diskursanalysen riktar sitt 

skarpaste ljus mot språket och dess betydelse. Mitt analysmaterial består av pedagogernas nedskrivna 

svar på min enkät och pedagogernas kommentarer vid själva undersökningstillfället samt läroplanens 

text.  

 

En tes som diskursteorin för är att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi 

agerar inom olika sociala domäner som i min undersökning: en-demokrati-i-förskolan-diskurs. 

 

Jag vill försöka finna utsagor, det vill säga uttalanden, påståenden, uppgifter och yttranden, rörande 

demokrati i förskolan. Vad svarar och säger pedagogerna och vad står det i läroplanen? Edvard W. Said, 

professor i litteraturvetenskap och engelska, skriver i sin bok Orientalism att:  

 

En text som ger sig ut för att innehålla kunskaper om något […] kan inte avfärdas utan vidare. Den anses vara en 

sakkunnig text. Den kan ges prestige genom akademier, institutioner och regeringar vilket gör att den får en ännu 

större prestige än dess praktiska användbarhet motiverar. Och allra viktigast är att texter av det här slaget kan 

skapa inte bara kunskap utan också själva den verklighet som de tycks beskriva. (Said, 2013 s. 181)  

 

Vilken syn på demokrati som återspeglar sig i svaren och vilken syn läroplanen har på demokrati i 

förskolan säger någonting om vilken ”kunskap” som finns rörande demokrati i förskolan. Som Said 

skriver så skapar detta inte bara en så kallad kunskap om demokrati utan det skapar också en slags 

verklighet av vad demokrati i förskolan är.   

 

Teori och metod kan sägas gå hand i hand när det gäller diskursteori. Marianne Winther Jørgensen, 

universitetslektor och Louise Phillips professor i psykologi, väljer att i sin bok Diskursanalys som teori 

och metod benämna diskurs som: ”[…] ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett avsnitt av 

världen).” (Winther Jørgensen & Phillips, 2011 s. 7). Vidare menar de att diskursanalys inte bara är ett 

verktyg eller inte bara en analysmetod, utan snarare en filosofisk grund där språkets roll i sociala 

kontexter är av stor vikt. Dessutom innehåller diskursanalysen teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter, både teori och metod är alltså sammanlänkade (ibid. s. 10). Vidare skriver Winther 

Jørgensen och Phillips att ”Diskursteorin syftar till en förståelse av det sociala som en diskursiv 

konstruktion, där alla sociala fenomen i princip kan analyseras med diskursanalytiska metoder” (ibid. s. 

31). Grunden till diskursteorin ligger i att aldrig betrakta sociala fenomen som statiska. Diskursteorin 
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lämnar alltså utrymme för en konstant strid mellan vad som är acceptabelt eller oacceptabelt, sant eller 

falsk, vilket får återverkningar i människans sociala praktiker.  

 

Den sociala kontexten skulle också kunna beskrivas som den rådande kulturen, verkligheten, där mening 

skapas utifrån verklighetskonstituerade diskurser, utsagor och framställningar rörande pedagogers syn 

kring demokrati. Said skriver om diskurs:  

 

Ett annat skäl att hålla fast vid textens yttre är att jag anser att man bör klargöra att det som sprids i en kulturell 

diskurs och i kulturellt utbyte inte är »sanningen« utan ställföreträdande framställningar. Det behöver knappast 

påvisas igen att språket själv är ett strikt organiserat och kodifierat system som använder sig av många medel för 

att uttrycka, ange, utbyta meddelanden och upplysningar, framställa förhållanden och så vidare. (Said, 2013 s. 89) 

 

Vilken ”verklighetsbild” av demokrati i förskolan ger läroplanen och pedagogerna, utifrån text och svar? 

Vilken ”verklighetsbild” uttalar pedagogerna? 

 

Med hjälp av bland annat Edward Said har jag försök förmedla att diskursanalysens metod utgår från 

språket. Vad pedagogerna säger och vad som står i läroplanen är det jag undersöker och analyserar. Jag 

söker utsagor, diskurser rörande demokrati i förskolan för att finna, som Said kallar det, 

ställföreträdande framställningar.   

 

Sofi Gerber (2011) ger en beskrivning i sin doktorsavhandling Öst är Väst men Väst är bäst – Östtysk 

identitetsformering i det förenade Tyskland av det diskursteoretiska perspektivet. Hon menar att utifrån 

det diskursteoretiska perspektivet är alla praktiker och objekt diskursiva: ”Subjekt och objekt erhåller 

sina identiteter genom att inordnas i diskursiva system, där de relateras till varandra genom artikultiva 

processer.” (Gerber, 2011 s. 16).  En artikultiv process, menar Gerber kan beskrivas som både verbala 

och icke verbala processer (ibid. s. 15). ”En diskurs är inte en fast struktur, utan praktiker som 

organiserar sociala relationer genom att upprätta skillnader och likheter mellan olika identiteter inom 

diskurser.” (ibid. s. 16).  

 

Gerber säger att: ”Diskurser utgör system av tillfälliga fixeringar av mening. De är aldrig stabila, även 

om de kan te sig så, utan alltid kontigenta.” (ibid.). Kontigent kan beskrivas som att diskursen inte 

förmår att i bestämd form fastställa mening utan är en tillfällig mening, vilket betyder att 

meningsskapandet skulle kunna ses på ett annat sätt. Vidare skriver hon att: ”Meningsskapande 

innehåller därmed en maktaspekt eftersom det placerar människor i speciella relationer till varandra 

genom upprättandet av likheter och skillnader.” (ibid.).  
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Jag undersöker hur demokratibegreppet i förskolan kan ses som ett självklarhetsbegrepp. Ett 

självklarhetsbegrepp som inte ifrågasätts och därför blir ett svårt begrepp, en komplexitet. Detta yttrar 

sig i den självklarhet som finns i demokratibegreppet, så här och så här tänker vi och så här ska vi vara 

och det här ska vi ge barnen. Det kan vara självklart att beskriva verkligheten i ord. Läroplanen ger sin 

beskrivning på en, vi kan kalla det, abstrakt nivå. I ”den andra” verkligheten blir det komplext och svårt. 

Winther Jørgensen och Phillip skriver om diskursivkamp som: ”Olika diskurser – som var för sig 

representerar ett bestämt sätt att tala om och uppfatta den sociala världen – kämpar hela tiden mot 

varandra för att uppnå hegemoni, alltså för att låsa fast språkets betydelse på sitt sätt.” (Winther 

Jørgensen & Phillip, 2011 s. 13).   

 

Synen på utbildning och demokrati 

Förutom att genom diskursanalysen analysera pedagogernas svar och läroplanens text lägger jag ett 

raster över mina analysglasögon utifrån Biestas (2012) och Ribaeus (2014)  tankar kring demokrati och 

utbildning. Jag lägger fokus på demokratibenämningen och menar i min analys att eftersom min 

undersökning handlar om demokrati i förskolan och förskolan ingår i skolväsendet rör det då också 

utbildning. Det är utifrån utbildningstanken, i rollen som pedagog, de svarar på min enkät och 

läroplanen är en uppmaning som pedagogerna ska arbeta efter. Biesta skriver: ”Det vanligaste sättet att 

förstå relationen mellan demokrati och utbildning är ett där utbildningen ges rollen att förbereda barn – 

och ’nykomlingar’ i vidare mening – för deras framtida deltagande i det demokratiska livet.” (Biesta, 

2012 s. 112). 

 

Ribaeus förklarar detta som att: ”[…] se demokratiutbildning som en process i vilken de som ännu inte 

ingår i den demokratiska sfären blir upptagen i den.” (Ribaeus, 2014 s. 34). Detta anser Ribaeus kan 

vara en orsak till att samhället har synen att tillhandahålla utbildning för och om demokrati. 

 

Vidare skriver hon, utifrån Biesta, att det då framför allt handlar om att ge barnen möjligheter att 

tillägna sig demokrati så att de i framtiden skall kunna fungera som demokratiska medborgare (ibid. 

s.35). Det är en syn som kan vara en bidragande faktor till varför synen på demokrati i förskolan i 

förhållande till barnen är som den är. Jag försöker hitta spår kring varför pedagogerna svarar som de gör 

och läroplanen ser ut som den gör.    

 

Synsättet att undervisa för demokratiskt deltagande i framtiden och om demokrati kan också handla om 

att barnen får ta del i demokratiska processer. Ribaeus skriver, med hänvisning till Biesta, att det också 

kan handla om att: ”[…] undervisa om demokratiska processer, men också om att barn ges möjlighet att 
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tillägna sig demokratiska färdigheter genom planerad verksamhet […].” (Ribaeus, 2014 s. 35). Att få 

vara med och bestämma, och att göra sin röst hörd och vara delaktig i kan också vara en del av det 

demokratiska arbetet i förskolan, anser jag. 

 

Ribaeus och Biesta har ytterligare en tes. Ribaeus använder benämningen här och nu, att ges 

möjligheten och rättigheten till delaktighet och inflytande här och nu och banar väg för framtida 

möjligheter till demokratiskt inflytande (ibid.). Biesta använder benämningen genom och skriver: 

”Utbildning genom demokrati bör alltså ses som ett specifikt sätt att utbilda för demokrati, ett som vilar 

på antagandet att det bästa sättet att förbereda för demokrati är deltagande i själva det demokratiska 

livet.” (Biesta, 2014 s. 113). 
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Resultat och analys 

I Skollagen, paragraf fem, står det att: ”5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 

mellan människor.” (Skolagen 2010:800).  

 

Det första som blev synligt genom mina analysglasögon var att läroplanens text och pedagogerna svar 

gav en likvärdig syn på demokratiuppdraget i förskolan. En annan sak som framkom utifrån 

pedagogernas kommentarer vid undersökningstillfället var att: ”Det här var svårt”, ”Det var mycket 

svåra frågor”. Att demokrati är någonting bra som vi är stolta över är självklart, det råder det inga tvivel 

om menar jag. Men vad innebär det? Här blir det svårt. Ingen ifrågasätter vikten av demokrati. Men det 

är just denna självklarhet av demokratins värde som kan göra att många upplever det så svårt att 

beskriva vad demokrati innebär.  Jag inleder min analys och mitt resultat med blicken på mina tre första 

frågor för att ska låta blicken föras in på den slutliga frågan som rör synen på barnet. 

 

Demokrati som en självklarhet 

I förskolans läroplan står det att: ”Förskolan vilar på demokratisk grund. […] En viktig uppgift för 

förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Lpfö 98/10, 2011 s. 4). 

Demokratibegreppet med dess innebörd är en värdegrund. En värdegrund som förskolan förväntas 

förmedla till barnen. Det är tunga ord. Någonting mycket viktigt!  

 

Pedagogerna talar om begreppet i termer som någonting som innefattar alla. De skriver: ”Alla 

människors lika värde”, ”Alla barns har lika värde”, ”Alla har rätt till sin åsikt”.  Att det berör alla blir 

en mycket tydlig utsaga. Läroplanen använder också termen alla människors lika värde och varje barn. 

Pedagogerna och läroplanen ger alltså en gemensam syn på demokratibegreppet. Hur pedagogerna 

artikulerar och hur de sätter begreppen i förhållande till varandra i en diskurs (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2011 s. 36), kring demokratins innebörd framkommer tydligt i prioriteringen av ordet alla. 

Läroplanen beskriver demokratibegreppets verklighet i förskolan som något som innefattar människors 

lika värde och rör varje barn. Pedagogerna artikulerar en verklighetsbild av förskolan där deras utsagor 

liknar varandra. Min slutsats blir att demokratibegreppet för dem är en självklarhet: En grund som vårt 

samhälle vilar på. Uppdraget är viktigt och det gäller alla. En uttalad självklarhet. En utsaga utifrån det 

här blir att det finns en gemensam syn, att demokrati är något som gäller alla och rör varje barn.  
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Denna självklarhet, demokrati för alla, måste dock förtydligas. Läroplanen har det i sin text och några 

pedagoger vittnar om det. De vittnar även om att när idén är att inkludera alla så räcker inte 

”självklarheten” inte eftersom vissa tycker att det behövs ett tillägg som exempelvis alla oavsett kön, 

ursprung och så vidare. Den gemensamma utsagan från pedagogerna är att demokrati gäller alla. Men 

några av pedagogerna visar också på den maktstruktur som råder. De här visar på en socialt rådande 

ordning kring ”demokrati för alla”. ”Det är makten som frambringar den kunskap vi har och våra 

identiteter och de relationer vi har till varandra som grupp eller individer.” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2011 s. 45). Det självklara alla kommer med ett förbehåll i en medvetenhet att även om det 

sägs att grundläggande demokratiska värderingar gäller alla så säger erfarenheten att så är ändå inte 

alltid fallet.  

 

I läroplanen står det: ”Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i 

förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett 

bakgrund.” (Lpfö 98/10, 2011 s. 4). Vi har ett tydligt inkluderande rörande demokratiska värderingar i 

förskolan som gäller alla: alla punkt slut. Men så är det inte. ”Det är genom makten som vår sociala 

omvärld skapas, som objekt skiljs åt och får karakteristika och relationer till varandra.” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2011 s. 20). Synen är självklar i teorin men inte självklar i praktiken. Läroplanen 

skriver också att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: ”förståelse för att alla människor har 

lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etisk tillhördhet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning […].” (ibid. 8). Det här är ytterligare en 

utsaga, självklarheten i att demokrati gäller alla behöver ett förtydligande. Ett förtydligande eftersom det 

rådande samhällsklimatet ser ut som det gör. Där vissa anser ser sig mer värda än andra.  

 

Självklarheten yttrar sig också i utsagan att den innefattar rättigheter likväl som skyldigheter. I 

läroplanen står det att: ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. […] 

Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar 

och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.” (Lpfö 98/10, 2011 s. 4). 

Pedagogerna vittnar också om detta. I den här självklarheten finns ett förbehåll. Förbehållet blir även det 

till en självklarhet. Pedagogernas verklighetsbild av demokratibegreppet visar att det handlar om 

rättigheter likväl som skyldigheter. Läroplanen ger en verklighetsbild av kommande skyldigheter. Det 

står:  

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de 

alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som 
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barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten. (Lpfö98/10, 2011 s. 12) 

 

Den rådande synen är att det är de vuxna i förskolan som skall förmedla dessa rättigheter, 

skyldigheter, det är förskolan som lägger en grund. En verklighetsbild av hur det bör vara, i teorin 

hos pedagogerna, men också en kunskap av vad förskolan skall göra. Läroplanen förmedlar samma 

verklighetsbild. Det här ger en bild av, och jag återgå till Saids teori (Said, 2013 s.118), vilken 

kunskap som råder kring demokrati i förskolan men den ger också en bild skapad av pedagogernas 

och av läroplanens kunskap.  Barnen ges en grund kring förståelsen av demokratin och den bilden ger 

både pedagogerna och läroplanen för att det är någonting som skall göras.   

 

Ytterligare en utsaga finns i möjligheter. Läroplanen skriver om de möjligheter i demokratisk anda som 

barn kan utveckla förskolan skall sträva efter att varje barn:  

 
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin 

  situation, 

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och 

• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika  

  former av samarbete och beslutsfattande. (Lpfö89/10, 2011 s. 12)  

 

Pedagogerna vittnar även de i sina svar om dessa möjligheter. Pedagogerna liksom läroplanen 

använder sig av rundare begrepp som: ”sträva efter”, ”ges förutsättningar”, ”utveckla förmåga och 

möjligheter att”… och så vidare. Det vittnar också om att det kanske inte alltid är så enkelt, då det går 

att tolka som en strävan men kanske inte ett krav. Said skrev om kulturella diskurser att läroplanen 

vittnar om en rådande kultur i förskolan där barnen ges förutsättningar, ges möjlighet där en grund 

skapas utifrån demokratiska principer som inkluderar alla. Pedagogerna vittnar om en liknande 

kultur. Said kallar det för ställföreträdande sanningar som framställs med språkets hjälp. Dessa 

språkliga utsagor vittnar om demokrati i förskolan som en självklarhet.  

  

Som jag påpekat tidigare står det i läroplanen: ”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå 

vad demokrati är.”. Förskolan skall sträva efter att varje barn ska ”Utveckla sin förmåga.” (Lpfö 

98/10, 2011 s.12). Här ges en bild av att det finns en syn att barn kan förstå vad demokrati är 

eftersom det påstås att i förskolan läggs grunden för att varje barn utvecklar en förståelse för 

demokratiska värderingar. Det lindas in begrepp som att sträva efter, vilket uttrycker att det är 

möjligt. Utsagan är att förmedla och förankra en förståelse. Liknande värdering ger pedagogerna i 
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min undersökning, de anser också att barn kan förstå vad demokrati är. Det finns en uppfattning att 

barn kan utveckla en förståelse för demokrati. Liksom i läroplanen ges bilden av att det är något vi 

förmedlar till barn, en demokratisk grund att stå på. Det här blir också en tydlig så kallad 

självklarhetssyn.  

Diskurser utgör system av tillfällig fixering av mening (Gerber, 2011 s. 17). Dessa diskurser/utsagor 

från läroplanen och pedagogernas enkätsvar förmedlar en artikultiv process, det vill säga genom 

språket ges en bild av synen på demokratin i förskolan. Pedagogerna och läroplanen förmedlar en 

kunskap om demokrati men de skapar också en kunskap om vad demokrati är. Said skriver att en text 

som ger sig ut för att innehålla kunskap inte kan avfärdas utan vidare (Said, 2013 s. 18). 

Pedagogernas svar och läroplanens text förmedlar en-demokrati-i-förskolan-diskurs.  Men diskurser 

är ”tillfällig fixering av mening” (Gerber, 2011 s. 17) vilket betyder att det finns andra 

verklighetsbilder. Vi kan kalla det ett maktspel, en diskursiv kamp mellan skillnader och likheter där 

strider pågår för att nå hegemoni, där hegemoni liknas vid en bestämd syn (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2011 s. 13). Det finns en rådande hegemoni, vilket min analys visar, där pedagogernas syn 

på demokrati i förskolan liknar läroplanens.   

  

De konkreta svaren   

Hur svarade pedagogerna? I min analys av pedagogernas svar, kommentarer och läroplanens text 

framkommer det tydligt en diskurs där demokrati ses som en självklarhet, en självklarhet för alla men 

den innefattar skyldigheter som rättigheter. Det blir tydligt i pedagogernas svar hur de valt att formulera 

sig kring synen på demokratiska värderingar. De skriver: ”Alla som arbetar i förskolan ser alla 

människor lika.”, ”Alla har lika värde.”, ”Alla har rätt till en åsikt.”, ”Att alla involverade får möjlighet 

att göra sin röst hörd.”, ”Alla barn har lika värde.” och så vidare. Det som blir tydligt är den 

gemensamma synen, utsagan hos pedagogerna, de anser att demokrati är något som gäller inkludering, 

det vill säga alla. Det är inget av svaren som lutar åt något annat håll än åt att demokrati i förskolan 

berör alla. En norm. Det här är vad vi står för. 

 

Men ordet alla kommer inte utan en förklaring av vad det innebär. Några pedagoger förtydligar sig 

därför: ”Alla har samma rättigheter oavsett religion, kön, sexuell läggning med mera.”, ”Att behandla 

varandra med respekt oavsett kön, ursprung och så vidare.”. Det här visar också på en annan rådande 

kultur i förskolan: mellan de pedagoger som generellt bekänner sig till demokrati och de som är 

angelägna att markera den praktiska demokratin genom nyckelbegrepp som respekt oavsett kön, sexuell 

läggning, religion med mera.  ”Den relationella identitetsmekanismen innebär alltså konstruktion av en 
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’annan’ som man skiljer sig från. Det gäller också den nationella särarten.” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2011 s. 166). 

 

Några pedagoger skriver att: ”Det handlar om rättigheter och skyldigheter.”, ”Vad som är rätt och fel.”. 

Tonvikten ligger dock på rättigheter. Många pedagoger menar att det är vi som visar på dessa rättigheter 

och skapar dessa förutsättningar, samtidigt som vi påvisar skyldigheter: Rättigheter och skyldigheter 

som barnen kan ges efter ålder och mognadsnivå. 

 

Svaren vittnar om att det finns möjligheter men att det är svårt när det gäller arbetet kring 

demokratiska värderingar. Likaså utrycker läroplanen det att vi skall sträva efter. Att sträva efter 

något kan ge ett intryck av att det är någonting som är svårt, kanske ouppnåeligt. Vi är inte där, men 

vi strävar efter att komma dit. Vi har den här gemensamma grundsynen på demokratin, dit vill vi att 

alla skall få komma, det är vår strävan. Pedagogerna skrev: ”Det är viktigt med små val och viljor i 

vardagen.”, ”Att bekräfta även om man inte alltid kan få som man vill.”, ”Att barnen får vara med 

och påverka sin vistelse i förskolan.”, ”Det ligger hos pedagogerna att se möjligheter i arbetslagets 

förhållningsätt och verksamhetens struktur.”, ”Det finns stora möjligheter för att arbeta med 

demokratisk norm inom förskolan.”, ”En ’påtvingad’ samvaro som förskolan är, kräver att man 

utvecklar ett sätt att samverka tillsammans.”. 

 

Det går om vi gör det, utifrån barnets mognad i dess kontext läroplanen uttrycker termen utvecklar 

och skriver att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för demokratin. En 

verklighetsbild. Men en annan verklighetsbild är där diskursen blir att trots synen att möjligheter 

finns så uttrycks svårigheter. En del pedagoger uttrycker begränsningar.  Att ”Se alla barn hela tiden 

kan i vissa stunder vara svårare än andra.”, ”Det finns en gräns för hur mycket barnen kan få vara 

delaktiga när det finns 15 barn med egna viljor.”. Det finns en medvetenhet kring vad förskolan bör 

sträva utefter, att det rör alla barn. Men i praktiken blir det svårt på grund av att barnen är så många, 

eller att vi har olika syn på demokrati. En pedagog skriver: ”De flesta har olika värderingar eller så 

väger de olika mycket hos olika personer.”. Men skriver också: ”Att ständigt diskutera och föra 

dialog ger mycket.”. 

 

En självklarhet finner vi i synen att Ja, barn kan förstå demokrati. Vi pedagoger förmedlar en 

demokratisk syn som förankras och ger barnen en förståelse för demokrati. De flesta pedagoger som 

svarade på min enkät verkar ha åsikten att, Ja barn kan förstå demokrati. De skriver: ”Ja om vi vuxna 
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bryter ner det på deras mognadsnivå,”, ”Ja men det är vårt ansvar att ständigt belysa det och visa 

dem.”, ”Ja i allra högsta grad”. Även om många svar är Ja- svar fortsätter man med tillägget: ”Ja om 

vi vuxna föregår med gott exempel.”, ”Ja om man lägger det på deras nivå.”, ”Ja om man sätter det i 

en kontext som är relevant och förklarar.”. Det är Ja, men om man… En tolkning skulle kunna vara 

det som en pedagog skrev: ”Detta är någonting jag anser att vi lär dem.” Helt i linje med läroplanen 

som anser att förskolan lägger grunden till barns förståelse av demokrati. 

 

Pedagogerna förmedlar en veklighetsbild som inte finns i läroplanen. De säger att det demokratiska 

arbetet med barnen hindras av: ”För att dessa värderingar ska genomsyra verksamheten krävs ett bra 

samarbete och bra kommunikation.”, ”Det är svårt med de yngre barnen, där måste man mer visa än 

samtala.”, ”Det kan vara svårt att få barnen att verkligen förstå varför vi är som vi är mot varandra.”, 

”Att hitta barnens inre motivation.”, ”Begränsningarna är som störst när barnen är som minst.”, 

”Svårigheten är också att alla vi som arbetar inom förskolan ser på dessa värderingar olika.”. 

Svårigheten i att se alla barnen när barngrupperna är så stora är något som anses hindra det 

demokratiska arbetssättet.  

 

Den här verklighetsbilden som pedagogerna visar, får jag eftersom jag frågat efter den. Jag kan inte 

hitta den i en analys av läroplanen, eller jag kan möjligtvis hitta den i orden som man väljer att 

beskriva demokrati som sträva efter. Ett ord som uttrycker att någonting går eftersom det skall 

strävas efter, men som innefattar en svårighetsgrad, det kanske inte alltid går.  

 

En abstrakt syn 

Ordet abstrakt kan förklaras som att skapa en bild kring hur någonting kan se ut. Läroplanen ger sin syn 

av demokrati i förskolan. Pedagogerna ger sin syn, sin verklighetsbeskrivning. Båda visar på en 

gemensam syn som blir abstrakt. Denna bild av verkligheten finner vi i orden som väljs för att beskriva 

verkligheten. En tillfällig fixering av mening. I den här synen som pedagogerna och läroplanen ger 

uttryck för skapas en kunskap.  En verklighet i diskursen demokrati-i-förskolan, där demokrati uttrycks 

som en självklarhet. En sådan här kunskap på den abstrakta nivån bidrar till en komplexitet som visar att 

det finns en konflikt bakom kommentarerna, som grundar sig i svårigheterna att praktisera demokrati i 

vardagsarbetet.   

 

Demokrati som en självklarhet blir inte så självklar längre när begreppen skall konkretiseras. Utsagorna 

att demokrati handlar om rättigheter för alla, men också om skyldigheter, möjligheter, att förmedla och 
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förankra och att inkludera. Inkludera även de som inte är som vi. Då blir det svårt, demokrati i förskolan 

blir ett komplext begrepp.  Ribaeus skriver i sin avhandling att styrdokument varken är neutrala eller 

erbjuder färdiga lösningar. Hur uppdragen skall tolkas och genomföras måste de som utför uppdragen 

själva diskutera och hitta lösningar på (Ribaeus, 2014 s. 14). Här visar sig komplikationerna. 

Pedagogerna är klara i sin syn på innebörden av demokrati i teorin men när det kommer till praktiken då 

är det de själva som i vardagen skall förmedla och förankra demokrati till barnen.  

 

Demokrati en process att bli upptagen i  

Tidigare i min text skrev jag, med hänvisning till Ribaeus och Biesta, om att demokrati och utbildning 

kan ses som att förbereda barnen för ett framtida deltagande i demokratiska processer. Jag var nyfiken 

på denna syn, eftersom jag undrar om det påverkar arbetssättet, vilken syn vi har på barnet. Min 

frågeställning löd: samhällsmedborgare, är det någonting barnet föds till eller är det någonting vi 

utbildar barnen till att bli? 

  

En syn utifrån pedagogernas svar och läroplanen vittnar om en tanke kring demokrati som en process att 

bli upptagen i. Vi vill förmedla och förankra hos barnen något som komma skall. En pedagog skriver: 

”Barnen föds utan information, de kommer att utbildas långsamt med information om hur man ska 

vara.”.  Biesta kallar den här synen för ett problem, att vi uppfattar det här som:  

 

[…] en process i vilket de som ännu inte ingår i den demokratiska sfären blir upptagna i den. Detta, menar jag, antyder 

att demokratins tänkta slutstation är ett tillstånd då alla är inkluderade, en situation då demokrati har blivit det 

normala politiska tillståndet. Det antyder även en struktur där vissa redan befinner sig i demokratins ”sfär” och att det 

är upp till dem att inkludera andra i sin praxis. (Biesta, 2011 s. 126) 

 

Den här tanken som Biesta för är något som jag inte tidigare riktigt reflekterat över. Jag funderade inför 

min undersökning, om pedagogerna skulle ge en bild av denna syn: en syn att barnen ska 

demokratiseras, en syn att det handlar om en process att bli delaktig i: Att vi ger färdigheter som de kan 

använda när de är fullvärdiga medborgare. Inledningsvis, på min första fråga rörande demokratiska 

grunder och synen på dess innebörd, vittnas det om en syn att demokrati handlar om allas rättigheter, 

alla får vara med och så vidare, synen blev synonym med ordet alla. En annan fråga rörde synen på 

barnet som samhällsmedborgare, svaren lutade då åt det som är Biestas och Ribaeus poäng. Att 

inkludera alla handlar om att ta upp de som inte ingår där ännu, in i de inkluderades sfär. Biesta skriver: 

”Detta är i princip ett kolonialt sätt att se på demokratisering och […] största problemet med det här 
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synsättet är att den politiska ordningen i sig - demokratin som andra inkluderas i - tas för given; är 

utgångspunkten som inte kan ifrågasättas.” (Biesta, 2011 s. 126 f). 

 

Min tolkning av ”problemet” är att det kan handla om att ingen ifrågasätter demokrati. Det rör sig om att 

fundera över synsättet att demokrati bara handlar om att ge barn färdigheter och att ge en uppfattning av 

demokrati till dem som ännu inte har samma uppfattning. John Dewey, som var Amerikansk professor i 

bland annat psykologi och pedagogik, skriver att: 

 

Vår tendens att uppfatta omognad enbart som en brist, och växandet som någonting som fyller gapet mellan omognad 

beror på att vi betraktar barndomen komparativt istället för att se dess eget inneboende värde. Vi behandlar det helt 

enkelt som ett bristtillstånd, eftersom vi jämför med vuxenlivet som den fasta normen.  (Dewey, 2002 s. 79 f) 

 

Biesta förespråkar ”ett synsätt som fokuserar på de mångahanda sätt varpå människor bryter in i 

världen som unika, särskilda individer.” (Biesta, 2012 s. 107). Han beskriver det som att bryta in i 

världen som unika, särskilda individer genom ”vårt sätt att ta ansvar för andras annanheter, som i de 

situationer där vi talar med vår egen ’röst’ och inte med rösten hos den rationella gemenskapen.” 

(ibid.). 

 

Sammanfattning av resultat och analys  

I analysens första del finns några utsagor från pedagogerna och referenser till läroplanen som 

tillsammans bildar en diskurs vilken visar på några existensvillkor rörande demokrati-i-förskolan. 

Dessa utsagor är tagna ur artikulationer, tillfälliga fixering av mening. Pedagogernas utsagor och 

läroplanens text beskriver en likartad bild av synen på demokrati. Analysen visar också den rådande 

samhällsattityden till demokrati i förskolan. Pedagogerna är de som förmedlar, förankrar och fördelar 

demokratiska rättigheter och skyldigheter och medvetandegör en praktisk demokrati för alla, oavsett 

social, religiös, kulturell och etnisk tillhörighet. Resultatet av denna syn, där demokrati omfattar alla, 

är en reflex av dagens ideologiska hegemoni. Analysen visar dock att begreppet alla i praktiken är 

förhandlings- och tolkningsbart. Vi och dem är en krass verklighet i smått som stort, medvetet och 

omedvetet, hos pedagoger såväl som hos värdesättare i samhället generellt. 

 

En syn som framkommer i analysen av pedagogernas svar och läroplanens text är att demokrati är en 

process som barnen blir upptagna i. Att födas till likvärdig medborgare, eller att formas till och 

utbildas till den rollen är en skiljande attityd hos pedagogerna. 
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Demokrati är självklart i teorin men påtagligt svårt att omsätta i praktiken vilket framkommer i 

analysen av pedagogernas svar. Dessa utsagor som jag funnit i min analys, som jag kallar ett 

självklarhetsbegrepp, är ett begrepp som inte ifrågasätts. Bristen på kritik av begreppet blir till en 

komplexitet och handlar i grunden om vems hegemoni som skall råda: en diskursiv kamp. 
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Diskussion  

När jag skulle genomföra min enkätundersökning visste jag inte riktigt vad jag kunde förvänta mig 

för svar. Risken var, som professorns upplevelse Ribaeus berättade om i sin doktorsavhandling, att 

det kunde bli alldeles tyst!  Jag ville få in många svar och ansåg ändå, trots riskmomentet, att 

enkätundersökning var den rätta metoden för detta arbete. Det visade sig att beslutet var rätt. Många 

vittnade dock om att det var svårt, mycket svåra frågor. Jag fick lite dåligt samvete och tänkte att jag 

krånglat till det. Men samtidigt vet jag ju att det här är svårt. Om jag skulle gjort något annorlunda, är 

det formuleringarna av frågorna. Kunde jag förenklat formuleringarna så att upplevelsen inte blev: 

”det var svårt”. Samtidigt är demokratin så svår i sin ”Självklarhet”.  Det var därför jag ville 

undersöka det här, synen på demokrati i förskolan utifrån vad säger pedagogerna? Vad det står i 

läroplanen och vad pedagogerna skriver. Biesta skriver: 

 

Vi vet åtminstone sedan Dewey och Wittgenstein att språk är en praktik, något som vi gör. Och åtminstone 

sedan Foucault vet vi att språkliga och diskursiva praktiker avgränsar – och kanske rentav konstituerar – vad 

som kan ses, vad som kan sägas, vad som kan vetas, vad som kan tänkas och, i sista hand, vad som kan göras. 

Liksom språket möjliggör vissa sätt att säga och göra, gör det andra sätt att säga och göra svårt och ibland 

omöjliga. (Biesta, 2012 s. 23) 

 

Jag valde att ta på mig diskursanalysglasögonen för att försöka få fram hur pedagogerna uppfattar 

och läroplanen beskriver demokrati i förskolan. Det är vanligt att med diskursanalysens hjälp belysa 

maktstrukturer. Jag har medvetet valt att inte fördjupa mig i strukturbeskrivningar. Jag fann under 

mitt analysarbete att läroplanen och pedagogerna hade en gemensam syn på hur man valde att 

beskriva demokratiarbetet i förskolan. Jag inriktade mig på de språkliga, och där framkommer en 

gemensam syn på demokratibegreppet. Jag kallar det demokratins självklarhet. Denna syn jag ser i 

min analys blir en abstrakt förklaringsmodell av demokrati i förskolan, utsagor som redogör för en 

kunskap som i sin demokrati-i-förskolan-diskurs ger en verklighetsbild av demokrati i förskolan.  

 

Intressant att notera är att trots den korta tiden pedagogerna svarade på mina frågor, där deras svar 

kom direkt och där inte mycket tid gavs för reflektion, så liknar deras svar läroplanens text.  

Läroplanens text är dock noggrant nedskriven där varje ord har stötts och blötts för att de som läser 

texten skall få en gemensam uppfattning, därför är varje formulering noggrant genomtänkt. Detta vill 

jag mena styrker min tes om att det finns en gemensam syn på demokratins innebörd. En grundsyn 

som finns där och kan beskrivas oavsett om den kommer i direkta svar eller i mycket genomtänkta 
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formuleringar. Men det är just i denna enkelhet, denna självklarhet, det blir så komplext och svårt! 

Det syns i kommentarerna, i svaren och i den litteratur och forskning jag läst i ämnet. 

 

Arnér och Sollerman skriver om demokratiskt liv i förskolan i sin bok Kan barn förstå vad demokrati 

är? – inspiration och utveckling i förskolan och tar hjälp av Sven-Eric Liedman och citerar: ’Det som 

gör demokratin till demokrati är inte att vi är eniga utan att vi har rätt att vara oeniga och till och med 

uppmuntras därtill.’ (Arnér & Sollerman, 2013 s. 15).  

 

En av mina frågor rörde barns förståelse för demokrati. Arnér och Sollerman skriver: ”Kan barn 

förstå vad demokrati är? Ja, om vi lär dem det.” (Arnér & Sollerman, 2013 s. 104). Två pedagoger i 

min undersökning svarar nej på frågan och anser att barnen inte kan förstå demokrati. I läroplanen 

står det inte något om förståelsen men det står att barnet skall utvecklas. Om läroplanens syn skulle 

vara att en förståelse inte kan finnas hos barnen skulle man inte heller kunna utveckla den. Jag vill 

jag ändå mena att synen (fast två svarade nej på frågan) är att barn kan förstå demokrati men det 

ligger hos pedagogerna att sträva efter barnens förmåga att utveckla förståelsen, eftersom man anser 

att om man kan så skall vi göra det.  

 

Pedagogernas kommentarer vid själva undersökningstillfället vittnar också om en syn på demokrati i 

förskolan där den inte är så självklart utan svårt, ordet blir svårt. Teoretiskt blir det självklart, 

läroplanens syn är så här, pedagogernas syn så här. Men i praktiken blir det komplext. Det är ett tungt 

ok som vilar på pedagogernas axlar, förskolan skall vilar på en demokratisk grund. Verbalt vet vi vad 

det innebär. Men hur genomförandet av det demokratiska arbetssättet skall förankras, förmedlas, låta 

barnen ta del av – hur gör man det? En komplexitet.  

 

Några pedagoger är inne på att diskussioner och samtal skulle kunna underlätta demokratiarbetet. Arnér 

och Sollerman skriver att: ”Demokrati i förskolan förutsätter att alla vuxna diskuterar och försöker förstå 

vad demokrati skulle kunna vara för både barn och vuxna. Att bara tala om demokrati räcker inte, man 

måste också ha ett demokratiskt förhållningsätt […].” (Arnér & Sollerman, 2013 s. 11f). Detta tycker 

jag också framkommer i min analys, det gemensamma synsättet finns där i sin självklarhet.  

 

Det saknas dock en del verktyg för att kunna åstadkomma ett demokratiskt förhållningsätt. Förskolan 

måste ge dessa verktyg. Biesta skriver: ”Skolor må ha exemplariska läroplaner för undervisning i 

demokrati och medborgarskap, men om en skolas inre organisation är odemokratisk får det otvivelaktigt 
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en negativ effekt på elevernas attityder och värderingar gentemot demokrati.” (Biesta, 2012 s. 113) 

Enligt Regeringskansliets bok Värdegrundsboken – om samtal för demokrati i skola står det att: 

”Samtalet, dialogen, är själva kärnan i en demokratisk skola och en förutsättning för ett medvetet 

handlande.” (Zackari & Modigh, 2000 s. 7).  

 

I Elisabeth Arnérs och Solveig Sollermans bok Kan barn förstå vad demokrati är? – inspiration och 

utveckling i förskolan står det att: 

 

För att barnen ska få ett verkligt inflytande i sin vardag är de helt beroende av lärarnas syn på barn, deras 

förhållningsätt och kunskap om demokratins innebörder. Vi behöver gång på gång ställa oss frågan om vi 

verkligen vill se barn som fullvärdiga människor i vårt samhälle. Fullvärdiga, utifrån synen att en människa ska ses 

som fullvärdig från allra första stund i livet. (Arnér & Sollerman, 2013 s. 99)  

 

Ribaeus skriver i sin avhandling om förskolans roll att fostra barn till demokratiska samhällsmedborgare 

kan ses som en process. En process som leder till att barnen blir samhällsmedborgare. Jag vill mena att 

istället för denna syn på dem och vi, vi som demokratiseras och de som inte är demokratiserade, borde 

synen istället vara att vi alla är inkluderade redan från födseln. Samhällets krav och skyldigheter 

förändras med ålder men inkluderingen bör man födas in i. 

 

Ingen ifrågasätter dock vikten av demokrati men det är just denna självklarhet kring demokratins värde 

som kan göra att många upplever det så svårt att beskriva vad grundläggande demokratiska värderingar 

innebär. Något som är så självklart reflekterar man inte så mycket över. Men när man ställs inför frågan 

vad det innebär, då blir det svårt. Ett citat som ofta dyker upp rörande demokratins innebörd är Tage 

Danielssons: 

 

”En droppe, droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv.  

Det ställs ett krav på varenda droppe: hjälpa till att hålla de andra opp!” 

 

Danielsson skriver, om jag gör en egen fri tolkning, att: det ställs ett krav på varje individ att hjälpa en 

annan individ. Att demokrati handlar om skyldigheter men också rättigheter är en gemensam syn.  

 

Handlar det om att förbereda barnen för demokratiprocesser? ett vanligt synsätt, vilket Biesta och 

Ribaeus bland andra är inne på: Ett förändringsarbete till samhällsmedborgare här och nu? Eller sen?   
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Att vi har denna syn, att barn ska fostras till att bli samhällsmedborgare, bidrar till det som jag anser är 

demokratins komplexitet i förskolans vardagsarbete. Den synen kan ha sitt ursprung hos Key som hade 

en förhoppning kring en medvetenhet om att uppfostran var en samhällsangelägenhet. Något som även 

paret Myrdal förespråkade: att fostras på offentliga institutioner till att bli sociala varelser (Heywood, 

2012). Ribaeus talar om det som förskolans praktiska natur att fostra och utveckla till medborgare 

(Ribaeus, 2014).  

 

Det sitter i väggarna och är en del av förskolans kultur. Kulturer kan dock förändras: ”Faktorerna har 

bytt plats så att auktoriteternas respekt för den enskilde nu är en förutsättning för att skapa disciplin, 

medan förutsättningen tidigare var individens respekt för auktoriteterna.” (Juul & Jensen, 2012 s. 57). 

Jesper Juul, familjeterapeut och författare och Helle Jensen, psykolog, menar att institutionernas 

möjligheter är att skapa en relation, jag vill kalla det syn, som ger barnen lust att säga ”Ja” för att de vill 

och inte för att de måste. Juul och Jensen skriver om faktorer som bytts och Biesta skriver om en mer 

realistisk syn:  

 

Det är en illusion att tro att skolan ensam kan producera demokratiska medborgare. I den mån som handlande och 

subjektivitet är möjlig i skolan och samhälle kan skolan fullgöra den blygsammare och mer realistiska uppgiften 

att hjälpa barn och elever att lära om och reflektera kring de bräkliga villkor under vilka alla kan handla, under 

vilka alla människor kan bli subjekt. (Biesta, 2012 s. 130) 

 

Ribaeus skriver i sin avhandling att barn på senare år har börjat ses som bärare av egna rättigheter 

(Ribaeus, 2014 s. 21). Samma tanke är Juul och Jensen också inne på: Rättigeter för barn, inte 

skyldigheter att…  

 

I min analys framkom en gemensam syn på demokrati, en självklar syn i vårt sätt att prata om demokrati 

i förskolan, en abstrakt syn och en verklighet. Den andra verkligheten blir komplex. Pedagogerna och 

läroplanen ger en uppfattning att demokratiarbetet handlar om att ge barnen färdigheter. En syn som har 

sina rötter i att ”utbilda barnen till goda samhällsmedborgare”, goda medborgare i ”samhällets tjänst”. 

Ett tungt ansvar för pedagogerna. 

 

För att komma ifrån den här synen och komplexiteten anser jag att vi kan se på barnet som fullvärdig 

samhällsmedborgare från barnets födsel. Demokratiarbetet i förskolan borde handla om att inte bara ge 

färdigheter, en transportväg till framtiden, utan låta dem ta del av demokratiska processer här och nu. 
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Jag använder mig av Biestas uppfattning att demokratin behöver ifrågasättas, ideligen utmanas och 

diskuteras. Inte för att man inte kan komma överens om en mening, utan för att det krävs en ständig 

diskussion och omprövning kring vad demokratin egentligen står för och innefattar (Biesta, 2012). 

Pedagogerna måste ges möjlighet att diskutera och ompröva. 

 

Synen att pedagogernas uppgift i förskolan handlar om att ge barn färdigheter kan vara en bidragande 

anledning till att det är svårt och att det vilar ett tungt ansvar på förskolan. Förskolan har sin kultur, men 

den är inte den enda i ett barns liv. Det är inte bara pedagogerna som skall stå för ett demokratiskt 

arbetssätt. Hela samhället skall präglas av demokrati: ett samhälle där barnet ses som fullvärdig 

medborgare här och nu. 
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Fortsatt forskning 

En sak som jag tycker mig kunna se utifrån min undersökning är att pedagogernas syn kring 

demokratiska värderingar är ganska lika, en diskurs är att det gäller alla. Pedagogernas svar och 

läroplanens text vittnar om en gemensam syn kring demokrati i förskolan. Intressant vore det då att 

undersöka hur dessa ord och texter ter sig i praktiken på förskolan i arbetet med barnen. Svaren och 

texterna vittnar om en tydlig syn där alla har rättigheter, men hur ser det ut i verksamheten ute på 

förskolan? Observationer vore en lämplig metod. 

 

En annan sak som vore intressant är en djupare diskussion kring synen på barn som demokratiska 

samhällsmedborgare, att gå på djupet och se på vilket sätt ett demokratiskt arbete på förskolan skulle 

kunna skilja sig från dagens praktik, eller inte, utifrån olika syn, där den ena utgår från synen att 

samhällsmedborgare är någonting vi fostrar/utbildar barnen till att bli, och den andra utifrån synen att 

samhällsmedborgare är någonting barnet är från och med sitt första andetag. Skulle det gå att se 

skillnader? 

 

En tredje sak som också skulle vara intressant att gå in djupare på är det faktum att i min undersökning 

var det två pedagoger som svarade Nej på min fråga om barn kan förstå demokrati. En syn som skiljer 

sig från läroplanen och övriga pedagoger. Det skulle vara intressant att undersöka på vilket sätt de anser 

att barn inte kan förstå demokrati? 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka förskolepedagogers syn på demokratiuppdraget. 

Frågeställningarna var synen på grundläggande demokratiska värderingar i förskolan, pedagogernas syn 

på barns förståelse för demokrati och vilka möjligheter och begränsningar de upplevde. Jag har också 

undersökt vilken syn pedagogerna har på barnet som samhällsmedborgare: medborgare från födsel eller 

medborgare genom utbildning? Hur påverkar vår förståelse av begreppet demokrati hur vi ser på barnet?  

 

Med hjälp av diskursanalysens teori och metod har jag analyserat pedagogernas syn och läroplanens text 

för att se om jag kunde hitta olika sätt att beskriva demokratiuppdraget. Jag kom fram till att 

pedagogernas syn liknade läroplanens. Det jag såg var en syn på demokrati som en självklarhet där 

demokrati i förskolan handlar om allas rättigheter, men också skyldigheter och möjligheter att förmedla 

och förankra. Ingen ifrågasätter demokratin i teorin vilket blir till en komplexitet i det dagliga arbetet. 

Teori och praktik går inte alltid hand i hand. 

  

Jag har försökt visa på en tanke att inte bara se på barnet som någon som ska ges demokratiska 

färdigheter för framtiden, utan att barnet får vara med i demokratiska processer här och nu: fullvärdig 

medborgare från sitt första andetag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord: Demokrati, Förskola, Läroplan, Samhällsmedborgare, Pedagog 
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Bilaga 

Hur vi tolkar saker och ting kan vara väldigt olika, mina tankar kring mitt uppsatsämne demokrati och hur man arbetar 

med små barn i förskolan, är säkerligen inte samma tankar som dina tankar. Jag vill därför med denna enkätundersökning få 

en uppfattning av hur olika eller lika dina, mina och våra tankar kring ämnet demokratiska värderingar är.  

     Genomförandet av min uppsats är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. Detta betyder att 

er och förskolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. 

Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. Tack för er 

medverkan/Pernilla. 

 

I Skollagen, paragraf fem, står att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. 

 

 

1. Hur tolkar du föreskriften grundläggande demokratiska värderingar?  

 

 

 

 

 

  

2. Anser du att förskolebarnen kan förstå vad demokratiska värderingar är?  

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Vilka möjligheter eller begränsningar upplever du i arbetet med de grundläggande demokratiska värderingarna på 

din arbetsplats? 

 

 

 

 

4. Hur är din syn kring barn och samhällsmedborgare, är det någonting man föds till eller är det något vi utbildar 

barnen till att bli? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Skriv gärna på baksidan om utrymmet inte räcker till  

 


