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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att belysa hur lärare tolkar demokratiuppdraget när det gäller barns 

inflytande över normer i förskolan. Tolkningsbarheten i lärares uppdrag problematiseras och 

diskuteras utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv, med särskilt fokus på hur barns 

inflytande kan påverkas av relationen med vuxna. De två metoder som används i studien är 

intervjuer av lärare i två förskolor samt observationer av lärarnas arbete i deras verksamhet. 

 

I bakgrunden problematiseras de olika dokument som rör förskolans verksamhet, 

utgångspunkten för uppsatsen är denna tolkningsbarhet. I bakgrunden görs en fördjupning i 

tidigare forskningslitteratur om olika sätt att förhålla sig till barn. Studien har haft som mål att 

undersöka hur lärare som har ett särskilt intresse för demokratiska frågor i förskolan 

reflekterar över barns inflytande.  

 

Resultatet lyfter framförallt hur välvillighet, ett ömsesidigt förtroende samt god 

kommunikation påverkar relationen mellan barn och lärare. Resultatet tyder på att lärares 

olika sätt att förhålla sig till barn kan förstärka eller försvaga relationen mellan barn och 

lärare.  
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1 Inledning 

Här följer John Deweys (1997) filosofi om konsensus och jämlikhet i jämförelse med hur 

läroplanen för förskolan formulerar demokratiuppdraget. 

 
Om däremot alla kände till det gemensamma målet och intresserade sig för det och 

avpassade sina särskilda aktiviteter med hänsyn till det så skulle de forma ett 

samhälle (Dewey 1997, s 39). 

 

Demokrati är enligt Dewey beroende av konsensus hos de inblandade. Den fungerar bara om 

de inblandade förstår att varje individs handlingar påverkar andra, som enligt Dewey skapar 

ett intresse att kommunicera för att utforma gemensamma överenskommelser så att individer 

inte motverkar eller förtrycker varandra. Han menar att barn måste ta till sig samhällets 

värderingar som sina egna för att de ska upprätthållas och att det i sin tur ska ske med hjälp av 

kommunikation där den lärande ska uppleva värderingarna som emotionellt och intellektuellt 

betydelsefulla. Värderingar kan inte överföras som tegelstenar från samhällets kunniga genom 

hierarkiskt förtryck. Däremot är det inte Dewey som har skrivit förskolans läroplan. Den 

första meningen i Lpfö lyder ”Förskolan vilar på demokratins grund” (Lpfö 98) men då 

uppstår frågan om vad demokrati betyder. När vi granskar Lpfö ser vi att det verkar finnas två 

områden för inflytande som barnen har olika möjlighet att säga till om. Det ena området 

inriktar sig på verksamhetens innehåll och det andra området gäller vad för etiska regler som 

ska råda i verksamheten. Enligt Lpfö ska barn få uttrycka sina tankar, bli respekterade och de 

ska kunna påverka sin situation, men förskolans demokratiska principer lyfts samtidigt fram 

som förutbestämda och oföränderliga. 

 
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, s 4). 

 

Detta citat är en av många formuleringar från Lpfö som verkar säga att barn ska lära sig att 

demokratiska värderingar är de korrekta värderingarna. Där står också att ”Värdegrunden 

uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten” (Lpfö 98, s 4), vilket går 

att tolka som att etik inte kan diskuteras i förskolan överhuvudtaget. Vi sätter naturligtvis 

demokratiska värden högt, men det förefaller oss riskabelt när formuleringar om demokrati i 

Lpfö innehåller ord som ”förankra”, ”förmedla”, ”överföra”, ”hävda”, ”grundlägga” och 

”fostra” (Lpfö 98). Dewey (1997) menar att vuxna, som har fysisk, kunskapsmässig och 

hierarkisk överlägsenhet gentemot barn, kan styra barn att tänka på ett visst sätt, men att detta 

händelsevis inte är en demokratisk process. Det går att tolka de olika formuleringarna i Lpfö 

som att de demokratiska värderingarna ska in i barnens hjärnor vare sig de vill eller inte. En 
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sådan tolkning kan liknas vid behaviorismens stimuli (Jerlang m.fl. 1988), i vardagligt språk 

kallat morot och piska. Med lite ansträngning kan vi dock tolka demokratiuppdraget som 

ganska demokratiskt. Barn lyfts varken fram som aktiva eller förnuftiga i Lpfö, men det står 

ändå att de ska inspireras av vuxna förebilder att förstå demokratins värderingar, Lpfö 98. Det 

skrivs också att barnet ska utveckla förmågor att ”ta ansvar för gemensamma regler [...] 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,” (Lpfö 98, s 10). 

Men vad betyder gemensamma regler? Betyder det att reglerna är gemensamt överenskomna 

och därför gäller alla eller betyder det enbart att reglerna gäller alla. Likaså är det oklart om 

barn får argumentera både för och emot demokratiska värderingar i t.ex. en konflikt. 

Som vi visat ovan, så verkar Deweys synsätt skilja sig från formuleringarna i Lpfö. Centralt 

för vår uppsats är denna motsägelsefullhet om hur barns värderingar ska bli till. Därför vill vi 

ta reda på hur lärare förstår sitt uppdrag på detta område. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att belysa hur lärare tolkar demokratiuppdraget när det gäller barns 

inflytande över normer i förskolan. Syftet försöker vi besvara med hjälp av dessa 

frågeställningar: 

-På vilka sätt anser lärare att barn kan göras delaktiga i skapandet av normer i förskolan? 

-Hur visar sig arbetet med att göra barn delaktiga i skapandet av normer i förskolans praktik? 

Studien har genomförts med intervjuer av pedagoger och observationer av verksamheten. 

1.2 Disposition 

Denna uppsats börjar med en inledning där Dewey och Lpfö jämförs. Bakgrunden är 

uppdelad  

i två delar, den första problematiserar fyra centrala dokument som styr förskolans verksamhet 

och den andra lyfter relevant forskningslitteratur. Efter det redogörs för det teoretiska 

perspektivet, vilket är barndomssociologi. Under titeln forskningsmetod och tillvägagångssätt 

beskrivs de metoder som används i studien, ett analysverktyg för resultatet och de etiska 

ställningstaganden som tagits. Resultatet är indelat i fem teman med ett koncentrat i slutet. I 

diskussionen ligger fokus på det tolkningsbara uppdraget, på samarbete och vägledning och 

på relationsarbetet med barn i förskolan. Sist följer ett stycke om yrkesprofessionella 

reflektioner. 
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2 Bakgrund 

Här följer först en fördjupning och problematisering av de olika dokument i Sverige som 

påverkar barns möjligheter att hävda sig. Vi börjar med FN:s konvention om barnens 

rättigheter och beskriver dess påverkan på Sveriges politik, och går sedan in på lagar och 

styrdokument som gäller barns inflytande. Denna del med titeln Problematisering av 

styrdokumenten behandlar styrdokument vars innehåll är fastställt av politiker. Vi kan tänka 

oss att politiker och forskare har olika ingångar, olika roller för utvecklandet av förskolan, 

vilket gör att de arbetar på olika sätt. Dessutom är styrdokument mer avgörande och har 

starkare ställning än forskningslitteratur på ett sätt, eftersom de fastställer lärarens uppdrag 

och syftet med förskoleverksamheten. Därför har vi valt att ha en ifrågasättande stil i vår 

framställning av vitala delar i barnrättskonventionen och de tre olika dokument som styr 

förskolan. Efter detta redogör vi för och jämför hur forskare ser på barn och inflytande i 

förskolan under titeln Forskning om barn och inflytande. Här har vi försökt att dela upp detta 

komplexa ämne i tre delar genom att först beskriva forskares syn på barn och inflytande, för 

att sedan övergå till att skriva mer om hur forskare har diskuterat själva praktiken där problem 

löses och normer skapas i förskolan. Sist skriver vi om forskning som har behandlat makt och 

normer och om att våga ifrågasätta verksamheten som lärare. Anledningen till att vi har delat 

upp bakgrunden på detta sätt är att det är det bästa sättet vi funnit att beskriva delaktighet och 

inflytande i förskolan på. Givetvis hänger alla delar starkt ihop med varandra, men vi kände 

att vi var tvungna att separera dem för att kunna fokusera på en aspekt i taget. 

2.1 Problematisering av styrdokumenten 

Här följer en fördjupning och problematisering av FN:s konvention om barnens rättigheter, 

förskolans läroplan, skollagen och föräldrabalken. Det finns två vanliga benämningar för FN-

konventionen, nämligen barnkonventionen och barnrättskonventionen. Vi har valt att i 

fortsättningen använda benämningen barnrättskonventionen eftersom det då framgår att 

konventionen tar upp barns rättigheter. 

2.1.1 Barnrättskonventionen 

Enligt Unicef (2011) skapades Barnrättskonventionen efter FN:s bedömning att de 

folkrättsliga dokument som då existerande inte ansågs tillräckliga när det gällde barns 

rättigheter. Barnrättskonventionens bestämmelser hade syftet att stärka ett perspektiv på barn 

där de ses som individer med egna rättigheter. Barns rättigheter skulle både lyftas fram och 

stärkas. Konventionens fyra grundpelare är enligt Birgitta Qvarsell (2001) rätt till icke-
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diskriminering, rätt till barnets bästa, rätt till liv och utveckling samt rätt att få sina åsikter 

respekterade. Rätten till icke-diskriminering står till exempel tydlig i artikel 2, men hur 

samhället ska försäkra detta uttrycks tydligare i artikel 19: 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och 

sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla 

former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan 

barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons 

vård (Barnrättskonventionen, artikel 19). 

Barnrättskonventionen är alltså en överenskommelse mellan 191 stater om att skydda barns 

mänskliga rättigheter. Den 2 september 1989 trädde barnrättskonventionen i kraft som 

internationell lag, efter drygt tio års förhandlingar (Unicef 2011). Vår tolkning är att de tio år 

långa förhandlingarna för att anta konventionen kan ha berott på oenigheter. Vi kan tänka oss 

att länder var oeniga om hur mycket inflytande barn skulle ha rätt till, vilket resulterade i att 

endast otydliga skrivelser accepterades. I Sverige ratificerades konventionen 1990, men den 

har inte inkorporerats i svensk lag (Lindgren & Halldén 2001). Sverige har istället anpassat 

lagarna för att de ska överensstämma med barnrättskonventionen, den har alltså 

transformerats till svensk lag. Detta har enligt Unicef medfört att konventionens bestämmelser 

inte givits samma status som de nationella lagarna. Anne-Li Lindgren och Gunilla Halldén 

(2001) menar att barnrättskonventionen målar upp barn på två olika sätt, dels som autonoma 

till viss del och dels som passiva och beroende av att andra tar beslut åt dem. Eftersom 

barnrättskonventionen är underordnad svensk lag, menar de att den förstärker den 

behovsorienterade syn på barn som redan då lyftes fram i föräldrabalken. Unicef anser att 

inkorporering av barnrättskonventionen, att låta den bli en lagstiftning, skulle medföra att 

barns rättigheter tas på större allvar. Enligt Lindgren och Halldén (2001) fördes diskussioner i 

riksdagen om huruvida barnrättskonventionen skulle göras till lag eller ej. Enligt dem fördes 

argument om att om den gjordes till lag så skulle den få mer kraft och att den skulle skydda 

barnverksamheter från nedskärningar. De argument som stod emot detta var att konventionens 

formuleringar var för vaga. Vi instämmer i att FNs barnrättskonvention är tolkningsbar vid 

granskning, och kan därmed förstå varför det har varit svårt att göra barnrättskonventionen till 

lag. Här följer ett citat ifrån artikel 12 för att exemplifiera detta: 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad 

(Barnrättskonventionen, artikel 12). 
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I citatet ovan finner vi flera formuleringar vars innebörder helt beror på läsaren. Vilka barn är 

i stånd att bilda egna åsikter? Vilka frågor rör barnet? Vad är svaret på de frågorna; Inga, alla 

eller vissa? Och vad menas med förhållande till barnets mognad, är det när barnet anser sig 

vara moget eller när den vuxne tycker så? Sådana bedömningar är subjektiva, de beror på 

betraktarens sätt att se på barn. Det beror därför också på vem betraktaren är som gör denna 

bedömning, ett barn, en vuxen, eller en grupp. Om vi ställer artikel 12 i kontrast till artikel 19 

blir problematiken tydligare. Artikel 19 ger samhället ansvaret att skydda barn från 

kränkningar och artikel 12 ger barnen själva inflytande över sin situation. Det går också att, 

utifrån artikel 19 se artikel 12 som en kränkning mot barnen eftersom barn inte får inflytande 

om de t.ex. anses vara omogna. Denna kluvna beskrivning av barn som antingen kompetenta 

och självständiga subjekt eller beroende och inkompetenta barn ger enligt oss länder 

möjlighet att själva bestämma hur barn ska bemötas - även om konventionen ratificerats. 

2.1.2 Förskolans tre styrdokument 

Som inledningen visat, är det svårt att sätta fingret på hur Lpfö uttrycker att barns lärande ska 

gå till i förskolan. Vi ser en risk i att läroplan och lagstiftning liksom barnrättskonventionen är 

otydlig. Om varje person kan tolka dokumenten olika kan barns rättigheter hotas. Å andra 

sidan är ett dokument alltid tolkningsbart, hur tydlig författaren än försöker vara. Så måste det 

också vara eftersom ett dokument inte kan gå in på varenda liten detalj. Vad en kränkning 

innebär beror exempelvis på hur en person upplever en situation. Varje barn är unikt och varje 

situation är unik. Men kanske är tolkningsutrymmet här för stort, och vi tror att det kan 

påverka hur lärare uppfattar sitt uppdrag. Anledningen till att det kan ses som ett problem att 

anvisningarna i läroplan, lagstiftning samt barnrättskonvention är tolkningsbara kan grundas i 

att författarna till sådana dokument har i uppdrag att utveckla samhället. Om det går att tolka 

en lag eller en förordning som varje lärare vill kanske barns rättigheter hotas. Eller så kanske 

dokumenten så som de står skrivna idag till och med kan komma att användas emot barnen. 

Vi tror att ett tydligt dokument kan leda till fler protester än ett dokument som är otydligt, 

eftersom folk skulle tvingas anpassa sig till ett tydligt dokument till skillnad från om de fick 

möjligheten att tolka det som de ville. Vi kan tänka oss att det är på grund av denna oenighet 

som de dokument vi här behandlar är otydliga på vissa punkter. Vi kommer längre fram i 

bakgrunden att visa att forskningslitteratur är mer enig om en syn på barn som aktörer och att 

forskare generellt förespråkar ett lyssnande och samspelande förhållningssätt, till skillnad från 

styrdokumenten som enligt vår uppfattning inte riktigt utesluter en auktoritär förskola där 
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läraren är överordnad barnen. 

Makten över förskolan hamnar till sist i arbetslagens händer. Dokumenten i sig är bara 

dokument, som dessutom är tolkningsbara, och de får sin kraft i huruvida de används av varje 

person i varje arbetslag. Vi inser hur viktigt det är att arbetslag får gott om utrymme för 

reflektion, både individuellt och i grupp. Där finns möjligheten för personalen att i en 

kontinuerlig process utveckla ett gott gemensamt förhållningssätt mot förskolans barn, att 

utveckla självinsikt för sina ageranden och att försöka utveckla förståelse för barnen. Det som 

nu följer är en problematisering av de tre styrande dokumenten för förskolan. 

2.1.3 Läroplanen för förskolan 

 

När läroplanen hanterar något så allvarligt som kränkningar har vi svårt att förstå exakt vad 

som menas. På två ställen i läroplanen står att barn inte får kränkas och på ett ställe står att 

kränkningar ska förebyggas och motverkas. Vad exakt betyder detta, hur ska det gå till? Enligt 

Skolverket (2012) innebär begreppet kränkning att någons värdighet skadas på något sätt.  Det 

är istället en diskriminering om kränkningen baseras på diskrimineringsgrunderna ”kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (Skolverket 2012, s 8) och en diskriminering 

förutsätter också att förövaren är mäktigare än offret, barn kan därför inte diskriminera 

varandra, åtminstone inte juridiskt sett. Det här citatet om kränkningar i förskolan är 

intressant. 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 

anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Lpfö 

2010, s 4). 

Ett sätt att tolka detta citat på är att kränkningar ska förbjudas, men vad ska göras åt de 

kränkningar som ändå uppstår? Att barn blir kränkta i förskolan är vardag. Barn kränks både 

av vuxna (Sigsgaard 2003), och enligt Marie Wrethander Bliding (2007) är skolan en arena 

där uteslutning, kränkningar och mobbning förekommer barn emellan. Wrethander Bliding 

(2007) och andra forskare, som vi snart kommer behandla, menar emellertid att kränkningar 

mellan barn samt konflikter är viktiga utgångspunkter för deras sociala utveckling. Lärare har 

däremot ett helt annat ansvar än barn, och läroplanen är skriven till lärarna. Så vad är då 

budskapet till lärarna, hur ska de arbeta? Det första budskapet ifrån citatet ovan kan tolkas 

som att lärare aldrig får kränka barn i förskolan, om Lpfö 98 skulle ha varit så pass tydlig 

skulle kanske förskolor där lärare kränker barn påverkas. Ett andra budskap från läroplanen, 
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med fokus på barns kränkningar mot varandra, skulle kunna vara att lärare på förskolan ska 

göra mer än att enbart förbjuda kränkningar mellan barn. Lärare skulle kunna förebygga 

kränkningar genom att tillsammans med barnen arbeta fram gemensamma normer om respekt 

för andra. Ett sätt att motverka kränkningar skulle kunna vara att lärarna aktivt verkar för att 

konflikter ska lösas på ett respektfullt sätt och bli lärande för barnen så att barnen vet hur de 

ska handla om en liknande situation uppstår igen, och givetvis göra allt som går för att 

förhindra att barn blir fysiskt eller psykiskt sårade. Här vill vi inte bli missförstådda. 

Kränkningar är inte bra och de skadar människor, men de behöver tas itu med. Vi tror att när 

en kränkning uppstår i en relationsprocess måste den åtgärdas genom konfliktlösning där 

parterna möter varandra i en gemensam utredning. Vi tycker att denna process inte får 

ignoreras. Om de kränkningar som uppstår inte tas itu med tror vi det finns en risk för att de 

fortsätter eller trappas upp. Dessutom tror vi att en skadad relation kan lagas och kanske till 

och med bli starkare än den var tidigare. 

2.1.4 Skollagen 

 

Vi vill nu ta upp skollagen, som kan ses som förskolans överordnade styrdokument, utformat 

av utbildningsdepartementet. Här kommer ännu en svår anvisning om hur barn ska lära sig 

om demokrati: 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på 

(Skollagen SFS 2010:800, 1kap, §4). 

Vi vill givetvis bygga ett demokratiskt samhälle som respekterar människors alla rättigheter. 

Problemet är att formuleringen kan förstås som en auktoritär skola, vilket istället skulle 

motverka barns inflytande. Enligt Nationalencyklopedin (2013) betyder begreppet förmedla 

att överföra genom att fungera som förbindande länk, i det här fallet alltså att föra över 

samhällets värderingar till barnet. Förankra betyder att säkert fästa något i något. Med lite 

fantasi går det dock också att tolka formuleringen som att i skolan ska en läroform råda som 

inspirerar, utmanar och motiverar barnen till att utveckla sin kunskap, sitt intresse och sin 

förståelse för demokrati. I Skollagen (SFS 2010:800) står också att en livslång lust att lära ska 

främjas. Vi har då svårt att förstå hur någon kan lära sig om demokrati under hela livet om 

demokratin bara är på ett sätt, har en nyans, nämligen det ”som samhället vilar på”. Vi undrar 

också vem som ska fortsätta att förmedla demokratin under resten av det livslånga livet när 

skolan är över. Eller gällde det livslånga lärandet helt annan kunskap, som att snickra till 

exempel, även om det stod under samma artikel i meningen innan? 
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En annan intressant del av skollagen är kapitel 4: Kvalitet och inflytande. I §4 står att barn i 

förskolan ska ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet (SFS 2010:800). Även i §9 står att barn 

och elever ska få inflytande över utbildningen och stimuleras, stödjas till aktivt deltagande 

och att deras arbete med inflytandefrågor ska underlättas. Dock ska detta anpassas efter 

barnens mognad och barnen har bara möjlighet till att ta initiativ i frågor som befinner sig 

inom ”ramen för deras inflytande över utbildningen” (SFS 2010:800, kap 4, §9). Vad ingår då 

i denna ram? Följande utdrag ur skollagen visar åtminstone tydligt vad som inte ingår: 

Barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om 

inflytande och samråd. De ska också informeras om huvuddragen i de bestämmelser 

som gäller för utbildningen. Rektorn eller förskolechefen ansvarar för att sådan 

information lämnas (SFS 2010:800, kap 4, §14). 

Vi tolkar denna formulering som att utbildning och demokrati skiljs åt. För att kunna visa vad 

vi menar ska vi därför försöka dela upp lärandemålen i två läroområden: Den allmänna 

utbildningen och det demokratiska fostransuppdraget. Med allmän utbildning menar vi ämnen 

som matematik, språk och så vidare. Den allmänna utbildningen, alltså dess innehåll och 

uppbyggnad, får elever inflytande över – efter mognadsgrad. När formuleringar som tyder på 

ett demokratiskt förhållningssätt mot barn och elever kommer upp i förskolans läroplan och i 

skollagen, verkar det enligt oss endast gälla den allmänna utbildningen. Med demokratisk 

fostran menar vi samhällets regler och normer. Till skillnad från det uttryckta inflytandet som 

ska råda i den allmänna utbildningen så verkar konstigt nog just de demokratiska normerna 

vara odiskutabla. Som citatet ovan visar ska bestämmelserna informeras om, förmedlas och 

förankras, men inte diskuteras och inte argumenteras för. De demokratiska normerna och 

reglerna ska inte engagera barnen, inte värderas, de ska helt enkelt gälla. Är detta det mest 

effektiva sättet att förverkliga målet om ett demokratiskt lärande? 

2.1.5 Föräldrabalken 

 

Föräldrabalken är skriven till förmyndaren om myndlingen. Den klargör förmyndarens ansvar 

och skriver exempelvis mycket exakt om vem som är förmyndare. Här står också om 

myndlingens rättigheter eftersom det inte finns en barnbalk. Anledningen till att vi vill ta upp 

föräldrabalken är att vi vill visa ett exempel på hur den har anpassats för att stämma överens 

med barnrättskonventionen. 

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 

personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande 

ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål 

(Föräldrabalken 1949:381, kap. 6 §11). 
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Detta om ålder och mognad har vi tagit upp flera gånger, det återkommer i alla dokument. 

Hur kan detta tolkas? Är det den vuxne som, allt eftersom denne bedömer att barnet mognar, 

ska släppa efter? Eller ska det vara ett samspel där läraren ger barn inflytande genom att 

bemöta barns vilja och åsikter med respekt i en diskussion, även om läraren har det slutgiltiga 

ansvaret? Om det är det senare som menas, så står det inte tydligt nog. Vi funderar på hur 

dokumentet skulle ha sett ut om barn istället för vuxna hade skrivit det med samma retorik. 

Kanske hade det stått att barn ska få inflytande när de anser sig mogna till det. Vår 

motsatsformulering ovan är givetvis inte att eftersträva, men vi använder tankeexemplet för 

att visa att förhållandet mellan barn och vuxna inte är jämlikt. I en artikel med titeln Can you 

hear me? The right of young children to participate in decisions affecting them markerar 

Gerison Lansdown att låta barn få inflytande över beslut som rör dem ökar ”deras självkänsla 

och självförtroende, främjar deras totala kapacitet, producerar bättre resultat, stärker förståelse 

och engagemang för demokratiska processer och skyddar barn mer effektivt” (Lansdown 

2005, s 40, vår översättning). Deltagande stärker barns engagemang för demokratiska 

processer, menar hon. Detta kan vi förstå som att det finns fördelar med att lyssna på barn och 

att visa ödmjukhet mot barns kunskap. Lansdown (2005) menar att alla, ja alla, människor har 

rätt till att få göra val och att få sina åsikter respekterade och värderade. Hon menar att detta 

är det mest effektiva sättet för att försäkra barns rätt till skydd och omsorg och för att 

optimera utvecklingen. Hon konstaterar att i de flesta länder ser man fortfarande barn som 

passiva och i behov av omsorg. Barn är underskattade och fördelarna med att involvera 

barnen tas ej till vara. Hon ser dock en rörelse mot en mer demokratisk förskola där de gamla 

barriärerna utmanas, och hon vill driva på denna. 

Avslutningsvis ger de tre styrande dokumenten och barnrättskonventionen som vi nu har 

behandlat en gemensam bild. Barn är beroende av vuxna, små barn är för omogna för att ta 

ansvar och barn ska lära sig att följa de normer som samhället vilar på. Vi menar inte att detta 

är felaktigt, men nu ska vi gå in på forskningslitteratur som beskriver barn i relation till 

världen på ett mer utförligt sätt. 

2.2 Tidigare forskning om barn och inflytande 

Här kommer vi att fördjupa oss i vad tidigare forskning säger om inflytande och lärares syn 

på barn, relationer, konflikter, om förhållningssätt och barns olika reaktioner. Övergångarna är 

flytande eftersom alla aspekter går att koppla till varandra. Den första av de tre delarna 

fokuserar på synen på barn och inflytande. Nästa del övergår till att fokusera på praktiken, där 

utskällningar och konflikthantering utgör den största delen av innehållet. Den sista delen 
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inriktar sig på komplexiteten i vuxnas förhållningssätt till barn, samt på normer. Vi avslutar 

med en sammanfattning av forskningslitteraturens huvudbudskap. 

2.2.1 Fokus (a): Inflytande, delaktighet och syn på barn 

 

Vad är inflytande egentligen? En första viktig poäng vi vill ta upp är att det finns olika grader 

av inflytande. Harry Shier (2001) beskriver begreppet inflytande utifrån fem nivåer, här visar 

vi dem från den lägsta till den högsta graden av inflytande; Det kan betyda (1) att barn lyssnas 

på, (2) att barn stöds att uttrycka sig, (3) att barns synpunkter tas tillvara på, (4) att barn är 

involverade i beslutsprocesser och (5) att barn delar ansvar och makt med vuxna. Varje högre 

steg inkluderar de lägre. Barnrättskonventionen kräver att inflytande av tredje graden ska 

uppnås enligt Kristina Westlund (2011). Hon skriver också om samflytande, som innebär att 

personer aldrig gör val helt isolerade, utan alltid påverkas av sin omgivning. På så sätt blir 

varje person en faktor för vilket beslut som kommer att fattas, tillsammans med andra faktorer 

som exempelvis budget. Barn behöver här inte alltid delta aktivt i lärarnas beslutsprocesser, 

utan barnens vilja tas istället tillvara av de vuxna. Detta förutsätter att lärarna arbetar aktivt 

för att kunna få insikt om barnens perspektiv. 

Enligt Anette Eriksson (2009) har lärare olika definitioner av vad begreppet delaktighet 

innebär. En vanlig uppfattning är att det på ett eller annat sätt handlar om beslut och om 

inflytande. I vilken utsträckning barn får vara med och bestämma i förskolan har också med 

delaktighet att göra. En annan beskrivning av delaktighet innebär att känna tillhörighet i 

gruppen, att uppleva gemenskap. En ytterligare benämning av delaktighet handlar om att vara 

aktiv, dvs när barn gör något i förskolan. Det handlar främst om att ha möjlighet att vara med 

i olika beslutsprocesser. Eriksson menar att lärare anser att barn som är delaktiga använder 

möjligheterna till att kommunicera med omgivningen på olika sätt. Hon menar att delaktighet 

kan visa sig genom att barn vågar ta eget ansvar och ge uttryck för sina känslor och behov 

samt att barn tar egna initiativ. Eriksson menar att lärare tolkar barns kommunikation, dvs att 

de försöker förstå barn genom deras handlande. Hur lärarna då tolkar barnen blir därmed av 

avgörande betydelse för barns delaktighet/inflytande. Hur pass delaktiga lärare anser barn 

vara, har att göra med i vilken utsträckning barnet är aktivt i sin kommunikation med andra 

barn och vuxna.  Hon menar att barn använder sina förmågor till att kommunicera och ge 

uttryck för sin vilja. Hon beskriver barn som inte känner delaktighet, som att de ger uttryck 

för utanförskap, är inaktiva, tar inte för sig, drar sig undan. Det kan hända att barn försöker 

göra eller säga som de tror att läraren förväntar sig av dem. Ett annat tecken vid brist på 
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delaktighet är destruktiva beteenden där barn stör omgivningen. Låg delaktighet ses som ett 

tecken på att barn inte känner trygghet i förskolan. 

Eriksson (2009) anser att för att uppnå delaktighet är det viktigt att lärare kan inta en barnsyn 

där barn ses som personer med förmåga att kunna påverka kulturen, att de ses som delaktiga i 

formandet av den. Hon menar att det gäller för lärare att kunna bemöta barnen genom att visa 

tillit till deras individuella förmåga och att fungera som medkonstruktör tillsammans med 

dem. Lärares uppgift blir att se till att det skapas förutsättningar för ett medkonstruerande. 

Hon belyser också vikten av att lärare visar intresse för barns handlingar, funderingar samt 

reflektioner de ger uttryck för. Att främja barns delaktighet handlar också om arbetslagets 

förhållningssätt till varandra samt till barnen, att kunna förstå barns handlingar och 

intentionerna bakom dem. Hon skriver att när barn känner att de blir lyssnade till och att deras 

engagemang tas tillvara på av de vuxna på ett respektfullt vis, då görs barn delaktiga och de 

får inflytande. Vidare menar hon att lärares förmåga att förmedla trygghet och att vara tydlig 

skapar trygghet hos barn. Eriksson (2009) framhåller att det är viktigt att hela arbetslag är 

medvetna om hur de ser på barns individuella delaktighet samt innebörden av delaktighet för 

samspelet som sker mellan förskolans aktörer. Det är därmed viktigt att vuxna inte ignorerar 

barns försök att kommunicera med sin omgivning, utan tror på och bejakar deras förmågor 

samt att de vuxna ser barnen och gör dem sedda. Det handlar om att lyssna till vad de ger 

uttryck för och försöka förstå barnen utifrån den specifika kontext de ingår i. 

Enligt Ann-Marie Markström (2007) skiljer synen på barn och barndom sig åt från människa 

till människa, och dessutom inom olika kulturer och samhällen samt vid olika tidpunkter. 

Föreställningar om vad ett barn är och på vilket sätt barn utvecklas beror på olika synsätt på 

barn i samhället. Detta kan i sin tur bli känsliga områden att diskutera kring i arbetslaget. Hon 

menar att beroende på vilket synsätt som anläggs kommer det att få betydelse för vad som 

anses vara normalt och vad som anses vara bra för barn. På så vis menar hon att barn kan 

målas upp på flera olika sätt, exempelvis som naturliga, oskyldiga, ansvariga eller som 

kompetenta. 

Ingrid Pramling Samuelsson, Dion Sommer och Karsten Hundeide (2010) pekar på att 

officiella läroplaner framhäver barns självständiga roll och deras delaktighet allt mer. De 

menar att barnrättskonventionens tolfte artikel är en av de vägledande faktorerna i vårt 

samhälle eftersom att den kräver att barn ska lyssnas på och att deras synpunkter ska tas 

tillvara på. Enligt Pramling m.fl. (2010) uttrycker sig barn på olika sätt i olika situationer, 
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antingen verbalt eller med hjälp av kroppen. Detta blir en utmaning för lärare när det handlar 

om att kunna förstå sig på barns situation. De anser att lärares förmåga att kunna leva sig in i 

barns situation därmed blir viktig. Praxisorienterad, forskning menar Pramling m.fl. (2010), 

att som lärare uppmärksamma barns perspektiv och hur barns meningsskapande uttrycker sig, 

leder till att deras individuella uppfattningar om- samt förhållningssätt mot barn förändras. 

Pramling m.fl. (2010) skriver att forskning om barns perspektiv visar att små barn är 

kompetenta på flera olika områden. Vidare belyser de att det i forskning framgår att 

omgivning och sammanhang spelar en betydelsefull roll när det gäller barns möjligheter  att 

kunna visualisera sitt eget perspektiv. Det gäller att vuxna skapar goda förutsättningar för att 

barnen ska kunna uttrycka sig. 

2.2.2 Fokus (b): Utskällningar, konflikthantering och samtal i praktiken 

 

Synen på barn och deras lärande är som vi visat avgörande för hur lärare bemöter barn. I 

Elisabeth Arnérs (2009) arbete med att utveckla förskolor har hon medverkat till att lärare går 

ifrån föreställningen att barn har ganska stort inflytande i sin verksamhet, till en medvetenhet 

om motsatsen. Så hur kan då bemötandet bli i praktiken? Tillrättavisningar är något som 

Arnér (2009) påstår förekommer i förskolan och hon anser att tillrättavisningar är att kränka 

barn. Sådana handlingar kan uttrycka sig i skäll eller i bestraffningar. Hon menar att i sådana 

situationer får barn inte komma till tals eller att deras åsikter inte respekteras på grund av 

barnets låga status. Kränkningar mot barn ska enligt SFS 2010:800 ej förekomma i förskolan. 

Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) har, i samtal med förskolebarn, fått höra att barn inte 

själva alltid vet varför de får skäll. Barnen kan ha egna intentioner bakom sitt handlande som 

inte den vuxne förstår, eller så har de en annan syn på vad som har hänt. Barn vill vara 

omtyckta och ha många som gillar dem och de prövar sig fram med olika strategier för att 

tillgodogöra sig detta behov. Barnen vet däremot att de riskerar ännu mer skäll om de vågar 

säga vad de själva tycker. Ofta ser barnen det som att det inte är någon idé att prata med de 

vuxna om regler eller att uttrycka sina tankar i konflikter. 

Erik Sigsgaard (2003) fördjupar sig i utskällning som tillrättavisningsmetod. Han har bland 

annat liksom Arnér och Tellgren intervjuat barn och analyserat yngre barns reaktioner för att 

få reda på deras syn på skäll. Citatet från ett barn som säger att ”Det är liksom att slå med 

rösten” (Sigsgaard 2003, s 62) är kanske en bra beskrivning på hur barn kan uppleva skäll. 

Han hänvisar också till svenska akademiens ordbok där skäll betyder att ”mer eller mindre 

högljutt eller häftigt och med mer eller mindre hårda eller grova ord ge uttryck åt vrede eller 
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förakt eller besvikelse och dylikt, utösa ovett eller kränkande tillmälen” (Svenska Akademiens 

Ordbok 1975, förkortningar utskrivna). Syftet med skäll grundar sig enligt Sigsgaard oftast i 

uppfostran men kan också vara ett uttryck för irritation. Han spårar detta tillbaka ända till 

medeltiden då det i norden var familjefaderns uppgift att tukta dem som stod under honom. 

Sigsgaard visar också att när agan förbjöds i Sverige 1979 så nämndes inte skäll i någon grad 

förrän barnrättskonventionen skrevs under 1990 och som förbjuder alla former av psykiskt 

våld mot barn. Vidare skriver Sigsgaard (2003) att det även idag sker både fysiskt och 

psykiskt våld mot barn. Verbala övergrepp är däremot mycket vanligare än fysiska 

bestraffningar. Förändringarna som har skett de senaste åren är att skolan har fått ta över en 

del av hemmets uppgift att disciplinera barn samt att disciplineringen har rört sig från fysiska 

övergrepp till ett psykiskt grepp över barn och verbala sanktioner. De olika formerna av 

psykiska uppfostringsmetoder som räknas upp hamnar under tre kategorier: verbala ingrepp, 

berövande av självbestämmande samt inskränkningar i kontakten med andra (Sigsgaard 2003, 

s 67). Sigsgaard bekräftar att tillrättavisningar och skäll förekommer i skola och förskola. Det 

handlar på många ställen inte bara om enstaka fall utan utgör en betydlig del av lärarens tid. 

Ett av Sigsgaards (2003) starkaste argument mot en hierarki i förskolan är att barn kan behöva 

kunna berätta om allvarliga saker som händer dem, till exempel i hemmet. Barn måste känna 

att de har förtroende för den de anförtror sig till, precis som vi vuxna. Han skriver att om 

barnet till exempel har en berättelse om våld i hemmet behövs inte en utskällare och 

uppfostrare utan en medmänniska. 

  

Precis som att barns förtroende för de vuxna har lyfts fram i forskningen som betydelsefullt, 

pekar Sue Grossman (2008) ut barns självförtroende som en viktig faktor för barns 

utveckling. Grossman (2008) visar hur självförtroendet påverkas av hur barnet bemöts av 

vuxna och hur självförtroendet påverkar barnets förmåga att lära sig: 

 

Angrily accusing a child of making a poor decision while correcting his behavior 

sends the message that he is an incompetent decision-maker and confuses the child’s 

understanding of the decision-making process (Grossman 2008). 
 

Grossman (2008) skriver att skäll – eller som hon säger, anklagelser mot barns ageranden – 

motverkar lärandeprocessen. Ett annat sätt som barns självförtroende kan försvagas på är 

genom att deras inflytande över beslut inskränks, de lär sig att låta andra tänka åt dem. 

Eriksson (2009) har en liknande syn på detta, barns självkänsla stärks när de får möjlighet att 

vara delaktiga. Grossman menar att ett gott självförtroende därför är viktigt för att barn ska 

kunna se på sina misstag med humor och att våga riskera att göra fel. Läraren bör veta att 
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barns ageranden inte alltid är medvetna val, att de istället kan vara uttryck för ett behov som 

måste uppfyllas, ett härmande beteende eller rent självförsvar. Lärarens uppgift är att hjälpa 

barnet med att förstå och rätta till eventuella konsekvenser. På så vis växer barns förmåga att 

ta ansvar, men också att acceptera den situation de själva sätter sig i. Enligt Grossman 

behöver barn känna att de har kontroll över sina liv – trots att de inte är självständiga – och 

bejakas detta naturliga behov så minskar tendensen att själva vilja utöva makt mot andra och 

att bryta mot de vuxnas regler bakom ryggen på dem. När Grossman (2008) talar om att 

erbjuda val, tas emellertid för givet att det handlar om vuxna som ger barn val. Hon nämner 

inte huruvida barn får möjligheten att ifrågasätta alternativen, men hon menar att valen måste 

vara meningsfulla och legitima för barnen. Artin Göncö och Virginia Cannella (2006) 

beskriver detta om att ge barn val på ett annat sätt nedan, där de menar att barnet självt ska 

stödjas till att hitta en lösning. 

 

Göncö och Cannella (2006) skriver alltså om hur lärare kan stödja barn i konfliktlösning. De 

skriver att dialog är ett grundläggande redskap för lärande även här. Barn lär sig att förstå att 

deras kamraters åsikter och känslor kan vara annorlunda än deras egna om ett problem. Detta 

betyder att den vuxne samarbetar med barnen och uppmuntrar dem att försöka förstå hur deras 

ageranden påverkar varandra. Detta ska ske utan att ta en överordnad roll och bestämma över 

hur barnen ska göra. Ett sådant stöd där läraren har lika mycket auktoritet som ett barn är 

dock inte lätt att genomföra, bl.a. på grund av att läraren ändå har möjligheten att ta kontroll i 

konfliktlösningen även om denne använder sig av dialog. Göncö och Cannella (2006) tolkar 

Vygotsky som att genom att interagera inom den proximala utvecklingszonen görs lärarens 

kunskap gradvis tillgänglig för barnen. Vi anser att en sådan syn skiljer sig ifrån en syn på 

utbildning där läraren istället gradvis fyller barn med kunskap. Denna process där kunskap 

görs tillgänglig att delas beskrivs av Göncö och Cannella som igenkännande och koordinering 

av intentioner. När ett sådant gemensamt fokus uppnås görs det möjligt att expandera sin 

kunskap och förståelse till nya sammanhang. Detta låter för oss mer som ett lärande där 

kunskap växer med hjälp av kommunikation, än att lärandet förs över via kommunikation. En 

fråga som Göncö och Cannella problematiserar och försöker besvara är också om hur och när 

en lärare ska ingripa i en konflikt. Ibland kan barns åsikter behöva avvisas för att skydda 

andra barns rättigheter. Å andra sidan kan vuxna i andra situationer avvakta för uttryck om 

önskan till stöd i konflikten. Författarna fokuserar dock inte på när, utan på hur läraren kan 

stödja barn i konfliktlösning. För det första skriver de att alla involverade bör vara 

närvarande, detta för att barnen måste konfronteras med sina motståndare, då får barnen 
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tillsammans berätta vad som har hänt. Viktigt är att barnen uttrycker sina känslor om 

konflikten, här skapas en intersubjektivitet enligt författarna vilket betyder att respektive 

uppfattning utbyts mellan parterna. Viktigt är också, som författarna skriver, att förmedla att 

konflikter behöver lösningar, de menar att det är bra om läraren kommer överens med barnen 

om att lösa konflikten. Lärarens stödjande frågor bör inte vara ledande men tydligt visa att en 

lösning behövs, som här: ”TEACHER: How can you make him feel better?” (Göncö & 

Cannella 2006, s 65). På denna punkt är Göncö och Cannella tydliga med att de tror att det är 

bättre att ledsaga barn mot en lösning än att säga till dem vad de ska göra. De tankar som 

beskrivs här går enligt oss ett steg längre än att ge barnen val och förvänta sig att barnen 

väljer ett av dem. 

 

Forskningen har alltså uppmärksammat att själva konflikthanteringen kan vara ett tillfälle där 

barn får möjlighet att utveckla empati. Enligt Espen Jerlang och Suzanne Ringsted (1988) 

menade Vygotsky att människor utvecklas och lär sig i sociala aktiviteter där de samspelar 

med andra. Barnets egna personlighet utvecklas ur socialt samspel med andra i tidig ålder. 

Olga Dysthe (1996)  skriver att mening skapas i samspel och att dialogen därför har central 

betydelse för skolan. Dysthe skriver dock att monolog, och inte dialog, är den dominerande 

traditionen i skolor i hela världen. Ett problem med monologisk undervisning, menar hon, är 

att barn får svårt att koppla sina egna erfarenheter till de vuxnas information eftersom de två 

parterna inte utvecklar en gemensam referensram. Dysthe visar också att den vuxne har 

möjligheten att välja ett monologiskt eller dialogiskt undervisningssätt och att det går att röra 

sig mellan dem. Genom att låta de lärande initiera samtalen arbetar läraren utifrån de lärandes 

egen referensram. På detta sätt argumenterar Dysthe för att dialogen är grundläggande för att 

förståelse ska kunna bli till, att det är ett utbyte som kräver aktiv social kommunikation där 

alla parter kan ifrågasätta varandra. 

 

Kommunikationens centrala roll har också diskuterats i termer av deliberativa samtal. Tomas 

Englund (2007) menar att det är en vision om ett samhälle där samtal löser alla konflikter och 

där det viktigaste verktyget är argument med en strävan att finna normer som alla kan enas 

om. Det viktiga är att först komma överens om själva oenigheten på ett respektfullt sätt, trots 

skilda synsätt. Samtalet ska ärande initiera samtalen utrymme för och uppmärksamma andras 

synsätt ge respekt för andras värderingar. Alla tidigare beslut kan komma att ifrågasättas, och 

majoritetens uppfattningar bör ständigt prövas, vilket Englund (2007) också menar är en av 

grundförutsättningarna för deliberativ demokrati. Lärarens aukoritet ska därför också 

ifrågasättas, eftersom ett deliberativt samtal bygger på gemenskap och jämlikhet. Skolan har 
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enligt Englund (2007) en tradition av kunskapskontroll, och av att läraren dominerar talet i 

klassrummet, vilket är något helt annat än en rådande deliberativ demokrati. Vidare 

argumenterar han för deliberativa samtal genom att de motiverar deltagarna till att öka sin 

kunskap, eftersom kunskap ger argument. Han bemöter också den vanligaste kritiken, 

nämligen att det är väldigt svårt att uppnå jämlikhet hos deltagarna, med att se det som en 

utmaning. Englund vänder sig inte direkt till förskolan, men vi anser att deliberativ demokrati 

är mycket relevant även för förskolan. Englund (2007) menar att de kommunikativa 

rättigheter som var och en har måste utvecklas, och att en känsla av jämlikhet och likvärdighet 

måste eftersträvas för att ett deliberativt demokratiskt samhälle ska kunna bli till. Varje 

deltagare i ett deliberativt samtal behöver reflexiv och kommunikativ kompetens. Vi tycker att 

förskolan är en utmärkt plats för att utveckla färdigheter i att reflektera och att kommunicera. 

Det är en inspirerande tanke att se normer i förskolan som något som barnen också ska vara 

med och komma överens om. Målen i läroplanen för förskolan om att barn ska utveckla sina 

förmågor att uttrycka sig som vi nämnt i inledningen bekräftas också här med Englunds 

(2007) tydliga syfte – att skapa politiskt kompetenta medborgare. 

2.2.3 Fokus (c): Komplexiteten i relationer mellan vuxna och barn, i förhållningssätt och  

i normer 

 

Jesper Juul och Helle Jensen (2003) beskriver relationen mellan vuxen och barn som 

asymmetrisk, att den ena parten har mer makt och ansvar än den andra. Dels har den vuxne 

det avgörande ansvaret för själva relationerna mellan barn och vuxna. Den vuxne har därmed 

ett större ansvar för relationens kvalitet samt över konsekvenser det kan leda till för båda 

parter, till skillnad från en symmetrisk relation där båda parter har lika stort ansvar för 

relationsprocessen. Barn kan enligt Juul och Jensen inte ta det ansvaret. Konsekvensen av att 

barn skulle ges ansvaret direkt eller indirekt för relationen till vuxna, menar de, skulle leda till 

sämre relationskvalitet dem emellan samt dålig trivsel för barnen. Också i beslutsprocesser 

menar Juul och Jensen (2003) att den vuxne har ett större ansvar, och detta är inte ett 

demokratiskt förhållande eftersom alla barns viljor ej kan tas hänsyn till i vissa situationer. 

Barn kan inte ha det slutgiltiga ansvaret, men de kan ha åsikter och önskemål, förslag till 

förändringar av de vuxnas beslut. 

Arnér (2009), som enligt oss lutar mer åt en syn på barn som kompetenta än vad Juul och 

Jensen (2003) gör, är en förkämpe för barns rättigheter och är inte rädd för att kritisera vuxna 

till barns försvar. Hon kritiserar framförallt verksamheter som har för mycket regler och 

värderingar som handlar om vad barn inte får göra. I Barns inflytande i förskolan kritiserar 
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Arnér (2009) förgivettagna normer som hindrar barns kreativitet, hon kritiserar lärare som har 

ett punktuellt perspektiv där barn ses som fristående, passiva och i behov av omsorg och 

kunskap. Hon vill att barn ska få större möjligheter till inflytande och att deras idéer och 

önskningar ska bejakas. 

Vi ser en viss skillnad i nyans mellan Juul och Jensen (2003) och Arnér (2009) när det gäller 

deras framställningar av barnet. Till skillnad från Arnér som argumenterar för mer inflytande 

och mer respekt för barn, menar Juul och Jensen att barn både har lust och behov men att det 

händer att de inte förstår sina behov. Därför ska inte deras önskningar uppfyllas, utan deras 

behov. Lärarna måste därför ta ansvar för barnens behov åt barnen och samtidigt lyssna på 

barnen och ta deras lust med i analysen av deras sinnestillstånd. Den vuxne ska vara ärlig när 

denne ämnar lösa problem med barn, och ibland vara beredd att erkänna barnets makt över 

sina handlingar, eftersom makt föder ansvar. Juul och Jensen menar att vuxna har det yttersta 

ansvaret för barns hälsa och utveckling. Samtidigt poängterar de att när barn blir frustrerade 

på vuxna, när de ifrågasätter, klagar, och skapar konflikter med vuxna behöver de bemötas 

med respekt och tillåtas uttrycka sin frustration. Anledningen till att vuxna i de flesta fall har 

ett större ansvar grundar sig enligt Juul och Jensen i att de har större kunskap än barn i de 

flesta frågor, särskilt när det gäller barns säkerhet. Juul och Jensen skriver dock att om barn 

tvingas lyda och om de inte får uttrycka sina känslor så undergrävs den vuxnes auktoritet. 

Som kontrast till Juul och Jensen är Arnér (2009) en av de som menar att barn ibland kan ha 

mer kunskap om en situation än de vuxna, vilket innebär att vuxna kanske inte alltid ska ha 

mer ansvar än barn i alla frågor. 

Om vi ska beakta båda dessa olika perspektiv samtidigt, kan vi dra slutsatsen att den vuxne 

måste utforska barnets kunskaper för en fråga innan den vuxne kan bestämma sig för om att ta 

ett beslut själv eller ej. Den vuxne måste kanske samtidigt också bevisa att denne är mer 

kunnig i en fråga än barnet, eller tidigare ha ingjutit förtroende för att barnet ska tolerera att 

den vuxne tar ett beslut åt barnet. Vi skriver här om ett förtroende för den andres kunskap 

vilket vi tycker är en viktig poäng, som exempelvis kan rubba den mer statiska syn på 

asymmetrin i ansvaret som Juul  Jensen (2003) framför. 

En sista aspekt vi vill belysa är hur den individuella läraren i arbetslaget, den enskilde lärarens 

möjlighet att ifrågasätta och förändra normer i förskolan har behandlats i forskning. Alla 

lärare har inte samma syn på inflytande i ett arbetslag. Markström (2007) anser att förskolor 

och skolor båda är institutioner som kan benämnas som normaliseringspraktiker. Med detta 

menar hon att det är verksamheter där normer skapas i samspel mellan deltagare och rådande 
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strukturer. Förhandlingar sker dagligen i förskolans verksamhet. Detta menar hon medför en 

maktaspekt. Vad som ansens vara normalt, alltså normer, kan utmanas och förändras och här 

blir aktörernas påverkan på dessa avgörande. Vidare belyser hon att i och med att det i 

verksamheten pågår sociala ordningar som anses gälla, där rutiner och regler är mer eller 

mindre fastlagda, hindras möjligheter för den enskilda individen att kunna påverka 

verksamheten. Därför kan det vara svårt att få sin vilja igenom i verksamheten ibland, och det 

blir ännu svårare för barn. Eriksson (2009) framhåller här vikten av att personalen har 

självinsikt, att var och en kan betrakta sina värderingar objektivt och att de inte värderar sina 

viljor högre än barnens. Dessa värderingar och viljor kan vara både explicita och implicita. 

Arnér (2009) menar att när det gäller att just gynna barns delaktighet och att bejaka barns 

önskningar kan det vara svårt att få med sig hela personalen. Enligt henne gäller ofta normer 

och regler i förskolan vad barn inte får göra. Att som ensam lärare tillåta något, att bejaka 

barns önskan, kan således lätt resultera i att gå emot hela arbetslaget. Därför är det viktigt att 

arbetslaget kommer överens om att var och en får ta egna beslut. Förskolan är till för barnen 

och ska anpassas efter dem. 

2.3 Sammanfattning av bakgrunden 

Vi har i bakgrunden hävdat att barnrättskonventionen, läroplanen, skollagen och 

föräldrabalken är tolkningsbara och att denna tolkningsbarhet både kan gynna och missgynna 

barns möjligheter till inflytande. I dokumenten framställs barn å ena sidan som osjälvständiga 

och i beroendeställning till vuxna, och å andra sidan framställs barn som kompetenta med rätt 

till inflytande över sin situation. Styrdokumenten är otydliga angående på vilket sätt de 

demokratiska principerna i förskolan ska uppehållas samt vilken betydelse relationen mellan 

barn och vuxna har för barns inflytande. Den andra delen av bakgrunden som baseras på 

forskningslitteratur är mycket mer fokuserad på ett aktivt barn. Här understryks ett samspel 

mellan barn och vuxen där ingen av parterna får för mycket makt. Den vuxne anses i 

forskningen dock ha det avgörande ansvaret för många beslut, men om barnet själv får 

möjligheten att förstå det rationella i den vuxnes beslut så minskar risken att barnet trotsar 

läraren. Vår ifrågasättande hållning till att det står i förskolans läroplan att demokratin ska 

förmedlas och förankras grundar vi på forskningslitteraturen där det skrivs om dialog och 

förståelse.  
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3 Barndomssociologi 

Som vi nu har visat i bakgrunden, lyfts i forskningen fram olika sätt att bemöta barn på. De 

kan ses som passiva och inkompetenta eller som aktiva och tänkande. Detta har stor betydelse 

för barn, t.ex. har vi lyft att barn kan få nog av vuxna om de är för auktoritära. Utifrån sina 

erfarenheter av relationer kan barn till exempel lära sig att ignorera vuxna och att göra 

tvärtemot vad de säger. Barns självförtroende, tillit till andra, livslust med mera beror på hur 

deras relationer med andra människor upplevs, hur relationerna ser ut enligt barnen. 

Barndomssociologin som teoretiskt perspektiv hjälper oss att förstå hur barn och barndom 

skapas. 

I boken Constructing and reconstructing childhood sammanfattar Allison James och Alan 

Prout (1997) barndomssociologin som den hittills sett ut. De menar att mänskligheten under 

nittonhundratalet, som många kallar barnets århundrade, bara har kommit så långt som att 

upptäcka barns utsatta ställning i samhället. Dock håller ett nytt paradigm om hur barndomen 

ska undersökas på att växa fram, som de kallar barndomssociologi. Barns biologiska 

omogenhet är ett faktum, men hur denna omogenhet förstås, vad den innebär, beror på 

kulturen i samhället. Barndomssociologin ska förändra synen på barn och barndom genom att 

för första gången ge barnen en röst, genom att studera dem och försöka förstå deras 

uppfattningar av sina liv. Barndomssociologin har enligt James och Prout ett antal särdrag 

som vi här ska lyfta fram. 

För det första är barndomen en social konstruktion, alltså en subjektiv tolkning, den är inte 

samma sak som biologisk omogenhet. Detta innebär att barndomen inte är universell eftersom 

den varierar med varje kulturs syn på den. Vidare är barndom endast en av många andra 

faktorer som också spelar in i sociala processer, precis som till exempel kön, etnicitet och 

andra samhällsvariabler. Varje barn är unikt och det går inte att dra slutsatser utifrån ett barn 

om ett annat i en annan kultur. Barn är och måste också ses som aktiva i alla sina relationer. 

De ska ses som skapande av sig själva, av andra och av sin miljö utifrån deras erfarenheter. 

En annan viktig poäng som markeras är att barns sociala liv och kulturer är värda att studera 

för sig själva, oberoende av målsmäns och ansvarspersoners perspektiv. För att försöka förstå 

barn behöver deras perspektiv iakttas. Som vi tolkar det behövs ett möte som möjliggör för 

barnet att kunna uttrycka sig och att känna att det kan få svar på sina tankar. Då fungerar 

enkätundersökningar och experimentella undersökningar enligt James och Prout mindre bra. 

Barn får större möjlighet till deltagande och att uttrycka sig om de studeras med en 

etnografisk metod, här kan kanske barnen till exempel utveckla en fråga med hjälp av 

intervjuarens följdfrågor. James och Prout lyfter också fram barndomssociologin som en 
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rörelse. Att ställa sig bakom barndomssociologi och driva på detta paradigmskifte för 

barndomsstudier är att verka för att barndomen rekonstrueras. 

 

Gunilla Halldén (2007) beskriver barndomssociologin som ett nytt sätt att se på barn och att 

forska kring dem. Barndomssociologin har för det första ambitionen att ge barn mer makt 

över sin situation och att förbättra deras villkor. En struktur finns inte utan dess aktörer 

eftersom det är de som både påverkar och som upprätthåller den. Barndom är mångtydigt och 

förändras kontinuerligt enligt barndomssociologin. Den konstrueras av aktörerna i den sociala 

praktiken och där räknas även barnen in. Samhällets utformning måste förstås som 

konstruerat av aktörer. 

 

För att kunna begreppsliggöra de sociala praktiker som barn deltar i samt deras erfarenheter, 

räcker det enligt Halldén (2007) inte med en analys av barnet utifrån Piagets 

utvecklingspsykologiska teori. Utvecklingspsykologi bygger enligt Jerlang (1988) på att dela 

in barns uppväxt i stadier, och om ett stadie inte uppnås i tid av ett barn är något fel med 

barnet. Dessutom skalas kontexten av i en utvecklingspsykologisk analys. Halldén (2007) 

menar att istället för att koppla samman barns agerande med en viss teori om utveckling, bör 

barns handlingar tolkas som uttryck beroende på den värld barn befinner sig i och som de 

försöker anpassa sig till. Hon använder ordet barnskap, som ska förstås som barnets 

anpassning av sitt liv utifrån dess erfarenheter med andra människor, på så sätt skapar barn 

sina egna liv. Därmed behöver barns liv studeras, och genom detta ges förståelse för hur barns 

barndom skapas. 

 

Halldén (2007) skriver att genom att undersöka praktiker där barn är aktiva, bedöms inte barn 

utifrån en mall som i utvecklingspsykologin, utan deras liv går att koppla samman med det 

samhälle de lever i. Struktur och aktör går inte att se som separata från varandra. I och med 

det framväxande paradigmskiftet ses barn alltmer som being, till skillnad mot becoming. Ett 

barn som ses som being ska betraktas som en aktiv individ med förmåga att ingå i sociala 

relationer, som endast kan förstås i en kontext. Det poängteras att en bild av barn som being 

framhäver betydelsefullheten av barnets perspektiv, att kunna lyssna på barn och försöka 

förstå dem utifrån sitt sammanhang. Ett barn som becoming ses som på väg att mogna och att 

utveckla sina sociala egenskaper. Halldén lyfter här kritik mot Jean Piagets utvecklingsteori 

och mot Talcott Parsons som har bidragit till bilden av barn som becoming. Piaget beaktar inte 

barnets perspektiv, och i Parsons vuxenperspektiv ses vuxna som mogna och sociala, medan 
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barn målas upp som omogna och under utveckling. Halldén menar att barndomssociologin 

inte stämmer överens med att barn ska formas efter vad de vuxna anser vara moget, en sådan 

syn på barns utveckling anser hon vara föråldrad. Enligt Halldén innebär barndomssociologin 

att denna kontrast mellan barn och vuxna suddas ut. Båda parter utvecklas ständigt och det 

finns inget slutligt mål. Vuxna bör därför varken överskatta eller underskatta barns 

kompetens. 

 

Vi tycker att en av barndomssociologins grundtankar, att försöka förstå barns syn på saker, 

ska genomsyra alla möten mellan barn och vuxna. Det rör sig alltså om forskning som söker 

barns syn på världen, men vi tror inte att enbart forskare ska ägna sig åt detta, utan att varje 

lärare medvetet och kontinuerligt ska undersöka och försöka förstå barnens syn på världen. 

Varje barn är, som vi nämnt, unikt, och deras världssyn beror på unika erfarenheter av världen 

omkring just dem. Därför kan läraren i praxis inte dra säkra slutsatser om sina barn utifrån 

någon annan författares etnografiska analyser av andra barn, läraren måste göra egna studier. 

Vi ser barndomssociologin som en del av det dagliga arbetet i förskolan. Vi tror att 

pedagogisk dokumentation utgör en viktig del av detta arbete, men framför allt att en 

medvetenhet om barnets egna tankar krävs i varje samspel med barnet för att upptäcka dess 

egna tankar. I vårt resultat utgår vi ifrån att det är viktigt att försöka förstå barns syn och 

fokuserar på hur lärarna har försökt göra detta. 

 

Sammanfattningsvis har vi valt att använda barndomssociologin som vår teoretiska förankring 

eftersom här beskrivs barnets personliga utveckling som beroende på dess relationer med 

omgivningen. Vi är intresserade av hur lärare förstår sin påverkan på barn och hur de agerar i 

relationer med barn. Strukturer, normer uppehålls som vi här har sagt av aktörer i förskolan. 

Då blir det intressant att se på vilket sätt de vuxna i våra studier förhåller sig till barn som 

aktörer. Vi har också ett intresse av att ta reda på om lärarna vi ska möta ser någon förändring 

i förskolan som institution och hur de då upplever detta paradigmskifte. 
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4 Forskningsmetod och tillvägagångssätt 

4.1 Metodologiska överväganden och reflektioner 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsansats med intervju och observation som 

datainsamlingsmetod. Detta för att vi har velat få en detaljerad bild av hur läraryrket kan 

tolkas i praxis. De intervjuer och observationer vi har gjort tror vi har gett oss en mer 

detaljerad förståelse av verkligheten än vad exempelvis enkätundersökningar eller en 

litteraturstudie kunde ha gett oss. Utifrån vårt mål med studien som har varit att komma åt 

lärarnas syn på barn och lärarnas förhållningssätt till barn, så anser vi att det nära mötet med 

lärarna har gett oss större möjligheter att förstå vad, hur och varför de tänker och arbetar som 

de gör. Det är denna förståelse som uppnås i kvalitativa studier enligt Andreas Fejes och 

Robert Thornberg (2009) som vi har eftersträvat. 

 

En risk som finns med kvalitativ forskning är enligt Martyn Denscombe (2009) att forskarens 

egna övertygelser kan påverka frambringandet och analysen av data. Ett av våra sätt att 

bemöta detta på är dels att vara genomskinliga med vår övertygelse. Vi tror att lärare kan 

närma sig barns perspektiv i högre grad än idag, detta framkommer i vår teoretiska 

förankring. Vi har även försökt att i så hög grad som möjligt föra ett samtal i vår 

analysprocess för att hålla oss objektiva och vi har endast noterat tendenser för just de 

förskolor vi har besökt utan att göra generaliseringar. En sista åtgärd för att försäkra oss om 

att vi inte förvränger lärarnas berättelser är att vi först har låtit lärarna kontrollera våra 

transkriberingar. 

 

Vi har valt att utföra vår studie på två olika förskolor, en avdelning på vardera förskola. Vi har 

tillbringat två arbetsdagar på varje avdelning. Eftersom vårt mål har varit att försöka förstå 

hur lärare tolkar sitt uppdrag, har vi huvudsakligen haft lärare, och inte barn, i fokus. 

 

Vi har valt att både göra intervjuer och observationer för vår studie. Vi vill poängtera att vi har 

fördjupat oss i tidigare styrdokument och forskning redan innan vi utförde vår studie, på detta 

sätt har vi kunnat ställa väl genomtänkta frågor och följdfrågor under intervjuerna och det har 

väglett oss vid observationerna. Vi har i våra halvstrukturerade intervjuer utgått ifrån några få 

inledande frågor, som Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) kallar dem (se bilaga 1) 

som har satt igång samtal om olika aspekter där vi både har haft möjligheten att ställa 
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uppföljningsfrågor och att leda samtalet vidare. Vi anser att våra intervjuer har varit levande 

samtal som varken styrts helt av forskare eller intervjuperson. Vi har inte varit intresserade av 

att bedöma eller jämföra lärarna, utan snarare av hur lärarna tänker och arbetar. 

 

Observationerna har, utöver att besvara syftets andra fråga, underlättat för oss i våra intervjuer 

att förstå lärarna eftersom vi har kunnat observera flera olika exempel som kan relateras till 

lärarnas berättelser om hur de arbetar samt om deras relation med barnen. Med deltagande 

observationer menar vi att vi har pendlat mellan att vara deltagande som observatörer och som 

deltagande i normal miljö (Denscombe 2009). Detta har gett oss en fördjupad förståelse för 

verksamheten, vilket också har hjälpt oss att anpassa våra frågor till lärarnas egna verksamhet. 

De insikter som forskare kan få i den naturliga miljön genom deltagande observation enligt 

Denscombe (2009), är en fördel som även vi upplever att vi har fått nytta av i studien. Vi 

tycker att vår kombination av intervjuer och observation har stärkt varandra på flera olika sätt, 

och täckt vissa nackdelar som respektive metod kan ha. Till exempel så har intervjuerna gjort 

det enklare att finna intressanta aktiviteter att studera under observationerna, vilket har gjort 

att vår begränsade tid till observationer ändå har givit användbara resultat. 

 

Vi har valt att göra vår studie på två förskolor som har ett uttryckt intresse för 

demokratifrågor. Om vi hade gjort ett annat urval hade vi kanske funnit fler olika åsikter 

bland lärarna, med tanke på Sigsgaards (2003) ord om hur kränkningar förekommer även idag 

i förskolor. Styrkan med detta urval, att fokusera på lärare som har reflekterat över inflytande 

och demokrati, anser vi finnas i ett lösningsinriktat och positivt resultat. De lärare vi har 

intervjuat har också kunnat hjälpas åt att formulera sig om hur de arbetar, detta är något som 

vi värderat högt. Vi menar med detta inte att forskning måste ha en positiv klang, men vi 

tycker att det är intressant att få lyfta problem och sedan kunna presentera genomtänkta sätt 

att lösa problemen på. Det finns också kanske en risk i att ha förväntningar på lärarna, med 

tanke på deras uttalade intresse eftersom de då kanske känner att de måste komma med 

någonting bra. Vår förhoppning är dock att vår studie har bidragit med både tankar och 

motivation till arbetslagen då vi har uppmärksammat deras intresse för demokratifrågor. På en 

av förskolorna vi valde hade vi personliga kontakter sedan innan. Det har bara underlättat 

kommunikation, trygghet och arbete så vitt vi vet. Vi kan dock inte garantera att lärarna har 

svarat ärligt på våra frågor, eller att de har betett sig som vanligt när vi har observerat dem. Å 

andra sidan kan vi inte heller se hur risken för oärliga svar skulle vara större på den ena 

förskolan jämfört med den andra bara för att vi kände lärarna på den ena förskolan. 
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Ett problem som vi har stött på under studien har varit tidsbrist, från lärarnas egen sida. 

Eftersom vi har besökt lärarna mitt i deras dagliga rutiner, så har lärarna haft begränsad tid på 

sig för våra intervjuer. Lärarna har försökt att ge oss så mycket tid som möjligt till 

intervjuerna och de har försökt att uppfylla vår önskan om att intervjua dem i grupp så gott de 

har kunnat. Vår första tanke var att göra så kallade fokusgruppsintervjuer som Kvale och 

Brinkmann (2009) kallar dem, men vi insåg snart att detta inte var en möjlighet. Detta har 

resulterat i ett material bestående av tre intervjuer, där två av intervjuerna är gjorda med två 

lärare samtidigt och en intervju är gjord med en ensam lärare. Två av intervjuerna är gjorda 

mitt i verksamheten och en intervju kunde göras på ett kontor. Vi har utöver intervjuerna ställt 

spontana frågor angående våra observationer som också blivit till en del av vårt material. 

Även vår egen tidsbrist för studien kanske har varit ett problem. Vi anser att våra 

observationer har varit användbara, men de kunde kanske ha givit ännu mer om vi hade mer 

tid att tillbringa i verksamheten. 

4.2 Analysverktyg 

För att kunna ta oss an vårt material och få fram det mest väsentliga har vi skapat ett 

analysverktyg. Verktyget har vi tagit fram genom att utgå ifrån aspekter inom syfte och 

frågeställning, bakgrund och teoretisk förankring. Så som framgår i syfte och frågeställning 

har vi valt att både lyssna på hur lärare anser att de arbetar, och också att observera hur de 

arbetar i praktiken. Vi har gjort så för att först få en översiktlig bild av lärarnas syn på deras 

roll, för att sedan utifrån det se praktiska exempel på hur lärarna arbetar, där vi själva har fått 

möjligheten att ställa frågor om dessa exempel. I resultatet har vi valt att presentera vår analys 

av lärarnas berättelser tillsammans med praktiska exempel. Vårt analysverktyg bygger på fem 

teman, med vars hjälp vi har delat upp resultatet för att kunna fokusera på en aspekt i taget. 

 

Våra fem teman är följande: För det första vill vi se hur pedagogerna ställer sig till barn som 

aktörer. Denna fråga om huruvida barn är aktiva känner vi är relevant med både inledning 

och bakgrund, vi tycker oss se en koppling mellan aktiva barn och delaktighet. Nästa tema 

handlar om huruvida lärarna upplever ett paradigmskifte i förskolan. Vi är så att säga 

intresserade av att undersöka om lärarna har en liknande bild av det paradigmskifte som den 

som barndomssociologin målar upp. Det tredje temat rör arbetet med att söka barnets egen 

syn. Detta är både viktigt inom barndomssociologin, eftersom detta är ett sätt att ge barn 

inflytande på, och behandlas också i forskningen, av bland andra Pramling m.fl. (2010) som 

skriver om barns perspektiv. Det fjärde temat har vi hämtat ifrån tidigare forskning och det 

handlar om relationen mellan barn och vuxna. En god relation där barnet har förtroende för 
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den vuxne kan vara avgörande för om barnet vågar berätta om sina upplevelser. Det sista 

temat handlar om normer i förskolorna vi har besökt. I bakgrunden har vi tydliggjort att 

normer skapas och upprätthålls av förskolans aktörer, så en intressant fråga blir därför vilka 

som räknas in som aktörer för vilka beslut. 

4.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

4.3.1 Etiska principer 

 

Vetenskapsrådet (2011) räknar upp fyra principer som ska följas i etiskt korrekt genomförd 

forskning, nämligen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Sekretess gäller 

uppgifter som faller under offentlighets- och sekretesslagen och tystnadsplikt betyder i 

förskolan att information om barn och föräldrar inte får spridas utanför verksamheten. 

Anonymitetskravet innebär att ingen information ska avslöjas som kan kopplas till 

undersökningspersonerna. Konfidentialitet innebär att den information som anförtros 

forskaren inte får kunna spridas till obehöriga. Dessa begrepp kan vara svåra att hålla isär, 

men är alla på sitt sätt viktiga att ta hänsyn till. Ett ytterligare begrepp som vi anser vara 

viktigt är informerat samtycke, som i Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs som att 

“informera undersökningspersonerna om det allmänna syftet med undersökningen, om hur 

den är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande 

i forskningsprojektet” (Kvale & Brinkmanns 2009, s 87). I de kommande avsnitten visar vi 

hur vi har hanterat dessa principer och riktlinjer. 

4.3.2 Intervjuerna 

 

Det första vi har gjort är att skapa en kontakt med förskolorna via mail. För att 

intervjupersonerna skulle känna sig så bekväma som möjligt under intervjuerna, har vi 

informerat dem om att de inte skulle kunna identifieras i vår uppsats och att personlig 

information som vi fått ta del av inte kommer att spridas till någon annan än vår handledare. 

Vi har också låtit intervjupersonerna välja om de vill göra individuella eller 

fokusgruppsintervjuer efter vad som känns bäst för dem. Det kan också tilläggas att vi har haft 

relationer till båda förskolorna. Den ena förskolan har vi fått kontakt med via vår handledare, 

den andra har en av oss utfört sin verksamhetsförlagda utbildning på. Vi anser att det inte rör 

sig om alltför nära relationer som kan påverka intervjupersonerna att prioritera relation över 

ärlighet, utan snarare att det kan förenkla samarbetet. Så som Kvale och Brinkmann (2011) 

rekommenderar, har vi bett intervjupersonerna att godkänna att utskrifterna och våra 
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tolkningar av dem stämmer överens med deras uttalanden innan vi använder dem i uppsatsen. 

Inget kommer att publiceras som kan påverka personer negativt. 

4.3.3 Observationsmomentet 

 

Vi har informerat barn och föräldrar om vår vistelse på förskolan och om vad den innebär för 

dem. Bland annat har vi berättat att vi kommer att använda ljudinspelare och att föräldrar som 

inte tillåter att deras barn spelas in kan meddela förskolan om det. Våra observationer kommer 

att vara öppna, vilket innebär att vi kommer att synas i verksamheten. Vi kommer inte att 

gömma oss i ett hörn och undvika kontakt, men inte heller att delta i lärarnas arbete förutom i 

nödfall. Vi följer Vetenskapsrådets (2011) anvisningar om att försöka hålla en objektiv, 

konstaterande syn under våra observationer. Vi kommer inte att försöka påverka lärarnas 

handlande, men vi vill ställa frågor och be dem visa saker om det passar sig. 

4.3.4 Barnen och barnens föräldrar 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska de som ingår i undersökningen informeras och ge sitt 

samtycke för att undersökningen ska bedömas som etiskt korrekt. Även barnen ingick i vår 

undersökning, trots att de inte stod i fokus, vilket lett till att vi har tagit samma hänsyn till 

barnen som till de vuxna. Vi har varit observanta på verbala och kroppsliga uttryck som kan 

tolkas som en önskan att inte vilja bli observerad, vi har då respekterat detta. Om 

ljudinspelningarna störde någon i någon situation, så har vi tagit hänsyn till det genom att 

enbart använda oss av fältanteckningar. Vi har inte intervjuat eller ställt frågor till barnen i 

undersökningen, men vi har berättat varför vi var där och försökt svara på det som barnen har 

frågat om. Anledningen till detta är att vårt fokus har varit pedagogerna, vi har dock betraktat 

hur barnen reagerat på lärarnas bemötande. 

4.3.5 Allmänt 

Som vi nämnt ovan, tänker vi inte bedöma lärarna utifrån något som är rätt enligt oss. 

Däremot är vi intresserade av att veta hur de arbetar och vad det har för effekt i verksamheten. 

Vi vill inte att lärarna ska bli stressade att prestera inför oss, snarare önskar vi ett utbyte 

mellan dem och oss om deras handlingar. Alla deltagare i undersökningarna och 

verksamheterna själva kommer att vara anonyma, och efter att uppsatsen har godkänts 

kommer all forskningsdata raderas. På detta sätt hoppas vi att vi följer Kvale och Brinkmanns 

(2011) råd för att försäkra en positiv upplevelse av undersökningen för alla utan negativa 

konsekvenser. Vi hoppas att deltagarna finner mening med att delta i undersökningen och tror 

att de får tillfälle att utveckla sina tankar i ämnet. 
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5 Resultat 

Med hjälp av våra fem teman har vi strukturerat upp resultatet. Varje tema innehåller också en 

eller flera aspekter. Sist kommer ett koncentrat där vi försöker att dra samman 

huvudbudskapen som resultatet har gett oss, och vi kopplar resultatet till syfte och 

frågeställningar. 

5.1 Barn som aktörer 

Under detta tema om huruvida barn ses som kompetenta går vi in på två aspekter. Den första 

handlar om huruvida barn ses som kapabla att klara av olika sorters utmaningar. Den andra 

aspekten rör sig om barns inflytande i konfliktlösning. 

 

Vi har försökt att ta reda på hur lärarna ser på barns kompetens. Vi har då konfronterat dem 

med ett påstående om att barn inte är kapabla att klara sig själva och att de är beroende av 

vuxna, för att se hur de ställde sig till detta. En reaktion ifrån förskolan med blandade åldrar 

var att påståendet var idiotiskt. Denna lärare håller på sätt och vis med om att barn är 

beroende av vuxna ”men vi måste ju visa dem på ett bra sätt isåfall, och de klarar jättemycket 

själva, och tror vi på dem, då klarar de det ännu bättre.” Hon anser att det viktiga är att som 

vuxen visa förtroende för att barnet klarar av sina utmaningar. Hon vill uppmuntra barn så att 

de blir självgående. Hon talar dock inte om att kräva av barn att de ska klara saker, tvärtom 

respekterar hon om ett barn inte vill direkt, eller till exempel vill hämta mat i köket med en 

kompis istället för att gå själv. Det hon uttrycker tycker vi är ett förhållningssätt som stödjer 

och pushar barnen att testa nya saker, ta mer ansvar, men som också respekterar barnet i de 

fall då barnet inte känner att det vågar eller kan helt själv först. Hon berättar att hon 

uppmuntrar barnen till att göra saker som barnen känner sig obekväma med och att hon låter 

barn inspirera varandra. De två andra lärarna i samma arbetslag svarade på påståendet på ett 

liknande sätt, men dessa lärares första spontana svar pekar på motsatsen, de säger att 

påståendet är rätt. Sedan utvecklar även de liksom läraren ovan en balans mellan att barn 

behöver vuxna samtidigt som barn klarar mycket själva. Till exempel, “När det gäller 

dukningen, när de är törstiga så klarar de sig själva, de kommer inte och ber oss om hjälp, de 

fixar ju väldigt mycket själva, de hämtar grejer, de klättrar på stolar, de hämtar glas när de är 

törstiga, vi låter dem klara sig själva.” Barnen får också ta ansvar för dukningen, om de vill. 

Alla saker som krävs för att duka till lunch står tillgängliga för barnen och de vill ofta göra 

detta. ”Nu är det ju deras grej, nu är det inte vi som säger att: Är det nån som vill duka idag? 

Är det ingen som frågar så dukar vi”. När det dukas för lunch av barnen, är det på barnens 

egna initiativ. 
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Här följer ett exempel där vi ska visa hur en lärare vägleder ett barn så att barnet självt löser 

sitt problem, här syns tydligt hur läraren kan inge förtroende för barnets förmåga att klara sig 

själv. Läraren ser att en flicka vill ha en plats vid bordet och rita, men alla stolar är upptagna, 

hon ser orolig ut. Denna dialog utspelar sig mellan henne och läraren vid bordet: 

L: X, vad är det du vill? 

X: Rita. 

L: Hur ska du göra då? 

X: Sitta på en stol. 

L: Sitter det någon där på stolen då? 

X: Ja... 

L: Vad får man göra då? 

X: Fråga. 

 

Läraren stödjer henne till att fråga om hon får dela stol med någon. De två första barnen som 

flickan frågar säger nej för de ritar själva och behöver sin plats. Flickan ser inte glad ut. 

Läraren ger inte upp och ber flickan fråga någon till. Hon frågar en pojke som gärna delar sin 

stol. Problemet löst! Alla barnen får i exemplet bestämma själva över sina stolar och ingen 

ytterligare stol behöver klämmas in runt bordet. Läraren ler och pratar lugnt, ställer stödjande 

frågor, uppmuntrar till att fortsätta försöka, visar att flickan kan och får fråga barnen. 

 

Lärarna på småbarnsavdelningen som vi besökte svarar på ett liknande sätt på vårt påhittade 

påstående om att barn är beroende av vuxna och att de inte är kapabla att klara sig själva. Men 

vi tycker att vi ser vissa skillnader, just när det gäller lärarnas syn på barns förmåga att 

deliberera. Vi tror dock att det är naturligt att yngre barn har mindre utvecklade förmågor att 

reflektera över sitt handlande än äldre barn. Lärarna har dock inte visat sig vara mer styrande 

för det, utan snarare mer vägledande. När de konfronterades med vårt påstående instämde de 

endast i att barn är beroende av vuxna, men inte helt i att barn inte kan klara sig själva. 

 
Det beror ju på hur mycket man tillåter, hur mycket de får göra, hur mycket tillit till 

deras förmåga man har. […] Vi är ju inne på idén att ju mer man klarar, desto mer 

växer man som människa. Så tycker vi. Självklart är ju alla beroende av varandra, 

men jag tror inte att någon skulle säga att: Nej, det där klarar du inte för du är för 

liten, på ett fult sätt. 

 

Lärarna på denna avdelning beskriver sig ha ganska stor tillit till barnen för att vara just en 

småbarnsavdelning. Istället för att hindra barn från att göra saker som de inte klarar av verkar 

det som att lärarna tvärtom vill stödja barnens utforskande av sina förmågor. De beskriver 
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avdelningens barn som väldigt små och att de kanske inte har samma förmågor att tänka 

framåt, att förstå effekten av sina handlingar, som till exempel en femåring. Lärarna hjälper 

därför barnen i beslutsprocesser till exempel genom att ge dem ett antal alternativ så att det 

blir lättare. Ett annat sätt är att hjälpa barnen att referera tillbaka till tidigare situationer, och 

ibland även framåt. De små barnen behöver, som lärarna säger, vägledning på en ganska 

grundlig nivå. Samlingen är ett tillfälle som lärarna berättar att de använder för att till 

exempel träna turtagning, till exempel genom att låta var och en i samlingen leka med en sak i 

tur och ordning. Lärarna menar att barnen är så inkörda på turtagning så att när barnen till 

exempel kivas om leksaker är det lätt att referera tillbaka till turtagningen i samlingen. 

 

Vi går nu in på konflikthantering, den andra aspekten under temat barn som aktörer. På 

avdelningen med blandade åldrar säger en lärare att ibland när barnen kommer och ber om 

hjälp angående en konflikt så får barnet svaret ”Ja, men har du pratat med dem?”. Många 

gånger klarar barnen att lösa sina konflikter själva anser hon. Vägledning verkar kunna vara 

väldigt enkel, till exempel anser en lärare att det kan räcka med att svara ”Vad kan man göra 

då?”, när barnet vill något. På så sätt får barnen lära sig att lösa många problem själva. På 

denna avdelning har barnen fått träna på att säga ifrån på olika sätt, bland annat att säga stopp. 

Lärarna har också låtit barnen massera varandra till massagesagor med syftet att de ska lära 

sig att det inte är farligt att ”peta på” varandra. I andra fall som är mer komplicerade berättar 

lärarna på avdelningen med blandade åldrar att de sätter sig med de inblandade barnen och ber 

en i taget att berätta vad som har hänt. Barnen har då ofta olika stil på sina historier, men när 

de pratar med varandra upptäcker de att de inte kan hitta på någonting, till skillnad mot om 

det bara hade varit den vuxne som lyssnade. ”Det är ju bättre att man pratar med varandra än 

att de pratar med oss, men det är klart att vi vägleder dem ju, vi är ju där och kanske styr lite”. 

Här är det tydligt att lärarna vill att barnen själva ska lösa sina problem om de kan, de tror att 

det är mer långsiktigt att låta barnen prata med varandra än att som lärare gå in och säga vad 

som har hänt och att säga vem som har gjort fel. Lärarna har sett att vissa barn faktiskt härmar 

de vuxna och vägleder andra barn i konflikter, att de påminner om att säga ifrån och att de till 

och med kan säga ”Kom nu, nu ska vi gå och prata”. Barn själva kan reda upp hela situationer 

så att de inblandade säger förlåt till varandra. Lärarna anser att om barnen härmar dem, så har 

de ju ändå varit där på sätt och vis. 

 

Ibland kan det dock vara svårt att klara av att lösa konflikter när till och med läraren försöker 

hjälpa till. I ett exempel hittade en lärare ett ledset barn och ett annat barn som gömde sig i en 

buske. Barnen kunde av någon anledning inte berätta vad som hade hänt. Inte mycket mer än 
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att det ena barnet tyckte att det andra skulle säga förlåt, och att konflikten hade något att göra 

med en cykel kom fram. Läraren fick reda på att barnet som gömde sig i busken inte visste 

vad som hade gjort det andra barnet ledset. Läraren beskrev problemet och sin egen roll som 

vägledare såhär: 

 
Y har gjort en grej kan jag tänka mig, men Y vet inte vad det var i det Y gjorde som 

gjorde att X blev ledsen, och X kan inte sätta ord på exakt vad det var som gjorde att 

X blev ledsen. 

 

Det här var problematiskt för läraren. Hon vill att barnen ska berätta vad som har hänt, inte att 

hon ska gissa sig fram tills barnen säger ja. Hon vill inte leda barnen till att de ska säga det 

som de tror att läraren vill höra. Hon gick inte heller med på att Y bara skulle säga förlåt för 

att X ville. Hon ville ju att Y skulle förstå varför. 

 

Jag är ju inte sån människa som tvingar någon att säga förlåt, det är ju det värsta jag 

vet. Man ska ju säga förlåt om man vill det, inte för att man ska det, men nu sa ju 

han det liksom, ”Vill du säga förlåt?” ja han ville det, och då säger Y det, ok, jamen 

då är det väl så då. Då är det väl bra kanske? Eller jag vet inte… 

 

Läraren menar att hon inte känner sig säker på att Y vet varför han säger förlåt. Hon betonar 

att det är viktigt att veta varför man säger förlåt, att man förstår vad som har gjort den andra 

ledsen. Hon vägrar att tvinga barn att säga förlåt. 

 

När vi frågade lärarna på småbarnsavdelningen om de tycker att barnen är kapabla att lösa 

konflikter själva ibland svarade lärarna att de alltid har ett öga och ett öra på vad som händer. 

Även här på småbarnsavdelningen säger lärarna att barn borde kunna ges mer tillit till att lösa 

problem. På samma gång som vi får höra att de tycker att de går in och hjälper i konflikter för 

tidigt ibland, säger de också att konflikter kan bli våldsamma, och: 

 
Då har man ju inte tid och vänta och då måste man gå in för att ge dem verktyg hur 

de kan lösa en konflikt på ett annat sätt. Det är mycket där beroendet kommer in att 

man ska lära ut andra sätt att lösa konflikter eller lösa problem över huvud taget. 

 

Barnen får lära sig att använda viktiga ord som kan användas när någon inte vill, till exempel 

stopp. De har också tränat teckenförstärkning med barnen, bland annat fel, sluta, snäll. De vill 

att barnen ska kunna säga ifrån istället för att bara skrika. Då är det viktigt, tycker lärarna, att 

vara där och förstärka eller förtydliga barnens uttryck för de andra så att inte barnet som säger 

stopp ”manglas på” ändå. Dessa tecken och ord lärs både ut i själva konflikterna, men också i 

andra sammanhang. Lärarna använder till exempel böcker som utgångspunkt för att tala om 

olika problem. Ännu ett viktigt verktyg för att förstå och lösa konflikter är empati, som 
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lärarna arbetar mycket med tillsammans med barnen. Böcker är även då ett användbart 

verktyg, att prata om någon annan i samma situation, eftersom lärarna anser att det kan vara 

enklare att prata om hur någon annan känner. Empati tränas också i konflikter, där lärarna 

försöker ställa frågor som till exempel ”Hur skulle du tycka...?” till barnen så att de själva 

förstår. 

 
Man försöker sätta ord på känslan, dels den som har blivit kränkt, för det är ju en 

kränkning, och dels den som har gjort det, för man vill ju komma åt  det där att man 

ska förstå vad man gör, att man slutar inte bitas för att fröken säger, utan man ska 

förstå att det är fel för att det gör ont på den andra. 

 

Tankar av det slag som i citatet ovan har återkommit flera gånger i våra intervjuer. Det verkar 

därför som att lärarna anser att detta, att barn förstår varför de ska eller inte ska göra en sak, är 

en central del i barns utveckling till självständiga kompetenta aktörer i samhället. Barn får här 

från början lära sig att förstå saker istället för att lyda. Självklart tillåter lärarna samtidigt inte 

att någon blir slagen på förskolan, men om barnen får verktyg för att förstå behöver kanske 

läraren inte göra en auktoritär markering över huvud taget. 

 

Sammanfattningsvis för detta tema i resultatet har vi tagit upp två aspekter där vår tolkning av 

lärarnas budskap är att barnen klarar av många nya saker när lärarna visar att de tror på 

barnen och om barnen får vägledning av lärarna. Skillnaden i stödet visar sig, som vi förstått, 

i att den vuxne ger mer eller mindre vägledning. Lärarnas berättelser tyder på att de alltid 

visar lika mycket förtroende för barnens förmågor oavsett situation. 

 

5.2 Paradigmskifte 

Under detta tema tar vi upp huruvida lärarna ser på en förändring av sin verksamhet. Lärarna 

berättar här hur det var förr och hur det är nu. 

 

När lärare på småbarnsavdelningen jämför hur det såg ut på förskolan för ungefär ett 

decennium sedan med idag så ser de tydliga skillnader. De påpekar att det inte fanns något 

inflytande för längesedan och att det var de vuxna som styrde över barnen. Även om det är 

mycket som lärarna anser har förändrats så menar de ändå att det på vissa områden 

fortfarande finns kvar attityder inom förskoleverksamheter idag där barnen inte har så mycket 

att säga till om. En lärare berättar att ”Det kommer ni märka när ni kommer ut, matsituationen 

där kan man pröva vilka värderingar man har för fortfarande är väldigt många att man ska äta 

upp maten och så men där har vi sett en skillnad”. Lärarna på småbarnsavdelningen belyser 
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att det för bara sex år sedan såg helt annorlunda ut på avdelningen jämfört med nu, att det då 

var mycket styrt och att många äldre lärare som skulle gå i pension ansåg att barnen skulle äta 

upp allt på tallriken innan de tilläts gå från bordet. Lärarna ser det som mycket positivt att det 

har blivit förändringar i förhållningssättet mot barn. ”Ja, där är det så skönt att det har blivit 

förändring, där var det verkligen, om man ska tala om kränkningar, så var det kränkningar av 

barn. De fick liksom sitta kvar och ”de skulle äta upp sin mat”. I en situation då ett barn tagit 

för mycket mat så menar lärarna att deras nuvarande sätt att bemöta det på är att prata med 

barnet och fråga om barnet till nästa gång kan prova att ta en mindre portion. Lärarna försöker 

också vara med när barnen ska ta mat och kommer tillsammans överens om hur mycket mat 

som barnet kan börja med och tala om att det senare kan fylla på med mera mat om det vill ha 

mer. Förändringarna inom läraryrket anser lärarna på småbarnsavdelningen är en utmaning. 

 

Samtidigt var det ju lättare att hålla ihop barngruppen förr när det var den här 

respekten för... eller det var mera rädsla kan man nästan säga, man gjorde som 

fröken sa. Nu är det så väldigt många viljor överallt, så. Det är mycket roligare att 

jobba men samtidigt så (skratt) kan det ju vara rätt så intensivt med alla dessa viljor. 

 

Det läraren säger här är att de inte längre är auktoritära på avdelningen, vilket leder till att 

lärarna inte längre vill tvinga barn till att lyda. Något som lärarna på småbarnsavdelningen 

nämner flera gånger är betydelsen av att fånga barns intresse. Vi tolkar lärarna som att de idag 

beaktar barnens viljor genom att de bland annat försöker fånga barnens intresse istället. Det 

finns dock än idag utmaningar kvar enligt lärarna, till exempel kan blöjbytet bli så hektiskt så 

att de inte hinner vara så bemötande som de vill mot barnen: 

 

För där handlar det också om inflytande just det här att kunna klättra upp och att man 

ska kunna ha ett samspel med dem, men det kan vara så krasst emellanåt […] blir lite 

löpande band-principen. 

 

Trots att lärarna berättar att det inte alltid blir som de tänkt sig, på grund av bland annat 

tidsbrist, så lyfter de fram att de har en grundvärdering om vikten av att samspela med barnen. 

De gör vad de kan för att barnen ska bemötas som människor utifrån de möjligheter de har i 

verksamheten. Som vi förstår detta vill lärarna ha ett samspel mellan barn och vuxen. 

Samtidigt menar de att barn inte alltid får ta egna beslut, som till exempel när de ska vila, att 

lärarna därför måste bestämma över dem. Men att det finns olika sätt att göra detta på. Förr i 

tiden så kunde barn bemötas på ett för dem bryskt sätt där någon sa ”Nu sover du, var tyst 

med dig.” Ett sådant förhållningssätt mot barn är något som lärarna idag inte längre vill arbeta 

efter, istället framhäver de vikten av att diskutera tillsammans med barnen. Med dagens metod 

säger läraren kanske ”du vet ju att du behöver sova för att du ska orka leka sen”. Ett sådant 

bemötande tycker vi visar på respekt för barnets åsikter eftersom läraren försöker förklara för 
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barnet så att det så småningom får förståelse för att det läraren säger kan vara en bra idé trots 

allt, fastän det kanske kändes fel för barnet från början.  

Olika förskolor under samma tid och till och med olika avdelningar på samma förskola, kan 

vara väldigt olika. Detta blev tydligt i intervjun då en av lärarna på avdelningen med blandade 

åldrar berättade om skillnader jämfört med den arbetsplats hon hade tidigare. 

 

 

Jag kom från ett ställe där det var väldigt strikt, ordning och reda, alla går ut 

samtidigt. […] Jag tyckte det var jättejobbigt, alla skulle sitta på mattan, alla skulle 

vara med i samlingen… 

 

Skillnaden mellan de två arbetsplatserna var stor. ”Det var ju som natt och dag”. På den 

förskolan där hon arbetar idag finns visserligen rutiner och ramar, men samtidigt behöver 

barnen inte delta i samlingen om de inte vill. Barnen bjuds in till samlingen på ett liknande 

sätt som på småbarnsavdelningen i vår undersökning. 

 

Sammanfattningsvis har vi fått ett tydligt intryck av att förskolorna där lärarna arbetar är i 

förändring. Förändringen beskrivs framförallt som att barn får mer inflytande och att de 

beaktas  

i högre grad idag än förut. Denna förändring verkar enligt dem ske i olika takt på olika 

förskolor och avdelningar vilket därmed gör varje arbetsplats speciell. Varje arbetslag är 

uppbyggt av olika människor med olika erfarenheter. Detta verkar utifrån vad vi har hört vara 

en avgörande faktor för vilka normer som råder i arbetslaget. Lärarna vi har intervjuat verkar 

positiva till förändringarna som sker, även om de kan leda till nya utmaningar. 

 

5.3 Att söka barns egen syn 

Detta tema handlar om lärarnas berättelser om hur de försöker förstå och ta ställning till barns 

åsikter och viljor. Vi kommer att ta upp flera aspekter, några av dem går också att koppla till 

nästa tema om relationen mellan barn och vuxna eftersom dessa två teman verkar stå väldigt 

nära varandra. De aspekter vi tar upp här handlar om hur lärare kan avbryta barns aktiviteter 

på olika sätt, en annan aspekt är att lyssna på alla barn i en barngrupp. De aspekter som 

gränsar till nästa tema är hur kommunikationen mellan barn och vuxen kan underlättas av den 

vuxne, hur lärarna visar barnen att de vill hjälpa dem, och sist tar vi upp ett exempel som visar 

på betydelsen av att ha tålamod i samtal med barn. 

 

Först lyfter vi här hur lärarna på småbarnsavdelningen arbetar för att barnen ska trivas med de 
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situationer de hamnar i på förskolan. Lärarna vi har intervjuat har uttryckt stor respekt för 

barns önskningar och viljor. Vi har dock inte uppfattat att denna respekt innebär att barnens 

viljor får mer tyngd än vuxnas, vi har snarare sett tendenser på olika sätt att få fram ett 

samarbete. Lärarna medger att det kan innebära att avbryta vissa barns lekar när lärarna delar 

upp dagen, men då gäller det att dels förbereda barnen för avbrotten, men också att göra det 

nya intressant och meningsfullt. De är tydliga med att de alltid försöker att förbereda barnen 

för vad som komma skall. Lärarna berättar att deras små barn vanligtvis leker ganska korta 

lekar, så de brukar försöka fånga upp barnen när de är färdiga, och leda in dem i 

samlingsrummet. Lärarna berättar också att deras närvaro i ett rum ibland kan räcka för att 

barnen ska komma. Annars försöker de alltid att avsluta leken på ett fint sätt, även om de 

erkänner att det kan hända att det ibland kan råka bli ett mer abrupt slut. Ett annat sätt att 

minimera avbrott på är när de har samling utomhus vid kullen, då brukar en lärare gå i förväg 

och förbereda samlingen så att barnen inte hinner börja leka, det handlar här om att vara steget 

före. 

Det är dock svårt att vara steget före hela tiden, blöjbyten kan som sagt ibland likna löpande 

band-principen, men lärarna försöker motverka detta genom att förbereda och motivera barnet 

till att själv vilja byta blöjan. 

 
Ja, för det händer ju också att de protesterar och säger att de vill göra saker, då kan 

man ju liksom ge dem det alternativet: ”Men då tar jag X istället här för han har ju 

inget för sig, så får du leka färdigt så tar vi det sen.” Då kommer de ju oftast 

självmant sen när de har gjort färdigt det de skulle. 

 

Dessutom har vi sett hur lärarna på småbarnsavdelningen sprider en stämning av lugn över 

hela förskolan. Lärarna pratar lugnt och använder lugna gester. Det är kanske därför de till 

exempel säger att barnen för det mesta gillar att byta blöja, de tror att barnen uppskattar att få 

en helt egen stund med en vuxen. 

 

Det finns många fler aspekter för barns perspektiv, därför lämnar vi nu komplikationen runt 

avbrott. En av lärarna vi har intervjuat svarar på frågan om hur de ger barnen inflytande, med 

att olika barn kan tycka olika om en sak. Därför är det inte alldeles lätt att ge alla barn 

inflytande, och det blir därför svårt att helt överlåta ett beslut till en barngrupp. Olika barn är 

olika bra på att säga vad de vill, så personalen måste försöka förstå vad även de barn som inte 

är så utåtagerande vill. 

 
Man ska ju komma ihåg att man också stöttar de andra idéerna också, att man tar 

dem till diskussion för det är så det blir demokratiskt. Om man säger att nu börjar vi 

och gör det här till ett djungelrum och sen efter tre veckor gör vi om det till ett 

bilrum. 
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Pedagoger behövs ofta i barns beslutsprocesser för att hjälpa dem så att alla barns önskningar, 

alltså alla olika önskningar, tas tillvara. Samtidigt går det också att öva på till exempel 

turtagning med barnen. Turtagning kan, menar läraren, användas som ett hjälpmedel i 

beslutsprocesser så att alla får något sagt. 

 

I konflikter rör det sig inte bara om olika önskningar som ovan, men om barns olika 

uppfattningar. En av lärarna på avdelningen med blandade åldrar berättar om hur hon lyssnar 

på barnen och på så sätt ger dem inflytande i konflikten. Men det här är inte så lätt som det 

låter. Det verkar kunna finnas många olika anledningar till varför kommunikationen mellan 

barn och vuxna kan vara svår. En av de svårigheter som kan uppstå verkar enligt läraren ligga 

någonstans i barnets förmåga att berätta. En annan förmåga som kanske kan vara begränsad 

för barnen är deras förmåga att lyssna tillräckligt noga och förstå vad andra säger. Läraren 

berättar att hon brukar använda penna och papper för att rita upp konflikter som uppstår. 

Barnen berättar vad som har hänt och läraren ritar upp det. Det handlar bara om enkla figurer 

på papperet som gör olika saker, till exempel knuffar de varandra, ansiktsuttryck illustrerar 

känslor. Tillsammans med barnen använder de då bilden som hjälpmedel för att avgöra vad 

som har hänt. Hon menar att det blir mycket klarare för barnen vad som har hänt om barnen 

kan se konflikten samtidigt som de samtalar om den. När de sedan har kommit överens om 

vad som har hänt kommer alltid frågan från läraren: ”Hur kunde vi göra istället?” 

 

En annan svårighet som kan uppstå när det gäller att komma åt barnens uppfattningar kanske 

kan vara kopplad till barnens förtroende för de vuxna. Lärarna berättar att många barn tycker 

att konflikter är jobbiga, många springer iväg och gömmer sig när de vet att de har gjort något 

dumt. Lärarnas svar är inte att vara auktoritära, de lägger istället all kraft på att visa att de vill 

hjälpa barnet, som detta utdrag visar: 

 
Ja, vi tar ju inte fram dem, vi lockar ju fram dem. Vi säger ”Men vi ska bara prata”, 

säger man bara att ” vi ska bara prata, jag är inte arg… jag är inte arg på dig…” 

 

Här framgår för det första att läraren inte vill skälla ut barnet, men hjälpa det. En annan viktig 

aspekt vi tror oss se här är upprepningen. Läraren illustrerar här för oss hur hon kan säga 

samma sak flera gånger till ett barn. På så sätt får barnet flera chanser att höra budskapet, och 

det kanske behövs? Det läraren säger kanske kan bli som ett kommando för barnet om inte 

barnet hinner förstå. En lärare berättar att det kan bli så att barn får skulden för allt och får för 

sig att vad de än gör så blir det fel, hon säger att det som kan hindra ett sådant beteende är att 

visa att konfliktlösning inte är farligt, och att lärarna försöker hjälpa till. Här följer en dialog 
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som utspelade sig mellan en lärare och ett barn, observera upprepningen. De har pratat i 

ungefär en minut innan vi hann börja spela in: 

 

L: Vad var det du kastade på X? Vad var det för nåt? 

B: Lego. 

L: ...Lego ja…mm. Varför gjorde du det? Blev du arg på X? 

B: Jaa. 

L: Varför blev du arg på X då? 

B : Det var det bara… 

L: Vad sa du? 

B: Jag bara bidde arg på X. 

L: Du bara blev arg? 

B: Aa. 

L: Men hade det inte hänt nånting då då eller? 

B: Nee, ingenting. 

L: Men varför blev du arg om det inte har hänt någonting? 

B: Jaa, jag bidde jättearg. 

L: Jaa, men det hade ju inte hänt nåt…hade inte X gjort nånting? 

B: Nej. 

L: Hon hade inte det? Men hur kom det sig då att du blev så jättearg på X när hon 

inte… 

B: Jag bidde bara arg. 

L: Jaa, men X hade ju inte gjort nå säger du ju?… 

B: Joo. 

L: Vad hade X gjort då? 

B: X nypte mig. 

L: Nej, nypte X dig? 

B: Ja och då bidde jag arg på X. 

L: Var nypte X dig, B? 

B: Här…här gjorde X… (visar) 

L: Nu får vi gå och prata med X igen. 

Den här dialogen visar att det kan vara så att ett barn har lättare att berätta vad det har gjort 

för fel själv än att berätta vad det andra barnet har gjort. Hade det inte varit för den här envisa 

läraren hade det aldrig kommit fram. I detta exempel är vi osäkra på varför det tar så lång tid 

för pojken att berätta vad som har hänt. Är det för att han inte kommer ihåg? Är det för att han 

hellre vill berätta om sina egna känslor och om vad han har gjort? Är det för att han inte vågar 

berätta att X har nypt honom, tror han exempelvis att läraren inte skulle lita på vad han säger? 

Eller kan det vara så att han först inte förstår vad han ska berätta om? Nu var det så att B var 

lika envis som läraren, B krävde att få vara arg och ville inte gå och leka förrän han hade fått 

prata med en lärare. Han bemöttes i samtalet med envishet och tålamod av läraren, eftersom 

det var tydligt att det var något han försökte få ur sig. Vi vill också påpeka att lärarens öppna 

frågor i samtalet ger barnet en chans att själv utveckla sin historia, istället för att läraren ger 

förslag på vad som har hänt. 
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För att knyta ihop detta tema har vi utifrån vårt material upplevt en betydelse av att arbeta för 

att motverka avbrott i barnens aktiviteter. Lärarna berättar om flera olika sätt att undvika 

avbrott på. Lärarna har också berättat om att alla barns olika åsikter och tankar ska tas tillvara 

på. För att underlätta kommunikation i förskolan behöver läraren också ibland anpassa 

samtalet efter barnens förmågor att uttrycka sig och att förstå budskap. Vi har också fått höra 

att det är viktigt att som lärare visa sin välvilja, att läraren finns för att hjälpa barnet, inte 

stjälpa barnet. Det sista vi har visat är att det går att ta reda på mer ifrån barnets perspektiv om 

läraren är tålmodig. 

 

5.4 Relationen mellan barn och vuxna 

Vi ska nu gå in på vårt fjärde tema som handlar om just förtroende, som vi redan har tagit upp 

till viss del under föregående tema. Våra intervjuer och observationer indikerar att barns 

förtroende för vuxna har en viktig koppling till barns förmåga att kunna förmedla sina 

önskningar och uppfattningar. Därför ska vi här utveckla vidare hur lärarna beskriver sitt 

arbete för att bygga en förtroendefull relation mellan barn och vuxen. Vi har redan sagt att det 

är viktigt att visa barnen sin välvilja och att ha ett stort tålamod för barnet. Det är just det här 

som detta tema kretsar kring, så vi kommer här endast att försöka beskriva detta ytterligare. Vi 

försöker med hjälp av lärarnas berättelser visa hur en relation kan stärkas men också 

försvagas, beroende på hur läraren bemöter barnet. 

 

Som vi berättade under temat barn som aktörer kan det hända att barn springer och gömmer 

sig när de känner på sig att vuxna vill reda ut en konflikt. Lärarna på avdelningen med 

blandade åldrar har under flera tillfällen kunnat visa hur de gör när de samtidigt som de kräver 

att barnen ska komma och ordna upp en konflikt, motiverar varför och berättar att de bara vill 

hjälpa. Ett sätt att visa barnen respekt på är att lärarna ofta gör bedömningen att konflikten ska 

lösas någonstans där de inblandade kan prata ifred. En lärare berättar att hon har arbetat upp 

ett förtroende med barnen. Som vi förstår henne är det något ömsesidigt. Att bli arg verkar 

hon tycka är negativt för förtroendebandet mellan barn och vuxen, så hon tillåter sig endast att 

bli ”lite argare” om hon själv har sett precis vad som har hänt, men inte för arg. En lärare på 

småbarnsavdelningen säger att ett barn kan bli kränkt om lärarna blir ”jättearga” på det. Vi 

tolkar det som att den vuxne samtidigt ska visa att denne bryr sig om vad som händer, visa att 

denne är bekymrad, men ändå inte göra det på ett negativt sätt. I följande citat framgår tydligt 

hur viktigt en lärare anser att det är att barnen känner att läraren bryr sig om dem: 
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Vi vill ju deras bästa, och det är det vi vill att de ska känna, att vi vill deras bästa, 

och känner barnen det, ja då får de förtroende för oss, och då funkar ju allting 

ganska bra” […] Det ger så otroligt mycket, och just det att man får de med sig, 

man känner att de vet att man tycker om dem. Så det är så härlig känsla. 

 

Hon berättar att det verkligen känns att barnen förstår att hon vill hjälpa dem. Hon använder 

så starka ord om hur det känns när barnen förstår att hon vill hjälpa dem så att vi vågar påstå 

att hon älskar sitt yrke. Här syns framförallt en medvetenhet om att varje barn har en egen syn 

på världen. 

 

För att sammanfatta våra intryck utifrån intervjuer och observationer så verkar lärarna 

bestämma över barnen att konflikter ska lösas samtidigt som de verkar vara noga med att visa 

sin välvillighet. Det verkar som att lärarna tycker att för mycket ilska kan motverka relationen 

mellan barn och vuxen samtidigt som det även kan motverka relationen om lärarna bryr sig 

för lite. Det verkar som att lärarna vill att barnen ska känna att det lönar sig att prata med 

vuxna, att de får sin röst hörd, och att lösningen är lönsam för alla barn. Som vi har förstått 

det handlar det om att bygga upp ett förtroende mellan barn och vuxen. 

 

5.5 Normer  

Vår sista del i resultatet handlar om hur lärarna anser att de arbetar för att bra normer ska råda 

i förskolan. Vi försöker beskriva hur lärarna anser att de arbetar för att normer ska 

upprätthållas. De normer vi skriver om är de som vi har förstått att lärarna tycker är viktigast. 

 

Vårt intryck av hur småbarnsavdelningens personal tycker att de får gå in och avbryta barn är 

intressant med tanke på hur lärarna arbetar för att upprätthålla normer. Vi har redan skrivit om 

detta under tidigare teman, att lärarna verkar vilja låta barnen försöka att klara av mycket 

själva. Men lärarna säger också att de ibland avbryter barnen abrupt i olika situationer, trots 

att de inte verkar vara särskilt stolta över det. 

 
Om någon är osams om någon grej, att man liksom går in och tar den och säger 

”Men nu tar jag den här” något sånt. Alltså det händer. 

 

Vi upplever det som att lärarna egentligen tycker att det är fel, men samtidigt bekvämt eller 

viktigt att få direkt verkan. Lärarna har beskrivit det här beteendet både i samband med att 

leda barn in i en ny aktivitet, men också i konfliktlösningar. Framförallt har stress beskrivits 

som en av de avgörande anledningarna till varför de inte alltid hinner prata med barnen. En 

lärare berättar att det är viktigt att i vissa fall gå in och abrupt avbryta något, till exempel om 
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ett barn pucklar på ett annat, annars kan barnen känna att de normer och verktyg som de har 

skapat tillsammans, t.ex. att säga stopp, inte har någon verkan. Som vi har förstått det kan 

lärarna ställas inför detta dilemma mellan att respektera barnens inflytande över sina egna 

aktiviteter eller att istället skydda barn från skada, försvara normer och se till att planeringen 

av dagen följs. 

 

Lärarna på småbarnsavdelningen har beskrivit hur de upprätthåller viktiga normer på ett sätt 

som vi har tolkat som auktoritativt. De är så att säga både bestämda med att många normer 

ska råda, men arbetar samtidigt med att hos barnen skapa förståelse för de normer som lärarna 

driver på. Två exempel på det är förbud mot att bitas och turtagning. Lärarna arbetar 

kontinuerligt med att driva på normerna i samspel med barnen, i samlingen t.ex. berättar 

lärarna att de tränar in olika normer och traditioner med barnen. De försöker få barnen att 

känna något för normerna och förstå i den mån de kan för sin ålder, empati är en viktig del 

här. Likadant arbetar lärarna på avdelningen med barnen med blandade åldrar, fast kanske på 

en mer avancerad nivå. Där pratar de bland annat om kamratskap och de gör 

samarbetsövningar där barnen lär sig att lita på varandra. På så vis driver lärarna bland annat 

på en norm om respekt för andra barn. På förskolan med blandade åldrar har vi också sett 

andra normer som lärarna är tydliga med. Vi har fått ett starkt intryck av att lärarna bestämmer 

att konflikter ska lösas. 

Vi säger inte ”Jamen ok, vi struntar i det där...”, utan de får ju konfronteras och ta sitt 

ansvar liksom. Jag tror att alla är vana vid det, de vet ju att såhär är det. 

 

Samtidigt säger den här läraren att barnen klarar många konflikter själva, ibland räcker det 

med att visa att hon tror på att barnen kan själva. Det är dock svårt att som lärare veta när en 

konflikt verkligen är löst säger hon, särskilt när barnen själva ska lösa den. Överlag har 

barnen mycket inflytande på förskolan med blandade åldrar, särskilt de äldsta. Läraren 

berättar att de sätter en stor ram, och inom den ramen har barnen mycket stora möjligheter att 

påverka sin vardag. Utanför ramen står till exempel planering av veckans mat, barnen kan inte 

själva bestämma en sådan sak. Beslut som barnen har makt över är exempelvis vad som ska 

göras efter maten, berättar läraren, de har själva bestämt att de kan leka lugna lekar och att 

läsa bok, och bara i de rummen som är en bit bort ifrån de barnen som sover. Vi förstår att 

lärarna givetvis har medverkat i barnens beslut, men det är kanske just det som har 

möjliggjort en så stor ram. 

 

Vår summering av detta sista tema är att lärarna själva sätter en ram för förskolan där många 

normer och regler ingår. Samtidigt arbetar lärarna aktivt med att barnen ska få förståelse för 
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dessa normer och regler som utgör ramen, på så sätt kan även barnen få möjligheten och 

viljan att själva upprätthålla denna ram. Lärarna försvarar barnen utifrån denna ram, och vi 

har sett hur de stödjer barns försök att använda ramen som ett verktyg i deras relationsarbete. 

 

5.6 Koncentrat av resultatet 

I denna avslutning koncentrerar vi resultatet och relaterar det till våra frågeställningar. Vårt 

syfte inför denna uppsats har varit att ta reda på hur pedagoger tolkar sitt uppdrag när det 

gäller att göra barn delaktiga i skapandet av normer i förskolan, och i studiens frågeställningar 

skiljer vi på lärarnas berättelser och deras faktiska handlingar. Vi har nu både observerat 

lärarnas faktiska arbete och intervjuat lärarna, men vi har i vårt resultat inte sett någon större 

skillnad mellan dessa två områden. Vi har dock sett att lärarens arbete med barn inte alltid är 

så lätt i praktiken, i vissa fall har det varit svårt att komma fram till lösningar i konflikter. 

Anledningen till att vi har sett så liten skillnad på lärarnas arbete i observationerna relaterat 

till deras berättelser kan bero på att vi har haft begränsad tid för denna studie, trots det har 

vårt resultat gett oss gott om värdefull information för att kunna diskutera vår huvudsakliga 

fråga. Samtidigt vill vi inte påstå att vi skulle ha hittat någon större skillnad på våra resultat 

för de två frågorna om vi hade haft mer tid för vår studie. Kort sagt har vi fått fram så lika 

svar på båda våra frågeställningar, så vi besvarar båda frågorna tillsammans i detta koncentrat 

utifrån både intervjuer och observationer. Vi har inte heller riktigt kunnat se någon skillnad i 

värderingar hos de lärare vi intervjuat, vi utgår därför ifrån att lärarna vi har intervjuat har en 

liknande syn på sitt uppdrag. 

 

Vårt resultat pekar på att lärarna tror att barn klarar av mer om lärarna visar att de tror på 

barnen och om barnen får stöd som samtidigt lämnar utrymme för utmaningar. Genom att 

justera mängden vägledning får barnen en utmaning samtidigt som barnen visas förtroende 

för deras förmågor. Vi kopplar detta till vår frågeställning eftersom vi uppfattar detta som ett 

av lärarnas sätt att göra barnen till aktörer med inflytande i förskolan. Lärarna har också sagt 

oss att förskolan som verksamhet förändras till att ge barn mer inflytande och att deras åsikter 

beaktas mer nu än förr, lärarna är positiva till det. Apropå barns inflytande har lärarna också 

visat att de respekterar barns pågående aktiviteter i så hög grad de kan. De tar också hänsyn 

till barnens olika sätt att se på saker och de anpassar mötena med barnen för att komma 

närmare barnens perspektiv. Välvillighet och tålmodighet verkar också ha varit två för lärarna 

viktiga verktyg för att ge barn mod att delta och att uttrycka sina upplevelser i olika 

situationer. Lärarna har visat att det handlar om att bygga en förtroendefull relation mellan 
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barn och vuxen, och att det både går att stärka den och att försvaga den beroende på hur 

läraren bemöter barnet. Lärarna berättar att positiva effekter för relationen ges av att barnen 

känner att det lönar sig att ta hjälp av vuxna, däremot kan negativa effekter bero på för 

mycket ilska eller likgiltighet gentemot barnet. Utifrån vad lärarna har visat oss förstår vi att 

de upprätthåller normer i förskolan med hjälp av välvilja, god kommunikation och förtroende, 

vilket innebär att lärarna är medvetna om och tar hänsyn till att barn är aktörer med en egen 

syn och vilja. Därför arbetar lärarna kontinuerligt med att tillsammans med barnen skapa en 

förståelse för normerna så att barnen själva i sin tur känner sig motiverade till att stödja 

normerna. 
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6 Diskussion 

Vi har hittills utifrån våra frågeställningar fördjupat oss i styrdokument och 

forskningslitteratur och sedan presenterat ett resultat utifrån vår studie. I diskussionen ska vi 

jämföra och diskutera dessa olika delar med varandra, samtidigt som vi utgår ifrån ett 

barndomssociologiskt perspektiv. Vi anser att Lpfö 98 är det mest centrala dokumentet för 

förskolan, och eftersom vi anser att de fyra dokument vi har lyft i bakgrunden har ungefär 

samma barnsyn, så kommer vi att endast referera till Lpfö 98 i diskussionen. Med hjälp av 

våra intervjuer och observationer ska vi nu diskutera olika aspekter som kommit fram i 

studien angående hur lärare tolkar demokratiuppdraget när det gäller barns inflytande över 

normer i förskolan. 

 

6.1 Förskollärarens uppdrag är tolkningsbart 

Barnrättskonventionen och de tre styrdokument som förskollärare har att förstå sitt uppdrag 

utifrån är tolkningsbara. Barndomssociologin är enligt oss en rörelse mot en syn på barn som 

egna aktörer med egna personligheter. De är fullständiga ”beings” och inte några ofärdiga 

projekt. Det finns många formuleringar i Lpfö 98 som framställer barn som aktörer, dvs att 

barn är aktiva deltagare i verksamheten. Samtidigt kan dock andra formuleringar, särskilt i de 

tre andra dokumenten, lyfta fram barn som omogna och passiva framförallt när det gäller 

demokrati i förskolan. Vår tolkning av dokumenten är att de är otydliga när det gäller att ge 

barn förtroende för att delta i upprätthållandet av demokratin i förskolan. Resultatet i vår 

studie beskriver lärare som engagerar och stödjer barn till att lösa sina problem själva. Detta 

gäller alla typer av situationer, både barns egna utmaningar men också situationer där barn 

måste ta hänsyn till andra personer. Vi anser att ett förhållningssätt mot barn, där lärarna 

inbjuder och stödjer barn till att uttrycka sina viljor i så god mån som de kan, ger barnen fler 

möjligheter till inflytande än om lärarna hade ansett att barnen är ofullständiga ”becomings” 

som inte kan ta ansvar för sig själva ännu. Det enda sättet för ett barn att få sin vilja igenom 

på en förskola där bara lärarna bestämmer är kanske genom att överkomma eller undvika de 

lärarna, de lärarna förlorar då kanske allt sitt inflytande över barnet vilket vi tror kan vara 

farligt. Vi tror att det går att se på saken som att båda parter vinner på att barn får möjligheten 

att uttrycka sina synsätt. Barn får då inflytande genom att bli lyssnade på och få sina åsikter 

respekterade, vi tror att det ger en trygghet att kunna påverka sin situation. Lärarna får i sin tur 

troligen mer information om hur barnen tänker samtidigt som de kanske bemöts av barnen 

med mer respekt och förtroende. Lärarna i vår studie har enligt oss reflekterat över vad 

demokrati i förskolan betyder för dem, vår upplevelse är att de ser barn som ”beings” med 
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egna förmågor och viljor som behöver tas tillvara på. Lärarnas intresse för demokrati verkar 

ha lett till att de har mer utförliga tankar om jämlikhet i förskolan än vad dokumenten själva 

uttrycker. Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv anser vi att styrdokumenten och 

barnrättskonventionen bör reflekteras över av alla lärare så att en medveten tolkning görs när 

lärare definierar sin yrkesroll. 

 

6.2 Samarbete 

Vi kan konstatera att ett samarbete mellan barn och vuxen är fördelaktigt för en 

demokratisering av förskoleverksamheten enligt bland andra författarna Eriksson (2009) som 

skriver om barnen som medkonstruktörer och lyssnande, och Pramling m.fl. (2010) som 

beskriver praxisforskning som handlar om att utveckla verksamheten utifrån lärarnas försök 

att komma närmare barns perspektiv och barns meningsskapande. Vi ser detta som en 

demokratisering i och med att även barnen får inflytande utifrån sina förmågor att uttrycka 

sig då läraren försöker att möjliggöra en kommunikation med alla barn, och inte efter sin 

mognad såsom det framförs exempelvis i Lpfö 98. På så vis kan ett samarbete skapas genom 

att lärarna, som på många sätt har den verkställande makten över normer och verksamhet, 

anstränger sig för att möjliggöra en fungerande kommunikation med barn, vilket gör att de 

kan ta hänsyn till barns perspektiv i högre grad. Även vårt resultat har visat på lärare som 

anstränger sig för att komma åt barnens berättelser. En lärare använder papper och penna som 

rekvisita till konfliktlösning. Vår uppfattning är att det både hjälper barnet att få en översikt 

över vad det berättar och kan få ett tredje persons perspektiv på sig själv. Vi ser det som ett 

effektivt exempel på hur läraren kan hjälpa barnet att ge den vuxne eller andra barn 

information. Ett annat exempel på samarbete ifrån resultatet är hur lärarna är medvetna om 

barnens aktiviteter och försöker hitta olika sätt att få barnens aktuella intressen att fungera 

ihop med planeringen av dagen. Samtidigt som vi här har beskrivit en relation mellan resultat 

och forskning, ser vi också att exempelvis Lpfö 98 kräver att barn ska få utveckla sina 

förmågor att uttrycka sina tankar och att kommunicera, och vi anser att ett samarbete av det 

slag vi har beskrivit ovan möjliggör att dessa förmågor kan komma att utvecklas. Varken den 

forskning vi har behandlat eller lärarnas berättelser har emellertid använt sig av ordet 

samarbete i någon hög grad, men vi anser att en diskurs om samarbete mellan barn och vuxen 

saknas nästan helt och hållet i exempelvis styrdokumentet Lpfö 98. 
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6.3 Målinriktad vägledning 

Den forskningslitteratur vi har behandlat i denna uppsats har på flera sätt gett argument för en 

målinriktad vägledning. Vi har förstått Göncö och Cannella (2006) som att det är viktigt att 

tillsammans med barn i konfliktsituationer komma överens om att försöka hitta en lösning. 

Även enligt Englund (2007) är det viktigt att sträva mot att försöka förstå andras synsätt. Ett 

av forskningslitteraturens budskap är enligt oss att samtal med barn ska vara inriktade på att 

hitta lösningar. Även på denna punkt ser vi en likhet med vårt resultat. Både intervjuer och 

observationer har visat oss att lärarna kan vara bestämda med barnen att lösa konflikter. Vi har 

också sett hur lärarna vägleder barn genom samtal, lärarna uppmanar och uppmuntrar barn till 

att hitta ett sätt att lösa sina problem. Lärarna hjälper barnen att utveckla sina tankar, vilket 

kan jämföras med att helt säga åt barnen vad de ska göra. Vi anser att detta arbete utvecklar 

barn som så småningom kan lösa problem själva och som kan vägleda andra barn. På denna 

punkt är Lpfö 98 ganska likstämmig, där står att barn ska utveckla förmågor att försöka förstå 

andras perspektiv, hantera konflikter och att reda ut missförstånd. Kanske har lärarna fått 

inspirationen till sitt arbetssätt på denna punkt ifrån Lpfö 98. Även ett fokus på att sträva efter 

lösningar på problem och inte endast fastna i felen kan vi se i Lpfö 98 med dess markering på 

att barn ska utveckla förståelse för beslut, normer, och för sig själva och sin omvärld. Empati 

är ett annat ord som lärarna i studien har använt mycket, och det har varit ett av deras mål för 

barnens utveckling i samband med förståelse. Att stärka barns förmåga att känna empati och 

omtanke om andra är enligt Lpfö 98 en del av lärarnas uppdrag. 

 

6.4 En förtroendefull relation 

Vi har framförallt i resultatet uppmärksammat relationsarbete som en metod för att ge barn 

inflytande, men också forskare som Sigsgaard (2003) som skriver om hur viktig relationen 

mellan barn och vuxen är för att barnet ska kunna anförtro sig till läraren. Grossmans (2008) 

text är också relevant eftersom den visar hur barns självförtroende påverkas av hur lärare 

bemöter dem. De indikationer vi har fått fram i resultatet är för det första att relationer kan 

både byggas upp och förstöras. En annan indikation är att relationer är mer eller mindre 

personliga, en vuxen kan ha byggt upp en stark relation med ett barn utan att händelsevis ha 

lika starka relationer med andra barn. Vi kan tänka oss att det också är så att barn kan ha ett 

starkt förtroende för en vuxen, samtidigt som barnet har ett svagt förtroende för andra vuxna. 

Vi har också utifrån resultatet noterat att barn kan ha en tendens att gömma sig när de vet att 

de måste stå till svars för något. Vi vet inte om detta beteende kan bero på skam eller av rädsla 

för vuxna eller en blandning, men vi vet att barn även idag utsätts för utskällningar av det slag 
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som Sigsgaard anger och att det kan ha negativa effekter på förtroendet för vuxna. Själva har 

vi, innan denna studie utfördes, båda bevittnat sådana kränkningar av barn som Sigsgaard 

beskriver. Vi kan också tänka oss att utskällningar i hemmet även kan påverka barns relationer 

med lärare. Vi tror att lärare bör vara medvetna om att det finns en risk att barn har blivit eller 

blir kränkta av vuxna vid tillfällen som läraren inte vet om, och att det kanske kan påverka 

lärarens egna relation med barn. 

 

 

Om vi ska sammanfatta lärarnas sätt att stärka sin relation med barn med ett enda ord, så är 

det med ordet välvillighet. Lärarnas sätt att få ut barn ur sina gömslen är dels en bestämdhet 

att reda ut vad som har hänt och att barnet behövs för att det ska kunna ske, men också att 

med en positiv attityd försäkra barnet om att läraren endast vill barnet väl. Vår egna tanke på 

vad förtroende är som väckts ur studien, är att det har att göra med att en person känner en 

trygghet i hur en annan person kommer att handla. Som vi har förstått det så har det att göra 

med två saker, dels att barnet kan ha ett förtroende för att en annan person ska handla på ett 

viss sätt, och dels att detta handlande är ett sätt som gynnar barnets syften. 

 

Vi tycker att det är intressant att tänka på huruvida barn uppfattar vuxna, och inte bara fundera 

på hur vuxna uppfattar barn. Vi har tagit upp mycket litteratur som handlar om att försöka 

komma närmare barns perspektiv, däribland vårt kapitel om barndomssociologi. Vi har 

beskrivit olika metoder som lärare kan tillämpa för att komma närmare barns perspektiv, men 

hur bra är vuxna på att ge barn möjligheter till att förstå vuxna? Det är en obesvarad fråga om 

barn förstår vad vuxna menar och gör. Ett intressant tankeexperiment: Hur skulle det se ut om 

barn var utbildade i ”vuxendomssociologi”? Vuxna har, som vi visat i bakgrunden, inte varit 

särskilt bemötande mot barn förr i tiden och det händer som sagt dagligen att vuxna skäller på 

barn på vissa förskolor. I sådana situationer hade det kanske varit bra för barnet att kunna 

uttolka den vuxnes underliggande budskap och dennes intentioner. Barn hade då kanske inte 

blivit sårade av utskällningar eller andra negativa beteenden, utan sett dem som konstruktiv 

kritik. Samtidigt skulle vuxendomssociologin kunna ses som ett rättfärdigande av skäll, 

eftersom den vuxne då skulle veta att barnet förstod vad denne menade ändå. Kanske är detta 

just en av orsakerna till förekomsten av skäll, att vuxna överskattar barns förmåga att förstå 

dem och att de överskattar barns förmåga att kunna försvara sina ståndpunkter? Våra tankar 

går mot att en lärare inte alltid kan räkna med att barn ska förstå, utan måste istället vara 

uppriktig med sina intentioner. En lärare kanske behöver ansvara både för att försöka förstå 
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barnets syn på saker, och för att barnet ska förstå hur läraren själv tänker. Halldén (2007) 

menar att förmågan till empati utvecklas i samspel och hon säger att båda parter är beroende 

av varandra. Med detta tror vi att relationen mellan barn och vuxen måste genomsyras av en 

strävan mot ömsesidig förståelse. 

 

Sist vill vi säga att Lpfö 98 faktiskt har fina ord om förtroendefulla relationer, barn ska: ”ges 

goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen” (Lpfö 

98, s 11). Det specificeras emellertid inte om detta handlar om relationer med andra barn, med 

vuxna eller båda kategorier, men formuleringen utesluter inte relationen med vuxna i 

förskolan. En så kortfattad formulering kanske hade kunnat utvecklas i läroplanen. 

 

6.5 Yrkesprofessionella reflektioner 

Förskollärare bör vara medvetna om hur de reflekterar över sitt uppdrag. Två av de viktigaste 

formuleringarna i Lpfö 98 att reflektera över för lärare anser vi vara över vad det betyder att 

barn inte får kränkas, och vad det betyder att barn ska få förutsättningar att bygga upp 

varaktiga relationer i gruppen. Vår mening är att de som ansvarar för Lpfö 98 inte kan ta för 

givet att alla lärare i förskolan förstår vilka det är som inte får kränka barn, och vilka det är 

som barn ska få skapa varaktiga relationer med. Faktum är att vi själva är tveksamma på vad 

som menades med dessa formuleringar, men vi anser att det finns en risk att Lpfö 98 kan 

tolkas som att lärarna inte räknas in i någon av dessa två formuleringar. 

 

Vi hoppas att vår uppsats kan bidra till läsarens reflektioner kring framförallt relationens 

betydelse och hur den påverkar barns inflytande. Vi anser att arbetslag behöver reflektera 

tillsammans och komma överens om ett gemensamt förhållningssätt så att barnen kan känna 

att de kan lita på alla vuxna. Vi tror att det är viktigt att bland annat diskutera synen på barns 

kompetens, om barn ska få mer inflytande allteftersom de blir äldre eller om de alltid ska få 

inflytande genom att de alltid beaktas utifrån deras förmågor att kommunicera. Även 

maktförhållandet mellan barn och lärare är en viktig aspekt att reflektera över, lärare är ju 

både fysiskt överlägsna och har större erfarenheter än barn, vi anser att det är mycket viktigt 

att fråga sig om denna överlägsenhet kan missbrukas. Sammanfattningsvis tycker vi att 

reflektioner av det slag vi nämnt är viktiga för lärare för att förstå sitt uppdrag på ett 

genomtänkt sätt. Synsätt, normer, rutiner och mönster i verksamheten måste kunna 

ifrågasättas för att hitta utvecklingsmöjligheter.  
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De frågor som behandlas i denna studie anser vi vara viktiga att reflektera över i varje 

arbetslag vid verksamhetsutveckling. En utredning med syfte att granska hur 

demokratiuppdraget uttrycks i Lpfö 98 skulle kanske leda till mer utförligt formulerade 

instruktioner för hur lärare ska förhålla sig till barn. Det skulle vara intressant att forska vidare 

kring hur barns inflytande och utveckling kan påverkas av kränkningar från vuxna. Eftersom 

vi i vår studie har sett en tendens på att det sker ett paradigmskifte när det gäller vuxnas 

förhållningssätt mot barn bör detta område undersökas kontinuerligt.  
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Bilaga 1: 

 

Intervjufrågor: 

 

-Läroplanen för förskolan säger att barn inte får kränkas och att det är forskollärarnas ansvar 

”att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll”. Samtidigt 

säger den också att demokratiska principer ska råda på förskolan och att förskolan ska 

”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”. Hur tolkar ni erat uppdrag 

utifrån detta? 

 

-Barn är inte kapabla att klara sig själva och är beroende av vuxna. Vad tycker ni om ett 

sådant påstående? Och vad innebär detta för erat uppdrag? 

 

-På vilket sätt samtalar ni med barn för att utveckla barns förståelse av sig själv och av andra? 

Dvs att förstå sociala relationer, hur en persons ageranden kan påverka en annans. 

 

-På vilket sätt stödjer ni barn till att ta beslut? Gör ni på andra sätt också? 

 

-Har ni jobbat på ett annat sätt med detta förut, hur var det då? Hur jobbar ni inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


