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Förord  

Jag vill med detta förord vända mig till dem som i högsta grad bidragit till denna avhandlings 

färdigställande. Jag riktar först ett tack till min bihandledare Birgitta Odelfors och 

huvudhandledare Sangeeta Bagga Gupta. Att min studie har kunnat genomföras beror främst 

på att deltagande pedagoger i utvecklingsarbetet gav mig sitt tillstånd att använda deras 

berättelser som också utgör empiri i avhandlingen. Till Er vill jag rikta ett varmt tack.  

   Tack vill jag också framföra till Pedagogiska institutionen vid Örebro universitet, min 

arbetsgivare, som givit mig möjlighet att på halvtid kunna genomföra mina forskarstudier och 

skriva min avhandling. Särskilt vill jag tacka min arbetsledare Ingrid Johansson som följt 

processen och bidragit med viktiga samtal.  

   Det finns många, både kollegor och andra i min omgivning som uppmanat och inspirerat 

mig att genomföra avhandlingsarbetet, tack alla Ni!  Särskilt vill jag tacka Britt Tellgren, 

kollega och vän, som jag tidigare delat skrivuppdrag med både på C-nivå och på D-nivå i 

pedagogik. Din tro på utvecklingsarbetet och på vikten av att skriva en avhandling om det, har 

bidragit till att jag genomfört arbetet, trots delvis både motstånd och vånda.  

   Tack Birgitta Odelfors, min bihandledare, din uthållighet och ditt engagemang har aldrig 

sviktat och jag vill tacka Dig varmt. Ditt konstruktiva sätt att handleda har hela tiden fått mig 

att känna inspiration och utmaning. Tack, min kollega, Christina Björn som på ett tidigt 

stadium gav värdefulla synpunkter och noggrann vägledning.  

   Ett tack vill jag också rikta till Moira von Wright. Läsningen av dina betydelsefulla texter 

fick mig att upptäcka möjligheter till analys och insikter för att kunna förstå förändring inom 

utvecklingsarbetet. Jag vill tacka Dig för konstruktiv kritisk läsning, väsentliga samtal och för 

din tro på mitt ”projekt”.  

   Ett stort tack vill jag även ge till Solveig Sollerman, kommunens ansvarige för 

utvecklingsarbetets genomförande, tillika samtalspartner och vän. Våra meningsfulla samtal 

om angelägna frågor kring utvecklingsarbetet och det liv vi alla lever har varit otaliga och lett 

fram till värdefulla insikter. Ditt omfattande stöd och uppmuntran till att skriva har varit 

avgörande för min uthållighet. 

   Tack Monica Norr, forskningsbibliotekarie, som alltid öppnat för samtal och varit till 

värdefull hjälp när jag strävat efter att hitta rätt i bibliotekets omfattande samlingar. Jag vill 

också tacka forskningssekreterare Gunvi Linnér för att du alltid stöttat mig och tagit Dig tid 

för mina frågor.  
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   Ett alldeles särskilt tack vill jag ge till min syster Gunlög Bredänge. Du har betytt så mycket 

för mig under denna process. När vi gjort våra glada resor och samtalat om livets alla 

väsentligheter har jag hittat balansen och styrkan som har behövts. Tack för din oavbrutna 

uppmuntran och för din läsning som visat vägar jag inte visste fanns. 

   Så till sist vill jag tacka min familj Lars, Anneli, Marcus, Johanna och Alexander. Tack för 

att Ni har funnits nära hela tiden och varit mina viktigaste inspiratörer.  

    

Örebro i juni 2006 

Elisabeth Arnér 
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Kapitel 1 Inledning 

Utgångspunkt för denna studie är berättelser som pedagoger har skapat inom ramen för ett 

utvecklingsarbete, benämnt ”Barns inflytande i förskolan”. Utvecklingsarbetet har genomförts 

i en medelstor kommun och dess syfte har handlat om huruvida barn i förskolan har någon 

möjlighet till ett reellt inflytande i sin egen vardag i förskolan. Intentionerna i läroplan för 

förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) om att barn ska ges möjlighet till inflytande har 

legat till grund för utvecklingsarbetet. Pedagoger från några förskolor har tillsammans med 

mig som ansvarig ledare samtalat och reflekterat kring det egna arbetssättet med särskild 

uppmärksamhet riktad mot barnens möjligheter till ett egentligt inflytande i förskolans dagliga 

verksamhet.  

   Mitt intresse för barns inflytande i förskolan har växt genom en följd av år och har sitt 

ursprung bl.a. i ett uppsatsarbete där jag samtalade med sexåriga barn i förskolan (nu 

benämnd förskoleklass) kring deras syn på vuxna (Arnér & Tellgren 1998, 2006). Där 

framkom barnens egen önskan om att få mer inflytande under sin vistelse i förskolan. Under 

samtalen utvecklade barnen många idéer om hur deras liv där skulle kunna göras roligare och 

mer spännande ur deras synvinkel. De berättade också att de upplevde det svårt att få de 

vuxna att tillåta sådana idéer som barnen tog initiativ till.  Många barn gav också uttryck för 

att de ofta hindrades av regler som fanns. Det var regler som nästan alltid handlade om sådant 

man inte fick göra, och som barnen heller inte ansåg att de kunde påverka. De berättade ofta 

att de tyckte att det var tråkigt när inte deras egen valda lek fick utrymme (Arnér & Tellgren 

1998, 2006). Barnens berättelser ledde fram till en fördjupad insikt hos mig att det måste vara 

viktigt att bedriva en verksamhet i förskolan som inte uppfattas som hindrande av barnen, 

utan som ger dem lust och inspiration. Det måste också vara möjligt för de vuxna att 

genomföra en sådan verksamhet. Samtidigt har jag från både pedagoger och lärarstudenter i 

förskola och skola fått många exempel på vad som av vuxna upplevs som hinder för att låta 

barnen få utrymme för sina initiativ mer än vad som nu sker. Några av dessa hinder sägs vara 

nedskärning av resurser, för lite tid, för stora barngrupper, för få i personalgruppen, för små 

lokaler etc.  Hinder som jag hört talas om och som också beforskats av bl.a. Ekholm & Hedin 

(1995), handlar om att pedagoger under många år inom förskolan har utarbetat traditioner och 

arbetssätt som ses som svåra att förändra.   

   Syftet med denna undersökning är att studera hur ett utvecklingsarbete kring barns inflytande 

i förskolan kan förändra pedagogers syn på och förhållningssätt till barnen genom att de 
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bejakar barnens initiativ. En ambition med studien är också att mot bakgrund av läroplanens 

betoning av förskolans roll för en demokratisk fostran, analysera hur barns initiativ till 

inflytande i förskolan synliggörs och beskrivs av pedagogerna själva. 

   I studien presenteras ett antal skriftligt dokumenterade berättelser av förskolepedagoger som 

synliggör vad de erfar i förhållande till barnens initiativ till inflytande. De teoretiska utgångs-

punkterna (se kap. 3) för min avhandling handlar om hur utveckling och lärande sker i social 

interaktion med andra genom deltagande i sociala praktiker där samspel mellan människor har 

stor betydelse (von Wright 2000, Bråten 2000, Säljö 2000, Vygotskij 1999). Jag ser det främst 

som angeläget att studera vad von Wright (2000) säger om relationellt perspektiv. Det handlar 

bland annat om vilken betydelse ett relationellt perspektiv skulle kunna ha med avseende på 

pedagogers förhållningssätt i deras möten med barn, när dessa tar initiativ till inflytande. von 

Wright menar att möten mellan oss människor förändras hela tiden beroende på att vi 

framträder på olika sätt för varandra i olika sammanhang (von Wright 2000). Inflytande och 

demokrati är centrala begrepp inom ramen för förskolans verksamhet, vilket kan vara skälet till 

att det är vanligt med projekt- och utvecklingsarbeten rörande inflytandefrågor i förskola och 

skola. Det framgår vid sökningar på Skolverkets hemsida på nätet under rubriken Barns 

inflytande i förskolan, där olika kommuner och enskilda förskolor presenterar 

försöksverksamheter av skilda slag.  I läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) 

anges att förskolan ska vila på demokratins grund och att dess verksamhet ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Barn ska ges rätt till 

inflytande i sin egen vardag i förskolan och de ska också utveckla insikter om vad begreppet 

demokrati kan innebära. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför anses vuxna vara 

viktiga som förebilder för barnen i dessa sammanhang. Förskolan ska bland mycket annat ge 

tillfällen för barnen att få samtala och ge uttryck för sina tankar och åsikter. Samtidigt kräver 

detta att pedagogerna intresserar sig för det barnen tänker och uttrycker så att relationerna 

mellan barnen och de vuxna utvecklas och stärks (Utbildningsdepartementet 1998 Mål och 

riktlinjer, avsnitt 2.3 Barns inflytande). 

   Många frågor har ställts av de deltagande pedagogerna under utvecklingsarbetets gång. En 

alldeles särskild uppmärksamhet har ägnats åt att just ställa frågor till sig själva, inte i första 

hand för att därmed komma fram till specifika svar utan som utgångspunkt för att synliggöra 

den komplexitet som präglar livet i förskolan och som uppfattats som påtaglig och ofta dold 

av dem som deltagit. Exempel på denna typ av frågor har varit: Vad beror det på att ett 

händelseförlopp i förskolan utvecklas som det gör, varför gör pedagoger som de gör, och 
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varför reagerar barn som de gör? Vilket är pedagogens uppdrag egentligen? Går det att 

utveckla ett arbetssätt som gynnar barnens initiativ och hur åstadkommer man i så fall en 

förändring? Vad betyder det att låta barn komma till tals och att få göra sin röst hörd? Vad är 

synligt för de vuxna och vad kan vara dolt? (dagboksanteckning vt. 2002). Under en dag i 

förskolan förekommer otaliga kontakter mellan barn och mellan barn och vuxna. Både barn 

och pedagoger tar initiativ till många olika aktiviteter och verksamheten kan definieras som 

en kontext som är social och gemensam med regler och rutiner som styr dagarnas innehåll. 

Ann-Marie Markström (2005) som i sin avhandling Förskolan som normaliseringspraktik, tar 

upp kontextbegreppet utifrån olika definitioner, nämner bland annat social ordning som ett 

centralt begrepp för att kunna förstå förskolan som institution. Hon menar att aktörerna inom 

förskolan handlar i förhållande till traditioner som anger hur de kan och bör handla i olika 

situationer och hur verkligheten ska uppfattas i vissa sammanhang. Dessa traditioner skapar 

samtidigt förutsättningar för handlande, det vill säga ordningen skapas gemensamt i 

interaktion mellan förskolans aktörer i de vardagliga sammanhang där de finns, ofta utan att 

reflektera över den (Markström 2005).  

   Samtalen inom ramen för utvecklingsarbetet, som varit vägen till att utveckla kunskap, har 

hela tiden handlat om möjligheter för barn att få respekt av de vuxna för sina initiativ i 

förskolan. De berättelser som utgör studiens empiri är skapade av förskollärare i 

nätverksgruppen (se nedan) där pedagogernas syn på barn och syn på sitt eget pedagogiska 

förhållningssätt till barn i förskolan har fokuserats. 

Utvecklingsarbetet  

De berättelser som utgör huvudsaklig empiri i forskningsarbetet är således skapade inom 

ramen för ett utvecklingsarbete inom förskolan som jag tog initiativ till och startade i augusti 

år 2000. De villkor som gjorde utvecklingsarbetet möjligt var intresset, dels från pedagogiska 

institutionen vid det universitet där jag har min tjänst och dels från den kommun där arbetet 

skulle genomföras. Kommunen gav ekonomiska möjligheter till förskolepedagoger att delta 

och jag deltog inom ramen för min tjänst på lärarutbildningen, som ett uppdrag från 

kommunen. Utvecklingsarbetets strävan har varit att utifrån läsning av aktuella utvalda texter 

som anknyter till lärarutbildningsprogrammen och genom diskussioner och samtal kring 

händelser i förskolans praktik, söka utveckla idéer och kunskap om hur pedagogernas 

arbetssätt skulle kunna gynna barns möjligheter till ett påtagligt inflytande i förskolans 

vardag.   
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   Det togs ett politiskt beslut i kommunen om att pedagogerna på en förskoleavdelning i en 

förskola med fyra avdelningar skulle bli de första att ingå i detta utvecklingsarbete. Eftersom 

arbetsvillkoren i förskolan var utformade så att nästan all tid för pedagogerna var förlagd 

tillsammans med barnen, så fanns det enligt pedagogerna få möjligheter under dagarna att få 

tid över för enskild fördjupad reflektion och analys över det pågående arbetet. Ett utvecklande 

av arbetssätt mot att kunna möta barnens intresse av och önskan om att ta egna initiativ skulle 

kräva läsning av litteratur och särskild tid för dokumentation och fördjupningsdiskussioner 

pedagogerna emellan. Personalen på den utvalda avdelningen med fyra och fem år gamla 

barn, var tre förskollärare som arbetat i förskola ca 15 år, 20 år resp. 25 år. De var alla mycket 

intresserade av att delta i utvecklingsarbetet och där få möjlighet att diskutera och utveckla 

sitt arbetssätt kontinuerligt. Det beslutades att de tre förskollärarna skulle få en timme om 

dagen avsatt till inläsning av litteratur, reflektion och samtal med varandra samt 

dokumentation av erfarenheter i arbetet med barnen. Pedagogerna, förskolans föreståndare 

och jag som pedagogisk ledare träffades i ett seminarium två timmar varje fredag under ett års 

tid. Jag såg det som nödvändigt att det skapades så kallad barnfri tid för pedagogerna för att 

de skulle kunna koncentrera och fördjupa studierna kring det aktuella temat, vilket också 

skedde. En vikarie på halvtid sattes in för att täcka upp deras bortovaro från arbetet på 

avdelningen. Pedagogerna fick således möjlighet att lägga 5 timmar per vecka inom ramen för 

sin tjänst, för att kunna delta i utvecklingsarbetet. Denna tid skulle komma att utnyttjas till att 

dels läsa litteratur med forskningsanknytning som valts av pedagogerna och mig tillsammans 

och som företrädesvis anknyter till lärarutbildningsprogrammen och dels delta i ett 

seminarium omfattande två timmar varje fredag. Pedagogernas reflektioner kring inlästa 

texter skulle kopplas till vars och ens möten med barnen. 

   Till att börja med presenterade jag den D-uppsats (Arnér & Tellgren 1998) som för mig var 

en viktig länk till intresset för barnens villkor i förskolan. Barnen som var informanter i det 

uppsatsarbetet hade bland annat uttryckt tydliga önskemål om att det inte skulle finnas så 

många regler i förskolan som de upplevde som hindrande. Det som barnen tyckte var mest 

meningsfullt handlade om sådant som de själva skapade tillsammans med varandra, som t.ex. 

lek och stunder av ickekontroll från de vuxna. Detta är en del av bakgrunden till mitt intresse 

för hur förskolan skulle kunna gynna barns inflytande. Utifrån texten i D-uppsatsen samtalade 

vi vid seminarierna om begrepp som makt, förhållningssätt, barnperspektiv och samtal, men 

också om demokrati, inflytande och delaktighet samt innehållet i läroplan för förskolan 

(Utbildningsdepartementet 1998) i förhållande till dessa frågor. Så kopplades 

inflytandebegreppet till begreppet demokrati, men också till olika företeelser i förskolan, som 
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etik, kamrater, lek, inskolning, föräldrar, pedagogernas planerade aktiviteter, rutiner, vuxnas 

syn på barn etc. (minnesanteckningar ht. 2001). Det beskrivna arbetssättet användes sedan 

tillsammans med pedagoger i ytterligare fyra förskolor under de kommande två åren. 

Samtalen, som varit vägen till att utveckla kunskap, har hela tiden handlat om möjligheten för 

barn att få inflytande i förskolan. Den vuxnes roll och förhållningssätt till barnen och den 

pedagogiska verksamheten har stått i fokus. Diskussionerna ställdes mot erfarenheter och 

händelser i barngruppen som ansågs vara utmanande, svåra eller intressanta på olika sätt. 

Diskussionerna var ofta livliga och jag tog som min uppgift att genomgående ställa frågan hur 

händelser som beskrevs hade uppfattats eller skulle kunna uppfattas av barnen, och huruvida 

pedagogerna samtalade med dem om det som hände. Somliga företeelser sågs som svåra att 

hantera och pedagogerna anförde att de stora barngrupperna och tidsbrist skapade starka 

regelsystem som avgjorde hur strukturen av verksamheten framstod. Med detta som bakgrund 

kom vi överens om att pedagogerna skulle genomföra uppgifter eller s.k. "läxor” till varje 

seminarium.  Detta innebar att utifrån en given uppgift skriftligt dokumentera och reflektera 

kring händelser i barngruppen med fokus på inflytande och demokrati. ”Läxan” presenterades 

och diskuterades vid kommande seminarium och synliggjorde mycket som kan betraktas som 

”för givet taget” vilket i sin tur ledde till att pedagogerna såg nya möjligheter till förändring i 

både tänkande och handlande. Diskussionerna ledde till att arbetet kom att betraktas som 

föränderligt och nyskapande, på grund av att pedagogerna hittade nya vägar att möta barnen 

och att arbeta tillsammans med dem.  

   Under den tid som utvecklingsarbetet pågått har en process utvecklats, som bygger på att 

ifrågasätta invanda perspektiv, och därigenom synliggöra andra och nya. De samtal som 

utvecklats och som varit det centrala i gruppen har kompletterats med pedagogisk 

dokumentation i form av berättelser, vilket varit viktigt för att utveckla reflektion och analys. 

Detta har i sin tur givit stöd för en verklig förändring i arbetet med barnen, men också i 

synsätt på både barnen, på pedagogerna själva och på det pedagogiska arbetet. Utifrån 

diskussioner om barnens möjligheter till inflytande har ett antal företeelser diskuterats, som 

främst har att göra med pedagogernas syn på barn och på hur arbetet ska bedrivas. Här har 

som exempel diskuterats kring de regelsystem ("måsten" och "får inte") som ansetts 

nödvändiga.  Det har också varit svårt för pedagogerna både att se och att frigöra sig från 

regelsystem inom vuxenkulturen, som funnits under lång tid som en självklarhet.  Som 

exempel på detta kan nämnas att barnen "måste" städa när de lekt färdigt med olika material, 

barnen "måste" gå ut, även om de befinner sig mitt i lek, barnen "måste" äta upp den mat de 

tagit på tallriken, barnen "måste" komma ihåg regler som skapats av de vuxna på avdelningen, 
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etc. etc. Uttrycket "får inte" är också allmänt förekommande och tycks vara självklart som 

norm, både bland barnen och bland de vuxna. Exempel på detta kan handla om att man "får 

inte" springa, skrika, slåss, bråka, retas, kasta saker, ljuga, skvallra (Arnér & Tellgren, 1998).  

   Förskolechefer har fått inblick i arbetet som skapats dels i de angivna förskolorna men 

också inom ett nätverk. Vid tre utbildningstillfällen har cheferna kunnat bilda sig en uppfatt-

ning om det pågående utvecklingsarbetet, men de har också deltagit i diskussioner om det 

centrala i den förändring som gjorts möjlig. 

   Kommunpolitikerna, som tog beslut om att ekonomiskt stödja utvecklingsarbetet, ville att 

en referensgrupp, eller som det kom att uttryckas, nätverksgrupp, skulle skapas som skulle ta 

del av det pågående utvecklingsarbetet i förskolan. De som valdes ut att ingå i denna 

nätverksgrupp var 14 förskollärare från olika kommundelar som dels var intresserade av 

frågan om barns inflytande, och dels var beredda att dokumentera och sprida erfarenheter 

kring detta till andra förskolor i respektive område. De gavs helt enkelt ett mandat från sin 

arbetsgivare, kommunen, att föra idéer och kunskap från utvecklingsarbetet vidare till andra 

förskolor inom respektive kommundel. Dessa pedagoger fick dock ingen speciellt avsatt tid 

för det, utan det sågs som möjligt att få det att ändå fungera inom ramen för tjänsten. Vid 

varje träff, som benämndes nätverksträffar, en gång i månaden under två år, presenterade jag 

vad seminarierna i förskolorna hade arbetat med och refererade till diskussioner vi haft kring 

olika exempel på händelser. Inför varje nätverksträff har pedagogerna, likt dem i 

utvecklingsarbetet, haft fokus på olika företeelser och händelser i sina respektive barngrupper. 

De har dokumenterat dessa företeelser och händelser i form av berättelser, som sedan 

presenterats och diskuterats med alla i nätverket. 

Processen i nätverksgruppen 

I nätverksgruppen uttrycktes önskemål från pedagogerna om att i den pågående vardagen 

kontinuerligt få tid till att muntligt och skriftligt reflektera över sitt eget sätt att förhålla sig i 

arbetet med barnen. Det dagliga arbetet sades alltså vara organiserat så att tid för samtal inte 

är möjligt inom ramen för det sätt man arbetar på, vilket utgjorde grund för frågan: Vilka 

konsekvenser får det för barnens möjligheter till inflytande i sin dagliga verksamhet? 

(dagboksanteckning ht. 2001).  De pedagoger som deltagit i nätverksgruppen har alla varit 

utbildade förskollärare, och de berättelser som utgör empiri är alltså skapade av dessa 

förskollärare i nätverksgruppen, i avhandlingen kallade pedagoger. Varje seminarium 

omfattade två timmar och vi bestämde tillsammans i seminariegruppen att var och en skulle 
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ha läst någon text som var aktuell i förhållande till barnens inflytande och fostran till 

demokrati, som vi sedan diskuterade.  Valet av texter härrörde även i denna grupp från 

pedagogiska institutionens kurslitteratur som rör utbildningen av lärare och/eller artiklar som 

bedömdes vara relevanta i förhållande till bl.a. områden som demokrati och barns inflytande i 

förskolan. Diskussionerna kopplades till tal om barnen och till de händelser i barngrupperna 

som pedagogerna särskilt uppmärksammat.  Skapandet av s.k. ”läxor” utgick från samtal om 

företeelser som av pedagogerna ansågs utgöra dilemman av olika slag och som ingen ansåg 

sig ha tid att diskutera i vardagen. Pedagogerna i gruppen hade bl.a. som mål att försöka 

upptäcka invanda ageranden, men också nya och förändrade förhållningssätt, och vi 

ansträngde oss att inte betrakta något som självklart, utan i stället ifrågasätta, vända och vrida 

på idéerna. Upplägget av seminarierna byggde bl.a. på att försöka se med ”nya” ögon på de 

händelser som diskuterades, vilket innebar att exotisera eller främmandegöra det som ofta är 

vedertaget och vardagligen förekommande.  

   Ehn & Löfgren (1982) skriver om att se andra mönster än man brukar och menar att ett sätt 

att synliggöra vanetänkande är att t.ex. benämna det välkända med andra ord än de som är 

vedertagna i speciella sammanhang. Att språkligt omformulera företeelser kan ge en alternativ 

syn på det invanda och osynliga. Det handlar om att se andra och nya mönster. Exempel på 

språklig omformulering utgjordes ofta av att påståenden gjordes till frågor. Det kunde i våra 

seminarier se ut på följande sätt. När någon sa: ”Barnen brukar ju alltid ha samling innan de 

går ut”, så blev reflektionen från någon annan pedagog oftast: ”Varför det, vilken pedagogisk 

tanke ligger bakom detta”? Eller: ”Han gjorde så bara för att väcka uppmärksamhet”, med 

svaret: ”Vad bygger Du en sådan uppfattning på. Hur vet Du att det är skälet? ”Eller:” Barnen 

bara får för sig att de inte vill gå ut på förmiddagen. Så fort de kommer ut går det ju så bra”, 

med svaret: ”På vilken grund kan Du påstå det, har Du frågat barnen om hur de ser på detta 

och vad de har för skäl att inte vilja gå ut.” 

   Utifrån denna typ av ifrågasättanden, med fokus på barnens inflytande och menings-

skapande utvecklades en uppmärksamhet och även ett intresse från pedagogerna att inte ta 

något för givet, utan i stället försöka ta reda på barnens egen uppfattning om olika situationer 

och händelser. 

   Pedagogerna har sedan utifrån det som vi från början skämtsamt kallade ”läxor”, skriftligt 

dokumenterat sina uppgifter och på detta sätt synliggjort vad som hände när de betraktade sitt 

eget förhållningssätt på andra sätt än de tidigare gjort. Syftet med detta var i sin tur att förstå 

vilka konsekvenser ett förändrat förhållningssätt kunde få för barnens möjligheter till eget 

inflytande inom verksamhetens ram. Den skriftliga dokumentationen har karaktären av 
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berättelser och tar utgångspunkt i situationer där barnens inflytande, eller brist på inflytande i 

förskolan fokuserats. Detta att skapa s.k. ”läxor” eller uppgifter för att utveckla nya idéer, kan 

man möjligen betrakta som ett traditionellt sätt att arbeta på, men meningen med att över 

huvud taget tänka i läxform uppkom genom en önskan att fokusera vissa bestämda fenomen 

som skulle synliggöras varje gång vi träffades. Människor i gemen har en erfarenhet av 

begreppet ”läxa” som man inom skolans ram var uppmanad att ”göra” för att utveckla sin 

kunskap och visa att man genomfört en speciell uppgift. Inom ramen för utvecklingsarbetet 

här, kom begreppet ”läxa” att innebära att en uppgift skulle genomföras i barngruppen och 

skriftligt dokumenteras till nästa seminarietillfälle. Dock blev inte ”läxan” något som skulle 

rättas eller redovisas som en färdig produkt utan användes som utgångspunkt för diskussioner 

och analys av den uppgift pedagogerna skulle genomföra i interaktion med barnen och med 

varandra. 

Syfte och frågor 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur pedagoger kan förändra sitt 

förhållningssätt till barns initiativ och inflytande i förskolan, med betoning på en förändring 

från ett nekande till ett bejakande förhållningssätt. Syftet är också att lyfta fram de 

konsekvenser för barns inflytande i förskolan som de beskrivna förändringsprocesserna ger 

uttryck för. Min ambition är också att mot bakgrund av läroplanens betoning av förskolans 

roll för en demokratisk fostran, analysera hur barns initiativ till inflytande i förskolan 

synliggörs och beskrivs av pedagogerna själva. Följande frågor är centrala: Vad innebär denna 

förändring, hur går den till, och vilka är förutsättningarna för den? För att nå detta syfte har 

jag dels analyserat ett utvecklingsarbete som gick ut på att pedagogerna skulle utveckla sitt 

sätt att bemöta barnens initiativ och möjligheter till inflytande i förskolan, dels har jag 

fördjupat mig i det relationella perspektivet, och ur detta bildat mig en uppfattning om vad ett 

relationellt respektive ett punktuellt förhållningssätt till barnen kan innebära. 
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Kapitel 2 Bakgrund    

Föreliggande kapitel ger en bakgrund till studien och placerar in den i ett vidare sammanhang. 

Här tar jag upp förskolan som offentlig miljö och demokratisk arena samt begreppen 

värdegrund och värdegrundsarbete. Här behandlas också barns rätt, barns underordning, 

barnperspektiv och barnsyn. Pedagoger som aktörer i förskolan, förskolans kultur samt 

interaktion mellan pedagoger och barn i förskolan är framlyft liksom en precisering av 

begreppet inflytande.  

   När jag har fördjupat mig i forskningstexter inom förskolans verksamhetsfält har jag valt 

texter som härrör inte bara från senare år utan också från 1980- och 1990-talen. Skälen är att 

de avhandlingar jag valt som berörde förskolan under framför allt 1980-talet kan anses 

banbrytande i den bemärkelsen att man intresserade sig för hur livet faktiskt framstod för både 

barn och pedagoger, till skillnad från den forskning som hade en inriktning mot hur 

verksamheten kunde förväntas eller borde vara. Kapitlet baseras främst på annan för studien 

relevant forskning. 

Förskolan som offentlig miljö 

Förskolan som offentlig miljö har en verksamhet som styrs och påverkas av en mängd 

förhållanden och bestämmelser, allt ifrån statligt fastställd läroplan (Utbildningsdepartementet 

1998), till olika traditioner och personliga ställningstaganden av de pedagoger som arbetar 

med barnen. Verksamheten ska planeras, genomföras och utvärderas. Pedagoger i förskolan, 

främst förskollärare och barnskötare, har olika lång utbildning för arbetet, men också 

skiftande erfarenheter av att arbeta med barn i förskola. Attityder och värderingar skiftar 

också mellan olika pedagoger vilket förmodligen leder till olika förhållningssätt gentemot 

barnen (Rasmusson 2004). 

   När man studerar livet i förskolan utifrån bl.a. de riktlinjer som utfärdats av samhällsorgan 

med ansvar för förskolan och som ska omgärda verksamheten handlar det bland mycket annat 

om pedagogernas arbetssätt och offentliga uppdrag. Pedagoger har under lång tid arbetat inom 

förskolan som samhällsinstitution och om man ser tillbaka historiskt handlar deras 

yrkesuppgift om att fostra och vägleda barn. Utifrån förskolans samhälleliga uppdrag har 

pedagoger sedan lång tid utvecklat arbetssätt och skapat rutiner, traditioner och 

förhållningssätt som för pedagogerna själva utvecklats till en trygghet och en stabilitet, 

samtidigt som det markerat en identitet för dem. Detta har också påverkat barns liv i förskolan 
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på olika sätt och beskrivs i studier av till exempel Ehn (1983), Dencik, Bäckström & Larsson 

(1988), Ekholm & Hedin (1991), Sigsgaard (2003). Under senare år har intresset ökat för 

forskningsperspektiv som problematiserar den komplexitet som kännetecknar pedagogiskt 

arbete i förskolan. Främst är intresset riktat mot hur processer i de pedagogiska praktikerna 

utvecklas, vilket innebär att förskolemiljöer framför allt studeras som sociala praktiker (se 

t.ex. Lind 2001, kap. 1).  

Alltsedan läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) implementerades, har det 

blivit möjligt att studera praktiker med utgångspunkt från pedagogers uppdrag och de 

riktlinjer som anges i detta måldokument. Läroplanen anger en riktning och skall inte 

detaljstyra verksamheten. I stället förväntas att pedagoger driver arbetet på ett sätt som 

överensstämmer med läroplanens intentioner. Texten vänder sig således direkt till de 

verksamma pedagogerna i förskolan och består av två delar. Den första delen visar på 

”Förskolans värdegrund och uppdrag” och handlar bland annat om grundläggande värden och 

förskolans uppdrag. Den andra delen ”Mål och riktlinjer”, innehåller anvisningar och utsagor 

om bl.a. normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande etc.  När det gäller barns 

möjlighet att kunna påverka förskolans vardag, anges att pedagogerna ska förbereda barnen 

för inflytande, delaktighet och ansvar samt rättigheter och skyldigheter som är av vikt i ett 

demokratiskt samhälle. Ann-Kristin Göhl-Muigai (2004) har i sin avhandling problematiserat 

begreppet ansvar i förskolans styrdokument. Hon pekar på att begreppet omgärdas av positiva 

förtecken när det gäller just det förskolepedagogiska området. Detta, till skillnad från en del 

områden, som till exempel det juridiska, där det ibland kan beskrivas som något alltför 

krävande eller något man kanske vill slippa. Hon menar att i förskolan ses ansvar som en väg 

till frihet, självständighet och inflytande för barnen, men också som en möjlighet till insikt om 

vad demokrati kan innebära. Om personalens ansvar för att fostra till demokrati ska ha någon 

mening i förskolan krävs att barns perspektiv på olika sätt tas tillvara (Göhl-Muigai 2004, 

kap. 8).  

    När det gäller barns möjligheter till inflytande i förskolan, riktas mitt intresse mot både 

pedagoger och barn. Å ena sidan handlar det om pedagogers förhållningssätt när det gäller att 

ge barn utrymme och röst. Å andra sidan handlar det om barnens initiativ att utveckla och 

utforma sina egna redskap för att skapa detta inflytande. Skälen till att det är betydelsefullt att 

belysa frågan om barns rättigheter över huvud taget, har sin utgångspunkt i att barn befinner 

sig i underordning och därför inte med självklarhet anses kunna få gehör för eget inflytande i 

offentlig verksamhet (Balldin & Qvarsell 2004). FN: s konvention om barnets rättigheter 

antogs av FN: s generalförsamling 1989, och en strategi för att förverkliga denna antogs 1997 
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(SOU 1997:116). I artikel 12 i konventionen framhålls demokratiartikeln som handlar om 

barnets rätt att bilda åsikter, att uttrycka dessa och bli hörd, liksom vikten av att samhället ser 

till barns bästa. Den s.k. Portalartikeln nr 3:1 uttrycker att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas inom offentliga institutioner eller av 

lagstiftande organ.  

Förskolan som demokratisk arena 

Delaktighet och inflytande, men också ansvar och fostran i förhållande till barn i förskolan 

förs fram som centrala politiska frågor i diskussionen om demokratisering av samhället (SOU 

2 000:1). Om barns möjligheter att påverka sina villkor i förskolan skrivs i bl.a. statliga 

utredningar (t.ex. SOU 1991:12 och SOU 1994:73).  Genom att det kommit en läroplan för 

förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) som anger hur förskoleverksamhet ska bedrivas, 

blir det möjligt att föra diskussioner kring arbetet i förskolan i förhållande till dess mål och 

intentioner. Barn är också beroende av att vuxna för deras talan. När barn inte själva ges 

möjlighet att påverka sin tillvaro blir de helt beroende av att vuxna agerar i deras intresse 

(SOU 1997:157). Dewey (1916/1999) menar att fostran och utbildning är en nödvändig väg 

för att skapa ett demokratiskt samhälle, ett samhälle där varje människa ska ha en röst och 

samtidigt kunna göra sin röst hörd. För att en demokrati ska kunna fungera, så måste den 

bygga på att människor strävar efter och inser att vars och ens ansträngning behövs för att en 

ansvarsfull tillvaro ska kunna skapas. Människan måste ta ansvar för sina handlingar och även 

ansvara för konsekvenserna av desamma. För att detta ska kunna bli möjligt krävs en 

kontinuerlig utbildning runt dessa frågor för alla människor i samhället. Alldeles särskilt 

poängterar Dewey i kapitel 4, Utbildning som växande, att denna utbildning bör starta med de 

yngre barnen och han trycker på det angelägna i att skapa en miljö i barns dagliga liv i 

förskola och skola så att barnen känner sig ha betydelse och ges inflytande (Dewey 

1916/1999). Göhl- Muigai (2004) hänvisar till Dewey när hon beskriver att skolan behöver ha 

en organisation som vänjer barnen vid att ta hänsyn till andra för att med hjälp av det förstå 

något om samspel och respekt för varandra. Därigenom skulle barnen utveckla ansvarskänsla 

och förståelse för vad som är viktigt för att ett demokratiskt liv ska bli möjligt. En förklaring 

till att talet om barns ansvar i förskolan ökat, har att göra med en förändrad syn på barn och 

deras fostran. Det kan uttryckas så att om barn får ansvara för något, ger det också en 

möjlighet till frihet, självständighet och självbestämmande för individen, som i samspel med 

andra kan skapa möjligheter till demokrati, inflytande och delaktighet. En avgörande faktor 
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för att detta ska kunna göras möjligt är dock hur de vuxna ser på barn, fostran och lärande 

(Göhl- Muigai 2004). 

Värdegrund och värdegrundsarbete i förskolan  

I Sverige lanserades begreppen värdegrund och värdegrundsarbete i samband med de 

läroplaner som kom i början av 1990-talet. Begreppen handlar till stor del om pedagogers 

förhållningssätt till barn, vilket omfattar bemötande av och samtal med dem. Syftet med detta 

är att stärka och synliggöra de demokratiska värden som ska prägla förskolans och skolans 

verksamhet (Skolverket 2000, Zackari & Modigh 2000).  Som en följd av det kom 

värdegrundsbegreppet att ange inriktningen även på förskolans arbete och finns formulerad 

även i förskolans läroplan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 1998). 

   Värdegrunden har både en demokratisk och en moralisk karaktär och beskrivs omfatta 

värden som är odiskutabla och varaktiga (Colnerud & Hägglund 2004). Det handlar om 

respekten för människans okränkbarhet, individens integritet och frihet och alla människors 

lika värde. Lpfö98 fokuserar förskolans värdegrund och uppdrag och beskriver samhällets 

grundläggande värden i förhållande till förskolans verksamhet. Förskolan vilar på 

demokratins grund och ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och 

social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Barnen ska ha rätt 

till inflytande i sin egen verksamhet och de ska få möjlighet att utveckla insikter om vad 

begreppet demokrati kan innebära. Det förutsätts att barnen allt efter förmåga får ta ansvar för 

sina handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika 

sätt uttrycker ska ligga till grund dels för miljöns utformning men också för den pedagogiska 

verksamhetens planering. Förskolan sägs ha en demokratisk möjlighet, eftersom den utgör en 

social mötesplats för flickor och pojkar, olika kulturer och olika sociala grupper. Här ska 

barnen ges utrymme att utvecklas till självständiga människor som kan påverka och fatta 

kloka beslut, både för sig själva och andra, men också skapa goda relationer både med andra 

barn och med vuxna (Utbildningsdepartementet 1998). Det är därför angeläget att barnen får 

erfara att de har ett reellt inflytande i den dagliga verksamheten i förskolan. Tanken är att 

utifrån barnens perspektiv och med deras påtagliga medverkan och inflytande, skapa en 

tillåtande miljö i förskolan där barnen kommer till tals på allvar. Här kommer samtal och 

kommunikation mellan barnen, och mellan barnen och de vuxna att bli viktigt och ska ges en 

framträdande plats (Arnér & Tellgren 1998). Barnens liv i förskolan organiseras av de vuxna. 

Under dagarna finns det utrymme för s.k. fri lek men också strukturerade aktiviteter som 
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måltidssituationer och andra dagligen återkommande händelser som benämns rutiner. Detta 

kan vara påklädning, toalettbesök, måltider, tambursituationer etc. Vuxnas förhållningssätt 

påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (Utbildningsdepartementet 

1998).  

   Begreppet värdegrundsarbete kan betraktas som ett diskutabelt begrepp, bland annat för att 

begreppet tycks bygga på uppfattningen att läroplanens skrivning med självklarhet skulle leda 

till att pedagoger handlar utifrån denna skrivning. Sådana entydiga samband mellan 

måldokument och konkret förskoleverksamhet kan ses som orealistiska eftersom 

verksamheten i förskolan påverkas av så många olika omständigheter och villkor.  

   Peder Haug (2003), som gjort en utvärdering av forskning kring kvalitet i förskolan för åren 

1998 – 2001, pekar på det stora avstånd som brukar finnas mellan läroplaners syften och 

pedagogisk praktik. Han visar på den komplexitet som förskolans verksamhet uppvisar. Han 

menar att det finns ett stort behov av mångfald i utvärderingar som har med kvalitet i 

förskolan att göra och varnar för förenklingar. Möjligen, menar han, bör man fördjupa 

förståelsen av förskolans verksamhet, i stället för att oreflekterat hänvisa till faktorer som t.ex. 

antal barn, personalens kompetens och traditionens makt. Föreställningar och diskursiva 

ramar kan vara svåra att överskrida. Inte minst gäller det när kunskapen om de mekanismer 

som styr är dålig (Haug 2003). Men hur utvecklar och vidmakthåller de vuxna sitt ansvar för 

att barns inflytande i förskolan ska kunna göras möjligt? Vilken betydelse har pedagogernas 

interaktion med barnen och vad vet pedagoger om hur barnen uppfattar dem och deras 

agerande? Det har visat sig, att det inte är så vanligt förekommande hittills att forskning 

belyser enbart barns inflytande i förskolan. Jim Walch (1987) är en av de få forskare som har 

diskuterat varför det finns så lite av organiserade försök att förverkliga målsättningen med 

fostran till demokrati. En av hans slutsatser uttrycker att fostran till demokrati inte kan 

utvecklas inom förskolor som inte i sig själva är demokratiska, vilket betyder att denna fostran 

måste ske genom en kontinuerlig interaktion mellan barn och vuxna med inriktning mot just 

demokrati- och värdegrundsfrågor.  Däremot finns det, som tidigare nämnts, mer forskning 

om elevers inflytande i skolan (se t.ex. Selberg 1999, Forsberg 2000, Danell 2003, Aspán 

2005).  
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Barns rätt – vuxnas skyldigheter i förskolan  

Läroplanen (Utbildningsdepartementet 1998) anger i kapitel 2. 3 Barns inflytande, att barn 

ska ges rätt till inflytande i sin egen vardag i förskolan och att de ska utveckla insikter om vad 

begreppet demokrati kan innebära.  

 Målen uttrycker: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

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

påverka sin situation, 

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

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

i olika former av samarbete och beslutsfattande (Utbildningsdepartementet 1998, s 14) 

Riktlinjerna uttrycker: 

 Alla som arbetar i förskolan skall  

 verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva 

inflytande i förskolan och 

 verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras (Utbildningsdepartementet 

1998, s 15) 

 

Förskolan ska således möjliggöra för barnen att få samtala och ge uttryck för sina tankar och 

åsikter, men samtidigt kräver det att pedagogerna intresserar sig för det barnen tänker och 

uttrycker så att relationerna mellan barnen och de vuxna utvecklas och stärks.  

Johanna Schiratzki (2002), som är professor i civilrätt, skriver angående barns rättigheter att 

det finns flera sätt att förstå begreppet rättigheter på, och hon arbetar bland annat med det som 

hon kallar rättsliga relationer. Ett exempel på detta är relationen rätt – skyldighet, vilket 

innebär att om barn har rätt till något, som till exempel inflytande, så innebär det att få 

uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Det betyder 

också att någon samtidigt har skyldighet att tillgodose denna barnets rätt (Schiratzki 2002). 

Här uttrycks barns rätt på ett sådant sätt att den vuxnes ansvar också tydliggörs, vilket stöder 

mitt arbete med att studera vilka möjligheter barn har att få utrymme för sina egna initiativ 

inom förskolans ram, och då närmare titta på förskolepedagogers syn på sina arbetsuppgifter 

och bemötande av barnen i förhållande till detta.  
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   Pramling - Samuelsson & Mauritzson (1997) menar att den största skiljelinjen går mellan 

barns och vuxnas kultur, i motsats till tidigare utredningar som fokuserat på olikheter mellan 

förskolans och skolans kulturer. Skillnaden ligger i stället i vuxnas svårigheter att utgå från ett 

barnperspektiv och därmed också att närma sig en förståelse av barns kultur. De vuxna 

planerar verksamheter och genomför det planerade över huvudet på barnen. Ofta presenteras 

en färdig lösning på planeringsarbetet för barnen och det är inte ofta man anknyter till barns 

tidigare erfarenheter. De vuxna tar heller sällan upp barns funderingar och frågor inom 

området. Det händer att vuxna avbryter barns pågående problemlösande för att själva påbörja 

en liknande utgångspunkt men utifrån den vuxnes planering. De vuxna har svårt att se barns 

egna aktiviteter som medel för lärandeprocessen (Pramling - Samuelsson & Mauritzson 

1997). Det kan tyckas som om detta är väl generella utsagor, men min egen studie pekar i 

samma riktning. Även Gunni Kärrby (1990) har tagit upp dilemmat med att det kan vara svårt 

för barn att förstå meningen med vuxnas organiserande av verksamheten i förskolan. Hon 

menar att vuxenledda aktiviteter har en diffus mening för barn jämfört med vad lek har. Barn 

har sällan någon uppfattning om motivet med inlärningssituationerna. Det är en fråga om 

kontroll, om vem som kontrollerar vad i barns vardag och liv, vem som styr villkoren för 

deras lärande och utveckling (Kärrby 1990). Barn tycker inte att leken hör till skolan utan att 

det där mera handlar om ”inlärning” och ”tvång” eller ”på vuxnas villkor” medan leken 

däremot styrs av barnen själva. Risken är stor att barnen underkastar sig, underordnar sig och 

överlämnar kontrollen främst till de vuxna, i stället för att själva få möjligheter att skapa 

meningsfulla sammanhang och en sammanhängande kultur (Doverborg, Pramling & Qvarsell 

1987). Villkor som påverkar barns upplevelser positivt är att få arbeta ifred när man vill, 

liksom att få uppleva tilltro från den vuxne och att det inte ska behöva finnas så mycket 

regler. Samspelet med andra barn framhålls, men också samspel med de vuxna. Pedagogens 

barnsyn har också betydelse för hur hon möter situationer tillsammans med barnen. Att 

ständigt tänka på verksamheten utifrån ett barnperspektiv, det vill säga reflektera över hur 

olika saker kan te sig för barnet, kan hjälpa pedagogen att bli en än mer reflekterande 

pedagog, som behöver fundera över varför barn agerar som de gör, varför de säger det de 

säger, vad det är som framstår i deras medvetande (Doverborg & Pramling 1985, Arnér & 

Tellgren 1998). 
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Precisering av begreppet inflytande 

Begreppet inflytande går att tolka på många olika sätt och används också med olika 

innebörder och termer i skolforskningssammanhang. Elevinflytande inom ramen för skolan är 

idag fokuserat i forskning (t.ex. Forsberg 2000, Selberg 2001), medan inflytande i förskolan 

inte har utgjort forskningsfokus på samma sätt. De begrepp som främst förekommer är 

elevinflytande, elevdemokrati, självbestämmande, medbestämmande, medinflytande, 

delaktighet och inflytande och barns rätt. Gunvor Selberg (1999) som skrivit en avhandling 

om elevinflytande i lärandet, hänvisar till att det varit svårt att hitta en entydig eller erkänd 

definition av elevinflytande i litteraturen. Det kanske inte heller är önskvärt. Hennes val av 

definition handlar om elevers inflytande över det egna lärandet i skolan (Selberg 1999, kap. 

2). Eva Forsberg menar, i sin avhandling om elevinflytande, att det finns goda skäl att 

använda en mångsidig bestämning av begreppet elevinflytande i stället för en begränsad och 

entydig (Forsberg 2000, kap. 7).  

   Min uppfattning är att begreppen inflytande och delaktighet ofta används synonymt dels i 

vissa forskningssammanhang och dels i vardagligt tal i både förskole- och skolsammanhang. 

Jag väljer dock att använda begreppet inflytande och inte delaktighet eftersom min tolkning 

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

på ett påtagligt sätt. Det innebär att pedagogerna i långa stycken ska kunna utveckla sin 

planering av innehållet i förskolan utifrån barnens idéer och initiativ. Enligt min uppfattning 

har begreppet delaktighet en innebörd av att ta del av något som andra redan bestämt eller att 

vara en del av ett gemensamt fokus, vilket jag tycker skymmer sikten för att se barnet som 

skapande subjekt. Det utesluter inte att barnet i interaktion med andra inspireras att ta olika 

initiativ, inte minst när det gäller lek. Dock handlar mitt fokus om barns inflytande i 

förhållande till de vuxnas planerade verksamhet i förskolan. Det kan också beskrivas som att 

ge barnet röst eftersom pedagogerna i förskolan i egenskap av att vara vuxna har makt att 

välja om barnens röster ska vara hörda och respekteras eller inte. 

Barns underordning   

Den syn på barn och barns utveckling som varit förhärskande under lång tid bygger på ett 

utvecklingspsykologiskt betraktande av barn där mognaden hos det enskilda barnet har varit 

utgångspunkt för pedagogens sätt att hantera sitt pedagogiska uppdrag (Johansson & 

Pramling, red 2003). 
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   När jag gör en reflektion kring barns liv historiskt sett och i förhållande till en dåtida 

barnsyn som kanske också idag präglar pedagogers förhållningssätt till barn så vill jag nämna 

Per- Johan Ödman (2001), som har skrivit om vardagslivet på Stora Barnhuset i Stockholm på 

1700-talet. Han beskriver bland annat att livet på barnhuset präglades av godtycklighet och en 

total styrning från barnhuspersonalens sida. Det innebar att barnen hade det mycket svårt och 

dagligen blev de föremål för ett systematiskt godtycke som de var tvungna att acceptera. Livet 

för barnen innebar inte minst en kamp för att överleva. I denna kamp ingick bl.a. att barnen 

lärde sig att slå dövörat till och försöka att inte bry sig om det förtryck som pågick. Med andra 

ord så utvecklade barnen olika strategier för att anpassa sig till de bestämmelser som fanns, 

vilket innebar att de bland annat utvecklade en likgiltighet inför omvärlden som egentligen 

innebar ett skydd för dem (Ödman 2001, Ödman & Hayen 2004). Barn i förskolan i vårt land 

idag kanske inte kan jämföras med barn i barnhus på 1700-talet, men en företeelse som kan 

prövas och reflekteras kring är dels barnens underordning i förhållande till vuxna och dels hur 

barnens strategier för anpassning blir synliga i förhållande till de vuxnas bemötande av dem.  

   Agneta Linné (2003) beskriver hur pedagogikens historia kan ses som historien om bland 

annat makt och underordning, om kulturell reproduktion och disciplinering. Hon menar att 

forskarens uppgift är att lyfta fram dessa processer och de olika sätt som de visar sig på. Hon 

ställer också frågan om vad som skulle hända om vi ser innebörden av pedagogikens historia 

som viktig för att förstå oss själva, hur vi blir de vi blir och hur vi agerar i den praktik som 

grundar sig på för givet tagna föreställningar och kultur som vi för vidare utan att reflektera.  

Barnperspektiv  

För att förstå hur barn ska kunna ges inflytande eller få inflytande vill jag fördjupa mig i vad 

begreppet barnperspektiv skulle kunna vara. Barnperspektiv och barns demokratiska 

rättigheter har kommit att fokuseras i både praktisk pedagogik och politiska beslut. Det 

handlar om ett sätt att värna en minoritetsgrupps intressen, förutom att tillvaron behöver 

betraktas från flera aktörers perspektiv för att adekvat kunskap ska kunna utveckla (Qvarsell 

2001, 2003).  

Det finns många skäl till att begreppet barnperspektiv uppmärksammas. Är vårt samhälle 

uppbyggt så att barn har en chans att komma till tals? Utgår vuxna ifrån ett barnperspektiv i 

de sammanhang då de har med barn att göra och försöker de vuxna intressera sig för det som 

är viktigt ur barns egen synvinkel? Vad betyder det egentligen att se ur barns synvinkel och 
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stämmer vuxnas tankar med barns uppfattningar? Min tolkning är att begreppet barnperspek-

tiv representerar en stor komplexitet och mångtydighet som är svårt att få ett tydligt grepp om. 

   Det har blivit mer och mer vanligt att i både praktik och forskningssammanhang betona 

begreppet barnperspektiv och det har länge pågått en diskussion om begreppet barnperspektiv, 

inte minst då det gäller riktlinjer för barnverksamheter både inom skola och förskola (se 

exempelvis Gullestad 1991, Telhaug Oftedal 1991, Rasmusson 1994, Näsman 1995, Odelfors 

1996, Qvarsell 1994, 2003, Halldén & Sandin 2003, Markström 2005). Varför har det 

utvecklats ett så stort intresse för denna fråga? Rasmusson (1994) har för Barnombuds-

mannens räkning försökt analysera begreppet barnperspektiv och menar att innebörden i 

begreppet ofta är mångtydig och diffus och att det finns en risk för att det får karaktären av ett 

honnörs- och modeord utan verkligt innehåll. Två definitioner finns formulerade av forskare 

vid Norsk senter for barneforskning. Anne Trine Körholt (1991) ger en beskrivning av 

begreppet och menar att det inte finns ett barnperspektiv utan många och att innebörden i 

begreppet är föränderlig på samma sätt som kategorierna barn och barndom definieras olika 

beroende på kulturella, historiska och sociala förhållanden i samhället. Den andra definitionen 

handlar konkret om hur världen ser ut ur barnens synvinkel, vad de ser, hör, upplever och 

känner. Utifrån dessa definitioner handlar barnperspektiv å ena sidan om vuxnas perspektiv på 

barn och å andra sidan om barns perspektiv på den egna tillvaron.  

   Det egna perspektivet är det naturliga. Andras perspektiv måste väljas. Det är lätt att tappa 

bort insikten om vem som egentligen är den underordnade parten och att hålla fast vid fokus 

på barnen. För vuxna är det naturligt att utgå ifrån ett vuxenperspektiv. Ett barnperspektiv 

måste den vuxne, som tidigare påpekats, däremot välja. Och även om man medvetet har valt 

kan det vara svårt att hålla fast vid det (Rasmusson 1994).  

      I en studie om samverkan mellan barn och vuxna i förskolan som Birgitta Qvarsell (2001) 

genomfört, framkom att barn och pedagoger poängterade olika aspekter när de fick berätta om 

vad som är betydelsefullt och väsentligt i förskoleverksamheten. Barnen framhöll verksam-

heten som sådan, medan pedagogernas fokus pekade på barnen i allmänhet, kontrollen över 

dem, omsorg om dem och ett trygghetsskapande arbete. Qvarsell menar att allt detta förvisso 

står för att man vill barnens bästa. Dock kan det samtidigt innebära att barnens eget perspektiv 

försummas, att barnens egna uppfattningar inte tillvaratas eller ses som viktiga. Barnen visade 

sig vilja prioritera egna initiativ, variation och möjlighet att röra sig mellan skiftande miljöer 

och händelser, medan de vuxna i förhållande till detta kunde uppfatta en rädsla för att tappa 

kontrollen. 
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   För att förstå hur barn uppfattar sin omvärld ska man söka efter vad barnen riktar sin 

uppmärksamhet mot för att därigenom se vad som är viktigt för dem (Hundeide 1981, 1989). 

Den tolkande forskningsansats som Hundeide förespråkar i förhållande till att forska om barn, 

bygger på att se barn som aktörer som handlar rationellt utifrån sina egna premisser. För att 

förstå vad barnen utgår ifrån måste forskaren lära känna de verksamheter som barn i sin 

vardag är engagerade i. Det handlar om barns livsvärld. Det är viktigt att barn upplever sin 

situation som meningsfull. Man bör knyta an till barnens erfarenheter (Hundeide 1989). Små 

barn anses ha svårt att förstå abstrakta problem, men vuxna kanske behöver uppvärdera barns 

förmåga att förstå abstrakta problem, i stället för att anse att den förmågan är för svår att 

uppnå för barn. Ett hinder i förståelsen kan vara att ett för oss abstrakt problem som inte vållar 

oss någon svårighet kan te sig meningslöst och förbryllande för ett barn om vi inte sätter oss 

in i hur barnet uppfattar saken (Donaldson 1979). Då man talar om barns perspektiv är det 

barnets egna föreställningar om sina liv det handlar om, hur barn ser tillvaron ur sin 

synvinkel, hur barnen ser med sina ögon (Arnér & Tellgren 1998).   

Barnsyn 

Begreppet barnsperspektiv rymmer naturligtvis också olika föreställningar om och olika syn 

på barn. Därför vill jag kommentera det mångfacetterade begreppet barnsyn, som förekommer 

i många olika sammanhang i både tal och skrivning om barn. Pedagogernas föreställningar av 

vad/vem ett barn är, hur barn lär sig, hur barn utvecklas etc. har betydelse för deras handlande 

mot barnen (Lenz Taguchi 2000). Christina Gars (2002, kap.5) ställer i sin avhandling frågan 

om vilka traditioner och föreställningar hos pedagoger som bidrar till den blick som riktas 

mot barnen. Hon menar att det sätt barnen bemöts på har att göra med den blicken. Det 

handlar helt enkelt om att det finns olika sätt att förstå pedagogernas arbete i förskolan, bl.a. 

beroende av vilket barnperspektiv eller barnsyn dessa utgår ifrån, och det anses vanligt inom 

förskolan att hävda att det pedagogiska arbetet är barncentrerat.  

   Dahlberg, Moss & Pence (2002) skriver om barnsyn och ställer frågor kring hur vi 

konstruerar det lilla barnet och den tidiga barndomen. Det finns många barn och många 

barndomar vilket betyder att barn och barndom konstrueras av hur vuxna förstår barndom och 

vad barn är eller kanske skulle kunna vara. Vilken är vuxnas förståelse av vad och vem barnet 

är, kan vara och bör vara? De nämner konstruktionen av barnet som t.ex. barnet som en 

kunskaps- och kulturreproducerande människa, en tabula rasa eller ren tavla, vilket betyder att 

barnet betraktas som ett tomt kärl som ska fyllas med kunskap och göras redo för det som 
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kommer, t.ex. lärande och skolan. Andra konstruktioner är barnet som natur, en människa 

som utvecklas genom biologiska bestämda stadier, eller barnet som ett oskyldigt väsen, som 

under sin barndom befinner sig i livets guldålder, oförstörd av världen, levandes i en idyll. 

Det som dessa konstruktioner har gemensamt är att de skapar ett ”fattigt barn”, som är 

oföretagsamt, egocentriskt och inkompetent. Dahlberg, Moss & Pence (2002) väljer i stället 

att betrakta det lilla barnet som en människa med överraskande och extraordinära förmågor 

och utvecklingsmöjligheter. De hänvisar till Loris Malaguzzi som har utvecklat Reggio-

Emiliapedagogiken och betraktar barnet som medkonstruktör av kunskap och identitet 

tillsammans med andra barn och vuxna. Denna konstruktion visar ett så kallat rikt barn, som 

är företagsamt, kompetent och angelägen om att engagera sig i omvärlden (Dahlberg, Moss & 

Pence 2002).  

   Rasmussen (1994) utvecklar synen på barn och barndom och menar att det finns 

föreställningar om att det skulle vara möjligt att fastställa barns behov på ett objektivt sätt. Att 

tillfråga barn i forskningssammanhang var ovanligt fram till början av 1990-talet, då begrep-

pet barnperspektiv för första gången började användas i vetenskapliga texter (Tiller i Rasmus-

son 1999). Under de senaste årtiondena har det successivt skett förändringar i synen på barn 

och barndom i forskningen, politiken och inom olika verksamheter som riktar sig till barn. 

Orsakerna kan sökas i de snabba samhällsförändringarna, erkännandet av barns rättigheter 

genom barnkonventionen och i utvecklingen av nya teorier om barndom, barns utveckling och 

socialisation. Barndomsforskare (t.ex. Sommer 1997, 2005) talar om ett paradigmskifte, vilket 

bland annat innebär att de, i betydligt större utsträckning än tidigare, vänder sig till barn som 

sakkunniga informanter i forskningen (Arnér & Tellgren 1998, James & Prout i Rasmusson, 

1994). Barndomen uppfattas inom barnforskningen inte bara som en livsfas utan som en 

social konstruktion, vars innebörd kontinuerligt förändras i relation till ekonomiska, kulturella 

och sociala förhållanden i samhället. Föränderligheten i samhället har fått konsekvenser för 

barns utvecklingsbetingelser och således även för deras utveckling (Dencik, Bäckström & 

Larsson 1988). Därmed har vuxnas syn på barn kommit att diskuteras och problematiseras 

utifrån olika perspektiv. Elisabeth Näsman (1995) skriver om synen på barn som ”not yets”, 

vilket innebär att barn inte betraktas som fullvärdiga människor förrän i vuxen ålder. Trycket 

på att åstadkomma förändringar i barns sätt att vara kan bli för stort, vi ser inte barns och 

ungdomars eget liv som tillräckligt värdefullt utan tittar hela tiden till vad de ska bli. 

Barndomen betraktas därmed som ett bristtillstånd. Utveckling uppfattas inte som ett ständigt 

växande, utan man tänker sig att latenta förmågor utvecklas för att ett bestämt mål ska nås. 

Målet föreställer man sig som det färdiga, det perfekta. Så länge livet befinner sig på ett 
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stadium där målet ännu inte är uppnått, håller det på att utvecklas (Näsman 1995). Men barn 

konstruerar kunskap och skapar mening i sin värld, tillsammans med vuxna och med andra 

barn. Det är därför viktigt att betona att det lilla barnet är en aktiv medkonstruktör av sitt eget 

liv (Dahlberg, Moss & Pence 2002).  

   Dewey (1916/1999) skriver om sin syn på barn, att vi inte behöver tvinga eller locka fram 

barns positiva aktiviteter. Där det finns liv finns det redan full aktivitet, hävdar han. Växande 

är något som barn själva åstadkommer i interaktion med andra. Både barn och vuxna är inne i 

en process av växande. Skillnaden mellan dem ligger inte i om de utvecklas eller inte utan i 

att formerna för deras utveckling sker på olika villkor. När det gäller att utveckla förmågor 

som behövs när man ägnar sig åt specifika vetenskapliga eller ekonomiska problem, kan vi 

säga att barnet bör utveckla sin vuxenhet. När det gäller positiv nyfikenhet, fördomsfri 

mottaglighet för påverkan och ett öppet sinnelag kan vi säga att vuxna bör utveckla sin 

barnslighet. Båda påståendena är lika intressanta. Växande betraktas alltför lätt som något 

som har ett mål i stället för att vara ett mål. Eftersom att leva är att växa, lever en levande 

varelse lika sant och verkligt på alla stadier och med samma inneboende rikedom och anspråk. 

Först betraktar vi omognad med otålighet och ser det som något som man behöver komma 

över så snart som möjligt. Den vuxne som formats av sådana uppfostringsmetoder ser senare 

med saknad tillbaka på sin barndom och ungdomstid som en tid med förlorade möjligheter. 

Denna situation kommer att bestå tills man allmänt inser att livet har sitt eget inneboende 

värde och att uppgiften att undervisa har med det värdet att göra (Dewey, 1916/1999). 

Pedagoger som aktörer i förskolan – traditioner och koder 

Förskolan som institution skapas i en växelverkan mellan de människor som finns där och de 

olika begränsningar och möjligheter som institutionella villkor, traditioner och synsätt utgör 

(Markström 2005). De vuxna yrkesverksamma som arbetar inom förskolan är barnskötare, 

med en gymnasial utbildning bakom sig, och förskollärare som utbildats inom högskolan. 

Dessa båda grupper arbetar inte under samma yrkesvillkor, dels genom att de har olika längd 

och kunskapsnivå på utbildningen, dels genom att de har olika lön och dels genom deras 

anknytning till olika fackliga organisationer. Barnskötarna och förskollärarna tilltalas av barn 

och föräldrar oftast vid namn, vuxna eller fröken och som grupp benämns de personalen 

(Ivarsson 2003). I dagens måldokument benämns även pedagogerna lärare, vilket än inte 

tycks ha vunnit genomslag inom förskolan. Kihlström (1995) har i sin avhandling om 

förskolläraryrkets pedagogiska innebörder skildrat hur ett antal förskollärare ser på sin 
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yrkesroll. Hon framhåller att pedagogerna uppfattar verksamhetens innehåll på olika sätt i 

förhållande till vad de riktar sin uppmärksamhet mot.  

   Inte bara i skolan utan också i förskolan har under årens lopp utvecklats en verksamhet som 

bygger på traditioner och vanor. Bodil Ekholm & Anna Hedin (1991) har i en 

doktorsavhandling försökt fånga och beskriva vardagsfenomenet ”det som sitter i väggarna”, 

som de menar utgörs dels av något som är specifikt för t.ex. just en arbetsplats och dels av 

något som tenderar att bestå under lång tid. De belyser vad som kan påverka en organisation, 

och de menar att det inte bara är yttre ramar och ekonomi som styr en verksamhet, utan också 

mer dolda företeelser som skapar den specifika verksamhetens utformning. Den 

förklaringsmodell som de anser bör tillmätas betydelse i förhållande till förskolan som 

organisation kallar de det sociala systemperspektivet. Detta bygger på att personalens både 

medvetna och dolda förhållningssätt präglar det pedagogiska arbetet och interaktionerna med 

barnen. Dessutom befinner sig barnen i underordning och därmed i ett beroendeförhållande 

till personalen. Det blir då intressant att ställa frågan om hur personalens egen upplevelse av 

sitt arbete påverkar deras beteende mot barnen. Författarna menar att om man utgår ifrån att 

barnens agerande kan påverkas av deras interaktioner med personalen så blir det viktigt att 

försöka närma sig en förståelse för hur dessa kan se ut och hur de kan hänföras till barnens 

ageranden. Genom att utgå ifrån nämnda referensramar finns, menar de, möjlighet att betrakta 

livet i förskolan mer ur ett helhetsperspektiv.  

   Uttrycket ”det sitter i väggarna” pekar på ett fenomen som är svårt att exakt ange 

innebörden av och som därmed kan vara svårt att förstå. Det är något som kan upplevas och 

betraktas av utomstående, främst på grund av att ett utifrånperspektiv kan skapa gynnsammare 

förutsättningar för iakttagelser (Ekholm & Hedin 1991). Det förekommer olika begrepp för att 

illustrera vad som kan påverka barns liv och agerande i förskolan. Exempel på detta är 

begreppet ”skolkod”, ett begrepp som använts för de kollektiva tankar, upplevelser och idéer 

om mål och arbetssätt, som präglar lärarens/pedagogens vardag och som har lärts in i den 

specifika miljö som skolan utgör och som skapar ett enhetligt sätt att tolka verkligheten på. 

Gerhard Arfwedson & Lars Lundman (1984) har i sin slutrapport från forskningsprojektet 

”Skolans arbetsplatsproblem” (SKARP) hänvisat till att varje skola formar sin specifika 

skolkod. Skolkoden beskrivs som lärarnas arbetsplatsbundna yrkeskod och handlar om att 

lärarnas sätt att tänka har formats av de specifika och skiftande villkor som skolan präglas av 

såsom skoltradition, lokala krav på skolan, elevrekrytering, lärarrekrytering m.m. Det är 

intressant att notera att eleven eller elevens röst inte diskuteras som en del av yrkeskoden. 

Lärarna ansvarar för skolans huvudsakliga verksamhet, undervisningen. Trots att man där 
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beskriver mötet med elever ges dessa ingen egen röst utan det är lärarna som avgör vad som 

kan ske och eventuellt ändras i klassrum och skolarbete. Dock handlar inte 

skolkodsproblematiken endast om lärarna utan också om skolans ledning som i sitt arbete 

nödgas jämka sitt agerande till den gällande skolkoden. Är en skolkod varaktig kan den 

kännetecknas av ett tydligt motstånd mot förändring (Arfwedson & Lundman 1984, kap. 7). 

Med hänvisning till Ekholm & Hedin (1991) menar jag att deras benämning det sitter i 

väggarna kan jämföras med skolans kodsystem eftersom pedagoger i förskolan ingår i och 

ansvarar för liknande processer som de som sker i skolan. Det kan handla om en gemensam 

syn på hur barn ska bemötas, eller hur det pedagogiska arbetet ska läggas upp. Här blir 

likformigheter ofta påtagliga och beteenden som hela tiden upprepas av pedagogerna 

kännetecknar ”koden”.  

   I anslutning till detta blir det intressant att fundera över vilket samband som kan finnas 

mellan koder och barns agerande i förskolan. Hillevi Lenz Taguchi (2000) har i sin 

avhandling om dokumentationsarbete och kooperativa läroprocesser i förskolan, prövat 

möjligheterna att förstå arbetet med pedagogisk dokumentation som ett pågående ”motstånd” 

mot för givet tagna innebörder och arbetssätt. Hon har ställt frågan hur det kan göras möjligt 

att förändra och utveckla arbetet i förskolan med hjälp av dokumentation och med 

utgångspunkt från barns rätt till ett utforskande av sin omvärld. Hon hänvisar till Michel 

Foucaults skrivning kring så kallade diskursiva regimer, som hon menar handlar om 

pedagogens för givet tagna sätt att tänka som i sin tur skapar ett motstånd i förhållande till 

andra sätt att tänka. Men om pedagogen erkänner möjligheter till förändring och olikhet och 

går in i reflekterande processer blir det oväntade och det som i förväg är omöjligt att veta 

något om, synligt. Lenz Taguchi uttrycker det sålunda: ”Det är främlingen som kommer och 

som man välkomnar utan att veta vad som kommer att hända eller hur det kommer att påverka 

mig”. Det handlar helt enkelt om att öppna sig för att se det ”omöjliga som möjligt och det 

möjliga som omöjligt” (Lenz Taguchi 2000 s 279). Vad krävs då av en människa för att hon 

ska erkänna möjlighet till förändring och se det omöjliga som möjligt? Hur ska en människa 

kunna veta vad i hennes tänkande som är för givet taget och oreflekterat, och är det för givet 

tagna det samma som något oreflekterat?  

   Lars Dencik, Carina Bäckström & Ewa Larsson (1988) har studerat barns uppväxtsituation i 

förskolan och den socialisation som barnen genomgår i förhållande till varandra och till 

pedagogerna. De noterar i sin forskning att personalens och barnens interaktionsmönster är 

relativt likartat i olika förskolor, trots både barns och vuxnas olikheter. De menar att 

variationer i pedagogernas agerande och förhållningssätt mot barnen inte är så stora som man 
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skulle kunna förmoda, med tanke på deras egna inneboende olikheter. Tvärtom, menar de, så 

framträder personalens sätt att relatera till barnen på ett likartat sätt oavsett vilken förskola det 

handlar om. Detta tycks bero på omständigheter utanför pedagogerna själva. Det förklaras 

med strukturella villkor som tycks finnas redan innan enskilda pedagoger träder in på 

arbetsplatsen/förskolan. Dessa villkor eller förutsättningar för personalens arbete med barnen 

finns alltså i situationen och präglar personalens samvaro med barnen. 

   Dencik m.fl. (1988), har utifrån sina observationsresultat kunnat utläsa att det finns dolda, 

vanligt förekommande mönster som styr pedagogernas förhållningssätt till barnen. Exempel 

på detta är oskrivna lagar inom förskolan att alla barn t.ex. ska behandlas ”rättvist” eller 

”lika”, vilket innebär att barn inte ska ges vare sig positiv eller negativ uppmärksamhet för sin 

personliga särprägel. Personalen hakar i stort sett heller aldrig på när barnen berättar om sina 

hemförhållanden eller händelser utanför förskolan över huvud taget. Detta uttrycks som att 

barnens liv hemma är något man inte talar om och inte heller känner till och benämns som 

förskolans strukturella jantelag (Dencik, Bäckström & Larsson 1988). Detta innebär att den 

utbildning och den kompetens, som var och en i personalen har med sig och besitter, inte med 

självklarhet tar utrymme utan försvinner eller döljs i det dagliga arbetet. Koderna blir 

viktigare än utbildningen. Det skapas, enligt Dencik m.fl.(a.a.), en funktionsstyrd unifor-

mering av pedagogerna i förskolan. 

Förskolans kultur  

   Ekholm och Hedin (1991) talar också om begreppet kultur, som de menar används för att 

fokusera gemensamma föreställningar inom en organisation. Kulturbegreppet förmodas ligga 

på en komplex och omedveten nivå och påverkar de inblandades sätt att förstå och därmed 

hantera sitt sätt att vara. Enligt Schein (i Ekholm & Hedin 1991) består kulturen av 

antaganden och värderingar kring vad som är viktigt och på vilket sätt man förväntas göra det 

som ska göras. Genom att kulturen kan betraktas som ett djupt liggande fenomen som rymmer 

värderingar och tankesätt som växt fram under lång tid, förmodas den också vara starkt 

styrande. Med utgångspunkt i detta sätt att betrakta kulturbegreppet skulle man kunna förstå 

pedagogers gemensamma föreställningar, normer och värderingar i förhållande till arbetet 

med barnen. Etnologen Billy Ehn (1983) har studerat livet i fyra förskolor mot bakgrund av 

kulturbegreppet. Han menar att förskolan inte bara är en social institution, utan samtidigt ett 

”kulturellt system som skapar och återskapar grundläggande tanke- och värdemönster med en 

mer allmän giltighet” (Ehn, 1983 s. 15). Han menar att förskolepersonal fungerar som 
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kulturbärare som upprätthåller outtalade föreställningar om hur livet i förskolan ska levas. 

Han lyfter också fram att arbetet i förskolan skapas utifrån en så kallad osynlig pedagogik 

eller en så kallad dold läroplan (Broady 1982) som innebär att den fostran av barnen som 

pedagogerna styr över är omedveten eller oreflekterad och därmed dold för pedagogerna 

själva.  

   Hur ser det ut när människor inlemmas i en kulturell gemenskap, eller socialiseras in i ett 

specifikt samhälle? Ehn och Löfgren (1982) har intresserat sig för hur föreställningar, 

innebörder och symboler inlemmas i människors medvetande och utvecklas till något 

naturligt, självklart och oreflekterat. De nämner här särskilt ”tämjande” av förskolebarn och 

skolans dolda läroplan som fokuserar hur kultur vidmakthålls genom olika typer av lärande, 

men också genom att vi hela tiden påminns om att verkligheten är just så här. Författarna 

ställer frågan varför människor fortsätter att agera och tänka i liknande banor dag efter dag 

och menar också att ett budskaps form är av stor betydelse i utvecklingen av en viss 

verklighetsuppfattning.  Här framhålls hur verkligheten gestaltas genom språket, t.ex. vad som 

är möjligt att säga eller tänka inom ett speciellt språk. Kulturens dynamik innebär olika 

former av gränsöverskridningar. En sådan form av gränsöverskridande är att ifrågasätta. Vi 

människor formulerar ibland visioner och omöjligheter som går tvärs emot rådande ordningar 

eller mot det som tycks vara självklart.  

   Allt socialt liv bygger på tolkning av tillvaron. Människan uppfattar skeenden underförstått, 

utan att tänka på det, samtidigt som sättet att tolka styr hennes handlanden. Hur är det då 

möjligt att bryta ett vanetänkande? Ett vanligt tillvägagångssätt inom kulturanalysen är att 

göra sig oförstående, eller att exotisera det man ser, vilket betyder att främmandegöra det för 

givet tagna i syfte att hitta andra sätt att se. Ett annat förfaringssätt är att benämna det 

välkända med andra ord än vad som brukligt är, så kallad perspektivering som innebär 

framför allt språklig omformulering. Ett fantasifullt bildspråk kan förändra en analys som 

stagnerat, det handlar om att leta efter alternativa ord eller synonymer (Ehn & Löfgren 1982). 

Ovanstående belysning av traditioner och kultur i förskolan syns för mig nödvändig för att 

kunna problematisera pedagogers agerande. 

Interaktion mellan pedagoger och barn i förskolan 

Att utvecklas till att bli en analytiskt tänkande människa med förmåga till medvetenhet kan 

ske genom medvetet reflekterande och genom uppmärksamhet på den egna reflektionen, det 

egna tänkandet. En förutsättning är dels möten med andra människor, men också att man 
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konfronteras med det som är ovanligt och nytt, eller då det som är vant störs eller utmanas. 

Moira von Wright (2000) menar att vi inte ”är” reflekterande, men vi blir det när den situation 

vi befinner oss i öppnar för detta, då vi ställs inför problem som kräver olika möjligheter till 

lösning. Med hänvisning till G. H. Mead menar von Wright att kunskap växer genom att vi 

ställs inför paradoxer och att vår kunskap utvecklas genom att det för givet tagna eller vanan 

utmanas eller problematiseras. Om människans handlande har utvecklats till att vara 

vanemässigt och oreflekterat så uppstår ingen medvetenhet om mening, men det reflekterande 

tänkandet kräver också interaktion med andra, där tankar och idéer kan konfronteras med 

varandra. Förändring eller förnyelse är enligt von Wright inte någon självklarhet eftersom hon 

menar att om man bara lägger vikt vid det man är van att tänka så stannar man kvar i det som 

är för givet taget. Om man däremot utsätter sig själv för konfrontation, beredd på att 

problematisera, kan man förändra sitt tänkande, eftersom problematisering innebär att det vi 

är vana vid utmanas (von Wright, 2000).  

   Som bakgrund till mitt intresse för den betydelse samtal mellan vuxna och mellan barn och 

vuxna kan ha i ett utvecklande av arbetssätt i förskolan, vill jag också anknyta till vad G. H. 

Mead (1976) säger om kommunikation, samspel och ömsesidighet för att försöka förstå 

samband och kanske därmed också förstå kommunikationens betydelse. Jag har här även 

använt mig av Lars - Erik Bergs (1992) tolkning av Meads lära om ”Den generaliserade 

andre”. Mead talar om ”Den betydelsefulle andre”, som kan utgöras av för barnet 

betydelsefulla vuxna och som har en avgörande betydelse för barnets utveckling till vuxen 

människa. Mead menar att det medvetna jaget växer fram genom en social process. Berg 

beskriver detta som att det lilla barnet upptäcker sig själv som en varelse med egna initiativ 

och åsikter genom andra. Mead formulerar en tes där han menar att vad som behövs för att det 

skall utvecklas en människa med medvetande och personlighet är tillgång till situationer där 

det finns inspiration som gynnar kommunikationen. Att kommunicera med sin omgivning 

innebär att få en utvidgad och förändrad erfarenhet. Man får del av vad andra känt och tänkt 

och påverkas på ett eller annat sätt av detta. Inte heller den man kommunicerar med förblir 

opåverkad (Berg 1992 kap. 3). 

   Dewey (1916/1999) talar om betydelsen av att ta varandras perspektiv, till exempel i 

samband med vikten av att kunna förstå varandra. Varje social ordning som förblir socialt 

vital är utvecklande för alla inblandade. Först när den gjuts i en form och övergår i rutin 

förlorar den sin utvecklande kraft. Vi vuxna har mycket att lära av att vara tillsammans med 

barn och unga (Arnér & Tellgren 1998). Vad fordras då för att barns och vuxnas samvaro med 

varandra ska gynnas? Dewey (1999) menar att för att vuxna och barn ska kunna förstå 
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varandra krävs omfattande ömsesidig kommunikation där båda parters förmåga att ta 

varandras perspektiv blir viktig.  

   Sammanfattningsvis har jag försökt att i bakgrunden uppehålla mig vid sådan forskning som 

rör hur de vuxna i förskolan på olika sätt och av olika skäl kan antingen ge ett utrymme åt 

barns inflytande eller kan förhindra detta. Naturligtvis är inte pedagogers agerande inriktat på 

att förhindra det inflytande som föreskrivs, utan det är i stället ett uttryck för att strukturer och 

kultur i förskolan är så starka att individuella ställningstaganden och ageranden försvåras eller 

skyms. I nästa kapitel ger jag en beskrivning av de teoretiska perspektiv som väglett mig i min 

egen undersökning. 
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Kapitel 3 Teoretiska perspektiv 

Här presenteras de teoretiska utgångspunkter och perspektiv som valts för avhandlingen. 

Valen av perspektiv är påverkade av de sammanhang jag befunnit mig i och har successivt 

vuxit fram i förhållande till syfte och forskningsfrågor och kommer förhoppningsvis att bidra 

till nya perspektiv och infallsvinklar. Avhandlingen bygger på erfarenheter av ett 

utvecklingsarbete, där förskolepedagogers berättelser om sitt eget förhållningssätt till barns 

möjligheter till inflytande fokuserats. Mitt intresse har alltmer riktats mot Moira von Wrights 

(2000) analys av G. H. Meads teori om perspektivtagande och intersubjektivitet. von Wright 

har utvecklat teoretiska resonemang om bland annat perspektivskifte som benämns en inter-

subjektiv vändning, vilket jag ser som användbart i mina analyser av pedagogers berättelser. 

von Wright har även utvecklat och visat en väg eller snarare en process att se från ett sätt till 

ett annat, vilket beskrivs som att gå från ett punktuellt till ett relationellt sätt att förhålla sig. 

Detta prövar jag även i min strävan att förstå pedagogers ageranden som de beskrivs i deras 

berättelser. Jag har således för avsikt att knyta dessa perspektiv till olika företeelser som 

framträder i relation till pedagogernas utsagor om sitt eget förhållningssätt till hur barnen 

söker inflytande i sin egen vardag i förskolan. Jag hänvisar också till Lev Vygotskijs 

(1934/1999) tankar om den närmaste utvecklingszonen eller ”The zon of proximal 

development” (ZPD), som uttolkats av Ivar Bråten (2000) för att belysa betydelsen av 

utvecklingsprocesser som kan komma till stånd mellan pedagoger och barn under vissa 

betingelser.  Jag anknyter också delvis till ett sociokulturellt perspektiv för att ge förståelse för 

det lärande och samspel som pedagogerna ger uttryck för.  

Perspektivtagande 

När det gäller möjligheterna för barn att få inflytande i sin vardag, som de vuxna har makt att 

bestämma över, vill jag först anknyta till George Herbert Meads (1976) tankegångar om att 

kunna anta en annans perspektiv och samtidigt kunna hålla fast vid sitt eget perspektiv i 

samspel med den betydelsefulla andre, vilket ger grunden för ett meningsfullt samspel. Mead 

menar att perspektivtagning är väsentlig för en gynnsam kommunikation eftersom den gör det 

möjligt att föregripa den andres reaktion på det man själv säger eller gör. En lyckad 

perspektivtagning blir därmed en viktig betingelse för lyckad kommunikation mellan 

människor (S. Bråten 1989). Då en person kommunicerar med någon, antar hon den andres 

perspektiv och använder det för att anpassa sitt eget bemötande. Med andra ord har den andre 
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en avgörande betydelse för människans skapelse till att bli människa (Berg 1992 kap 1). Det 

innebär i sin tur att föräldrar och andra betydelsefulla vuxna har en väsentlig betydelse för 

barnet i dess växande. Det gäller både föräldrar och förskolepedagoger som blir delaktiga i 

barnets utveckling, en utveckling som kommer att präglas av de kommunikativa möten med 

andra som barnet är med om (S. Bråten 1989). Enligt von Wrights tolkning av Mead skapar 

människan sina handlingar genom social interaktion, vilket innebär att människan befinner sig 

i ständig utveckling i interaktion med andra. Social handling sker således mellan människor 

och är inte något som sker utanför individen. (von Wright 2000, kap. 6) 

Punktuellt och relationellt perspektiv  

För att vidare förstå förändringar som framträder i berättelserna hänvisar jag till Moira von 

Wright (2000) som i sin avhandling utvecklat vad hon avser med punktuellt respektive 

relationellt perspektiv. Jag använder mig av dessa perspektiv för att tolka pedagogernas 

berättelser om hur de betraktar sin syn på barn utifrån först ett rutiniserat och därefter ett 

förändrat synsätt på sitt arbete i förskolan. Jag intresserar mig alltså för att förstå bland annat 

pedagogers bemötande av och syn på barn men också hur de betraktar en förändrad syn på 

barn och förändrade tankemönster utifrån alternativa synsätt på sitt arbete i förskolan.  

von Wright menar att begreppet perspektiv omfattar människans värderingar och sätt att 

tänka, vilka ligger till grund för vad som kan betraktas som meningsfullt och relevant i vissa 

sammanhang. Hon menar att de perspektiv eller värderingar människan generellt utgår ifrån 

sällan är medvetna eller uttalade och än mindre diskuterade. I det punktuella perspektivet 

uppfattas en människa som en fristående individ, med egna inneboende egenskaper utan 

förankring till de sammanhang hon ingår i. von Wright skriver angående ett punktuellt 

perspektiv:  

”… ett perspektiv på människans subjektivitet där subjektiviteten ses som en individuell pro-

dukt av omständigheter eller egenskaper som går att isolera från sitt omedelbara sammanhang. 

[…] … men avgörande är uppfattningen att den mänskliga individens subjektivitet kan fixeras i 

sig”. (von Wright 2000, s 32).  

Hon menar också att ett punktuellt perspektiv inte öppnar för de samspelsmöjligheter som ett 

relationellt perspektiv gör.  

   Relationer mellan människor utgör en grund för att vi ska kunna förstå både oss själva och 

andra. Med andra ord innebär det att människors handlingar och interaktioner med varandra 

blir viktiga. Möten mellan oss människor förändras hela tiden beroende på att vi framstår 

olika för varandra när det gäller relationer och sammanhang. Det relationella perspektivet 

visar att det unika hos människor framträder i möten mellan oss. Vi kan aldrig veta hur ett 
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möte ska utvecklas i mänsklig interaktion, genuina möten mellan människor kännetecknas av 

både kreativitet och obestämbarhet. Det relationella betraktelsesättet ger också möjligheter att 

reflektera över relationen mellan det unika och det gemensamma. I förhållande till ett 

punktuellt perspektiv har von Wright (2000) utvecklat vad hon kallar ett relationellt 

perspektiv och har beskrivit förutsättningar för ett förhållningssätt i pedagogiska möten som 

bygger på detta perspektiv.  Ett relationellt perspektiv hanterar frågor och problem som 

skapas i relationer i stället för att betrakta dem som enskilda händelser, beteenden eller 

egenskaper som är kopplade till enskilda individer. von Wright hänvisar till Mead, när hon 

beskriver begreppet intersubjektivitet och menar att det skapas intersubjektivitet när 

människor möts i interaktion med varandra och delar samma tillvaro som formas utifrån dessa 

möten, vilket sker t.ex. i förskolan. Hon påpekar att intersubjektivitet förutsätter mångfald och 

inte enhetlighet, vilket blir centralt att anknyta till i detta arbete.  

En intersubjektiv vändning 

von Wright (2000) har utvecklat begreppet intersubjektiv vändning. Den intersubjektiva 

vändningen kan ge nya aspekter på arbetet i förskolan och på det pedagogiska mötet mellan 

barn och pedagoger. Begreppet riktar fokus mot det gemensamma handlandet mellan dem 

som ingår i interaktionen och utgör en utmaning för både barn och pedagog. von Wrights 

(2000) resonemang om den intersubjektiva vändningen bygger på Georg Herbert Meads teori 

om det intersubjektiva konstituerandet av människors själv.  

Den intersubjektiva vändningen omfattar minst tre begreppsliga förskjutningar som följs åt, 

burna av tanken att människans själv inte är fördolt i ett inre utan ohjälpligt är en del av den 

gemensamma världen: 

Uppfattningen om människan som en egocentrisk sluten individ överges till förmån för en 

uppfattning om människor som intersubjektivt konstituerade öppna själv. 

Social och kommunikativ handling i den gemensamma världen ställs före den punktuella 

traditionens tilltro till kunskap som auktoritet. 

Lärarens handlingar blir en fråga som inte är underställd (den rätta) kunskapen, utan 

omdömesprocessen och etisk – moraliska ställningstaganden. (von Wright 2004, s 68)  

Eftersom pedagogen har ett moraliskt ansvar för barnens tillvaro i förskolan så inbegriper det 

ansvaret också den sociala interaktionen och engagemanget för att skapa en god tillvaro både 

för pedagogen själv, barn, föräldrar och andra. Genom att förstå den sociala situationen som 

utgångspunkt för människans självmedvetenhet blir varje medmänniska ett ansvar för oss alla. 

Det innebär att om vi betraktar livet i förskolan som en social situation i denna bemärkelse så 

omfattar den både barnen och pedagogerna, och den sociala interaktionen kan möjliggöra en 
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reflekterande medvetenhet. Om man vill se samspelet mellan barn och vuxna i förskolan som 

en relation som är meningsskapande så innebär det att alla ingår i den sociala interaktionen, 

på olika vis. Mead anser att om man kan tala om något som finns format i människan så är det 

sökandet efter mening, eller meningsfull handling (i von Wright 2000). 

    Vad kan det innebära att betrakta tillvaron i förskolan som grund för mening och reflek-

terande tänkande, och vad kan det innebära att betrakta utvecklingsarbetets seminarier som 

grund för sådan mening och sådant reflekterande tänkande? von Wright menar att 

kommunikation och problematiseringar skapar möjligheter till ett reflekterande tänkande, men 

också till självreflektion, vilket innebär att betrakta både sig själv och välkända problematiska 

företeelser ur nya aspekter och därmed förändra sitt sätt att handla i förhållande till det. Man 

kan skapa nya sätt att tänka, perspektivera på olika sätt och utmana föreställningar som 

tidigare tagits för givna. Det ger möjligheter att betrakta företeelser och problem ur nya 

perspektiv, liksom att ändra sitt handlande vid nya utmaningar eller förstå problem ur flera 

olika synvinklar. Människan kan utveckla sin förmåga till självreflekterande och perspektiv-

tagande och skapar därmed möjlighet att kunna växla perspektiv, vilket skulle kunna leda till 

en uppmärksamhet på egna förutfattade meningar. En utmaning för pedagogerna kan leda till 

nya insikter om dem själva men också till att kunna få syn på och betrakta sina egna 

föreställningar, göra dem till objekt, och därmed ompröva dem. Reflekterande eller 

självreflekterande är något som utvecklas i social interaktion med andra. Det är ingenting som 

man bara kan eller inte kan utan det måste hela tiden återerövras genom samspel med andra. 

Att vidga perspektiv, eller att skifta från det förutsägbara till det oväntade, innebär att 

pedagogen inte från början bestämmer sig för hur situationer eller barns agerande borde te sig, 

utan i stället förhåller sig nyfiken och undrande inför det som sker. Om intersubjektiviteten 

ska kunna leva och för att barn ska kunna ”[…] vara de subjekt i vardande som […] de är och 

kan vara” (von Wright 2000, s 169), måste pedagogen utgå från det obestämda och 

oförutsägbara och intressera sig för det som är oväntat och hellre ställa sig frågor än att 

komma med svar.  von Wright diskuterar också hur det teoretiska perspektiv, som bygger på 

Mead, kan te sig med utgångspunkt från intersubjektivitet och som lägger vikt vid ömsesidig 

interaktion och möjligheten till det som är oförutsett. Hon beskriver det kommunikativa i 

sociala situationer vilket bildar grund för det relationella perspektivet. Detta utvecklas i 

kontrast mot det punktuella perspektivet, vilket jag finner intressant i relation till det 

utvecklingsarbete som gestaltas i avhandlingen.  

 



 43 

Den närmaste utvecklingszonen  

Lev Vygotskijs teori utgör en annan utgångspunkt i detta arbete. Min uppmärksamhet riktar 

sig mot interaktionens eller samspelets betydelse för lärande och utveckling och speciellt 

gäller det lärande inom den så kallade närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 1999, I. Bråten 

2000). Begreppet den närmaste utvecklingszonen, eller ”The zon of proximal development” 

(ZPD), som är ett centralt begrepp i Vygotskijs teori, fokuserar social interaktion som en 

förutsättning för lärande och utveckling. Vygotskij menar att barn redan från födseln bör 

förstås som sociala och att det är barnets interaktion med andra som utgör grunden för 

individens utveckling. Genom social interaktion blir språket en viktig del, genom vilket vi 

utvecklar vårt sätt att tolka och förstå världen. Bråten & Thurmann-Moe (2000) som tolkat 

Vygotskijs teorier, menar att människans utveckling av högre mentala processer är beroende 

av både miljö och samhällsvillkor och de är därför också en del av dess sociokulturella 

utveckling. För Vygotskij hade skolundervisning en viktig betydelse för barnets 

tankeutveckling, som han ansåg kunde skapa utvecklingsmöjligheter för nya former av 

tänkande. Han fokuserar betydelsen av samarbete mellan vuxna och barn som en väg till att 

barns medvetenhet, tänkande och handlande utmanas och utvecklas och menar då den 

interaktion som uppstår mellan barn och vuxen, där dialogen utgår ifrån ett respekterande av 

barnet som aktivt agerande i den pedagogiska processen. I stället för att den vuxne ensidigt 

driver lärprocesser med förmedlingskaraktär, handlar det om ett samarbete där barnet och den 

vuxne påverkar varandra i lika stor omfattning. Vygotskij menade också att det är barnet som 

måste vara huvudperson i detta samarbete. Det kan betraktas som ett pedagogiskt möte mellan 

barn och vuxen där båda tillför mening, aktivitet och kreativitet. 

   Med begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” fokuseras lärprocesser som är under 

utveckling. Begreppet beskrivs avse utrymmet mellan den nivå som barnet redan har nått och 

den nivå barnet är på väg mot (I. Bråten 2000). Dessa processer riskerar att inte utvecklas om 

barnet endast på egen hand utövar aktiviteter. Den förmåga som barn har, utvecklas enligt 

detta synsätt med hjälp av pedagogens utmanande och stödjande vägledning, vilket bör leda 

till en gradvis mindre insats från den vuxne till en större insats från barnet självt. Med andra 

ord innebär den centrala tanke som Vygotskij betonar, att kommunikation och samarbete 

mellan barn och mellan barn och vuxna i lärandesammanhang är av mycket stor betydelse. 

Barnet klarar i samarbete med vuxna eller mer kompetenta kamrater mer än det kan klara på 

egen hand.  Här blir alltså ”sociala andra” (I. Bråten 2000, s 26), särskilt pedagoger och mer 

erfarna barn viktiga, både för barnets utveckling och dess önskan att bli utmanad. Det är inte 
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först och främst samarbetets betydelse i lösningen av det pågående problemet som är 

grundläggande, utan här läggs den största vikten vid det lärande som barnet uppnår genom 

samspelet, den möjlighet för vidare lärande och utveckling som skapas genom samarbetet. 

Hjälp från andra ska inte uppfattas som svaghet, utan är ett bevis för att en utvecklingsprocess 

pågår, menar Bråten & Thurmann-Moe (2000). När man studerar barns möjligheter till 

inflytande i förskolan blir det intressant att uppmärksamma just Vygotskijs teorier om att 

barnen, som enligt Vygotskij utvecklas och inspireras mer i samspel med andra barn och 

vuxna, än på egen hand, når högre nivåer i sin utveckling. Jag menar att detta också kan ske 

omvänt, att den vuxne kan nå högre nivåer i sin utveckling i samspel med barnen.     

Lärande och samspel mellan barn och vuxna 

I förskolan pågår en ständig interaktion där barn och vuxna direkt eller indirekt samspelar 

med varandra. Människor lär sig följa kommunikativa spelregler som förväntas av dem och de 

söker mening i de speciella sammanhang där de befinner sig och agerar för att kunna hantera 

komplexa sammanhang (Säljö 2000, kap 3).  De handlingar och kunskaper som i detta arbete 

görs synliga relateras även till det sociokulturella perspektivets syn på lärande och utveckling. 

Lärande och utveckling sker genom deltagande i sociala praktiker, som i detta fall förskolan, 

och som deltagare i sociala praktiker utvecklar individen lärande genom en ökande kännedom 

om de handlingar som förekommer. Från början är vi iakttagare som sätter oss in i 

arbetsuppgifter och ansvar och vi ökar sedan vår kompetens och vårt ansvar för att så 

småningom ta en självständig roll. Vi kan förstå ett sätt att arbeta innan vi själva kan utföra 

det, och detta kan ta lång tid. De praktiker man ska arbeta inom innehåller abstrakta kunska-

per som inte alltid tydligt visar vad människor egentligen gör. Det är genom deltagande i 

kommunikation som individen möter och kan tillägna sig nya sätt att tänka, resonera och 

handla (Säljö 2000, kap.1). Habermas (i Dahlberg, Moss & Pence 2002) talar om interaktion, 

samarbete, reflektion och diskussion som vägen till att nå en gemensam grund. Han menar att 

samstämmighet mellan människor uppstår genom argumentation. Detta kommunikativa 

handlande och argumenterande ser han som en väg till människans integrering i samhället 

byggd på mångfald.  En annan utgångspunkt som kännetecknar ett sociokulturellt perspektiv 

talar om samspelet mellan individ och grupp, dvs. vad en enskild människa kan åstadkomma i 

interaktion med andra. I denna studies sammanhang handlar det om vad en enskild pedagog 

eller ett enskilt barn kan åstadkomma tillsammans med andra pedagoger och barn i den 

dagliga verksamheten i förskolan. Säljö (2000) pekar på att vår kommunikation och våra 
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handlingar är situerade i sociala praktiker och måste relateras till den verksamhet de ingår i. 

Vi agerar utifrån våra erfarenheter och kunskaper samt vad vi förstår att omgivningen och 

stunden tillåter eller kräver i vissa bestämda situationer, med andra ord; handlingar och 

praktiker konstituerar eller är en förutsättning för varandra. Vygotskij (1999) menar att 

kommunikation måste förstås utifrån det sammanhang eller den kontext där den skapas eller 

befinner sig. Kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar tillhör också 

kärnpunkterna i ett sociokulturellt perspektiv. En individs sätt att förhålla sig beror på i vilka 

sammanhang de sociala och kommunikativa handlingarna sker. Ett handlande innebär med 

andra ord olika saker beroende på vilka sociala praktiker de är en del av. Språket blir i detta 

perspektiv länken mellan kommunikation och tänkande, med andra ord blir språket centralt 

och ger oss möjlighet att tala och tänka tillsammans. Tänkandets kommunikativa och 

kollektiva karaktär innebär således att tänkande är något som skapas av människor i samtalets 

form och det sker inom individer likaväl som mellan individer (Säljö 2000, kap. 6).  

   Skolan och förskolan är exempel på institutionella miljöer som har en lång kommunikativ 

tradition och där det många gånger kan vara svårt att ändra de mönster som skapats utifrån 

hur man förhåller sig och interagerar. Det finns en risk att de rådande kommunikativa 

mönstren befästs och att de därmed kan uppfattas som de enda möjliga av dem som arbetar i 

verksamheten. Förändringar av kommunikativa mönster i förskola och skola med långa 

traditioner kan också möta både motstånd och konflikt av dem som verkar där. Den form av 

lärande och kommunikation som sker i institutionsmiljöer innebär annorlunda lärprocesser än 

de som gäller i andra verksamhetssystem. Den viktigaste mänskliga läromiljön är den 

vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet som lär oss att bli människor med förmåga 

att kunna ta andras perspektiv (Säljö 2000, kap. 1). 
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Kapitel 4 Metod  

I det följande tar jag upp berättelseforskning och skälen till att jag väljer berättelser som 

empiri i analysarbetet. Därefter beskriver jag mitt tillvägagångssätt i analysarbetet. En 

beskrivning av hur de berättelser som utgör studiens material växte fram återfinns i kapitel 1, 

avsnitten Utvecklingsarbetet och Processen i nätverksgruppen. Mina dubbla roller som ledare 

för utvecklingsarbetet och som forskare problematiseras därefter. Avhandlingen bygger 

främst på pedagogers berättelser, men också på minnesanteckningar från seminarier i 

utvecklingsarbetet, där dessa texter diskuterats. Minnesanteckningarna kallar jag i 

avhandlingen för dagboksanteckning. Dessa har förts terminsvis vilket betyder att jag anger 

vårtermin eller hösttermin och därefter årtal. Det empiriska materialet utgörs alltså i huvudsak 

av skrivna berättelser, som har tillkommit genom samtal inom ramen för ett pedagogiskt 

utvecklingsarbete. 

   De enskilda pedagogernas berättelser om barnens initiativ till inflytande i förskolan 

analyseras här med avseende dels på hur dessa initiativ bemöts av pedagogerna, dels på vilka 

följder pedagogerna anser att deras agerande får för barnens möjligheter till inflytande i 

förskolans vardag.  

   I både berättelser och dagboksanteckningar blev det viktigt att inte offentliggöra namnen på 

de inblandade barnen och på pedagogerna. Det betyder att samtliga namn på både pedagoger, 

barn, avdelningar och förskolor i mitt empiriska material är fingerade. Jag presenterar fortsätt-

ningsvis sådana utdrag ur pedagogernas berättelser som är av intresse för det forskningsfokus 

jag valt. Alla berättelser presenteras i sina originalversioner, vilket betyder att de utgörs av 

pedagogernas egna skriftliga berättelser, vilket också förklarar vissa val av interpunktion.       

   Berättelserna presenteras utan uppgifter som kan röja identitet. All information i 

berättelserna som skulle kunna bidra till identifikation av pedagogerna, barnen eller institu-

tionerna har jag tagit bort och ersatt av […] Jag har också tagit bort andra delar som varit 

irrelevanta, t.ex. personliga anspelningar på deltagare i nätverksgruppen eller på mig som 

samtalsledare. Innan jag beskriver hur berättelserna analyserats gör jag en genomgång av den 

forskningsansats som varit min inspiration i val av analysmetod. 
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Berättelser som redskap  

Berättelser som redskap inom olika vetenskapliga discipliner blir alltmer uppmärksammad.  

Det blir allt vanligare att ge utrymme åt forskning om människor som handlar och interagerar 

i särskilda kulturella kontexter (Hydén & Hydén 1997). Intresset omfattar själva berättandets 

betydelse för människors sätt att erfara världen och ge mening åt erfarenheter (Heyman & 

Péres Prieto 1998). Ett viktigt kriterium när det gäller att bestämma vad en berättelse är 

handlar om kravet på sammanhang. De olika delarna i berättelsen måste hänga ihop och 

utgöra detta sammanhang (Johansson 2005).  Jag har inspirerats av just berättelseforskning 

som ett sätt att få veta något om en människas egna föreställningar, erfarenheter och 

kunskapsbildande. Det handlar om att låta pedagogerna berätta om t.ex. det yrkesliv de har 

med egna ord, där deras egna handlingar och tänkande kan få utrymme, men också att ge 

reflektioner över det som berättas om. Genom denna berättelse sker en kunskapsbildning hos 

den som berättar, när erfarenheten av det som berättas kommer fram (Heyman 2001).   Den 

narrativa traditionen omfattar tanken om att inga ståndpunkter eller relationer är självklara. 

Det är inte möjligt att avfärda människors utsagor som subjektiva eller osanna. I den narrativa 

traditionen finns en önskan om att få dela andra människors kunskaper och erfarenheter, med 

informanternas egna ord. Ordet förs av den som berättar (Heyman & Péres Prieto 1998). 

Berättelser växer fram i interaktion mellan den som berättar och den som lyssnar, med andra 

ord kan sägas att berättare och lyssnare egentligen skapar berättelsen tillsammans. Hydén & 

Hydén (1997) utvecklar resonemang om att det är viktigt att betrakta relationen mellan 

forskare och studieobjekt och pekar på betydelsen av att sätta sig in i den andres perspektiv på 

ett sätt som gynnar och lockar fram berättandet. Det handlar om ömsesidighet. Berättelsen 

beskriver inte hur verkligheten är utan måste betraktas som en konstruktion som bygger på 

beskrivningar och tolkningar av händelser. Vad är det då som kan ligga till grund för att 

utveckla förståelse genom just berättelser? Även om utgångspunkten i detta arbete är den 

enskilda pedagogens egen berättelse, ligger inte fokus på pedagogen som individ, utan det 

handlar om henne i vissa bestämda situationer i särskilda sociala sammanhang. Relationen 

mellan det individuella och det sociala blir därmed central (Heyman & Pérez Prieto1998). 

Berättelsen har, enligt Frykman (1992), kommit att bli ett allt viktigare primärmaterial, då 

man analyserar kulturella mönster.  

  En parallell till mitt fokus beträffande de inblandades handlingar, beskriver Hellsten (1998), 

visar att man på vissa håll kommit långt i utvecklandet av forskning som bygger på narrativ 
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forskningsansats. Bland annat ger han exempel från forskning om vård av senildementa 

patienter, där berättandet tycks ha spelat en viktig roll. Han beskriver hur de dementas 

handlingar kan vara utgångspunkt för berättelser som gör handlingarnas innebörder 

meningsfulla och som sedan kan konstrueras i form av en intrig som gör händelserna 

begripliga. Jag har inte använt intrig i mitt arbete men exemplet visar att handlingar kan 

tolkas med hjälp av berättelser och patienters reaktioner och beteenden kan förstås och 

därmed kan adekvat behandling ges. Med andra ord kan de iakttagelser man gör av 

patienterna bli begripliga genom patientens berättelse och den kan användas för att utveckla 

en förståelse för hur en fungerande vård ska kunna skapas för patienten. Det är vanligt att den 

som berättar betraktas som kunnig om den värld som beskrivs, att berättaren är expert på sitt 

område. Samtidigt väljer berättaren utifrån vad han/hon minns, vissa speciella fenomen, vilket 

samtidigt för med sig ett uteslutande av andra. Det handlar med andra ord om vad som blir 

synligt och vad som blir osynligt i det som berättas om.   

   Bruner (2003) menar att livet kan beskrivas som en berättelse. Genom att använda 

berättelsen blir det möjligt för människor att dela mening. Han menar att mening aldrig är 

absolut eller definitiv utan människor förhandlar fram den. Genom dessa förhandlingar görs 

tillvaron begriplig och möjlig att kommunicera. Genom att skapa berättelser om livet, kan 

erfarenheter beskrivas, förstås, ges innebörd och samtalas om. När berättelser används som 

analysverktyg i vetenskapligt arbete kan den unika individens särskildhet bevaras genom hela 

undersökningen (Heyman & Péres Prieto 1998).  

   Intresset för berättande som forskningsmetod handlar också om dess betydelse för 

forskningens möjligheter att studera livet ur många olika aspekter. Det finns många exempel 

på s.k. livsberättelser som utgår från människor som utifrån egna erfarenheter ger ord åt det de 

varit med om och som fokuserar ett speciellt intresse (Heyman & Péres Prieto 1998).  

Tullie Torstenson- Ed (1997) som forskat kring elevers minnen av och berättelser om sin 

skoltid ger exempel på detta. Hon har bett ungdomar berätta om sina erfarenheter från både 

förskola och skola. Ett av de syften som hon fokuserar handlar om att få fram ungdomarnas 

bilder utifrån deras egna perspektiv. Här framkommer då bl.a. både likheter och skillnader 

mellan de två kulturer som förskola och skola utgör.  Berättelser omfattar både innehåll och 

form och innebörderna av berättelserna är beroende av de sammanhang i vilka de konstrueras, 

och det är bara vissa aspekter som är möjliga att komma åt. Även om utgångspunkten är den 

enskilda pedagogens egen berättelse ligger inte fokus på pedagogen som individ. Det handlar 

i stället om pedagogen i vissa bestämda situationer i särskilda sociala sammanhang som 

belyses. (Heyman & Péres Prieto 1998).  
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   Undervisning i olika sammanhang, i hem, förskola, skola, mellan barn och mellan barn och 

vuxna kan förstås i berättandets form. Genom olika berättelser i olika sammanhang blir 

världen begriplig, ges innebörder och förståelse som vi inte skulle se om vi inte var berättande 

individer (Bruner 1987, Heyman & Péres Prieto1998). I den narrativa traditionen finns 

således en tillit till och en önskan om att få dela andra människors kunskaper och erfarenheter 

med hjälp av berättelsen. Vi förstår lättare en människas liv när både glädjeämnen och 

svårigheter framträder i meningsfulla sammanhang, vilket gör berättelser intressanta i både 

utbildning och forskning. Tilltro till människors berättelser, antingen de är muntliga eller 

skriftliga, är utmärkande för en berättelseforskare.   

   Jag har valt ut vissa berättelser och jag presenterar tre olika skildringar från varje uppgift/ 

”läxa”. Skälet till att just dessa tre berättelser är presenterade, är att de sinsemellan är olika 

även om de är ett resultat av samma frågeställning.  

Analysarbetet 

Det finns anledning att nämna att von Wright i sin avhandling (2000), som jag anknyter till, 

gör både läraren och eleven till en teoretisk konstruktion och hela hennes resonemang är 

avsiktligt abstrakt. Jag väljer att inte bygga min utformning på en sådan teoretisk konstruktion 

utan i stället handlar mitt val om att utgå från konkreta människor. Jag finner detta vara mer 

intressant för mina syften och det behöver inte heller komplicera anknytningen till von 

Wrights teori. Jag vill också betona att jag i analysen av berättelserna inte i första hand är 

intresserad av hur mina informanter berättar utan om vad deras berättelser handlar om, det vill 

säga vad mina informanter berättar (jfr Heyman & Pérez Prieto, 1998).  Pedagogerna har haft 

gemensamma uppgifter att skapa sina berättelser kring men var och en har sedan gjort ett val 

av innehåll utifrån just sin specifika situation. Även om uppgifterna varit gemensamma har 

det inte känts meningsfullt att söka efter gemensamma teman i berättelserna utan i stället har 

jag försökt fånga kärnan i varje berättelse i förhållande till mina valda perspektiv.  

   I valet av analysmetod inspirerades jag tidigt av berättelseforskning, eftersom min empiri 

utgjordes av färdiga berättelser, nedskrivna av pedagoger i ett speciellt sammanhang, 

nämligen ett utvecklingsarbete som pågick under en längre tid. Olika infallsvinklar som 

pedagogerna finner betydelsefulla i förskolevardagen belyses genom de berättelser som 

presenteras. Vad som synliggörs i berättelserna betraktas främst ur ett relationellt och ett 

punktuellt perspektiv så som dessa utvecklats av Moira von Wright (2000). Jag har även 

analyserat vissa berättelser i förhållande till ett barnperspektiv men också försökt närma mig 
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barnens perspektiv i de fall jag funnit det möjligt och relevant. Det handlar bland annat om 

vad pedagogerna anser att barnen riktar sitt intresse mot och tar initiativ till, och hur 

pedagogerna bemöter barnen, agerar sinsemellan och hur de reflekterar över detta. 

Berättelserna berör således dels pedagogernas iscensättande av och tankar om det egna och 

kollegernas pedagogiska uppdrag och dels om barnens agerande i förhållande till det. 

Pedagogerna skildrar sitt agerande och reflekterande i processen där de prövar sitt eget 

förhållningssätt i relation till barnens inflytande i förskolan. Min avsikt är inte att göra någon 

bedömning av huruvida pedagogerna agerar ”rätt” eller ”fel” gentemot barnen eller varandra, 

pedagogiskt sett, utan att betrakta deras agerande ur olika perspektiv. I analysen av varje 

berättelse har alltså ovanstående perspektiv varit vägledande i tolkningen av det innehåll 

berättelserna förmedlar. 

Min roll som forskare 

Metodkapitlet kräver några reflektioner kring min roll som forskare i relation till att jag varit 

ansvarig för, och därmed en del av det beskrivna pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan. 

Att beforska det utvecklingsarbete man själv varit en del av kan i vissa hänseenden vara 

komplicerat. Jag vill uppmärksamma min roll som forskare för att inte riskera att 

sammanblanda den med rollen som pedagogisk ledare för utvecklingsarbetet. Det är 

förmodligen inte möjligt att helt skilja på rollerna, men genom att jag låter pedagogernas 

röster tala genom de berättelser avhandlingen bygger på försöker jag hantera situationen, 

samtidigt som det också har gjort uppgiften svårare.  Detta har också präglat mina val av 

perspektiv eftersom jag strävat efter att göra dessa val medvetna. Min förhoppning är att jag 

därmed inte presenterar bevis för det jag redan tagit för givet. Eliasson (1995) menar att de 

flesta som sysslar med forskning om mänskliga villkor i praxis, vill forska för förändring. Det 

viktigaste i det arbetet anser hon vara att forskaren avgränsar sin egen roll och förblir 

forskare, vilket innebär att hålla sig till att söka kunskap. Med detta menar Eliasson inte att 

man ska hålla sig utanför praktiskt förändringsarbete, men däremot alltid vara uppmärksam på 

och hålla frågan varför levande. Frågan varför blir då den mest primära drivkraften för den 

forskare som vill befinna sig i en ständig undran i stället för att komma med färdiga 

påståenden. Med andra ord, i stället för att påstå att jag redan vet, vill jag veta. Som 

pedagogiskt ansvarig för utvecklingsarbetet har jag inte fungerat som forskare, vilket heller 

aldrig varit avsikten. Det är först i efterhand jag har velat analysera och problematisera 
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pedagogernas synsätt och förhållningssätt i den process som pågått och om det har ändrat 

barnens möjligheter till inflytande i någon mening.  

   Det har förekommit röster om att det kan vara aktionsforskning jag ägnat mig åt, men jag 

känner mig inte riktigt hemma i den beskrivningen eftersom jag först efter att 

utvecklingsarbetet avslutats bestämde mig för att skriva en avhandling med pedagogernas 

berättelser som utgångspunkt. Det finns samtidigt anledning att reflektera över om det är 

praxisinriktad forskning som här framträder. Begreppet praxis betyder praktik, handlande, 

verksamhet, förhållningssätt, tradition, och en praxisinriktad forskare arbetar enligt Mattsson 

(2004) nära de människor som ingår i det specifika forskningssammanhanget. Forskaren tar 

sig in i den kontext som bland annat omfattar traditioner, villkor, handlingar, aktörer, tid med 

mera.  

   Forskningsfokus här utgår således från det utvecklingsarbete jag ansvarat för, vilket innebär 

att jag under hela processen befunnit mig i den kontext som förskolan utgör. Som 

utgångspunkt för avhandlingen vill jag försöka förstå och förklara förskolans praxis med hjälp 

av pedagogers berättelser som formerats utifrån så kallade ”läxor” och vara uppmärksam på 

och hålla frågan varför levande.  Min undran handlar följaktligen om vilken betydelse 

utvecklingsarbetet har haft för pedagogernas uppfattningar om sitt förhållningssätt till barnen 

med avseende på deras möjligheter till inflytande i den dagliga verksamheten.  
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Kapitel 5 Berättelser som empiri  

Avhandlingens syfte är som nämnts att studera vad ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring 

barns inflytande i förskolan kan betyda för att ändra pedagogers förhållningssätt till barns 

initiativ i förskolan. Det handlar om att genom pedagogernas berättelser synliggöra vad 

utvecklingsarbetet har inneburit för deras egen utvecklingsprocess och för deras 

förhållningssätt till barnen och vad det i sin tur betytt för barnen och deras initiativ till 

inflytande och meningsskapande i förskolan. 

   Avhandlingen bygger således på pedagogers berättelser som växt fram utifrån samtal mellan 

pedagoger om samvaron mellan dem och barnen i förskolan och som sedan beskrivits inom 

ramen för nätverksgruppen. De berättelser som jag här kommer att återge och analysera är 

skapade av nätverksgruppens förskollärare. Det är berättelser utifrån fyra olika uppgifter som 

genomförts i gruppen och som pedagogerna benämnde med följande rubriker. 

 Att säga Ja i stället för Nej 

 Att ta ett eget beslut och stå för det inför övriga kolleger 

 Att se med ”nya ögon” 

 Vad hos mig är förändrat, och hur gick det till 

Att säga ja i stället för nej  

Fortlöpande har pedagogerna i de samtal som fördes berättat att de själva under lång tid har 

utvecklat förhållningssätt och regler av olika slag i förskolan som barnen har att förhålla sig 

till. Detta finns dock ingen skriftlig dokumentation av utan uppfattningarna har diskuterats 

muntligt i de samtal som förts i nätverksgruppen. Många regler har enligt pedagogerna ”gått i 

arv” och funnits länge, i många fall långt innan pedagogen anställdes på sin arbetsplats. 

Pedagogerna anser också att ännu fler regler än tidigare har tillkommit i samband med senare 

års besparingar inom förskolans verksamheter som inneburit att barngrupperna blivit större 

(dagboksanteckning vt. 2001). Syftet med pedagogernas första ”läxa” var, att i en situation 

där man regelmässigt säger Nej till barnens egna initiativ, ska man nu säga Ja. Skälet till att 

det över huvud taget skapades en ”läxa” för att pedagogerna skulle tillåta barnen det som var 

meningsfullt för dem, hade att göra med pedagogernas egen redogörelse för att de oftare sa 

nej än ja till barnens initiativ. Det är lätt att säga nej menar en av pedagogerna, och vi gör det 

ofta. 
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   Här presenteras tre berättelser med samma tema som är benämnda 1:1, 1:2, 1:3. I detta 

avsnitt prövar jag att tolka pedagogernas sätt att förhålla sig till barnen med hjälp av ett 

punktuellt och ett relationellt perspektiv samt delvis ur barns perspektiv alternativt ett 

barnperspektiv. Hur agerar pedagogerna? Ur vilka perspektiv tycks de betrakta barnen?  

Karins berättelse 1:1 ”Varför får vi det”?  

Pedagogerna brukar i den förskola som här nämns, enligt egen utsago vara noga med att hålla 

på regler och säger ofta Nej till barnens initiativ om dessa anses orsaka problem eller extra 

besvär av något slag (dagboksanteckning ht. 2002). Nedan återges utdrag ur Karins berättelse 

om vad som hände när hon utifrån sin ”läxa”: Att säga Ja i stället för Nej, gav tillåtelse till 

barnens egna initiativ.   

Karin skriver: 

Vad betyder ett direkt JA! till en grupp barn när de frågar om Något man inte alltid får? 

Situation: 

Jag befinner mig ute på vår förskolegård tillsammans med ”mina” tio femåringar. Det är sen 

vinter och ganska kallt i luften, dock ingen snö. Regnet har också hållit sig borta en tid, så vad 

som finns att tillgå i naturmaterial på gården är följande: Sand, Pinnar, Stenar, Torrt gräs, Torra 

löv, Grus. Lek pågår i många olika delar av gården och några leker den traditionella leken 

Familj. De bygger ett hus, går till sina jobb, har husdjur och lagar mat m.m. Ett par barn i leken 

övergår så småningom till att noggrant studera materialet de samlat in till matlagningsleken. 

Där granskas mest de vackra stenarna och de fina pinnarna. Tankar och idéer börja sjuda:  

– ”Hur ska vi kunna få dem blanka och rena??? 

Jo! VATTEN så klart!  

 – ”Karin, Karin, snälla, kaaan inte vi få ta ut vatten, snääälla”!  

(K, Tyst tänkande, det är kallt, vantarna blir blöta, händer röda… ). 

– Javisst kan ni få det. Vad ska ni ha vattnet till?  

– Vi ska tvätta våra stenar och pinnar.  

– Räcker det med en stor hink?  

– Men fröken, varför får vi det?????????????  

– Jo, jag ska fixa det.  

– Va, får vi de?  

– Ja! 

– Jiiipppiiiii, vi får vatten, vi får vatten… 

Vad händer med leken? 
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 Vattnet kommer fram, tvättandet sätter fart, barnantalet växer från tre till fem barn som nu 

deltar med liv och lust i tvättandet. Stenarna blir blanka, rena och mörkare, likadant är det med 

pinnarna. Jag blir ombedd att fixa påsar till de rena alstren, sortering efter storlek, mest vacker 

osv. påbörjas. Så småningom tar föremålen för rengöring slut, men inte avslutas leken inte, nej, 

nu springer de in i uteförrådet för att hämta koppar, fat, hinkar, spadar m.m. som förvandlar 

leken till en diskningslek. Några barn letar reda på riktiga diskborstar och andra nöjer sig med 

våra (måla-med-vatten-ute) penslar. Det diskas och diskas, vattnet skvätter och börjar ta slut, 

då kommer barnen på den ljusa idén att man måste ju ha sköljvatten, när man diskat klart. En 

ny hink plockas fram, vatten fylls i och sedan operation sköljning … Alla har kul, aktiviteten är 

på topp, samarbetet sprudlar, fler och fler ansluter sig till leken” […]. 

Reflektioner 

I den ovan beskrivna situationen blir det synligt att öppenheten som pedagogen visar 

gentemot barnens initiativ skapar möjlighet till utveckling av den lek och interaktion som de 

påbörjat, just genom pedagogens vändande från ett nej till ett ja. Barnen tycks ovana vid att få 

inflytande över en situation som denna, vilket deras agerande också visar bl.a. genom den 

förvåning som väcks. Pedagogens oväntade tillåtande av barnens initiativ synliggör det. 

Barnen tror till en början inte att de hör rätt, menar Karin, när hon svarar Ja på deras fråga. De 

vill förvissa sig om att detta är möjligt och frågar om och om igen om det är så. När barnen 

sedan inser att det är ett Ja eller en tillåtelse de fått, sätter en kreativ och inspirerad lek igång 

som enligt pedagogen Karin skapar koncentration, glädje och uthållighet för både barnen och 

henne själv. Det tycktes vara spännande för barnen att få tillåtelse att göra det de själva tagit 

initiativ till vilket öppnade fler samspelsmöjligheter för alla. Här framträder alltså en process 

som för pedagogen är oväntad och inte heller lätt att veta något om, och som möjliggjorts 

genom hennes tillåtande förhållningssätt genom att säga Ja i stället för Nej. Jag tolkar det som 

att pedagogen samspelar och bemöter barnen ur ett relationellt perspektiv. Ett relationellt 

perspektiv fokuserar just relationerna inom ramen för pedagogers och barns samspel och 

möten, vilket innebär att det öppnar samspelsmöjligheter (von Wright 2000).  

   Vi kan aldrig veta hur ett möte ska utvecklas i mänsklig interaktion, utan genuina möten 

mellan människor kännetecknas av både kreativitet och obestämbarhet. Om man erkänner 

möjligheter till förändring och olikhet och går in i reflekterande processer så kan något 

oväntat ske, något som i förväg är omöjligt att veta något om: ”Det är främlingen som 

kommer och som man välkomnar utan att veta vad som kommer att hända eller hur det 

kommer att påverka mig” (Lenz Taguchi 2000, s 279). Det handlar helt enkelt om att öppna 

sig för att se det otänkbara som tänkbart och det tänkbara som otänkbart. Jag tolkar 

pedagogens agerande så att insikten om hennes egen inverkan på situationen delvis kom till 

stånd i själva situationen men framför allt vid hennes efterföljande reflektioner över vad som 

hände.  
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   I nästa exempel presenterar Erika sin berättelse som också den utgår från att pröva uppgiften 

att säga Ja i stället för Nej. 

Erikas berättelse 1:2 ”Det hade varit lätt att säga Nej” 

Denna berättelse som handlar om att barnen tar initiativ till att cykla med egna sparkcyklar på 

förskolegården i stället för på förskolans cyklar, visar vad detta initiativ leder till. Barnen vill 

använda egna medtagna sparkcyklar, de som i berättelsen kallas ”kicks-bikesen”, vid 

utevistelsen i stället för förskolans ”gamla vanliga”, något som pedagogen bemöter utifrån 

”läxan” om att vara tillåtande och säga Ja. Här presenteras Erikas berättelse: 

Ger här ett exempel från […] den avdelning jag arbetar på. En avdelning som består av 20 barn 

i åldrarna 1-5 år och tre ”fröknar”. 

Det var en av de fina vårdagarna för en vecka sedan. Några av de barn som cyklat till dagis 

ville göra det (använda sin egen cykel, min anm.) på eftermiddagen när de var ute. Det hade 

varit lätt att säga Nej i det läget eftersom vi sedan urminnes tider haft en regel att bara cykla på 

dagiscyklar på gården (trehjulingar och sparkcyklar). Hur ska vi göra undrade vi, eftersom era 

cyklar går snabbt och det är många små barn som är ute och leker? Jo, vi gör som med kick-

biksen, vi kör på den gård som är bakom vår avdelning, där är inte så många tyckte barnen. 

Sagt och gjort, barnen cyklade på bakgården, det gick jättebra. Eftersom de är vana att dela 

med sig, de får ta med sig leksaker hemifrån som de leker med och lånar ut och även låna hem 

från dagis ibland, så kunde de som ville pröva sin dagiskompis cykel. På vår avdelning 

försöker vi att säga Ja och vara positiva till barnens egna idéer. Det är så lätt att säga Nej och 

sätta upp regler och förbud mot sådant som vi antar det ska bli problem med. Som ex. med 

kick-biksen som blev populära för något år sedan. […]. Resonemanget hos oss var att om det 

blev stora problem med cyklarna, skulle vi ta upp en diskussion med barnen om hur vi skulle 

kunna lösa det och ev. förbjuda dem.  Det har vi inte behövt göra, vår oro kom på skam. Alla 

barn har varit högst tre, fyra stycken, så förvaringen har inte varit några problem och cyklandet 

har gått galant. Vi har alla varit nöjda. Efter ett tag har det största intresset avtagit och de cyklar 

ibland på sina kicks-bikes men lika gärna på dagis cyklar. Så kommer det säkert bli med deras 

vanliga cyklar också. Gör inte problem av sådant som inte är ett problem tycker vi. Barn och 

vuxna ska lyssna på varandra, till varandras åsikter och argument. Väga dem mot varandra och 

komma fram till en lösning som känns bra för gruppen, individen och som fungerar i dagsläget 

(det som går att göra ena dagen kanske av olika anledningar inte passar nästa). Det är inte alltid 

den vuxne som har rätt. 

Reflektioner 

Berättelsen handlar om att barnen tar initiativ till en för dem meningsfull handling som 

överskrider en tradition som säger att man ska använda förskolans sparkcyklar. Pedagogen 

menar att det hade varit lätt att säga Nej till barnens fråga och sätta upp regler och förbud mot 

sådant som de antar att det ska bli problem med. Dock utvecklades resonemanget hos 

pedagogen och hennes kollegor så att om det blev stora problem med cyklarna, skulle de ta 

upp en diskussion med barnen om hur situationen skulle kunna lösas.  Jag tolkar det som att 

hon i denna berättelse försöker se och förstå händelsen ur ett barnperspektiv men också ur ett 

relationellt perspektiv genom att lyssna på och respektera barnens uppfattning och hon bjuder 
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därmed in dem till att få inflytande över situationen. von Wright (2000, 2004) ställer frågan, 

vem pedagogen blir om hon intar ett relationellt perspektiv? Hon menar att det relationella 

perspektivet utmanar genom att ingenting kan betraktas som bestämt, samtidigt som 

perspektivet ger möjlighet att överskrida det för givet tagna. Kort sagt betyder det att 

pedagogen genom sin ovisshet och undran, och inte i förväg bestämda uppfattning om 

situationens utveckling, ger barnen möjligheter att få inflytande över sin egen situation. Erika 

menar att det hade varit lätt att säga Nej till barnens initiativ eftersom man ”sedan urminnes 

tid” haft en regel om att man bara får cykla på förskolans egna cyklar. Detta framhålls också 

av pedagoger på andra avdelningar i denna förskola att om alla ska få ta med sig sina 

sparkcyklar hemifrån så blir de för många att hålla reda på och förvara. Dessutom går 

cyklandet i de vuxnas ögon för fort och det kan hända olyckor. De förbjöd också barnen på 

sina respektive avdelningar att använda egna cyklar på grund av detta.   

   Ehn & Löfgren (1982) framhåller att förskolepersonal fungerar som kulturbärare som 

upprätthåller outtalade föreställningar om hur livet i förskolan ska levas utan att tänka på det 

och pedagoger fortsätter ofta att agera och tänka i liknande banor dag efter dag. Sättet att tolka 

styr pedagogens handlande. Fortfarande idag visar forskning på traditionens styrande inverkan 

i förskolan. Sålunda menar t.ex. Markström (2005) att barnen i förskolan har små möjligheter 

att själva kunna skapa sig utrymme för egna initiativ, detta beroende på den starka 

rutiniseringen och pedagogernas kontrollerande av barnen.  Trots detta, menar Markström, 

söker och skapar barnen ständigt möjligheter till egna initiativ och meningsfulla handlingar 

inom förskolans ram. När barnen i berättelsen ovan fått igenom möjligheten att använda sina 

egna cyklar på sitt eget sätt, visar det sig att de vuxnas oro ”kom på skam” och situationen 

utvecklades på ett sätt som både barnen och pedagogerna var nöjda med. Pedagogen Erika 

menar att det inte är meningsfullt att göra problem av sådant som inte är ett problem. Hon 

säger: Barn och vuxna ska lyssna på varandra, till varandras åsikter och argument. Väga dem 

mot varandra och komma fram till en lösning som känns bra för gruppen, individen och som 

fungerar i dagsläget. Markströms (2005) analyser av förskolans praktiker med avseende på 

normalitet, visar att förskolan ser till att bevara föreställningar om hur barnen ska vara och 

vad de ska tillåtas göra. I ovanstående exempel tolkar jag det som att Erika möjliggör ett 

brytande av traditioner när hon gör ett val, på grund av att hon har ”läxa”, och tillåter barnens 

initiativ utifrån både ett barnperspektiv och ett relationellt perspektiv. Detta blir särskilt 

framträdande i belysningen av de övriga pedagogernas agerande. 

I nästa berättelse framträder ett tredje exempel på ”läxan” om ”Att säga Ja i stället för Nej”. 
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Brittas berättelse 1:3 ”Inga extrasaker i ryggsäcken”! 

Så här lyder Brittas berättelse 

[…] Händelse: 

Det är torsdag morgon och vi ska som vanligt åka till skogen med våra 4 och 5-åringar. Det är 

alltid lite stressigt när vi ska iväg, eftersom vi åker strax efter frukost. Alla barn har med sig 

matsäck i sin ryggsäck som de själva får bära en bra bit. Därför så brukar vi säga att vi tar inte 

med några extrasaker i ryggsäcken.  Den här dagen hade en pojke med sig en glasburk och en 

sked. Det var gröt till tomten. Han fick så klart ta med den. Vi kom fram till att han fick bära 

den själv.  Efter vi hade ätit vår matsäck, så tog han genast fram sin burk och sin sked. Nu 

skulle han leta efter tomten. Naturligtvis fick han med sig alla barnen på denna upptäcktsfärd 

Det blev en helt underbar dag i skogen. Det kom väldigt mycket härliga kommentarer från 

barnen om var tomten kan vara […].  Dom börja med att ställa burken på ett ställe och så 

gömde alla sig. Snart började kommentarerna, vi måste nog vara tysta annars törs tomten inte 

komma fram, nån sa att vi måste titta upp i himlen för tomten kommer ju med renarna 

uppifrån. Så höll de på ett tag, men ingen tomte kom. En av personalen frågade om tomten 

kanske är osynlig, och det höll en del av barnen med om. Det hela slutade med att barnen satte 

sig på en stor sten i en ring och smakade på gröten själva. Burken fick sen stå kvar där när 

barnen började leka andra lekar.  

Reflektioner: 

Det hade varit väldigt lätt att säga nej du får inte ta med burken till skogen eftersom vi har 

bestämt att inga extrasaker ska med till skogen (vilket vi fröknar också har bestämt med 

omsorg om barnen tror vi). Det är också väldigt lätt att säga Nej under en sån situation när det 

är lite stressigt. När man ska iväg och passa en busstid. Det är under såna situationer som man 

är en dålig lyssnare. Den här gången var det tur att vi sa ja. Den här pojken tillförde 

skogsbesöket väldigt mycket och det blev mycket diskussioner efter, om tomten finns, om han 

är osynlig precis som vårat troll som vi har i skogen. Det hör till saken att den här pojken 

händer det mycket omkring och han får ofta nej av oss. Vi har pratat mycket kring det efter den 

här händelsen och sagt till oss själva att vi inte ska säga nej, utan resonera mer med honom hur 

han tänkt sig det hela […]. 

Reflektioner 

Denna berättelse ger en bild av hur en utflyktssituation utvecklas. Inom förskolans ram äger 

olika former av aktiviteter rum, som rutinmässigt återkommer. En vanlig sådan aktivitet är 

utflykten, som ofta sker på en viss bestämd dag och en viss bestämd tid. Enligt pedagogerna i 

nätverksgruppen inramas förskolans aktiviteter av vissa regler, som tidigare nämnts. Regeln i 

anslutning till utflykten i denna förskola ser ut så att barnen får bära sina egna ryggsäckar, 

samt att barnen inte får ta med sig några så kallade ”extrasaker”. Omsorgen om barnen och 

kanske föreställningen om vad barnen klarar av kan utgöra grunden för en regel som denna. 

Barnen har, enligt pedagogens muntliga utsago inte varit med om att diskutera regeln 

(dagboksanteckning vt. 2002). Dock ber en pojke om lov att få ta med sig saker som han 

bedömer som viktiga för egen del och eftersom pedagogen hade i ”läxa” att bejaka barnens 

initiativ, tillät hon pojken detta. Pedagogerna i förskolan hade en uppfattning om vad som 

skulle betraktas som ”extrasak” och i det här fallet blir det intressant att ställa frågan: För vem 
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är en sak huvudsak eller extrasak? Pedagogerna har, i egenskap av att vara vuxna och 

ansvariga för verksamheten, makt och möjlighet att avgöra det. Vid ett betraktande av vad 

pojken hade med sig som ”extrasak” enligt pedagogernas sätt att se, tycks det för pojkens del 

vara en ”huvudsak”. Vid iakttagande av vad som sedan skedde när han tog fram sin burk och 

sin sked så initierar han en fantasibemängd lek som handlar om att leta efter tomten, vilket 

engagerade alla de andra barnen också. Pedagogen Britta skriver att pojken naturligtvis fick 

med sig alla de andra barnen på denna upptäcktsfärd. Här tycks hon få syn på att pojkens 

initiativ fick ett värde, tack vare att han tilläts få inflytande över situationen och därigenom 

tillsammans med både barn och vuxna skapade en meningsfull händelse. 

   I grunden tycks det finnas en uppfattning hos pedagogerna om att det blir oroligt och att 

man aldrig riktigt vet vad som kan hända om barn ges större utrymme för egna initiativ än de 

brukar få. Det verkar ligga nära till hands, eller framstå som lätt, att säga Nej till barnens 

initiativ eftersom de vuxna inte vill riskera att det blir rörigt, oorganiserat eller kaotiskt. 

Berättelsen visar att också de vuxna involverades i leken. Reflektionen från pedagogen 

beskrivs som att det hade varit så lätt att säga Nej till pojkens fråga om att få ta med en 

”extrasak”, eftersom man alltid har haft en regel som hindrar detta. Pedagogen skriver att hon 

tyckte det var tur att hon hade i ”läxa” att säga Ja till pojkens initiativ, eftersom hon menar att 

den här pojken tillförde skogsbesöket väldigt mycket. Det skapades också många diskussioner 

mellan barnen och mellan barnen och pedagogerna. Jag menar att pedagogen när hon sa Ja till 

pojken, tog utgångspunkt i hans perspektiv vilket gjorde att hela situationen tycktes bli 

meningsfull för både pojken, de andra barnen och för pedagogerna.  

   Ett annat fenomen som kräver en betraktelse i sammanhanget är pedagogens påstående att 

det alltid är stressigt när förskolegruppen ska iväg någonstans eftersom de då har en tid att 

passa, vi åker strax efter frukost (ur Brittas berättelse). En fråga jag ställer mig i det 

sammanhanget är varför det måste vara stressigt och bråttom. Det framkom i nätverkets 

samtal förklaringar till, varför pedagoger ofta säger Nej till barnens initiativ. Ett av skälen 

som betonas är bristen på tid. Det var ett vanligt argument för att förklara att vissa regler 

måste hållas fast vid (dagboksanteckning ht. 2001). Pedagogen konstaterar också att pojken 

naturligtvis fick med sig alla barnen på denna upptäcktsfärd. Här handlar det om att Britta väl 

tycks veta att fantasi är lockande och betydelsefullt för barnen, i synnerhet när barnen själva 

inspirerar varandra. Dahlberg, Moss & Pence (2002) menar att barnens insikt och identitet 

skapas, och detta skapande uppstår inte på grund av att barn utbildas eller tränas, utan detta 

skapar barnen utifrån det de själva gör i interaktion med andra. Britta berättar också att det 

blev en helt underbar dag i skogen och att det kom väldigt mycket härliga kommentarer från 
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barnen om var tomten kan vara. Här synliggörs pedagogens uppmärksamhet på barnens glädje 

och kommunicerande med varandra och med de vuxna.  

   Jag uppfattar att pedagogen tycks veta att det är en tillgång för barnen att få uppleva 

meningssammanhang som gynnar språket och inspirerar deras fantasi och initiativ. Genom 

pedagogernas möjliggörande av pojkens inflytande inom ramen för utflykten blev både han 

och de andra barnen medkonstruktörer av händelseförloppet. Dahlberg, Moss & Pence (2002) 

menar att om detta ska kunna göras möjligt krävs att pedagogerna tar barnens idéer och 

meningsskapande på allvar, men det kräver då att de förhåller sig öppna och konfronterar sina 

egna förgivettaganden. von Wright (2000, kap. 6) hänvisar till att när människans handlande 

är oreflekterat och vanemässigt så uppstår ingen medvetenhet om mening. Det reflexiva 

tänkandet uppstår inte av sig självt, utan förutsättningen är att man konfronteras med något 

som bryter mot det man är van vid, vilket leder till att kunskap nyskapas och förändras. Om 

man bara är kvar i sina för givet tagna föreställningar uteblir problematisering och förnyelse 

av tänkandet. Om vi däremot vänjer oss vid att problematisera det vi möter i tillvaron kan våra 

föreställningar utmanas och vi kan uppfatta många tänkbara sätt att förstå mening.  

   Pedagogerna i exemplet berättar också att de har pratat mycket omkring vad som hände och 

bestämt att i fortsättningen inte säga Nej utan resonera mycket mer med pojken om hans 

tankar och idéer. Här framkommer betydelsen av att pedagogerna stannar upp och 

problematiserar kring situationen de varit med om. Det är genom att kommunicera med andra 

som vi kan tillägna oss nya sätt att tänka, resonera och handla (Säljö 2000, Vygotskij 1999).  

Sammanfattande kommentar 

I analysen av dessa tre ”läxor” om att säga Ja i stället för Nej, synliggörs gemensamma 

faktorer som ligger till grund dels för pedagogernas agerande och dels för barnens agerande. 

Den första ”läxans” tre berättelser handlar om att bemöta barnens initiativ med ett Ja i stället 

för ett Nej och skriftligt dokumentera vad som då skett. Kravet på dokumentation har lett till 

att pedagogen stannat upp och reflekterat över sitt eget sätt att agera och över hur olika 

situationer då har utvecklats. Det har handlat om att uppmärksamma de egna attityderna till 

barnen och mötet med dem vilket sedan i sin tur lett till diskussioner kring fastlagda rutiner i 

verksamheten och maktförhållanden mellan barnen och de vuxna som kan ha haft betydelse 

för barnens möjligheter till inflytande. I min tolkning av berättelserna med avseende på vad 

pedagogerna reflekterat omkring ser jag att vändandet från Nej till Ja, inte i sig betyder någon 

förändring vare sig i synsätt eller i synen på interaktionen med barnen. Förändringen i sätt att 
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se tycks ske först när pedagogerna intresserar sig för och reflekterar över vad de nu erfar och 

förvånas över. Det förändrar deras blick och vänder upp och ner på det för givet tagna, eller 

stör den punktuella blicken (von Wright 2000). Det blir synligt att skeendet framträder i mötet 

eller interaktionen mellan barn och pedagog. Jag menar att mötet präglas av de relationer som 

uppstår där barnen tycks uppfatta att pedagogen bejakar deras initiativ, och pedagogen ser sig 

som delaktig i processen och inte som åskådare.  

   Att regler inom ramen för pedagogernas organisation av den reguljära vardagen är en starkt 

styrande faktor blir synligt i samband med att pedagogerna reflekterar kring situationerna. Det 

framgår att regler har att göra med sådant som man inte får. I alla tre exemplen utgår 

pedagogen från den "läxa" som anger att pedagogen ska svara Ja i stället för Nej, när barnen 

tar initiativ till aktiviteter som tycks meningsfulla för dem. Aspekter som synliggjorts i 

samband med pedagogernas övergång från Nej till Ja är flera och för pedagogerna tycks de 

vara överraskande. Med utgångspunkt från barnen som i sina reaktioner visar förvåning, 

inspiration och glädje, vill jag peka på infallsvinklar som är gemensamma för dessa tre 

berättelser, dels de kulturella mönstren och dels pedagogernas reflekterande.  Värt att nämna 

är också barnens fantasi och kreativitet som drivkraft för deras meningsskapande.  

   Vygotskij (1999) menar att det är den kreativa aktiviteten som gör att människan kan skapa 

något nytt. Ju rikare verkligheten för barn ter sig, desto större möjlighet ges fantasi och lek, 

vilket är grundläggande för barns skapande av mening. När pedagogerna möjliggör utflykt 

och dessutom ger ett av barnen möjlighet att påverka det som ska hända under utflykten finns 

det intressanta reflektioner att göra. Mot bakgrund av Vygotskijs tes om barns sökande efter 

kreativa aktiviteter för att skapa något nytt, behöver diskussionen om barns inflytande mer 

distinkt sättas i relation till en del pedagogers föreställningar om att barns inflytande mest 

handlar om att de ska bestämma i stället för de vuxna, vilket på ett tidigt stadium framkom i 

diskussioner i nätverksgruppen (dagboksanteckning vt. 2002). Barnen i exemplen ovan har en 

önskan om och tar initiativ till inflytande över sitt eget meningsskapande genom att be om 

vatten till sin lek (berättelse 1:1), om att vilja cykla på egna medhavda cyklar på dagisgården 

(berättelse 1:2) och, för en enskild pojke, om att vilja ta med en ”extrasak” till skogen 

(berättelse 1:3). Det är till synes enkla okomplicerade fenomen som barnen ber om, men det 

tycks inte vara så enkelt som det verkar. Tittar man på vad barnen tar initiativ till och därmed 

önskar få inflytande över finner man ett ständigt sökande efter kreativa aktiviteter. Jag tolkar 

det så att barnen alltid har sina skäl att ta de initiativ de tar både till aktiviteter och till 

interaktion med varandra och med de vuxna.  Om då de vuxna ser barnens initiativ som att de 

vill bestämma tycks pedagogerna uppfatta det som ett hinder för deras ansvar för barnen och 
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planeringen av arbetet, vilket troligen kan leda till att barnens idéer osynliggörs och att 

pedagogerna inte förmår se aktiviteterna ur ett barnperspektiv. Det kan ha att göra med den 

tradition som omfattar arbetet i förskolan, som bygger på att de vuxna av hävd sköter 

planeringen och har tolkningsföreträde. Det kan också ha att göra med att traditionen inte 

tidigare har inkluderat att barns inflytande och röst ska genomsyra tillvaron i förskolan, en 

tradition som nu är tänkt att brytas genom läroplanens (Utbildningsdepartementet 1998) 

riktlinjer.    

   Säljö (2000) uttrycker att pedagoger i förskolan befinner sig i en så kallad styrd kultur som 

strukturerar det dagliga livet och som omramas av ett tydligt regelsystem, vilket betyder att ett 

för givet taget agerande är det ”normala”. Med detta som grund förstår jag det som att 

pedagogerna genom berättelserna reflekterar utifrån det de nu får syn på och de verkar också 

utveckla ett reflexivt tänkande. Detta kan jämföras med von Wright (2000) som menar att nya 

tankar görs möjliga genom att pedagogerna konfronteras med något som bryter av de tankar 

som är för givet tagna. 

 

”Ja” – ett relationellt perspektiv 

 

Regler och rutiner inom förskolan tycks således vara starkt förankrade sedan lång tid och har 

därmed en styrande funktion för allt som händer där, vilket kan vara begränsande för barnens 

aktiviteter (Ehn 1983, Ivarsson 2003, Markström 2005). Att hålla på regler som funnits länge 

tycks pedagogerna vara noga med vilket leder till konsekvenser av olika slag för både barnen 

och de vuxna. Jag menar att alla dessa regler riskerar att hindra pedagogen från att se sådana 

alternativa ageranden som är gynnsamma i den ständigt pågående interaktionen mellan barn 

och vuxna. Barn söker mening och förskolan kan betraktas som en meningsskapande kontext 

där barnen är aktivt interagerande med varandra och de har ibland anledning att överskrida de 

gränser som verksamheten omgärdas av. 

   För att kunna närma sig en förståelse av barn i olika situationer går det inte att betrakta dem 

som enskilda och isolerade utan att i stället förstå deras handlingar i förhållande till det 

sammanhang som pågår (von Wright 2000) och sammanhangen handlar i förskolan bland 

annat om barns och vuxnas interaktion med varandra, där de vuxna strukturerar och leder 

verksamheten. Mead talar om att rikta sin uppmärksamhet vilket betyder att organisera sin 

medvetenhet (i von Wright 2000) och kan förstås som en relationell aspekt på det som är för 

givet taget och innefattar en medveten handling. Det har i utvecklingsarbetet visat sig påverka 

pedagogernas agerande att de kunnat göra sig uppmärksamma på sitt eget tänkande och sitt 

eget förhållningssätt. De medvetna perspektiven har lett till medvetna handlingar. 
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   Pedagogernas reflektioner när de i berättelserna beskriver att deras förhållningssätt till 

barnens initiativ varierar, kan sägas kännetecknas av ett ”före” och ett ”efter”. ”Före” står för 

det förhållningssätt pedagogerna tidigare brukade använda sig av, något man alltid gjort och 

som ofta tycktes vara oreflekterat. När sedan iakttagelsen och reflektionen uppstår hos 

pedagogen och hon agerar ur ett medvetet tänkande visar det sig att barnen blir entusiastiska 

och fördjupar och koncentrerar sin lek utan att det blir det kaos som kunde ha befarats. 

Följderna av att pedagogen bejakar barnens initiativ kan betecknas som ett ”efter”. Resultatet 

av den första ”läxan” visar att när pedagogen svarar ja på en fråga från barnen om att få göra 

något de tar initiativ till, skapas entusiasm och barnens möjlighet att fördjupa den lek de 

initierat gynnas. Det uppstår inte bara en förvåning hos barnen utan det går att skönja en 

skepsis från barnen över tillåtandet. Jag tolkar detta som att barnen är ovana vid ett tillåtande 

av de initiativ de tar. De förväntar sig inte heller att det ska vara möjligt att få igenom sin 

önskan. Frågan kan då ställas varför barnen frågar om något som de inte brukar få och därför 

inte förväntar sig. Jag tolkar det så att barnens lek är stark och meningsfull för dem, vilket 

betyder att det blir mer angeläget att be om möjligheten till en fördjupning av leken än att ge 

upp innan den möjligheten är prövad. En liknande tanke framför Markström (2005) som 

menar att barn i förskolan har små möjligheter att skapa utrymme för egna initiativ. Trots 

detta söker och skapar de ständigt möjligheter till inflytande och meningsfulla handlingar. 

Barnens interaktion med varandra tycks också ha stor betydelse i sammanhanget. De har 

skapat en början till lek och alla tycks vara överens om att den leken måste utvecklas, vilket 

gör det naturligt att gå tillsammans och fråga pedagogen om lov.  

   Exempel på en förskolekod eller exempel på ett vanligt förhållningssätt när det gäller att 

upprätthålla regelsystem eller kultur i förskolan är att man som enskild pedagog inte är 

tillåtande mot barnen om inte alla kolleger är vidtalade och sanktionerar det som barnen tar 

initiativ till och finner meningsfullt. Efter min analys av de tre första berättelserna kommer 

jag i följande avsnitt att peka på några företeelser som återkommer i den pedagogiska 

verksamheten och som anses utgöra en utmaning för den enskilde pedagogen. Detta kom att 

bli utgångspunkt för nästa ”läxa” som har rubriken: Att ta ett eget beslut och stå för det inför 

övriga kolleger. 

Att ta ett eget beslut och stå för det inför övriga kolleger 

När vi inom ramen för utvecklingsarbetet diskuterade företeelser i förskolan som kunde 

utgöra hinder för barnens inflytande, tog flera av pedagogerna upp att det inte alltid var lätt att 
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som enskild pedagog inför övriga kolleger stå för ett bejakande förhållningssätt mot barnen 

som skulle kunna gynna deras meningsskapande och initiativ. Pedagogerna var helt enkelt 

ovana vid att till kollegor föra fram och stå för uppfattningar som avvek från normen, trots att 

pedagogen ”kände på sig” att man på grund av regelsystem och osäkerhet många gånger 

agerade mot det som verkade meningsfullt för barnen (dagboksanteckning vt. 2003). Denna 

typ av konflikt finns också inom skolan och berör en norm som går ut på att det är tabu att 

kritisera varandra inom en grupp kollegor om eleverna bemöts negativt. Långvarig lojalitet 

mot varandra inom pedagoggrupper har påverkat denna utveckling. Flera lärare har berättat att 

de beskylls av kollegor för att fjäska för eleverna och blir kritiserade om de är alltför 

tillmötesgående mot dem. Det tycks således finnas normer som inte tillåter att man kritiserar 

en kollega som handlar nedvärderande mot elever, samtidigt som kollegial kritik tillåts mot 

kollegor som är tillmötesgående mot eleverna (Colnerud & Granström 2002, kap.13). Enligt 

det här beskrivna utvecklingsarbetet framstår liknande erfarenheter inom förskolan. Det 

belyses genom den ”läxa” som genomfördes utifrån att det ansågs svårt att ta ett beslut 

tillsammans med barnen utan att först förankra det hos övrig personal, vilket visas genom 

exemplen nedan 2:1, 2:2, 2:3. Pedagogerna säger inte gärna Ja till barnens initiativ utan att 

först sanktionera detta hos kollegor, medan ett Nej till barnen aldrig behöver sanktioneras. 

   De tre berättelser som presenteras i detta avsnitt handlar alla om situationer när en enskild 

pedagog tar ett beslut i mötet med barnen utan att söka sanktion från kollegor. Den första 

berättelsen ger en bild av ett resonemang mellan två kolleger om bemötandet av ett barn som 

är nyinskolat i förskolan. Fokus för min undersökning är ”läxans” syfte, som i det här fallet 

har att göra med pedagogernas agerande i relation till varandra, vilket aktualiserar ovan 

nämnda dilemma att låta barnens situation styra pedagogens agerande istället för att kollegans 

uttalande gör det.  

Lenas berättelse 2:1 ”Hon måste ju lära sig att gå till oss andra också” 

Lena skriver: 

Reflektion över att ta ett eget beslut och att stå för det.  

Det här var ju en lätt uppgift tänkte jag, beslut tar jag ju varje dag, inte alltid stora, men ändå 

[…]. Ett exempel hände lite tidigare i höstas. Wilma är nyinskolad på en annan avdelning, hon 

är ledsen för att mamma har gått. Hennes ”inskolningsfröken” tröstar och går med henne till 

gungorna, de gungar en stund. Sedan är fröken tvungen att gå in på avdelningen ett tag. Hon 

lyfter ned Wilma ur gungorna och går iväg. Wilma blir jätteledsen och springer efter. Fröken 

har mycket längre ben och hinner in innan Wilma ens är halvvägs. Jag har sett allt i ögonvrån 

och funderar blixtsnabbt på hur jag ska göra. Beslutet är fattat. Samtidigt som jag ropar på en 
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annan fröken på den avdelningen för att uppmärksamma henne på att Wilma faktiskt behöver 

henne, går jag mot Wilma för att, om möjligt, trösta lite. Den fröken jag ropade på svarar: 

  Det är ingen idé att försöka trösta henne för det är bara inskolningsfröken som gäller.  

  Jamen, säger jag, så där ledsen ska man inte behöva vara på dagis. 

Jag går fram till Wilma och lyfter upp henne, hon övergår då till att hulka lite och jag har henne 

i famnen till ”favoritfröken” kommer ut igen. Den fröken som jag ropade på kommer fram till 

mig och säger: 

  Hon måste ju lära sig att gå till oss andra också. 

  Måste hon? frågar jag, och hur lär hon sig det? 

Sedan blev vi avbrutna, men jag blev förvånad att sådana åsikter fanns. Vid en efterföljande 

arbetsplatsträff diskuterade vi vår värdegrund, där liknande situationer kom upp. […]. 

Reflektioner 

Uppgiften eller "läxan" gick ut på att ta ett eget beslut eller ta pedagogisk ställning för barnen 

och stå för det inför sina kolleger. Situationen här handlar om att Lena för fram en åsikt som 

bryter mot kollegans. Då det enligt traditionen (se t.ex. Ehn 1983, Månsson 2000) är ovanligt 

att gå emot en kollegas uppfattning eller att "lägga sig i" en kollegas bemötande av barnen i 

olika situationer, ställdes pedagogen här inför en utmaning eftersom hon gör just detta. Lena 

tycks medveten om att det kan vara förenat med en viss kritik från kolleger att genomföra 

denna läxuppgift, men konstaterar samtidigt att man kommit en bit på väg på den egna 

avdelningen och att risken numera är kopplad till händelser i relation till pedagogerna på de 

andra avdelningarna. Ehn (1983) har också påvisat att det i förskolans kultur finns en rädsla 

för konflikter som kan leda till att pedagogerna hellre lägger locket på när det kommer till 

motsättningar än att riskera konflikter. Ett annat sätt som detta visar sig på är att 

anmärkningar eller tillrättavisningar uttrycks i form av frågor i stället för som påståenden. I 

detta exempel säger den ena pedagogen: Hon måste ju… vilket besvaras av den andra 

pedagogen med: Måste hon…? Kollegans uttalande om hur hon tycker att Wilmas situation 

ska förstås kan sägas spegla ett punktuellt perspektiv. Ett punktuellt perspektiv innebär att 

människor betraktas som fristående från andra utan koppling till det gemensamma som sker i 

sociala sammanhang (von Wright 2004). Det handlar om att söka förstå barnets agerande 

utifrån hennes inneboende egenskaper. von Wright ställer frågan om det verkligen är så att en 

människa bäst kan förstås som enskild individ, åtskild från andra. Det blir här synligt att det är 

i det aktuella sociala sammanhanget som situationen, pedagogens och Wilmas reaktioner 

utvecklas. Att då pröva tanken att betrakta situationen ur ett relationellt perspektiv, ter sig 

intressant. En av de så kallade begreppsliga förskjutningar som von Wright (2004) menar 
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leder från ett punktuellt till ett relationellt perspektiv handlar om att synen på människan som 

enskild och sluten förändras till en syn på människan som intersubjektivt öppen och 

interagerande med andra. Pedagogen ovan uttrycker att det inte är någon idé att försöka trösta 

Wilma, eftersom ”det är bara inskolningsfröken som gäller. […] Hon måste ju lära sig att gå 

till oss andra också”. Detta uttalande tolkar jag som en föreställning om att Wilma är på ett 

visst sätt i sig själv, fristående från andra och utan anknytning till hur situationen framträder. 

Lena ställer också frågan till den andra pedagogen om hur hon tror att Wilma lär sig att gå till 

de andra vuxna också.  

   Hur skapas människors interaktion med andra och hur skulle pedagogens ansvar för det 

interaktiva skeendet kunna hanteras? Pedagogen har, enligt von Wright (2000), makt att 

bestämma över det kommunikativa händelseförloppet. Hon skulle genom att betrakta själva 

det sociala skeendet kunna intressera sig för Wilmas perspektiv och inte överge henne med 

kommentaren att hon på egen hand får hantera relationerna med de för henne okända 

pedagogerna. Men det kräver att hon förstår sitt pedagogiska uppdrag som social handling och 

interaktion där hon själv är involverad, medagerande, och därmed ansvarig för det som 

händer. Det kräver också ett välkomnande av en ny och oförväntad vändning av hela 

situationen. Wilma fick inte gehör från pedagogen på sin egen avdelning när hon försökte 

göra sin röst hörd. Min tolkning är att Lena här ville utgå från ett barnperspektiv och hon blev 

därför uppmärksam på Wilmas situation, vilket också ledde till hennes reflexiva tänkande som 

tycktes påverka hennes sätt att handla. För vuxna är det naturligt att utgå från ett 

vuxenperspektiv, ett barnperspektiv måste den vuxne däremot välja (Arnér & Tellgren 1998). 

Genom att välja att utgå från ett barnperspektiv kan den vuxne själv påverka sina möjligheter 

till insikter vilket kan leda till att interaktionen mellan barn och pedagog gynnas. Pedagogen 

kan dels dela den gemensamma upplevelsen med barnet men kan också genom att reflektera 

över barnets situation komma fram till lösningar som kan gynna barnet. Vi är aldrig "färdiga" 

som människor, utan förändras ständigt genom att interagera med andra, vilket också är 

förutsättningen för den egna identiteten. Perspektivtagande är en del av det reflexiva 

tänkandet som går att träna sig på för att därigenom bli kunnigare i att lösa olika interaktiva 

situationer som uppstår i förskolan (von Wright 2000).  

    

   Nästa berättelse handlar om när barnen på en förskolegård tar initiativ till att ta ut 

badbassängen i värmen. De får Nej av tre pedagoger och Ja från en pedagog, som har i ”läxa” 

att ta ett eget beslut tillsammans med barnen utan att först vara tvungen att förankra det hos 

kollegerna.  
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Stinas berättelse 2:2 ”Det tar för lång tid att fylla bassängen med vatten”! 

Barnens initiativ till inflytande i förskolan kan ses utifrån olika perspektiv. Det finns 

anledning att betona att barn tar oändligt många initiativ till inflytande under en dag i 

förskolan, vilket visas i bl.a. forskning om barns strategier för att skapa mening tillsammans 

med andra barn (se bl.a. Corsaro 2003, Lenz Taguchi 2000, Tellgren 2004). Fokus i detta 

arbete ligger dock på möjligheten för barn att få inflytande över sitt eget meningsskapande 

som på olika sätt styrs av de vuxna. I nästa berättelse utmanas pedagogernas samarbete 

sinsemellan när en av dem, Stina, tar ett beslut som gynnar barnens önskan om inflytande, 

utan att vidtala kollegerna först. Stina uppfattade inte att kollegernas agerande var 

meningsfullt för barnen, vilket var, som jag tolkar det, hennes drivkraft när hon tog sitt beslut 

att utgå från barnens perspektiv.  

Stina skriver: 

Att ta eget beslut utan att tänka på mina kollegor  

Det är onsdag och det är en härligt varm dag i slutet av juli. Under sommaren har vi gemensam 

verksamhet tillsammans med fritids. Denna dag har vi 7 barn och vi är 4 vuxna. Jag håller på 

att inskola en 1,5 åring och det är hans 3: e dag hos oss. Jag är inne och tillsammans med 1,5 

åringen utforskar vi vad som finns i duplolådan. […]. Altandörren till gården är öppen. […]. 

Två vuxna sitter på varsin stol utanför, solar och pratar med varandra. Jag hör hur barnen 

cyklar omkring på gården och att några barn frågar de vuxna om de kan ta ut badbassängen och 

fylla den med vatten. De vuxna svarar att de inte hinner det idag, för det tar för lång tid att fylla 

bassängen med vatten. […]. Jag vill inte lämna ”mitt” barn, men jag hör att utebarnen frågar 

några gånger till om de inte kan få bada för det är så varmt och de vill bada. De vuxna tycker 

att de tjatar och svarar med att de kan leka i sandlådan, gunga eller cykla. […]. 

När inskolningstiden är slut för dagen, är det hög tid för lunch.[…]. Under måltiden frågar jag 

barnen vad de gjort när jag varit inne och haft inskolning. De berättar att de cyklat, gungat, lekt 

i sandlådan och att de inte fick bada. När jag frågar om de vet varför de inte fick det blev 

svaret: "Vi har inga nycklar till förrådet.” 

Efter lunch går mina kollegor på rast. Själv slutar jag tidigt. Utan att fråga någon vuxen och på 

”pin kiv” vill jag ta ut badbassängen. Tillsammans med några barn kånkar vi ut bassängen ur 

förrådet, släpar och bär den så gott vi kan till gräsmattan. […]. Nu är barnen överlyckliga. De 

rusar in och byter om, […] och kommer utrusande och hoppar i bassängen, som nu hunnit få 2-

3 cm vattenhöjd. Solen gassar på och det finns ingen skugga där bassängen står. Jag hämtar 3 

tunga solparasoll ur ett förråd.  

När de vuxna kommer tillbaka efter sin rast och ser bassängen, slangen och parasollerna hör 

jag bara högljudda suckar. Varken de eller jag kommenterar detta. 

Klockan närmar sig 14 och bassängen har nu blivit vattenfylld. Jag stänger av kranen och drar 

ut slangen på gården,[…]. Jag önskar barnen och de vuxna en skön eftermiddag och säger "hej 

då, vi ses i morgon". De vuxna säger inget men jag hör deras suckar när jag går. 

Reflektioner 

Vad blir synligt i denna berättelse, och ur vilka perspektiv är det möjligt att analysera det som 

sker? Som jag tidigare framhållit är inte min intention att värdera om pedagogerna agerar 
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”rätt” eller ”fel” i förhållande till barnen eller varandra, pedagogiskt sett, utan att betrakta 

deras handlande ur olika perspektiv. Uppgiften för Stina var att ta ett eget beslut i förhållande 

till barnens initiativ utan att först förankra detta hos de övriga pedagogerna.  Som jag tidigare 

nämnt fanns det en uppfattning hos pedagogerna i nätverksgruppen att de vuxna håller ihop 

och har ett gemensamt, sedan länge inarbetat förhållningssätt till barnens initiativ 

(dagboksanteckning vt. 2001). Pedagogerna tyckte att de många gånger såg lösningar av 

situationer som skulle kunna gynna barnens initiativ och som de också såg pedagogiska 

vinster med. Trots detta styrdes deras förhållningssätt av koder som ansågs dolda och inte 

med självklarhet ledde till ett tillåtande bemötande av barnens initiativ. Den största 

tillfredsställelsen upplevde pedagogerna i stället av att man höll ihop i arbetslaget och var 

överens (dagboksanteckning ht. 2002). Resultatet av att Stina bryter den vedertagna koden 

och ger barnen möjlighet till inflytande tycks skapa en meningsfull händelse för barnen, men 

orsakar irritation för de pedagoger som sagt Nej till barnens initiativ.  

   Situationen kan prövas genom att konsekvenserna av pedagogernas agerande betraktas 

utifrån ett punktuellt respektive ett relationellt perspektiv. Om pedagogerna agerar från ett 

punktuellt perspektiv gynnas inte de kommunikativa möjligheter som ett relationellt 

perspektiv ger och de enskilda barnens agerande verkar då inte heller vara det viktigaste för 

pedagogerna. Om pedagogerna i stället agerar ur ett relationellt perspektiv blir de delaktiga i 

de situationer som barnet befinner sig i, vilket betyder att de ser sig själva som en del av det 

som sker (von Wright 2000). Stinas agerande tycks kräva en ansträngning för att, som jag ser 

det, kunna inta en mer tillåtande attityd i motsats till det som brukligt är, nämligen att hålla 

samma restriktiva attityd till barnens initiativ som de övriga pedagogerna tycks göra.  

   Barnens eget inflytande över de vardagliga situationerna i förskolan styr ofta pedagogerna 

över, och tanken om att barnen ska få uppleva att de har en röst, som de vuxna lyssnar till, är 

central inom ramen för utvecklingsarbetet. Pedagogens perspektiv omfattar de värderingar 

som hon har och dessa är sällan tydliga för den enskilde och är därför heller varken uttalade 

eller diskuterade. Olikheter mellan pedagogernas perspektiv blir dock synliga i hur de 

bemöter barnen (von Wright 2000). Skapar pedagogerna som säger nej ett hinder för barnens 

meningsskapande? Det finns enligt pedagogerna i nätverksgruppen ett dilemma med att man i 

många sammanhang agerar utifrån ett ”privat” tänkande och kanske inte håller så hårt på det 

professionella förhållningssättet. Det förekom i det sammanhanget reflektioner kring om det 

kunde ha att göra med att det var barn man arbetade med och inte vuxna (dagboksanteckning 

ht. 2002). Berättelsen visar, som jag tolkar den, att barnen söker initiera en aktivitet som tycks 

meningsfull för dem men de blir besvikna över att de inte får ta ut badbassängen för 
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pedagogerna som sitter på gården. Utifrån vilket perspektiv agerar pedagogerna genom att 

inte låta barnen få ta ut bassängen? De skäl som pedagogerna hade till att neka barnen att få ta 

ut bassängen framkommer genom deras uttalande att det tar för lång tid och att barnen tjatar. 

   Naturligtvis kan man argumentera för att barn måste ta hänsyn till villkoren i förskolan. 

Pedagogernas ansvar är ju att avgöra vad som är möjligt eller omöjligt och det sätt på vilket 

pedagogerna handlar måste förstås i förhållande till den kontext eller de villkor som 

pedagogerna skapar och som därmed gör förskolan till det den är (Markström 2005). På 

grundval av det, kan pedagogernas agerande vara begripligt. Samtidigt måste barnens sätt att 

agera förstås mot bakgrund av de villkor som omfattar deras situation i förskolan (Johansson 

& Pramling 2003). Ur vilket perspektiv härrör då kollegernas djupa suckar som 

ackompanjerar Stina när hon dels tar fram bassängen och dels går hem för dagen och säger: 

hej då? En tolkning som kan tydliggöra pedagogernas agerande och ge en förklaring kan ske 

genom en anknytning till det punktuella perspektivet, men också till ett barnperspektiv. En 

pedagog som agerar punktuellt stänger ”dörren till det gemensamma intersubjektiva rummet” 

(von Wright 2004 sid. 75) genom att låta barnen stå utanför beslut som ensidigt tas av 

pedagogerna. Om pedagogerna hade utgått också från ett barnperspektiv hade de kunnat 

intressera sig för barnens initiativ och försökt möta dem i deras skapande av mening. Barns 

meningsskapande, eller sökande efter mening styr deras handlande, vilket kan ses som 

nödvändigt att beakta för pedagogerna för att barnen ska ha en möjlighet till inflytande över 

det som är meningsfullt för dem. Stina vågade här utmana det för givet tagna, om än utan att 

kommunicera med kollegerna. Stina uttrycker att hon på pin kiv tog ut bassängen vilket jag 

tolkar som att hon gjorde motstånd mot de regler som de övriga vuxna hävdade i situationen. 

Alvas berättelse 2:3 ”Det finns fil i kylen!” 

Den tredje berättelsen har valts utifrån pedagogen Alvas "mod" att ta ett beslut som utgår från 

flickan Linas perspektiv. Problematiken i denna situation har att göra med de olika hänsyn 

den enskilde pedagogen har att ta, dels till Lina, dels till de andra barnen och dels till de 

övriga pedagogerna. Hänsyn till det förhållningssätt de vuxna brukar inta inför barnens olika 

ageranden har naturligtvis också betydelse med tanke på att Alva nu ska ta ett eget beslut utan 

att först förankra detta hos övrig personal. 

 

Alva beskriver situationen som följer:  

Fredag lunchtid: 
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Barnen kommer in efter en förmiddag på gården. Lina är snabbt på plats för idag är hon 

hungrig. Jag erbjuder henne att komma och ta pannkaka vid serveringsvagnen. Ivrig kommer 

hon med sin tallrik bara för att besviket upptäcka att det är fläskpannkaka. ”Jag vill inte ha sån” 

säger hon. ”Men ska Du inte smaka lite”, försöker jag, ”det är gott som vanlig pannkaka, fast 

lite tjockare bara”. Svaret blir nej. ”Vill du bara ha sallad då?” undrar jag, men inte heller det 

vill Lina. Då säger jag- ”jag ger Dig en bit pannkaka så får du göra som du vill”. Lina går 

surmulet och sätter sig. Det känns inte bra, varken för Lina eller mig. Jag hjälper de andra 

barnen vid mitt bord och när vi alla satt oss sitter Lina vid sin plats och ser ledsen ut 

(pannkakan ligger orörd på tallriken).  

Det är nu det är dags att ta ett eget beslut- Det finns fil i kylen, säger jag, vill du hellre ha det? 

– Jaa! 

Oj tänker jag, hur ska det här bli? Kommer alla andra också vilja ha filmjölk, vad tänker de 

andra? 

Kommer barnen sluta äta lagad mat nu?  

Gå och släng pannkakan då, så hämta jag fil, säger jag. Lina får sin fil och börjar äta. Ingen av 

de andra barnen kommenterar detta eller tycker det är konstigt. Vi äter och pratar och har en 

trevlig måltid tillsammans.  

När Lina ätit upp halva portionen fil säger hon plötsligt – nu vill jag ha pannkaka – ”javisst”, 

säger jag och Lina går iväg och sköljer sin tallrik och vi hämtar pannkaka. 

 

Reflektion: 

Jag hann inte tänka igenom situationen innan jag tog mitt beslut, det kom spontant för jag 

tyckte synd om Lina som var så hungrig. Hon hade förväntat sig att vi skulle äta tunnpannkaka 

och blev besviken. När hon fick en chans att påverka situationen genom att erbjudas något 

annat, vände den negativt laddade situationen till en positiv stämning vid bordet. 

Den här situationen har lett till att vi börjat fundera mer kring barnens inflytande vid 

måltiderna. Att tvinga barnen att smaka, äta eller äta upp gör vi inte på vår förskola men 

däremot händer det ju att vi säger – Det här är den maten som serveras idag (underförstått 

betyder det: ät eller låt bli!). Lyckligtvis finns det oftast något man tycker om men om det inte 

gör det, vad har man som barn för möjlighet att påverka sin situation? Som vuxen kan jag äta 

på min rast om jag inte tycker om maten, men om jag är barn får jag vänta tills mellanmålet. 

Som sagt, många tankar har väckts, vi blir bättre och bättre på att försöka se saker och ting ur 

barnens perspektiv, att prata mer med barnen och att lyssna mer. […] Vi är ju på jobbet för 

barnens skull, det är ju dem vi ska rätta oss efter i första hand. Genom att jag vågar ta egna 

beslut så gör också mina kolleger det, det har lett till att vi har fått en mycket bra stämning på 

vår arbetsplats. […]. 

 

Reflektioner 

Situationen visar dilemman som pedagogen Alva ställs inför och den ger också en bild av 

pedagogens komplexa yrkessituation, eftersom hon nu tänker bryta mot den vanligt 

förekommande regeln att pedagogerna redan från början bestämt hur bemötandet ska vara när 

barnen tar initiativ i olika sammanhang. Hennes föresats att nu ta ett eget beslut, utan att först 

förankra det hos övriga pedagoger, inträffade när hon såg att Lina blev besviken för att det 



 71 

serverades tjock fläskpannkaka till lunch i stället för tunna pannkakor som hon hade förväntat 

sig. I förskolan finns det ofta regler kring just matsituationen, som uttrycker att man ska äta 

det man blir serverad och vill man inte ha det så får man avstå, vilket också beskrivs av Alva 

ovan. Alva berättar om det beslut hon tar när hon tillåter Lina att få filmjölk i stället för 

pannkaka, vilket Lina blir glad över och tackar Ja till. Alva skriver: Oj tänker jag, hur ska det 

här bli? Kommer alla andra också vilja ha filmjölk, vad tänker de andra? Kommer barnen  

sluta äta lagad mat nu? 

   Här visar Alva sin oro över att hennes tillåtande av Linas önskan möjligen skulle kunna leda 

till att kollegerna ifrågasätter det hon gör och att de övriga barnen nu inte kommer att äta lagad 

mat längre. En sådan reflektion handlar om de perspektiv Alva betraktar situationen ur. Det 

perspektiv vi utgår ifrån avgör vilka åtgärder som verkar vara rimliga i en specifik situation 

(von Wright 2000). Är det möjligt att uppfatta både ett punktuellt perspektiv och ett relationellt 

perspektiv när det gäller Alvas tankar och agerande? Jag tyder situationen så att ett punktuellt 

perspektiv kan skönjas i Alvas funderingar som omfattar traditionen att om barnen får 

bestämma så kan det få till resultat att inget av barnen vill äta det som bjuds. Ett punktuellt 

perspektiv betonar att människan är på ett visst sätt, avskiljd från sitt sammanhang och sin 

omgivning (von Wright 2000). Det skulle i det här fallet kunna handla om att pedagogens 

tillåtande av Linas önskan gör att både hon och de andra barnen blir barn som inte vill äta 

vanlig mat längre. I denna situation har det synsättet betydelse för pedagogen och hennes 

uppfattning om vad ett brytande av de regler som finns skulle kunna leda till. Samtidigt ser 

Alva att hennes förslag till Lina leder till att Lina får möjlighet att prova sig fram. Det visar sig 

dessutom att inget av de andra barnen kommenterar detta. Den negativt laddade situationen 

vände och utvecklades till en positiv stämning vid bordet när Alva bemötte Linas initiativ på 

ett bejakande sätt. Min uppfattning är att hon med de punktuella farhågorna i minnet ändå 

valde att förhålla sig relationellt till Linas önskan, vilket i sin tur tycktes leda till en gynnsam 

situation för alla runt bordet. Här blir skillnaderna mellan dessa två olika perspektiv tydliga och 

Alvas val att ta ett eget beslut och bejaka Lina tolkar jag som att hon utgår från ett relationellt 

perspektiv, vilket får avgörande konsekvenser för Linas möjligheter att få inflytande över sin 

egen lunchsituation. Alva reflekterar också över skillnaden i villkor mellan barnens möjligheter 

och de vuxnas. Pedagogerna har alltid en möjlighet att välja bort den mat de inte tycker om och 

kan äta egen medhavd mat i stället.  Barnen däremot tvingas visserligen inte att äta det som 

bjuds men erbjuds heller inte något alternativ vilket får till följd att för barnen gäller: ät eller 

låt bli. Resultatet av en sådan regel leder då till att barnen får gå hungriga, vilket aldrig de 

vuxna behöver göra. Alva menar att utifrån denna insikt har personalen blivit bättre på att 
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försöka se det som händer, ur barnens perspektiv, genom att prata mer med dem och lyssna 

mer. Ett av de resultat som också framkommer i denna berättelse är Alvas konstaterande: 

Genom att jag vågar ta egna beslut så gör också mina kolleger det. Min tolkning av det 

uttalandet handlar om att när en av pedagogerna vågar bryta ett mönster, stå för det och skapa 

diskussioner kring vad som händer, skapas också möjligheter att problematisera det för givet 

tagna kring de regler man skapat och därigenom kan ett förändrat synsätt åstadkommas som 

leder till att Alvas kolleger också vågar. von Wright (2000) skriver att om vi intresserar oss för 

vem en annan människa är måste vi mötas. Det genuina mötet mellan människor kännetecknas 

av ett intresse för den andre vilket jag uppfattar att Alva strävade efter i mötet med Lina. 

   ”Läxa” nr två som handlade om att ta ett eget beslut utan att först förankra det hos övrig 

personal, ledde till många diskussioner och reflektioner över begreppet perspektiv och att vi 

alla utgår från perspektiv, medvetna eller omedvetna. Därigenom sågs det som möjligt att 

avsiktligt försöka upptäcka sina egna perspektiv och medvetandegöra dem för sig själv. Från 

detta resonemang utgick den tredje ”läxan” som skulle synliggöra ett medvetet betraktande av 

egna perspektiv och valda fenomen.  

Sammanfattande kommentar  

I de tre berättelser som omfattar läxa nr två där pedagogerna tar ett eget beslut i relation till 

barnen utan att först förankra det hos kolleger, beskrivs händelseförlopp som även här 

kännetecknas av ett bejakande från pedagogernas sida. Det betyder i dessa tre berättelser att 

pedagogen välkomnar och tillåter barnens initiativ, men samtidigt bryter pedagogen 

etablerade regler. Det skulle ju kunna tänkas att ett eget beslut kunde innebära att pedagogen 

också säger Nej till det barnen tar initiativ till. Men regelsystemen inom förskolans ram 

ansvarar de vuxna för och håller dessutom hårt på, vilket kan förklaras med att förskolan styrs 

av koder som är dolda och har funnits under lång tid (Ehn, 1983). Det har varit intressant att 

notera att pedagogerna i utvecklingsarbetet inte ansett sig behöva få sanktion från kolleger när 

man säger Nej till barns olika initiativ (dagboksanteckning vt. 2002).  

   Regler inom förskolan handlar enligt barnen själva nästan alltid om en begränsning av det 

som dessa tar initiativ till och att initiativen brukar sanktioneras av de vuxna (Arnér & 

Tellgren 2006). Om den vuxne i stället frångår givna regler och försöker se ur ett 

barnperspektiv, så närmar sig den vuxne, enligt mitt sätt att se, ett relationellt förhållningssätt. 

Mötet mellan barn och pedagoger i förskolan kännetecknas bland annat av omständigheter där 

pedagoger håller på sina vuxna privilegier som går ut på att betrakta barnen och inte sig 
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själva, och att vara uppmärksam på barnens tillkortakommanden i stället för att försöka se de 

egna (Johansson & Pramling Samuelsson 2003).  

   Vad synliggörs för pedagogerna i berättelserna när de reflekterar över resultatet av det de nu 

tillåtit barnen? I berättelse 2:1 blir pedagogen Lena bekymrad över en kollegas agerande på 

gården när nyinskolade Wilma blir ledsen då hennes inskolningsfröken måste gå in. Jag tolkar 

det som att Lena sätter Wilma 1 år, i första rummet, vilket hon visar genom att ta henne i 

famnen när hon är ledsen. Varför skulle nu det vara något särskilt att tala om, det är enligt 

pedagoger i förskolan självklart att man tröstar barn när de är ledsna. Det som kan ses som 

särskilt är att Lena bryter mot det för givet tagna, hon bryter mot koden som säger att man inte 

lägger sig i eller kritiserar en kollegas agerande (Ehn 1983) En annan tänkvärd aspekt i 

sammanhanget är att trots att Wilma, som är ett år, blir ledsen och pedagogerna ser det, så 

krävs en ansträngning hos Lena för att först kunna bryta mot etablerade regler men också ett 

mod för att i handling våga försvara Wilma emot kollegans påstående att det bara är 

inskolningsfröken som gäller, hon måste ju lära sig att gå till oss andra också.  

   I berättelse 2:2 belyses barnens initiativ och önskan om meningsfulla handlingar i samband 

med att badbassängen tas ut. Det som tydligt visar sig här är barnens inspiration och glädje 

över att de tillåts få gehör för sin önskan att bada i bassängen. Jag menar att den glädje barnen 

uttrycker skapar möjligheter till interaktioner mellan barnen och mellan barnen och pedago-

gen Stina, vilket är det centrala i ett relationellt perspektiv. Det blir även här synligt att Stina 

bryter mot vedertagna regler vilket utlöser en påtaglig irritation från övriga kolleger som 

tidigare nekat barnen att få ta ut bassängen. Att tillmötesgå barn, som pedagogen Stina 

bestämmer sig för att göra, får konsekvenser. Här synliggörs hur fastlåst regelsystemet är. Har 

en pedagog sagt nej till barnens initiativ så tycks det nekandet gälla kollegorna också. Vilket 

är då pedagogens uppdrag i förskolan? Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet 

1998) anger att barnen ska ges en reell möjlighet till inflytande i sin egen vardag och 

pedagogernas uppdrag är att ansvara för en demokratisk fostran. En aspekt av det, menar jag, 

är att vägen till en förståelse för vad demokrati kan innebära, handlar om att barnen ska bli 

bemötta med respekt och intresse från de vuxna för det meningsskapande som barnen alltid 

söker. Pedagogen Stina har under hela händelseförloppet med bassängen lyssnat i 

bakgrunden, och jag tolkar det som att hon nu hanterar situationen ur både ett barnperspektiv 

och ett relationellt perspektiv gentemot barnen när hon tar över ansvaret för deras lek på 

gården. Hon blir tillåtande och hjälper barnen med både bassäng och vatten, vilket gynnar 

barnens lek och samvaro påtagligt. Min reflektion här handlar om att om barnen ska ha en 

möjlighet att kunna utöva inflytande i sin vardag i förskolan är det helt avgörande att 
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pedagogen förstår sitt förhållningssätt till barnen som relationellt. Innebörden av det uppfattar 

jag är, likt von Wright (2000), att konsekvenserna av ett relationellt förhållningssätt innebär 

att pedagogen sätter sig in i barnens perspektiv och ser både sig själv och barnen som lika 

deltagande och delaktiga i de relationer och handlingar som ständigt pågår inom förskolan.  

   Enligt min analys framträder ett relationellt förhållningssätt hos Alva i berättelsen 2:3 om 

Linas förväntningar på lunchmaten. Hon hade hoppats på tunna pannkakor, men så serveras i 

stället tjockpannkaka. När Lina får möjligheten att få inflytande över situationen och respekt 

för sin besvikelse av pedagogen Alva, vänds situationen från en negativ upplevelse för Lina 

till en positiv situation, inte bara för Lina utan för alla runt bordet. Det framgår även här att 

utifrån ett relationellt perspektiv från Alvas sida med en uppmärksamhet på Linas uppfattning, 

tycks situationen bli begriplig för Lina och utmynnar i en positiv lösning av det som skulle ha 

kunnat utvecklas till en negativ situation. Vid pedagogernas diskussioner efteråt utvecklades 

tankar om barnens uppfattningar som ledde fram till att en ansträngning måste till för att 

betrakta det som händer ur medvetna perspektiv. Man kan då ställa frågan varför det inte med 

självklarhet är så att pedagoger agerar utifrån barnens idéer när det kan utvecklas en så 

påtaglig inspiration och skaparanda för alla?   

   Detta leder fram till den tredje ”läxan” som uttrycktes: Med vilka ögon betraktar jag mitt 

arbete?  

Att se med nya ögon  

Den tredje uppgiften eller ”läxan” som skapades inom ramen för utvecklingsarbetet var ett 

resultat av diskussioner om begreppet perspektiv i allmänhet och omedvetna perspektiv i 

synnerhet och som en följd av det, förändring av synsätt eller perspektiv. Men det var också 

ett resultat av ett studerande av texter som valts utifrån behovet av att uppmärksamma och 

konfrontera sina egna föreställningar med kollegers i gruppen. Pedagogerna som nu hade 

ägnat sig åt att analysera både uppgiften att Säga Ja i stället för Nej och att Ta ett eget beslut 

utan att först förankra detta hos kollegerna, började nu föra fram att de tyckte sig ha 

synliggjort många av sina för givet tagna föreställningar och menade sig också se med andra 

och nya ögon på barnen, men också på sitt eget förhållningssätt, än de gjort tidigare. 

Pedagogerna hade iakttagit sig själva i olika situationer tillsammans med barnen och funnit, 

att barnen, när de möttes av ett i pedagogernas ögon mer tillåtande förhållningssätt, tycktes bli 

inspirerade och kreativa på ett mer påtagligt sätt än tidigare. Detta visade sig genom att 

barnen tog fler nya initiativ än de gjort tidigare, men att de också samtalade mer, fördjupade 
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sin koncentration samtidigt som det blev lugnare i grupperna. Våra diskussioner kom därmed 

att röra sig kring aktuella frågor som: Med vilka ögon eller med vilken blick betraktar jag mig 

själv och mitt förhållningssätt till barnen, eller, vad ser jag när jag ser med nya ögon på 

barnen och på mitt arbete? Vilka konsekvenser för mitt förhållningssätt till barnen skapar 

min blick eller mina perspektiv? Det utvecklades en diskussion om huruvida det kan vara 

både möjligt och eftersträvansvärt att möta barnen ur medvetna perspektiv 

(dagboksanteckning ht. 2002).  

   Uttrycket nya ögon eller med vilken blick etc. är metaforer som idag används för att 

synliggöra det som en person ser när hon tittar. Gars (2002) menar att barn i förskolan 

ständigt befinner sig under pedagogernas blickar, och hon ställer frågan hur de blickar ser ut 

som riktas mot barnen till exempel inför att barnen ska diskuteras i föräldrasamtal. von 

Wright (2000) använder metaforen och talar om lärarens blick, att rikta sin uppmärksamhet, 

eller att försöka synliggöra sina egna perspektiv. Rubriceringen av uppgiften som 

pedagogerna skulle arbeta med utformades lite olika hos de olika pedagogerna men vi var 

överens om innebörden och skapade en gemensam frågeställning: Med vilka ”ögon” 

betraktar jag mitt arbete? Frågan säger något om att det hos pedagogerna fanns en 

medvetenhet om att tolkningen av det man betraktade hade att göra med de perspektiv man 

utgick ifrån. von Wright (2000, s 38) har problematiserat vilka eventuella följder det 

relationella perspektivet skulle kunna tyda på om man utgår från "pedagogens blick”, 

reflektion och förhållningssätt. Hon ställer frågorna vad det är som riktar pedagogens blick, 

vad ser blicken och vilka konsekvenser kan den blicken föra med sig. Med detta som 

bakgrund presenteras här tre berättelser som belyser frågan om pedagogernas 

perspektiverande av sitt arbete och deras reflektioner utifrån det. 

Beatas berättelse 3: 1 ”Är det verkligen så som vi tror?” 

I kommande berättelse beskriver pedagogen Beata vad hon ser när hon riktar sin blick mot 

Rut, snart fem år, och hennes interaktion med sina kamrater.  

[…]. På min avdelning har vi en flicka som snart fyller fem år. Hon verkar stormtrivas på 

förskolan, är både vi personal och föräldrarna eniga om. Hon är glad, trevlig, utåtriktad, duktig, 

söt, ja kort sagt finns det bara positiva saker att säga om henne. Alla pojkarna är lite små 

förtjusta i henne och flickorna säger att dom är bästa kompis med henne. 

När hon började på förskolan ville hon gärna vara med oss vuxna hela tiden. Nu vill hon det 

ibland, men inte jämnt. Nu är hon ofta sysselsatt med olika saker och med olika barn. Ja, hon är 

vad man kallar ett väl fungerande barn i gruppen, det tar vi för givet. […].  Jag följer henne 

under några dagar och försöker se om det verkligen är så som vi tror. Är bilden vi har av henne 

den riktiga, eller? 
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Vid upprepade tillfällen i lek och i aktiviteter återkommer samma mönster. Hon leker bredvid 

fast inte med. Ex. några 4 och 5 åriga pojkar leker Digimon, hon hoppar in i leken och leker 

också , fast inte med utan alldeles bredvid. Jag tror att både hon och pojkarna uppfattar 

situationen så som att hon är med i leken. 

Ett annat exempel är när några jämnåriga barn leker med bondgården. Hon tar en häst och 

sätter sig bredvid och leker. Även här tror jag alla inblandade uppfattar situationen likadant. 

Hon är med i leken. Jag ser återigen inga tecken på att de leker tillsammans.  

[…]. Men med de yngre barnen är det annorlunda. Här är hon aktiv och leder leken totalt. Hon 

talar om för de andra barnen vad dom skall göra eller vad dom skall säga.   Och här leker hon 

med dom, inte bredvid. Vad lär vi oss av detta då?  

Jo, att ta sig tid och stanna upp och titta närmare på barnen. Det ger oss nya synvinklar som vi 

kanske inte sett tidigare. Vi har trott att denna flicka fungerar bra på alla sätt, men nu får vi se 

något annat. Vad gör vi då? 

Ja, här finns många frågeställningar att börja fundera över. Vilken status har flickan? 

    Varför leker hon bredvid? Varför tycks alla tro att hon är med i leken? 

    Vill hon vara med och får hon vara med? 

    Är hon för dominant, eller? 

    Är hon med i leken? 

Det finns många och säkerligen kommer flera frågor att ställas när vi diskuterar och reflekterar 

runt den här flickan på våra pedagogiska träffar. 

Det är lätt att vi vuxna sorterar in barn i olika fack, utan att tänka mer på detta. 

Därför är det viktigt att vi tar oss tid att oftare använda de pedagogiska glasögonen och 

verkligen ser barnet. […]. 

Reflektioner 

Frågorna i berättelsen speglar resonemang som är mycket vanliga hos pedagoger i förskolan 

(Markström, 2005) men de visar också att pedagogerna har börjat iaktta och fundera över det 

som sker, olika företeelser som leder till ett antal frågor. I den här berättelsen uttrycker Beata 

att hon tycker det är viktigt att verkligen se barnet. Hon vill försöka förstå hur det verkligen 

ligger till när det gäller femåriga Rut i gruppen, hon undrar om det är så som pedagogerna 

tror. Hon ställer frågan om bilden de har av Rut är den riktiga eller inte. Det betydelsefulla här 

är inte att göra en bedömning av om pedagogen drar riktiga slutsatser av det hon ser, utan att i 

stället betrakta de perspektiv som görs synliga genom den tolkning jag gör. I ovanstående 

exempel vill pedagogen sätta sig själv på prov genom att iaktta den föreställning hon haft som 

uttrycker att Rut tycks vara ett väl fungerande barn i gruppen. Vid iakttagande av Ruts 

meningsskapande och interaktion med de andra barnen i gruppen upptäcker Beata att 

situationen för Ruts del inte verkar vara så som pedagogerna trott. Hon skriver: Vi har trott att 

denna flicka fungerade bra på alla sätt, men nu får vi se något annat.  Det gjordes uppenbart 
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för Beata att hon och kollegerna hade för givet tagna föreställningar om flickans plats och 

interagerande i gruppen. Det kan uttryckas så att det för givet tagna och den kultur som 

inramar förskolekontexten ligger till grund för de frågor som ställs (Pramling Samuelsson 

1997). Vid en belysning av Beatas undran över om Rut vill vara med de andra och om hon 

också får vara med uppstår en reflektion som leder till att Beata kommunicerar ett antal 

nedskrivna frågor som hon inte ger något svar på. Det blir dock intressant att betrakta och 

reflektera över de frågor som ställs. Går de att besvara, är de viktiga att besvara och i så fall, 

ur vilka perspektiv kan frågorna förstås, varför ställs just dessa frågor?  

   Alla pedagoger på Ruts avdelning uppfattar henne som väl fungerande vilket kan tolkas som 

att hon ser ut att trivas och verkar flyta in i gruppen. Då bedöms allt vara bra, åtminstone 

utifrån pedagogernas uppfattning. När sedan Beata ”tar på sig sina pedagogiska glasögon”, 

som hon uttrycker det, uppfattar jag att hon ser att det finns fler sätt att tolka Ruts situation än 

tidigare. Hon ställer också frågan om den bild pedagogerna har av Rut är den rätta. Främst 

visar berättelsen att Rut jämfört med tidigare iakttas i ett specifikt sammanhang, nämligen i 

interaktion med de andra barnen.  Detta medför att Beata tolkar Ruts samspel med andra barn 

som olika, i förhållande till vilka barn hon för tillfället är nära. När hon tycks vara med sina 

jämnåriga kamrater uppfattas hon leka bredvid och när hon leker med de barn som är yngre än 

Rut beter hon sig annorlunda och är både synligt aktiv och tycks även leda leken. Här leker 

hon med och inte bredvid, skriver Beata.  Vilka konsekvenser får det och har det någon reell 

betydelse för barnen och för pedagogernas förhållningssätt till barnen vilka perspektiv de 

betraktar barnen ur? Beata ställer själv frågan vad pedagogerna kan lära av detta. Hennes svar 

handlar om att personalen tidigare trott att Rut i alla sammanhang har lekt med de andra 

barnen, oavsett situation. Men när nu Beata fokuserar sin blick på Ruts interaktioner med de 

andra barnen, ser hon något annat och för henne, nytt.  

   Enligt von Wright (2000), är det möjligt att förstå barn på olika sätt beroende på vilka 

kontexter barnet finns i och vilka perspektiv pedagoger utgår ifrån. Om vi utgår ifrån de 

perspektiv som pedagogerna tidigare betraktat Rut i, så kan skönjas ett punktuellt perspektiv 

där flickan som individ blir synlig i sin enskildhet utan att den kontext hon befinner sig i ges 

betydelse, och ur det uppstår också pedagogernas tolkning och slutsats. Beata har nu, till 

skillnad från tidigare, betraktat Rut i interaktion med de andra jämnåriga barnen, vilket enligt 

min tolkning visar på att Beata tycks närma sig ett relationellt perspektiv som ger en helt 

annan bild av hur Ruts situation kan uppfattas. Det får konsekvenser om vi utgår ifrån ett 

punktuellt perspektiv, som kan uttryckas som ett individperspektiv respektive om vi utgår 

ifrån ett relationellt perspektiv som kan ses som ett interaktionistiskt perspektiv, när vi iakttar 
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barnens lek. Betraktande av barnet som en isolerad individ ger en förenklad bild, medan ett 

interaktionistiskt perspektiv ger en mer mångfacetterad bild eftersom också kontexten i 

situationen då framträder, särskilt i förhållande till interaktionen med de andra barnen (von 

Wright 2000, Tellgren 2004), vilket Beata beskriver i sin berättelse. Detta leder till att Beata 

ställer sig ett antal frågor och hon framhåller att de frågor som nu uppstått, förmodligen 

kommer att generera ännu fler frågor som hon ser som angeläget att diskutera vid kommande 

pedagogiska träffar i förskolan. Hon tycks se de pedagogiska glasögonen som en väg till att 

se än mer, som i sin tur inspirerar till mer omfattande diskussioner med kollegerna. 

   Nästa berättelse handlar om hur ett barns initiativ synliggörs och värderas vid en så kallad 

inskolning av ett barn i förskolan. 

Saras berättelse 3:2 ”Jag har inte lekt färdigt än”! 

Inskolningsprocessen inom förskolan i denna kommun brukar gå till så att det nya barnet först 

kommer till förskolan och hälsar på tillsammans med en eller båda föräldrarna. Därefter 

inskolas barnet med hjälp av en utsedd pedagog som i dagligt tal kallas ”inskolningsfröken”, 

och ska vara den pedagog som särskilt ansvarar för barnets möte med och inträde i förskolan. 

Barnet kommer för det mesta en kort stund första dagen och tiden ökar sedan dag för dag och 

efter ca två veckor brukar inskolningstiden i regel anses vara tillräcklig och barnet deltar fullt 

ut i verksamheten (dagboksanteckning vt. 2002). Situationen här handlar om treåriga Lisas 

inskolning.  

 

Pedagogen Sara berättar: 

Hur görs barn delaktiga under en inskolningsprocess? 

Under vårt pågående utvecklingsarbete har vi gång efter annan stannat upp och reflekterat över 

hur barnens möjlighet till inflytande ser ut i olika situationer. Det är dags för inskolning på 

Stora björnen. […]. Lisa 3 år har varit hemma med föräldrar och lillebror. […]. Lisa är nyfiken, 

intresserad men naturligtvis avvaktande inför det nya hon möter på förskolan. Den första dagen 

är traditionellt utformad som ett ”känna in sig besök”. […]. Den andra dagen är det dags för 

Lisa att avsluta när leken precis har kommit igång. Hon säger: Jag vill inte gå hem! Jag har inte 

lekt färdigt! Då väcks tanken: 

    ”Varför måste barnens inskolning vara så tidsbunden?” 

    ” Varför ska barnen gå hem när de tycker att det är roligt? Bör vi inte ta vara på barnens 

första entusiasm och nyfikenhet under inskolningen”? 

    Kan barnet få ett inflytande och själv känna efter när det är lagom att gå hem? 

    Vi ville prova! 
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    Det skapas en fin kontakt mellan Lisa och ”Anna” 4 år. Lisa och Anna leker tillsammans och 

blir viktiga för varandra. Anna blir ett stöd för Lisa. När föräldrarna går över till lillebrors 

avdelning så är det ok. ”Jag leker med Anna.” Det blir Anna som skolar in Lisa […].  Anna blir 

Lisas första bästa vän och Lisa blir viktig för Anna. När Ulla som är kontaktperson vid 

inskolningen ska på läkarbesök träder Anna in och säger ”jag tar hand om Lisa”. […]. 

    Vad har vi lärt oss av detta? 

 Det går att göra barnen mer delaktiga under sin egen inskolning. 

Vi vill tillvarata barnens entusiasm. Vi ser det som en grund för de dagar som eventuellt blir 

tuffare och barnet kanske inte vill vara i förskolan. 

Under dessa inskolningar visade det sig att det inte var vi pedagoger som var de viktigaste för 

barnet under inskolningen. Däremot var det viktigt för barnet att få nya vänner.  

Vår uppgift som pedagoger är att öppna relationerna mellan barnen. 

Det är barnens nyskapade relationer som är viktiga, att få kompisar. 

Det är lättare för det nya barnet att komma in i gruppen, eftersom det redan har fått en 

”accepterad kontakt” på avdelningen. […]. 

Reflektioner 

Situationen som framträder i pedagogen Saras berättelse ledde till ett antal funderingar där 

hon ifrågasätter det för givet tagna i samband med Lisas inskolning. Uppmärksamheten ligger 

på Lisas andra dag i förskolan då det är dags att gå hem efter den vedertagna tiden. Ett 

bestämt ögonblick inträffar när hon precis kommit igång med en lek tillsammans med Anna. 

När Lisa säger att hon inte vill gå hem därför att hon inte lekt färdigt än, väcks en fråga hos 

pedagogen Sara om varför barnens inskolning måste vara så tidsbunden. Varför ska barnen gå 

hem när de tycker det är roligt och kan inte barnet få ett inflytande och själv känna efter när 

det är dags att gå hem? Sara försöker uppmärksamma Lisas perspektiv vilket leder till 

reflektioner om varför allt måste vara som det brukar.  

   Eva Johansson (2003) utvecklar vad förståelse för barns perspektiv, deras initiativ och 

sökande efter mening kan innebära i pedagogiskt arbete med barn. Tar pedagogen ansvar 

genom att låta barnen ha inflytande över sin situation? Hon menar att det handlar om vilken 

barnsyn pedagogen utgår ifrån och om barnets perspektiv tillåts att både synas och 

respekteras.  Det kan jämföras med Saras tillåtande av Lisas önskan om att få leka färdigt 

innan hon går hem. Det uppstår också en situation där ett annat av barnen, Anna, blir den som 

ansvarar för inskolningen av sin nyvunna kamrat när den ansvarige pedagogen måste på 

läkarbesök: ”jag tar hand om Lisa” säger Anna. Reflektionen över skeendet visar Saras tankar 

om att det går att ge barnen inflytande över sin egen inskolning, samtidigt som det också kan 

ses som en investering inför en eventuellt kommande situation när Lisa kanske inte så gärna 
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vill vara i förskolan. En reflektion som Sara också gör är att leken och kamraten Anna tycktes 

vara viktigare för Lisa än den vuxna pedagogen, vid inskolningen. Vygotskij (1999) menar att 

lek för barn varslar om något nytt och i leken lösgörs barnet från att vara bundet av en 

omedelbart given situation, vilket här kan synliggöra ett skäl till varför Lisa väljer leken och 

samvaron med kamraten i stället för att välja att gå hem. Insikten om att det tycks vara lättare 

för Lisa att komma in i gruppen med hjälp av samvaron med ett annat barn poängterades av 

Sara. Man kan säga att Lisas perspektiv tilläts komma till uttryck och hennes inflytande i 

samband med inskolningssituationen prövades. Pedagogen Sara ställer frågan: Vad har vi lärt 

oss av detta? Hon svarar själv: Det går att göra barnen mer delaktiga under sin egen 

inskolning.  

Nästa berättelse handlar om hur det kan se ut när barnen får möjlighet att ta ansvar för 

situationer som de vuxna tidigare ansvarat för.  

Berits berättelse 3:3 ”Det har ju inte behövt vara något tjat” 

Jag tycker att jag försöker se med nya ögon varje dag på situationer som uppstår,[…] Det finns 

ju alltid rutiner som ser likadana ut på förskolan och det är klart att man skulle ideligen hitta 

saker där som behöver ses med nya ögon. 

En positiv sak som jag tycker att jag har börjat reflektera mer över den senaste tiden är hur 

otroligt mycket barnen växer av att man ger dom ett visst ansvar och att man litar på dom till 

hundra procent. […]. Ett exempel på detta är bl. a. när våra största (blivande sexåringar) barn 

har fått  ansvar över sin egen ”vila”  eller någon annan aktivitet. Dom har fått vara själva fast 

dom vet var en vuxen befinner sig om det händer något. Efter dessa gånger så har dom ju varit 

så otroligt stolta över att dom fixat själva och det har ju inte behövt vara något tjat från den 

vuxna att dom ska göra det som vi har bestämt t ex ligga/sitta still på madrassen, när dom är 

själva och har valt att lyssna på band så ligger/sitter dom stilla ändå. Jag tror att det är såna 

situationer som hela tiden behöver uppstå för att barnen själva ska reflektera över vad dom kan 

och att dom faktiskt är människor som dom vuxna lyssnar och litar på. […].  

 

Reflektioner 

Detta exempel utgår från en pedagog, Berit, som framhåller att hon försöker se med nya ögon 

på situationer som uppstår varje dag och hon anser att om de vuxna skulle betrakta t.ex. 

rutinsituationer som ser lika ut dag efter dag så skulle de ideligen ”hitta saker där som 

behöver ses med nya ögon”. Berit påpekar att barnen verkat vara stolta över det ansvar de 

tagit för vilan. När de fått möjlighet att ansvara tycks det ha fungerat så att de själva har valt 

att lyssna på band, vilket kan tolkas som att när de givits möjlighet till eget meningsskapande 

leder det också till en koncentration och ett intresse och därmed kan ett ansvar över 

situationen skapas. Pedagogens kommentar om att ”det har ju inte behövt vara något tjat från 
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den vuxna” är intressant. Min tolkning av det handlar om att om barn förstod eller tog ansvar 

för att göra det som bör göras på ett i pedagogernas ögon riktigt sätt, så slipper de också tjat 

från den vuxne. Slutligen menar pedagogen att denna typ av situationer behöver uppstå för att 

barnen ska få möjlighet att reflektera över vad de kan och att de går att lita på från de vuxnas 

sida. Min fundering i det sammanhanget handlar om att denna typ av händelse kanske i lika 

stor utsträckning behöver uppstå för pedagogernas egna reflektioners skull.  

Sammanfattande kommentar 

Lenz Taguchi (2000), ställer, utifrån en etnografisk studie tillsammans med tre förskollärare, 

frågan, varför förändring över huvud taget är viktigt? Många pedagoger önskar förändring och 

menar att det finns ett motstånd mot alltför styrande ageranden av just pedagoger i förskolan. 

Hon tror samtidigt att människan önskar både förändring och att allt ska vara som vanligt, 

samtidigt. I berättelsen ovan syns det som att pedagogen försöker medvetandegöra sina egna 

perspektiv genom att hon har börjat reflektera mer över sitt arbete den senaste tiden. Hon 

säger bland annat att barnen växer otroligt mycket av att pedagogerna ger dem ett ansvar. 

   I ett betraktande av medvetna eller omedvetna perspektiv hos pedagogen framhåller hon en 

mer fördjupad reflektion över arbetet och genom att ge barnen möjlighet till ett större ansvar 

uppfattar hon att de ”växer” av detta. Det kan tolkas som att hon synliggör och 

medvetandegör sina egna perspektiv med hjälp av att ge barnen möjlighet till inflytande, eller 

som hon uttrycker det: ”man ger dom ett visst ansvar”. Begreppet ansvar kräver ett särskilt 

fokus i sammanhanget. Göhl- Muigai (2004) har i sin avhandling om begreppet ansvar i 

förskolans styrdokument framhållit begreppets komplexitet och mångtydighet. Hon menar att 

eftersom ordet ansvar används med olika innebörder i olika kontexter är det alltid viktigt att se 

till just det sammanhang där ordet används. John Dewey (1916/1999) menar att ett 

demokratiskt samhälle kännetecknas av att varje människa har rätt att göra sin röst hörd. För 

att en demokrati ska kunna fungera måste även de yngsta barnen få uppleva att de har ett 

värde och därmed ges möjlighet att få ta ansvar för sina egna initiativ och sina egna relationer. 

På det sättet menade han att barn skulle komma att utveckla ansvar för både sig själv och för 

det gemensamma.   

   Gemensamt för berättelserna kring uppgift tre är att sådant man inte tidigare reflekterat över 

nu har synliggjorts vilket har lett fram till alternativa tolkningar och alternativa uppfattningar 

om det egna arbetssättet men också till alternativa uppfattningar om barnen. Blicken för vad 
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som sker och den blick som riktas mot barnet skärps och ger möjlighet till flera möjliga 

tolkningar. 

   Läxa nummer tre handlade om att medvetandegöra pedagogernas egna perspektiv. 

Diskussionerna kring den frågan ledde fram till den sista och fjärde ”läxan” som kom att 

fokusera pedagogernas egen kunskapsutveckling. Den uppgiften fick rubriken: 

”Vad är det hos mig som är förändrat och hur gick det till?”  

Från uppgiften Med vilka ”ögon” betraktar jag mitt arbete? närmade vi oss slutet av 

utvecklingsarbetet inom nätverket. Med en koppling till de tidigare ”läxorna” som tagit form 

genom de två år som snart gått till ända blev det angeläget att försöka åstadkomma någon 

form av sammanfattning av den process pedagogerna hade genomgått. Vad går att säga om 

det som skett? Har det skett någon förändring utifrån de ”läxor” man arbetat med? Vad är 

viktigt att fokusera med tanke på hur pedagogerna har utvecklat sitt arbete? Vad har arbetet 

lett till för barnens del och för deras möjligheter till inflytande? Diskussionerna i gruppen 

handlade nu mer och mer om att pedagogerna tyckte sig se att de förändrat sitt tänkande och 

sin syn på barnen, men också på sitt förhållningssätt till dem. Dessa diskussioner resulterade i 

idén om att titta närmare på vilka perspektiv som i så fall hade förändrats och hur 

förändringen hade gått till (dagboksanteckning ht. 2002). Nu prövades möjligheten att 

reflektera över vad den egna processen hade lett fram till för var och en i gruppen med 

avseende på förhållningssätt till barnen. Dels skulle pedagogen fundera över vad hon ansåg 

hade förändrats i hennes eget sätt att se, men också reflektera över hur hon uppfattade att det 

hade gått till. Mot bakgrund av dessa diskussioner kom den fjärde och sista ”läxan” att 

formuleras: Vad är det hos mig som är förändrat och hur gick det till?  

Här presenteras den första ”läxan” inom denna uppgift av Sara. 

Saras berättelse 4:1 ”Det har skett en stor förändring” 

[…]. Vid varje nätverksträff närmade vi oss nya frågeställningar och vardagssituationer, som 

berörde mig och var igenkännande. Här började min förändringsprocess. Det vi samtalade om 

var ett nytt sätt att tänka! Ingen metod, inte ett nytt arbetssätt, men däremot ett nytt 

förhållningssätt till barn. […]. 

Detta […] ledde fram till att jag vågade sätta igång en förändringsprocess på min arbetsplats. 

[…]. Intresse fanns, men min rädsla var alltför stor att de skulle förkasta "hela tänket", 

eftersom det kunde upplevas som alltför hotfullt ur ett vuxenperspektiv; ”ska barnen få göra 

som de vill nu också”? […]. Nu kom den pedagogiska diskussionen i gång hos oss. […]. Vi 

reflekterade tillsammans över de vardagssituationer som vi stod i, men nu med föresatsen att 

barnets röst ska vara hörd, både i ord och i handling!  […] vi vågade pröva oss fram; Vad 

händer när jag som pedagog ger barnet utrymme att forma sin dag, sin situation? Vad händer 
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när jag säger ja i stället för nej? Vad händer när jag som vuxen tar ett steg "tillbaka" och ger 

barnets initiativ utrymme? Vad händer när vi som pedagoger tar mer hänsyn till barnen i stället 

för vuxna som finns runtomkring? […].  

Vi, som arbetslag kom överens om att vara tillåtande gentemot barnen och varandra. Idag 

befinner sig barnen […] i en miljö där barnens initiativ värdesätts och tillvaratas så långt det är 

möjligt. De får ett ja i stället för nej om det bara går att genomföra. Vi, som pedagoger tränar 

oss på att inte ha de färdiga svaren eller lösningarna på de situationer som uppstår under dagen. 

[…] barnens röster ska vara hörda. Deras perspektiv på situationen ska framkomma, då 

framförallt genom samtal. 

Jag/vi har lagt många "måsten" åt sidan, d.v.s. det som inte har med barnen att göra. Vår 

strävan är att barnen ska möta tillgängliga och pedagogiskt medvetna vuxna. […].  Den 

pedagogiska dokumentationen […] har hjälpt oss att fokusera på barnen och det samspel som 

dagligen pågår mellan barn - barn och barn - vuxna. Genom dokumentation har vi kunnat göra 

det "osynliga" som sker i mötet mellan oss mer synligt.   

Utvecklingsarbetet har gjort att vi vågat ställa oss utanför vårt eget arbetssätt och reflektera 

över vardagshändelser. Vi har framförallt reflekterat över vårt eget sätt att möta barnen i olika 

situationer. Vad hände? Vad lär jag mig av detta? Hur vet jag det? Vi har sett det som en 

nödvändighet att vara vaksam över vårt samspel med barnen. Många gånger är det jag själv 

som ”ställer hinder i vägen”, vilket kan leda till ett begränsat inflytande för barnens del. 

Reflektionstiden tillsammans har varit utmanande, lärorik och ständigt satt igång nya processer 

hos mig själv, men även i arbetslaget. […]. Det är inget som sker med automatik utan en 

ständigt pågående process. […]. Det har skett en stor förändring […]. Vi möter ständigt nya 

utmaningar och situationer att reflektera över, men processen är i gång och fortsätter!  

Reflektioner 

Pedagogen uttrycker att hon efter utvecklingsarbetets slut inte anser sig ”vara färdig” utan 

verkar mer befinna sig i processen, som är igång och fortsätter, som hon uttrycker det. En 

reflektion som Sara gör handlar om hennes oro för hur kollegerna skulle komma att reagera på 

det nya förhållningssätt till barnen som Sara skriver att hon hade utvecklat för egen del genom 

arbetet i nätverksgruppen. Hon tycktes osäker på om kollegerna kanske skulle förkasta ”hela 

tänket” om barns inflytande, som hon uttrycker det. Det skulle kunna uppfattas som hotfullt 

av de andra vuxna: ska barnen få göra som de vill nu också? De pedagogiska diskussionerna 

kom dock igång i hennes förskola och pedagogerna prövade sig fram och ställde sig frågor 

som: Vad händer när jag som pedagog ger barnet utrymme att forma sin dag, sin situation? 

Vad händer när jag säger ja i stället för nej? Vad händer när jag som vuxen tar ett steg 

"tillbaka" och ger barnets initiativ utrymme? Vad händer när vi som pedagoger tar mer 

hänsyn till barnen i stället för vuxna som finns runtomkring? 

   Säljö (2000) menar att människan lär i alla sammanhang och i alla situationer. Dock, menar 

han, är lärandet i sig inte självklart av godo. Det beror på vilken riktning lärandet tar, helt 

enkelt vad människan lär sig. Lärandet innebär också förändring, vilket framkommit i våra 

samtal i nätverket, där pedagogerna givit många berättelser om att de förändrat sitt eget 

agerande och hur deras lärande då också tagit andra riktningar (dagboksanteckning ht. 2002). 
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Jag vill här återknyta till von Wright (2004), som menar att lärandet ser helt olika ut beroende 

på vad man utgår ifrån, om man betraktar lärande i ett punktuellt, respektive ett relationellt 

perspektiv. Som jag tidigare skrivit framställs människan i det punktuella perspektivet som en 

enskild, fristående individ, förankrad endast i sig själv, avskild från andra människor. I det 

relationella perspektivet däremot får människan sin betydelse i förhållande till och i 

interaktion med andra människor. Det handlar inte om enskilda individer och deras 

karaktärsdrag utan det handlar om mötet mellan människor och det som sker i den relationen. 

Sara, i berättelsen ovan, ger flera exempel på reflektioner kring vad hon anser att hon och 

kollegorna ser på nya sätt, främst när det gäller mötet med barnen och bemötandet av barnens 

initiativ och meningsskapande. Hon berättar att hon och kollegorna nu anser att barnens röst 

ska höras, att många s.k. ”måsten” som inte har med barnen att göra har lagts åt sidan, att en 

stor förändring skett, men att processen är igång och fortsätter. Med andra ord innebär det att 

Sara inte ser sig som färdig och klar i ett nytt förhållningssätt utan betraktar utvecklingen som 

ständigt pågående. En annan aspekt som Sara pekar på handlar om den pedagogiska 

dokumentationen som har hjälpt till att fokusera barnen och det samspel som dagligen pågår 

mellan barn – barn och barn – vuxna. Hon menar att de genom sin pedagogiska 

dokumentation har kunnat göra det ”osynliga” som sker i mötet mellan oss mer synligt. 

Framför allt har pedagogerna reflekterat över sitt eget sätt att möta barnen i olika situationer 

och poängterar värdet av att ha tid för reflektion som Sara menar har varit vägen till lärorika 

processer hos alla, som bland annat synliggjort att pedagogerna själva kan utgöra hinder för 

barnen, vilket kan leda till ett begränsat inflytande för deras del. 

   Med en tillbakablick på den första ”läxan” som handlade om att vända ett nej till ett ja, och 

fram genom de kommande två ”läxorna” om att ta ett eget beslut och med vilka ögon 

betraktar jag mitt arbete, med ett avslut i den fjärde ”läxan” med rubriken vad hos mig är 

förändrat och hur gick det till, synliggörs för mig en förändringsprocess som jag uppfattar kan 

studeras i förhållande till von Wrights teoretiska resonemang kring ”en intersubjektiv 

vändning”, vilket jag återkommer till. 

   Nästa berättelse presenterar ett annat exempel på en pedagogs uppfattning av sitt eget 

förändrade synsätt.  

Karins berättelse 4: 2 ”Jag använder allt, fast på ett annat sätt” 

Här är Karins berättelse 
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Det första jag tänker på när jag ska beskriva mitt "nya" förhållningssätt är att jag idag vågar 

släppa kontrollen… dvs. jag styr inte barnen utan låter de styra mej när det gäller sättet att söka 

ny kunskap. Jag är mer lyhörd och flexibel inför nya vägar att inhämta kunskap, vilket ger en 

mer omfattande dialog mellan barnen och mej och mindre utav envägskommunikation. Jag är 

helt enkelt modigare! Ser mej själv som inspiratör! Vågar anta utmaningar och finner stort nöje 

i det. […]  på uppdragsutbildning […] för förskollärare […] kom jag för första gången i 

kontakt med jämförelsen "Barnperspektiv" och "Barns perspektiv", något som har följt mig i 

tanken sedan dess och gett mej en vidare insikt i min pedagogiska roll. Vi fick till uppgift att 

utföra en del praktiska övningar på vår respektive förskola, där vi som pedagoger skulle släppa 

barnens initiativkraft och skapar/konstruktionsglädje fri. Jag gjorde så och tittade på vad som 

hände. Barnen tvekade till en början, […] men de började skapa de mest fantastiska skapelser. 

[…].  Jag insåg att jag som pedagog kunde vara ett hinder i stället för en tillgång för barnen. 

[…]. Denna händelse lade grunden till början. […]. Att inte prägla barnet till "lydiga" utan i 

stället uppmuntra dem till att vara med, låta dem göra […] misstag, låta dem tänka själva och 

känna efter i alla tillfällen i vardagen, lita på sin egen kompetens, det ger dem en bra grund 

[…]. Att låta barnen anta utmaningen och förstås, att som vuxen anta utmaningen. […]. Vägen 

dit tar aldrig slut, utan du upptäcker hela tiden nya utmaningar som du förut varit blind inför. 

Jag är övertygad om att detta är ett paradigmskifte vi befinner oss i, tyvärr kommer det att ta tid 

innan alla inser detta så självklara förhållningssätt, mej tog det alldeles för många år […]. Har 

jag då ingen nytta av all min yrkeserfarenhet som jag skaffat mej under mina 22 år som 

förskollärare? Jo, självklart, jag använder allt, fast på ett annat sätt! […]. Men kanske det är 

rädslan av att man ska förkasta allt "det gamla” […] som skrämmer en del till motstånd inför 

detta nya förhållningssätt. […]. 

Reflektioner 

Uppgiften skulle fokusera vad den enskilda pedagogen såg som en förändring hos henne själv 

och hur det hade gått till. I ovanstående berättelse reflekterar Karin kring sitt förhållningssätt 

till barnen efter en process som för henne lett fram till nya och förändrade perspektiv. Det 

fordras mycket kunskap om det som man vill försöka förändra. Dels handlar det om hur 

förskolepraktiken är organiserad och uppbyggd, men också om pedagogers upplevelser av 

professionalitet i ett förändringsarbete. Det egna ansvaret för det man vill förändra blir viktigt 

om man har en reell möjlighet att också genomföra förändringen och att få ta de praktiska 

konsekvenserna av det egna handlandet (Lenz Taguchi 2000). Karin talar bland annat om att 

hon nu vågat släppa kontrollen, vilket för henne betyder att hon nu låter sig styras av barnen 

när det gäller sättet att söka ny kunskap. Hon betraktar nu sig själv som lyhörd och flexibel 

inför nya sätt att inhämta kunskap vilket hon tycker gynnar dialogen mellan henne och barnen 

och det blir mindre av envägskommunikation. Jag tolkar det som att Karin anser sig ha en mer 

reflekterande attityd gentemot den egna praktiken och sitt eget pedagogiska förhållningssätt 

till barnen. Hon anser att hon har förändrats och har insett att hon har makt över sitt sätt att 

handla. Hon ifrågasätter dominerande diskurser och menar att hon nu kan uppfatta och 

relatera till barnen på andra sätt än tidigare. En reflektion hon gör är att hon som pedagog kan 

vara ett hinder i stället för en tillgång för barnen. Eftersom jag själv deltagit i ett flertal 

diskussioner med pedagogen i anslutning till ovanstående händelse, uppfattar jag att 
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vändandet av ett Nej till ett Ja synliggjorde för henne att hon genom sina nekanden kunde 

vara ett hinder för barnens utveckling av lek och andra initiativ (dagboksanteckning ht. 2001).     

   Det är viktigt med en kritisk dialog och kommunikation i förskolan. För att kunna skapa en 

kultur i förskolan där ett reflekterande pedagogiskt arbetssätt är i fokus så är det nödvändigt 

att kritiskt granska detta pedagogiska arbete, vilket inte låter sig göras utan ansträngning 

(Dahlberg, Moss & Pence 2002). Karin menar att hon inte vill prägla barnen till "lydiga" utan 

i stället uppmuntra dem till att vara med, låta dem göra misstag, låta dem tänka själva och 

känna efter vid alla tillfällen i vardagen och lita på sin egen kompetens vilket hon anser ger 

dem en bra grund. I ett relationellt perspektiv betraktas pedagogiska frågor som företeelser 

snarare än som enskilda händelser. Barnet ses i relation till och som en del av den omgivande 

tillvaron. Synen på pedagogens arbete utökas i det relationella perspektivet att omfatta hennes 

etiska överväganden och hennes omdöme, vilket är en skillnad mot att se pedagogens 

professionalitet bestående av hennes kompetens och sociala duglighet (von Wright 2000). 

Karin tycks, i den process hon genomgått, göra fler etiska överväganden än tidigare med 

avseende på att hon nu anser sig mera lyhörd för sina egna tillkortakommanden. Hon säger: 

Jag insåg att jag som pedagog kunde vara ett hinder i stället för en tillgång för barnen.  

   Vi människor gör hela tiden val och utgår från olika perspektiv. Det vi tänker utgörs av en 

process inom oss och varje människa skapar sina egna omdömen. Vi kan växla mellan olika 

perspektiv, men också skapa dem. Dock är förutsättningen att vi möts i mångfald och olikhet i 

konkret handling. Det handlar om att utvidga sitt tänkande (von Wright 2000). Min reflektion 

här handlar om att Karin har växlat från tidigare eventuellt omedvetna perspektiv och utvidgat 

sitt omdöme, vilket har lett till andra och medvetna perspektiv som hon skapat i interaktion 

med både barnen och de övriga pedagogerna.  

    

Här presenteras den tredje berättelsen under rubriken Vad hos mig är förändrat och hur gick 

det till? Detta är Alvas berättelse: 

Alvas berättelse 4: 3 ”Vi har mycket att lära av barnen” 

Innan jag kom med i nätverket för barns inflytande hade jag inte funderat så mycket kring 

demokrati och inflytandefrågor. Jag tyckte att barnen hade ett ganska stort inflytande i sin 

vardag på förskolan. Vi har alltid försökt respektera och ge utrymme för barnens lek. Hur 

barnen skulle kunna ges mer inflytande i andra situationer hade vi inte tänkt så mycket på. 

Visst frågade vi barnen om olika saker t.ex. vad vi skulle ha för teman, vad vi skulle göra på 

samlingen etc. Men det hände lika ofta att vi bestämde saker över deras huvuden. Den 

pedagogiska medvetenheten om varför det är viktigt att alltid fråga barnen först fanns inte. 
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Under året som gått har vi pratat mycket om samtalet och dess betydelse för att  skapa goda 

relationer och för att få syn på barnets perspektiv. För att kunna ge barn mer inflytande måste 

jag ju ta reda på vad de vill, tänker och känner. Om jag inte har en god relation med barnen 

kommer de aldrig att visa mig det. 

När jag började på allvar att lyssna på barnen och de märkte att jag var intresserad och nyfiken 

av det de hade att säga, hände något.[…].Nu kunde jag inte längre sätta upp hinder och säga 

Nej till barnen i onödan, barnen å andra sidan hade lättare att förstå och acceptera ett Nej från 

mig, om jag bara kunde förklara varför deras önskan inte gick att genomföra just nu. […]. 

Insikten om hur värdefullt det är att ge sig tid att skapa goda relationer med barnen är det som 

förändrat mig mest under det här året.  […]. I arbetslaget har vi haft många diskussioner kring 

barns inflytande; Vi har insett att vi behöver ge barnen inflytande i fler situationer än den fria 

leken, vi har fått en vidare syn på vad barn-demokrati och inflytande kan innebära. 

Att det handlar om ett förhållningssätt och bemötande som genomsyrar hela verksamheten. Vi 

kom överens om att vi behövde ge barnen mer valfrihet, man måste ha rätt att välja om man 

vill leka inne eller ute, om man vill vara med på samlingen, vilan etc. eller om man vill göra 

något annat i stället. Var och med vem man vill sitta och äta. […]. Fortfarande är det lätt att 

”falla in i gamla hjulspår” och bestämma åt barnen […], men som tur är hjälps vi åt att 

påminna varandra. […]. 

Vi försöker över huvud taget att arbeta mer med att vi i personalen är på fler ställen och att 

barnen delar sig spontant, än att ha fasta gruppindelningar. Vi upplever att barnen får färre 

avbrott och att vi fått en mer positiv stämning, det blir mindre tjat eftersom vi inte behöver 

övertala barn att göra olika saker som de inte vill. Visst händer det att man drabbas av 

kaosångest i stressiga situationer, man kan inte tänka klart och inte fatta rätt beslut. […]. Vi har 

börjat se på verksamheten med nya ögon och nu är den viktigaste uppgiften att hålla den här 

kunskapen vid liv och att omsätta ord i handling. Att ge barnen inflytande i praktiken genom 

vårt förhållningssätt och bemötande. Att inse att vi har mycket att lära av barnen. Att vi inte 

ska tro så mycket om barn och vad som är bra för dem utan lyssna och lära känna dem i stället. 

Reflektioner 

I Alvas berättelse kan skönjas en utvecklingsprocess från inställningen att barnen alltid hade 

ett ganska stort inflytande, till en medvetenhet om att pedagogerna oftast bestämde saker över 

huvudet på barnen. Alva menar att samtalen med barnen haft stor betydelse för att få reda på 

deras uppfattningar, men också för att stärka relationer med barnen. För att barnen ska kunna 

utöva inflytande, menar Alva att hon måste ta reda på vad de tänker och vill, och om hon inte 

har en god relation med barnen kommer de aldrig att visa henne det. Min uppfattning är att 

hon utgår från ett barnperspektiv när hon vill försöka förstå barnens egna uppfattningar, men 

det övergår också till att hon närmar sig barnens egna perspektiv genom de samtal hon har 

med dem och anser nödvändiga för att få reda på deras uppfattningar. Alva visar här att 

hennes egna perspektiv tidigare har dominerat hennes ställningstaganden, medan den 

förändring som nu skett har varit möjlig genom hennes sökande efter och insikt om att 

barnens egna perspektiv måste vara vägledande för deras möjligheter till inflytande. Hon har 

tillsammans med sina kolleger diskuterat kring samtalets betydelse som en väg till att skapa 

goda relationer och få reda på vilka perspektiv barnen utgår ifrån. Det handlar enligt Alva om 
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de vuxnas förhållningssätt till barnen och hennes profession. Det finns många outtalade regler 

i förskolan som har med organisation och struktur att göra, och som styr vilka aktiviteter man 

ägnar sig åt, när de olika aktiviteterna kan äga rum och vilken gruppindelning som ska ske 

(Ivarsson 2003). Så har det även gått till i denna förskola, men Alva beskriver att pedagogerna 

nu fördelar sig på flera ställen och barnen tillåts välja grupper spontant, istället för att ingå i 

fasta grupper, som är det vanliga inom förskolan. Detta blir ett inflytande i organisationen och 

strukturen av dagens aktiviteter för barnen. Andra följder av förändring är pedagogernas 

upplevelser av att det blivit färre avbrott och en mer positiv stämning. Dessutom tjatar de 

vuxna mindre eftersom de nu inte försöker övertala barnen att göra saker som de inte vill. 

Sammanfattande kommentar 

Pedagogernas iakttagelser av vad den egna förändringen består i tycks handla om att se på sitt 

arbete på annat sätt än tidigare, men också att möta barnen på andra sätt än tidigare, vilket jag 

tolkar som en förändring av förhållningssättet till barnen. Vid en jämförelse mellan de tre 

senaste berättelserna finner jag att processen under utvecklingsarbetets gång har lett fram till 

nya och förändrade perspektiv för pedagogerna. Sara talar om ett nytt sätt att tänka, vilket har 

lett till att hon ställer sig nya frågor. Hon poängterar att det inte handlar om en ny metod, inte 

ett nytt arbetssätt, men däremot ett nytt förhållningssätt till barn. Barnens röster ska vara 

hörda, både i ord och i handling. Barnen bör få möta tillgängliga och pedagogiskt medvetna 

vuxna. Många så kallade ”måsten” är lagda åt sidan. Sara har genom sina skrivna berättelser 

fått hjälp att fokusera på barnen och på det samspel som dagligen pågår. Genom berättelserna 

har pedagogerna kunnat göra det osynliga som sker, mer synligt. Sara nämner också att 

utvecklingsarbetet har gjort att pedagogerna vågat ställa sig utanför sitt eget arbetssätt och 

reflektera över vardagshändelser. Min tolkning av det som här relateras till, berör en 

vaksamhet på det för givet tagna och en ansträngning för att uppmärksamma ett relationellt 

perspektiv på det egna bemötandet av barnen. Det utrycks i berättelse 4:1 som: Vi har sett det 

som en nödvändighet att vara vaksam över vårt samspel med barnen. Många gånger är det 

jag själv som ”ställer hinder i vägen”, vilket kan leda till ett begränsat inflytande för barnens 

del.  

   Pedagogen Karin (berättelse 4:2) nämner att hon nu vågar släppa kontrollen, uppfattar sig 

själv som lyhörd och flexibel och anser sig ha en mer reflekterande attityd. Hon ser också att 

hon har makt över sitt sätt att handla och hon vill uppmuntra barnen till att vara med, låta dem 

göra misstag, låta dem tänka själva och lita på sin egen kompetens. Hon har också iakttagit att 
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hon kan vara ett hinder i stället för en tillgång för barnen. Karin menar att vägen till 

förändring tar aldrig slut, utan du upptäcker hela tiden nya utmaningar som du förut varit 

blind inför. Här uttrycks en tydlig insikt om den egna ofullkomligheten, vilket jag tolkar som 

en klarsynthet om det egna förhållningssättet, och en uppfattning om att detta är ingenting 

man blir färdig med utan det är ständigt pågående. 

   Pedagogen Alva tydliggör att hon från början tyckte att ”hennes” barn redan hade ett 

inflytande i förskolan. Ingen hade tänkt så mycket över det. Hon ser i sin förändring att 

samtalen med barnen har fått stor betydelse, dels för att skapa goda relationer men också för 

att kunna synliggöra barnens egna perspektiv. När hon på allvar började lyssna på barnen och 

de märkte att hon var intresserad av vad de hade att säga så hände något. Nu såg hon det inte 

längre som möjligt att sätta upp hinder och säga Nej till barnen utan vidare. Hon menar att det 

kräver att hon samtalar med barnen och kommer med argument, samtidigt som hon för fram 

att barnen genom detta bemötande aldrig har svårt att ta ett Nej när det är nödvändigt och hon 

förklarar varför. Det handlar enligt Alva om ett förhållningssätt och ett bemötande som 

genomsyrar hela verksamheten. Dessutom menar hon att barnen måste få betydligt mer 

valfrihet än de hittills haft. Samtidigt anser hon att det en finns en risk att som vuxen falla in i 

gamla hjulspår och bestämma åt barnen. 

   Utvecklingsarbetet har haft som mål att undersöka vad som krävs för att barn i förskolan ska 

kunna få inflytande i sin egen vardag. Pedagogerna agerar utifrån sina erfarenheter och 

kunskaper samt utifrån vad de förstår att omgivningen och stunden tillåter eller kräver i vissa 

bestämda situationer. När nu pedagogerna i utvecklingsarbetet uppmärksammat och 

problematiserat de erfarenheter och kunskaper de bär med sig, så öppnas en möjlighet för 

varje pedagog att förändra den blick hon har lärt sig att ha. Då följer av detta också att hon ser 

flera alternativa möjligheter där man tidigare kanske endast såg en väg till handling. 
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Kapitel 6 Diskussion 

Avhandlingens syfte har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan kan förändra sitt 

förhållningssätt till barns initiativ och inflytande i förskolan med betoning på en förändring 

från ett nekande till ett bejakande förhållningssätt. De centrala frågorna handlar om vad denna 

förändring innebär och vilka förutsättningar som finns för att detta ska göras möjligt. Hur går 

förändringen till? Vad händer? 

   I resultatkapitlet har jag redogjort för hur pedagogerna själva har beskrivit sin egen 

förändringsprocess från utvecklingsarbetets början till dess slut. Jag har också i min 

resultatanalys försökt lyfta fram de konsekvenser för barns inflytande i förskolan, som de 

beskrivna förändringsprocesserna ger uttryck för. Jag vill nu återknyta till syftet och diskutera 

utfallet av min empiri med en kritisk granskning av såväl hur pedagogerna beskriver sitt eget 

förändrade synsätt och hur de i sin tur beskriver vilka konsekvenser denna förändring har haft 

för barnens inflytande på sin egen vardag i förskolan. Jag har följande uppläggning av diskus-

sionen. Jag inleder med ett resonemang om min egen undersökning, dvs. en kritisk 

tillbakablick. Därefter följer en diskussion av utvecklingsarbetets konsekvenser för pedagoger 

och barn. Främst handlar det om hur begreppen punktuellt och relationellt perspektiv samt en 

intersubjektiv vändning (von Wright, 2000) tillsammans med begreppet barnperspektiv har 

hjälpt mig att tolka pedagogers förhållningssätt till barnen.  

Att beforska sitt eget utvecklingsarbete – möjligheter och problem 

Innan jag går in i en diskussion om de resultat mitt arbete utmynnat i vill jag försöka granska 

tillvägagångssättet i analysen av det empiriska materialet liksom också de överväganden som 

är nödvändiga när man som jag är så involverad i det utvecklingsarbete som gett upphov till 

detta material.  

   I analysen av pedagogernas egna berättelser har jag försökt tolka deras sätt att förhålla sig 

till barnen. Hur agerar pedagogerna? Bemöter de barnen ur ett punktuellt eller ett relationellt 

perspektiv? Vad innebär ett barnperspektiv respektive barnens perspektiv i sammanhanget? 

När det gäller barnperspektivet finns i detta begrepp egentligen två olika perspektiv, både den 

vuxnes syn på barnet, vilket benämns barnperspektiv, och barnets syn på sin egen situation, 

som benämns barnets perspektiv. Eftersom jag i efterhand har beforskat ett utvecklingsarbete 

som jag själv varit delaktig i uppstår naturligtvis problem kring min möjlighet att betrakta ett 

välbekant skeende med den utomstående forskarens ögon. Det var därför viktigt att tidigare i 
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texten mer ingående beskriva min roll som forskare till skillnad från min roll som ledare av ett 

utvecklingsarbete. Jag vill hävda att det är tack vare återkommande samtal med pedagoger om 

förskolans vardag som jag kunnat analysera deras berättelser ur de valda perspektiven. När 

jag ser tillbaka på mitt eget förhållningssätt som forskare kan jag konstatera att utan egen 

förändring hade jag inte kunnat få syn på andras.  

   Det kan tyckas vanskligt att bygga undersökningens resultat på skrivna berättelser. Det 

skrivna ordet är ju till skillnad från det talade, föremål för en mera kritisk granskning av 

skribenten. En skriven text kan alltså vara mera tillrättalagd än vad ett spontant svar under en 

intervjusituation skulle ha kunnat vara. Om jag inte hade kunnat följa den process som pågick 

under alla de samtal som fördes under seminarierna hade det varit betydligt svårare att få syn 

på den förändring som jag nu tycker speglas i berättelserna. För mig var det därför aldrig 

något alternativ att intervjua deltagande pedagoger om vad de ansåg att utvecklingsarbetet 

hade lett fram till för deras del. Genom de återkommande samtalen tycker jag mig dock ha fått 

ta del av många uttryck för pedagogernas upplevelser av att deras arbetssituation i förskolan 

blivit mera gynnsam och att utvecklingsarbetet har fått en mera långsiktig effekt av större 

lugn, fördjupade samtal mellan pedagoger och barn och mellan barnen samt ökad 

koncentration och kreativitet för barnen. Detta kan jag naturligtvis inte belägga på annat sätt 

än genom analysen av pedagogernas egna skrivna berättelser. 

   Under hela utvecklingsarbetet har jag mött olika inställning från både pedagoger/lärare och 

andra vuxna i relation till att barn ska ges möjlighet till inflytande i förskolan. Det har ibland 

verkat vara utmanande för vuxna att barnen nu ska få vara med och prägla tillvaron i 

förskolan utifrån sina perspektiv. Exempel på kommentarer jag mött av pedagoger är att om 

barn ska vara med och bestämma blir det fel, de kan inte ta ansvar som vuxna och då uppstår 

det kaotiska situationer (dagboksanteckning ht. 2001). För min egen del har under 

skrivprocessens gång min syn på inflytandefrågan utvecklats betydligt och min uppfattning 

om vilket värde det skulle föra med sig för både barn och pedagoger att barnen ges en röst, 

eller får ett reellt inflytande, har stärkts. 

Inflytande för barn – ett problem och en möjlighet för vuxna 

Möjlighet till delaktighet och inflytande för alla medborgare är kärnfrågor för ett demokratiskt 

samhälle. I läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) och skolans läroplan 

(Utbildningsdepartementet 1994) poängteras att barns och ungas delaktighet och inflytande 

ska prioriteras i den dagliga verksamheten. Barn befinner sig dock i underordning i 
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förhållande till vuxna, vilket gör frågan komplicerad att diskutera eftersom vuxna ser på barn 

på så många olika sätt. Många gånger hörs vuxna tala om barn som - barnen är det viktigaste 

vi har, barnen är vår framtid, barn ska prioriteras och sättas i främsta rummet, hur kan man 

göra så mot barn? Barns rätt är en självklarhet, barn måste få uppleva att de har en röst etc. 

Detta är uttalanden som kan tyckas självklara och framförs både i pedagogiska sammanhang, 

inom forskning och i förhållande till att barn är utsatta på olika sätt. Min tolkning är att dessa 

uppfattningar verkligen är allvarligt menade och har en uppriktig innebörd. Dock blir bilden 

komplicerad om den betraktas utifrån hur vuxna ibland bemöter barn i till exempel olika 

pedagogiska sammanhang. 

   Detta avhandlingsarbete handlar bland annat om att försöka förstå varför inte vuxna alltid 

handlar i enlighet med vad de bekänner sig till utan ibland till och med i motsats till vad de 

säger sig tro på. Det som sägs håller inte alltid i vuxnas faktiska möten med barn. I samspel 

med barn bär vi ibland med oss en uppfattning om att endast vi själva som vuxna har ansvaret 

för hur mötet utfaller. Inte förrän man som vuxen börjar reflektera över sin egen roll i mötet, 

eller över att man alltid är minst två i ett möte, så kan barnen få det utrymme de har rätt till 

och som många tycker att de bör ha. Min studie visar att utvecklingsarbetet har haft betydelse 

för pedagogernas förändring av sitt eget förhållningssätt till barnen och till barnens initiativ 

till inflytande i förskolan. Resultatet pekar bland annat på att traditioner, regler, pedagogernas 

syn på barn och pedagogernas hänsyn till varandra styr arbetet i hög utsträckning. Att 

pedagogerna ofta sa nej till det som barnen tog initiativ till visade sig vara det normala och att 

i stället börja bejaka barnens initiativ blev ett resultat av den ”läxa” pedagogerna genomförde. 

Hur går det att förklara på vilket sätt pedagogernas syn på barn har att göra med att de 

regelmässigt sagt nej till det barnen ber om att få göra?  Min undersökning har visat att om 

barnen tar initiativ till något, oavsett vad, som stör rådande ordning och överraskar 

pedagogerna, möts detta ofta av pedagogernas oro för att situationen ska utgöra omak för dem 

och orsaka stress eller kaos. Dessutom skulle barnens initiativ kunna störa den organisation 

som är uppbyggd på traditioner och för givet tagna ageranden hos pedagogerna själva, vilket 

också bl.a. Ehn (1983) har hävdat. Min uppfattning är också, likt Lenz Taguchi (2000), att 

pedagoger som utgår från det för givet tagna ibland inte verkar se möjligheter att förändra sitt 

arbetssätt. Dessutom tycks det vara svårt att se det egna förhållningssättet, vilket kan få 

pedagogen att tro att regelsystemet ska vara som det är. Därmed blir det svårt att bryta gamla 

mönster och traditioner som är så förankrade inom förskolans kontext. Främst, menar jag, att 

pedagogerna tar hänsyn till vad de traditionellt brukar göra och vad kollegerna anser, snarare 

än till det barnen anser vara önskvärt och meningsfullt. Detta görs trots målen i förskolans 
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läroplan och pedagogernas offentliga uppdrag som anger att barnen ska få utrymme för sina 

egna initiativ och skapande av mening. 

   I det tidigare nämnda uppsatsarbetet om barns syn på vuxna (Arnér & Tellgren 1998, 2006),  

framkom att barnen hade många goda idéer om vad som skulle kunna göras mer gynnsamt för 

dem i förskolan, men att de vuxna inte såg eller frågade efter det. Det kan vara möjligt att 

vuxna inte förväntar sig, tar på allvar eller ser värdet av barns intresse av och förmåga att 

utforska tillvaron. Eller kan det helt enkelt vara så att man inte låtit barn komma till tals så 

mycket att man har upptäckt deras många gånger goda idéer, kreativa skapande och ansvar 

även i situationer som inte bara handlar om lek utan också om organisation av förskolans 

vardag? I diskussioner inom nätverksgruppen har det förekommit berättelser om kollegor till 

pedagogerna som irriterar sig på och tycker det är fel att barn ska få ha inflytande i förskolan. 

De tror helt enkelt inte på att detta är vare sig rimligt eller önskvärt. De som då arbetat 

målmedvetet med inflytandefrågan i den egna barngruppen har känt detta som ett hinder och 

en frustration och upplevt att de har fått föra en kamp för att bli lyssnade på i dessa frågor 

(dagboksanteckning ht. 2001). Detta är något jag själv också har mött i sammanhang när jag 

fört diskussioner med pedagoger eller andra vuxna om barns inflytande i förskolan.  

   Det syns mig intressant att vända på resonemanget om barns inflytande som ett problem för 

vuxna och fråga hur barns inflytande i förskolans vardag i stället skulle kunna ses som en 

möjlighet för de vuxna. Med begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” fokuseras som 

tidigare nämnts lärprocesser som är under utveckling. Begreppet betecknar utrymmet mellan 

den nivå som barnet redan har nått och den nivå barnet är på väg mot (I. Bråten, 2000). Dessa 

processer riskerar att inte utvecklas om barnet endast på egen hand utövar aktiviteter. Det 

handlar om barns lärande men jag menar att processen naturligtvis också gäller den vuxne. 

Lärandet pågår hela livet och också pedagogerna kan självklart lära sig nytt utifrån den nivå 

där de befinner sig även efter ett långt yrkesliv. I stället för att pedagoger visar barn vägen i 

lärande kan man här säga att utvecklingsarbetet och barnens röst i detta har visat pedagogerna 

vägen i deras lärande. Möjligheten till utveckling av arbetssätt och synsätt ligger i att söka 

närma sig barnens eget perspektiv, att intressera sig för barnen som människor och att i 

interaktion med dem också se möjlighet till egen utveckling som vuxen. Med ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande betonas kommunikation och samspel som en väg till 

utveckling av kompetens. I sådan kommunikation och sådant samspel måste barnen betraktas 

som lika fullvärdiga samtalspartners som vuxna för pedagogerna i förskolan (Arnér & 

Tellgren 2006). Vår kommunikation och våra handlingar är situerade i sociala praktiker och 

måste relateras till den verksamhet de ingår i (Säljö 2000). Om man betraktar barnen som 
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fullvärdiga i kommunikationen så måste de också finnas med när handlingar och praktiker 

konstituerar varandra, dvs. barnen måste betraktas som en självklar part i skapandet av 

praktiker.  

   Det finns en ojämlikhet i maktförhållandet mellan barn och vuxna (Arnér & Tellgren 2006, 

von Wright 2000) som innebär att barnen befinner sig i underordning, vilket medför att 

pedagogen har makt att avgöra och ansvara för att barnen har möjlighet att komma till tals och 

utöva inflytande i förskolan. Det förefaller som om pedagogens pedagogiska kunskap, 

medvetna perspektiv och personliga mod är avgörande för att ett förändrat bemötande av och 

förhållningssätt till barnen ska kunna bli rådande. Att inta ett medvetet relationellt perspektiv 

uppfattar jag handlar om bland annat att ha mod och att vara inställd på att möten mellan 

barnen och mellan barnen och de vuxna måste vara öppna och obestämda. Därmed blir det 

möjligt för pedagogen att klara av och till och med känna säkerhet i att befinna sig i osäkerhet 

över hur ett möte eller en situation utvecklas. Med detta som grund vill jag mena att ett 

medvetet bejakande i stället för nekande av barnens initiativ kan sägas bygga på att 

pedagogen intar ett relationellt perspektiv, vilket jag anser leder till möjligheter för både 

barnen och de vuxna. 

Pedagogens eget beslut – att bryta ett punktuellt perspektiv 

Jag återknyter här till von Wrights (2000) skrivning om ett relationellt perspektiv, som 

poängterar pedagogens delaktighet i det som barnen riktar sin uppmärksamhet mot och de 

möjligheter detta frambringar i barnens meningsskapande processer. För att närma sig 

insikten om varför regelsystem inom förskolan är skapade så att ett relationellt perspektiv inte 

tycks genomsyra verksamheten behöver pedagogens vardagliga förhållningssätt sättas i fokus 

och problematiseras. Att inte våga ta ett eget beslut utan att övriga i personalen har 

sanktionerat detta kan ses som ett uttryck för ett punktuellt perspektiv i förhållande till barnen. 

Det innebär att relationen mellan pedagog och barn inte prioriteras utan prioriteringen ligger 

på relationen till de vuxna.  Först när pedagogen sätter sig över kollegernas tryck på att inte 

agera självständigt i relation till barns strävan efter att få inflytande sker en vändning till ett 

relationellt perspektiv i förhållande till barnen. Det krävs, som jag ser det, både en 

ansträngning, ett intresse och en genuin pedagogisk kunskap för att förskolans pedagoger ska 

kunna perspektivera sitt arbete och därmed bygga upp sitt förhållningssätt baserat på den 

vetenskap som pedagogiken är tänkt att utgöra. Att ge barn inflytande kräver således ett 

relationellt perspektiv och ett medvetet beslut. 
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Pedagogens ”blick” bestämmer vad som blir synligt 

När pedagogerna har riktat uppmärksamheten mot både barnens situation och sitt eget 

förhållningssätt har det utmynnat i både frågor och insikter. Framför allt har pedagogerna 

ansett det viktigt att medvetandegöra det egna tänkandet och de egna perspektiven. Forskare 

(t.ex. Gars 2002, von Wright 2000) som talar om pedagogens ”blick” menar då att 

pedagogens traditioner och perspektiv påverkar den blick som riktas mot barnen. Gars menar 

att det sätt barnen bemöts på har att göra med den blicken. Det handlar helt enkelt om att det 

finns olika sätt att förstå pedagogernas arbete i förskolan, bl.a. beroende av vilket barn-

perspektiv eller vilken syn på barn de utgår ifrån, och det anses vanligt inom förskolan att se 

saker ur barnperspektiv och hävda att det pedagogiska arbetet är barncentrerat. Jag delar den 

uppfattningen och menar att nödvändigheten av att problematisera och reflektera över sin 

egen pedagogiska gärning är en viktig väg till ett omdömesgillt, ansvarsmedvetet och kunnigt 

pedagogiskt handlande. Det kan jämföras med von Wrights (2000) uppfattning att om 

pedagogen inte tar den etiska omdömesbildningen på allvar, dvs. agerar utan respekt för det 

enskilda barnet, blir det på bekostnad av det moraliska omdömet och förhållningssättet. Det 

påverkar därmed möjligheten att hålla den pedagogiska kunskapen och det pedagogiska 

uppdraget högt på ett medvetet plan. 

   Frågan om de medvetna perspektiven handlar om att lyfta fram hur vi människor egentligen 

bör bete oss mot varandra. Jag ser en viktig skillnad mellan att vara förälder, eller vuxen i 

största allmänhet, och att vara pedagog i förhållande till barn. Det som avgör varför peda-

gogen med nödvändighet behöver reflektera över och synliggöra sina perspektiv är hennes 

offentliga uppdrag som yrkesmänniska, som har att följa de måldokument som samhället 

anger. Jag anser att tonvikten ibland tenderar att endast läggas på vad de vuxna gör i 

förskolan, medan tonvikten självfallet också måste omfatta tänkande och perspektiv. Har det 

då ingen betydelse vad man gör som pedagog, räcker det med att man tänker? Nej, 

naturligtvis räcker inte det. I pedagogens uppdrag och ansvar ligger att skapa en verksamhet 

som bygger på professionellt kunnande och nutidsenliga pedagogiska teorier och perspektiv. 

Med det menar jag att teori och praktik måste gå hand i hand, samtidigt som de pedagogiska 

reflektionerna och diskussionerna mellan pedagoger ska prioriteras.  

   Jag fick i ett utbildningssammanhang frågan från en deltagare, om man som pedagog måste 

vara så pedagogisk jämt, kan man inte bara få vara som vanligt? Enligt min mening kan man 

inte få lov att vara bara som vanligt om det innebär att inte bygga sitt offentliga uppdrag och 

arbete utifrån pedagogiska teorier och perspektiv. I stället behöver förskolans pedagoger 
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skapa möjlighet till och ansvara för att vara just pedagoger eller lärare, vilket är något annat 

än att bara vara som vanligt. Den medvetna pedagogiska blicken som utgår från medvetna 

pedagogiska perspektiv har i denna studie visat sig vara en framkomlig väg, eftersom det efter 

olika ”läxors” genomförande gick upp för samtliga att vars och ens egen syn och egna 

perspektiv, medvetna eller omedvetna, så tydligt har präglat förhållningssättet till barnen och 

därmed barnens eget meningsskapande. 

   Enligt mitt förmenande förekommer hos varje pedagog ett ständigt reflekterande över det 

som sker i relation till både barn och kolleger, men det betyder inte att reflekterandet behöver 

innehålla pedagogiska ställningstaganden som leder till förändring och utveckling. Lenz 

Taguchi (2000) menar att människan önskar både förändring och att allt ska vara som vanligt, 

samtidigt. Det kan möjligen stämma, men om pedagogen väljer att se sitt uppdrag som 

relationellt och utgår från en syn på barn som lika fullvärdiga som vuxna, tänker jag mig att 

det måste bli omöjligt att driva en pedagogisk verksamhet byggd på både förändring och att 

allt ska vara som vanligt, samtidigt, såvida inte förändring tillhör det vanliga. I det 

utvecklingsarbete som här presenterats har de medvetna perspektiven hos pedagogerna själva 

kunnat skapas och hållas levande genom dokumentation, samtal och interaktion med barnen 

och en pågående kommunikation med kollegor kring det pedagogiska uppdraget, vilket blivit 

vägen till att kunna bedriva en föränderlig verksamhet i förskolan. Denna slutsats stöds av 

Säljö (2000) som uttrycker att det är genom deltagande i kommunikation med andra som 

individen kan tillägna sig nya sätt att tänka, resonera och handla, vilket gäller både barn och 

vuxna. Habermas (i Dahlberg, Moss & Pence 2002) menar att samstämmighet mellan 

människor uppstår genom argumentation. Han talar om interaktion, samarbete, reflektion och 

diskussion som vägen till att nå en gemensam grund dvs. vad en enskild människa kan 

åstadkomma i interaktion med andra. Det betyder inte att alla ska sträva efter en gemensam 

uppfattning i allt, vilket skulle kunna leda till att ett gemensamt synsätt utmynnar i en ny eller 

annan form av begränsat pedagogiskt tänkande. Jag tänker mig i stället att genom att 

synliggöra, exoticera och främmandegöra det för givet tagna (Ehn 1983) skulle man kanske 

vänja sig vid att inte betrakta något som självklart utan i stället bli intresserad av och därmed 

bejaka och kanske uppleva en säkerhet i att vara osäker.  

   I nästa avsnitt vill jag diskutera följderna av pedagogernas förändrade förhållningssätt till 

barnens initiativ och inflytande utifrån den fjärde ”läxan”: Vad är det hos mig som är 

förändrat och hur gick det till? 

. 
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En intersubjektiv vändning – en förändrad inriktning 

Som en sammanfattning av de analyserade berättelserna i de fyra uppgifterna framstår 

förändringar i pedagogernas synsätt och sätt att i handling möta barnen. De visar tydligt att de 

har vänt gamla för givet taganden till nya insikter. Som en utveckling för att belysa mina 

analyser vill jag därför återknyta till von Wrights (2000) rekonstruktion av Meads teori om en 

intersubjektiv vändning, ett begrepp som inspirerat mig och som jag ser som möjligt att 

anknyta till i samband med pedagogernas uppfattningar av sitt vändande av synsätt och sina 

förändrade bemötanden av barnen. Sociala möten och interaktioner mellan barn och vuxna sker 

ständigt inom förskolan, alla deltar i dem, även de som till synes är passiva, och det finns en 

ojämlikhet i mötet mellan barn och vuxen. Den ojämlikheten skulle kunna minska eller till och 

med försvinna om det pedagogiska mötet kännetecknades av villkor som fokuserar relationer 

och samtal mellan barn och vuxna (von Wright 2004, Arnér & Tellgren 2006). En människa är 

i ett relationellt perspektiv inte på ett bestämt sätt utan framträder inom ramen för det möte 

som uppstår. von Wright (2000) menar att om vi tittar närmare på yrkesmässiga pedagogiska 

relationer och interaktioner synliggörs också de moraliska och etiska överväganden som 

pedagogen har att ansvara för. Pedagogens relationella perspektiv får en viktig moralisk 

dimension och visar på möjligheter att bli verkligt delaktig i barnets situation. Den 

intersubjektiva vändningen handlar om att gå från ett punktuellt till ett relationellt perspektiv 

vilket bland annat betyder att gå från det som är förutsägbart till det som är oväntat (se von 

Wright 2004, s 68).  

   Min tolkning av pedagogernas berättelser är att jag i dessa tycker mig se att den konkreta 

innebörden för pedagogernas del blir att de genomgår en intersubjektiv vändning. De startar i 

ett punktuellt perspektiv som visar på en uppfattning om barn som att de ”är” på ett speciellt 

sätt i sig själva.  Exempel på det uppfattar jag finns i alla berättelser och jag menar att det har 

att göra med de regelsystem som utvecklats under lång tid och som pedagogerna anser ha 

skapat ett bemötande av barnen som leder till att de säger Nej till barnens initiativ i hög 

utsträckning. Från denna uppfattning händer något när pedagogen börjar reflektera över sina 

egna perspektiv och därmed sina egna för givet taganden. Som en konsekvens av denna insikt 

kommer sedan handlingar som är övervägda utifrån en förändrad syn på relationen med 

barnen och det egna bemötandet av dem och deras initiativ. Det för med sig ett ändrat 

förhållningssätt att agera utifrån ett relationellt perspektiv, med insikten om att barnen inte är 

på ett bestämt sätt utan framträder inom ramen för det möte och de villkor som uppstår. 

Pedagogernas process kan därmed enligt min mening tolkas som en intersubjektiv vändning. 
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Vad jag har berättat om är en process där de fyra olika uppgifterna och de berättelser dessa 

har genererat också kan ses som en beskrivning av en utveckling i sätt att tänka hos 

pedagogerna. Den första uppgiften var en konkret uppmaning att göra något i den direkta 

kontakten med barnen, nämligen att säga ja i stället för nej i en given situation. Utifrån denna 

uppgift var sedan nästa steg att i en situation där barnen tog initiativ till inflytande bejaka 

detta trots osäkerhet om vad kollegorna skulle tycka. Från den uppgiften blev nästa steg att 

medvetet försöka granska sitt eget förhållningssätt till barnen, att se på det med ”nya ögon” 

eller utifrån nya perspektiv. Det sista steget slutligen är ett slags summering av hela processen 

i reflektioner kring på vilket sätt och i vilka situationer man faktiskt upplever och ser en 

förändring i sitt sätt att möta barnen och att fullgöra sitt uppdrag. I detta ligger också en 

medvetenhet om hur konsekvenserna av det egna förhållningssättet och handlandet avspeglar 

sig i förändringar för barnen och i ett nytt utrymme för inflytande för dem.  

   Min uppfattning är att om pedagogen väljer att utgå från ett relationellt perspektiv och vill 

kunna hålla det levande, så krävs ett ständigt reflekterande över det egna bemötandet av 

barnen som beskrivs ovan.  
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Sammanfattande slutsatser  

Som en avslutning vill jag kort och explicit försöka sammanfatta mina slutsatser utifrån 

svaren på de forskningsfrågor jag har ställt och som mer generellt och utförligt har behandlats 

i diskussionen.  

Frågorna lyder:  

   Hur kan pedagoger förändra sitt förhållningssätt till barns initiativ och inflytande i 

förskolan med betoning på en förändring från ett nekande till ett bejakande förhållningssätt? 

Vad innebär denna förändring, hur går den till, och vilka är förutsättningarna för den? 

   Utvecklingsarbetet visar att pedagogerna påtagligt har ändrat sina invanda förhållningssätt 

till barnens initiativ. Detta har skett genom att de systematiskt har uppmärksammat och prövat 

sina egna för givet taganden. De har gjort sig medvetna om perspektiv som kan vara styrande 

för deras sätt att tolka sitt uppdrag som pedagoger. Kontinuiteten i det pågående ut-

vecklingsarbetet, som har haft fokus på diskussioner med kollegor i gruppen, läsning av texter 

och prövande av egna förhållningssätt gentemot barnen med hjälp av s.k. ”läxor” har visat sig 

vara en framkomlig väg.  Särskilt kan poängteras att pedagogernas intresse av att läsa och 

diskutera litteratur och forskningstexter under utvecklingsarbetets gång har ökat och setts som 

viktigt. Utvecklingsarbetet har synliggjort vad pedagogerna tidigare har tagit för givet och 

vilka konsekvenser detta har fått för barnen. Synliggörandet har också lett fram till ett 

bemötande av barnen på andra och mer bejakande sätt än vad som skett tidigare. 

Pedagogernas invanda förhållningssätt har förändrats på ett sätt som de upplevt har gynnat 

både dem själva och barnen. Pedagogerna har också uppmärksammat vikten av att medvetet 

reflektera över sitt eget arbetssätt och bemötande av barnen, samt att läsa och diskutera 

pedagogiska frågor med varandra mer frekvent än tidigare. I synnerhet har betoningen på 

frågor om barns inflytande lett fram till att pedagogerna ser en förändring i positiv riktning i 

förhållande till hur de tidigare har förvaltat sitt professionella uppdrag i förskolan. 

   Barnen förvånas till en början över att pedagogerna bejakar deras initiativ. När barnen väl 

har insett att bejakandet är allvarligt menat och när deras självinitierade lek och egna idéer har 

fått ta större utrymme så har detta hos dem skapat större kreativitet och djupare koncentration. 

När barnen visar att deras meningsskapande gynnas och inspireras av att pedagogerna tillåter 

dem att ta initiativ, ser pedagogerna att det kaos de förväntade sig skulle uppstå, aldrig 

uppstod. Barnen har uppfattats som mer koncentrerade i samspel med varandra och med de 

vuxna, det har blivit färre avbrott och en mer positiv stämning, vilket har lett till att ett större 
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lugn har skapats i barngruppen. Dessutom förekommer mindre tjat på barnen eftersom 

pedagogerna nu inte försöker övertala barnen att göra saker som de inte vill. Barn som 

tidigare betraktats som ”svåra” att få med i gemenskapen har så småningom fördjupat sin 

interaktion med både barn och vuxna. Samtalen mellan barnen och mellan barnen och de 

vuxna har fördjupats. Det betyder att när barnen ges möjlighet att samtala med pedagogerna 

om det som sker, i både vardagliga och komplexa situationer, uttrycker och visar barnen sitt 

allvar, sin önskan om att förstå och ett ansvar för händelser och för varandra. De har fått och 

därmed kunnat fördjupa sitt inflytande i sin vardag i förskolan. 

   När pedagogerna har kunnat iaktta barnens sätt att ta ansvar för och konsekvenser av att de 

tillåts komma med egna initiativ uttrycker de också sin förvåning över att de tidigare så ofta 

har hindrat barnen från att få inflytande. Utvecklingsprocessen hos pedagogerna har känne-

tecknats av att de fått insikter om sina för givet tagna föreställningar. De har också kunnat se 

att ett mer tillåtande bemötande av sådant som barn tar initiativ till gynnar både barn och 

vuxna. Pedagogerna menar att de tidigare inte förstått hur de har påverkat barnens liv i 

förskolan på ett sätt som har hållit tillbaka barnen i stället för att ge dem möjlighet att utveckla 

kreativitet, ansvar och initiativ. 

   Pedagogerna beskriver också att det har skett en stor förändring hos dem själva. De 

har utvecklat alternativa sätt att tänka, vilket lett till att de också har utvecklat sin 

interaktion med barnen. Den förändringen menar jag kan ses som en intersubjektiv 

vändning, det vill säga att pedagogerna har gått från ett punktuellt till ett relationellt 

förhållningssätt till barnen. De beskriver också att de fått insikter om att barn har 

mycket att lära oss vuxna. Pedagogiska diskussioner inom de olika förskolorna har 

kommit igång, pedagogerna ställer sig fler frågor nu och de vågar nu pröva sig fram 

mer än tidigare, både i relation till barn och till kollegor. Pedagogerna menar också att 

samarbetet dem emellan har gynnats.  

   Om barnen i förskolan ska kunna komma till tals och få inflytande är detta helt avhängigt 

den vuxnes/pedagogens ansvar, mod, förhållningssätt, kunskap och självinsikt. Ett bejakande 

bemötande och ett arbetssätt grundat på kunskap och reflektion ger möjligheter, ett alltför 

styrande och återhållsamt bemötande hindrar barnen från att få inflytande och ta ansvar. 

Avslutande reflektioner  

Avsikten med utvecklingsarbetet var att undersöka om barnen skulle kunna ges en reell 

möjlighet till inflytande i sin egen vardag i förskolan. Jag kan, ur ”mina” pedagogers 
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berättelser, utläsa både möjligheter och hinder för att barnen ska kunna ges ett sådant 

inflytande. Avhandlingens resultat visar att om pedagogen väljer att utgå från ett relationellt 

perspektiv och vill kunna hålla det levande, så krävs ett pågående reflekterande och en 

uppmärksamhet på det egna bemötandet av barnen som beskrivs ovan. 

   Bland politiker, kommunalt ansvariga och pedagoger finns ett intresse av hur det ska kunna 

gå till att utveckla och förändra verksamheten och skapa insikter kring inflytande och 

demokrati både för dem själva men också för barnen. På samma gång finns det pedagoger 

som anser att läroplanen är omöjlig att följa på grund av olika hindrande förhållanden i 

verksamheten som t.ex. för stora barngrupper och för lite personal. Enligt mitt sätt att se är 

vuxnas syn på barn och barns möjligheter till inflytande oproblematiserade frågor inom 

förskolan. Även om pedagoger har barnen framför ögonen hela dagar är det inte säkert att 

frågan har lyfts och diskuterats. Det kan finnas olika skäl till det. Går det att diskutera frågan 

om vuxnas syn på barn och barns inflytande utan att samtidigt ta hänsyn till andra 

mångfacetterade villkor som förskolans värld omfattar? Min uppfattning är att barn inte ses 

som lika viktiga eller fullvärdiga som vuxna. Jag vill mena att ett av de vägande skäl som 

ligger till grund för denna uppfattning har att göra med att barns underordning är minst 

ifrågasatt i vårt samhälle (Näsman 1995) och därmed är den möjligen också minst 

problematiserad. Vi utvecklas alla i relation och samspel med andra och har ett ömsesidigt 

utbyte av varandra. Vi människor söker också mening med tillvaron oavsett i vilken ålder vi 

befinner oss. Under utvecklingsarbetets gång har många diskussioner förts kring barn som 

människor i förskolan. Betoningen på barnet som människa kan ge en dimension som kan 

gynna synen på barn som fullvärdiga. Det blir i det perspektivet viktigt att inte ge barn ett 

mindre värde än vuxna. Barn ska inte heller behöva uppleva sin underordning på ett negativt 

sätt i relation till vuxna. Hade barnen varit de viktigaste vi har eller åtminstone lika viktiga 

som vi, hade troligen vårt bemötande av barn problematiserats än mer och frågan skulle ha 

prioriterats inom alla samhällsområden där barn finns med. 
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