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Sammanfattning 
 
Barndom och barns perspektiv är begrepp som påverkar varandra. Hur kan vi vuxna få syn på 

vad dessa begrepp kan betyda? Många vuxna är överens om att barn av idag är viktiga 

medborgare i samhället och barn har många rättigheter i dagens samhälle. För att kunna få 

inblick i barns vardag och liv kan vuxna försöka närma sig barns perspektiv. I denna uppsats 

kommer perspektivet barns perspektiv och hur vuxna på förskolan kan närma sig barns 

perspektiv behandlas. Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie med pedagoger på en förskola 

för att få syn på deras föreställningar kring barns perspektiv och samt vad de gör i vardagen 

för att närma sig barns perspektiv. I resultatdelen redovisar jag vad min intervjustudie visar 

kring vilka föreställningar pedagogerna har kring barns perspektiv och vad de konkretiserar 

att de gör i vardagen för att närma sig barns perspektiv. I slutdiskussionen går att läsa i 

resultatet av min intervjustudie att lyssna på barnen, närgranska barnen i deras vardag och 

barndom är viktiga faktorer att närma sig barns perspektiv. Det går även att utläsa att tiden 

och stora barngrupper är hinder pedagogerna upplever i sina försök att närma sig barns 

perspektiv. Jag har använt mig av ett barndomssociologiskt perspektiv för att få en teoretisk 

bakgrund till vad barndom i relation till barns perspektiv kan innebära. Barn befinner sig i 

barndomen, de är aktiva aktörer i dagens samhälle. Denna aktiva roll barn tar i dagens 

samhälle har en inverkan på barns perspektiv. Detta är något vuxna bör reflektera kring när de 

försöker närma sig barns perspektiv. Att läsa tidigare forskning kring dessa begrepp kan göra 

att möjligheten att närma sig barns perspektiv ökar. Tidigare forskning har visat genom att 

förstå barndom och föreställningar om barns perspektiv får vi en möjlighet att reflektera kring 

dessa perspektiv vilket i sin tur kan leda till att vuxna i praktiken kan få verktyg att närma sig 

barns perspektiv.  

	  
Begrepp/nyckelord  

Barns perspektiv, barndom, närgranskning, lyssna. 
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1. Inledning  
	  
Jag har valt att undersöka vad barns perspektiv kan innebära. Barn är människor med samma 

rättigheter som vuxna, men de har inte samma möjligheter att göra sig hörda på likvärdigt sätt 

som vuxna har, om inte de vuxna omkring dem lyssnar och tar dem på allvar. Barn är 

oskyldiga och på ett sätt oskyddade små människor som behöver de vuxnas stöd i att bli hörda 

och lyssnade på så att vi kan förstå vad de vill, tänker och motiveras av. Vad är det som driver 

barnen, vad är det som bekymrar dem, hur kan vuxna stötta barnen i barnens vardag? Barn 

finns i samma värld som oss vuxna, de hör oss prata, de ser oss agera. Det är inte alltid de har 

möjlighet att uttrycka vad som rör sig i deras tankar. Som förskollärare har man ett ansvar 

gentemot barnen att se varje barn utifrån deras enskilda behov. Förskolläraren har en 

möjlighet att sätta sig in i barns perspektiv på förskolan genom att lyssna på barnen och se 

varje barn i deras vardag på förskolan. Vi pratar mycket på förskolan om barnen och deras 

perspektiv. Men hur gör vi egentligen för att närma oss barnen? Hur ser vi på barndomen, vad 

innebär barndomen för oss vuxna kontra barnen och barns perspektiv? Att reflektera kring 

vad barndomen egentligen innebär kan bli belägg för vilken barnsyn vi har. Detta kan i sin tur 

leda till hur vi bemöter barnen i deras vardag på förskolan. Vuxna i barns närhet behöver 

närma sig barns perspektiv för att förstå barnen och för att förstå hur vuxna kan stötta barnen i 

deras utveckling. Som specialpedagog har jag ett ansvar att lyfta dessa frågor i reflektion och 

handledning så pedagogerna får en möjlighet att reflektera hur de kan möta varje barn utifrån 

varje barns enskilda behov. Det är viktigt att specialpedagogen följer upp dessa reflektioner så 

de kommer till handling i det vardagliga arbetet. 

 

Vad kan då barns perspektiv betyda? Detta är något jag vill undersöka i denna uppsats. I 

Lpfö98/2010 uttrycks hur förskolan ska möta barnen i deras lärande på förskolan. 

Lpfö98/2010 skriver att: 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. 
Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens 
tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.(Lpfö98/2010, s.9). 

 
För att barn bland annat ska finna lust att lära behöver barn vara motiverade till lärandet. 

Pedagoger på förskolan behöver se barnens intressen och vara intresserade av barns 

erfarenheter och åsikter. För att kunna se varje barns intresse och behov och lyssna på barns 

åsikter behöver pedagogerna närma sig barnen och barns perspektiv.     

Lpfö98/2010 hävdar att barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och 
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reflektera. Detta kan vara en möjlig väg för vuxna i förskolan att försöka ta ett barns 

perspektiv. För att kunna vara lyhörd inför alla barns olika förutsättningar och olika behov 

krävs ett stort engagemang av pedagogerna på förskolan.  

    

För att kunna utgå från barnets behov, intressen, och åsikter så att barnets bästa kommer i 

främsta rum krävs enligt Lpfö98/2010 att vi dokumenterar vad vi gör inom förskolan och 

reflekterar kring detta med kollegor och barn och att vi som Margareta Öhman (2009) 

uttrycker sig närgranskar barnen för att hitta deras genuina intresse.  

  

Att närma sig barns perspektiv kan vara problematiskt Det handlar om att förstå barnen och 

dess livsvärldar. Att förstå hur barndomen påverkar barnen i dagens samhälle. För att göra det 

finns flera sätt att använda sig av som jag kommer återkomma till längre fram i denna studie. 

Denna studie kommer att handla om barns perspektiv och hur pedagoger på förskolan kan 

försöka ta barns perspektiv för att på bästa sätt möta varje enskilt barn och främja för en trygg 

och utvecklande vardag på förskolan. Vad som kan påverka detta spännande och utmanande 

uppdrag kan vara flera olika faktorer.  

    

Det finns mycket skrivet om barns perspektiv och Eva Johansson (2003) diskuterar barns 

perspektiv och barndom, hur vi vuxna ser på barndomen. Johansson ställer sig två intressanta 

frågor: 
Om pedagoger har en strävan att försöka förstå barns perspektiv, vad ska de då göra med 
denna kunskap? Är det alltid möjligt och önskvärt att förstå och följa barns perspektiv? 
(Johansson 2003, s.47). 
 

Utifrån detta har mitt intresse väckts kring vilka föreställningar pedagoger har kring barns 

perspektiv och hur de konkretiserar sina föreställningar i den vardagliga verksamheten för alla 

barn. Nedan kommer en definition av begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Jag 

anser att detta behövs för att läsaren ska få förståelse för begreppen och underlätta läsningen 

framöver i denna uppsats. 

1.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 
 

När vi talar om hur vuxna ser på barns situation och exempelvis barns rätt pratar vi om 

barnperspektiv (Arnér & Tellgren 2006). När vuxna lyfter fram barn som en social kategori 

och framhäver barns villkor sker detta genom barnperspektiv. I exempelvis statistik 

underordnas ofta barn vuxna – småbarnsfamiljer – där de vuxna (vårdnadshavarna) står i 

centrum. Lyfter vi däremot fram barn som en egen kategori sker då ett barns perspektiv 
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(Näsman 1995). För att kunna förstå en annan människa behöver människor mötas och 

interagera med varandra, kommunicera och mötas i varandras livsvärldar. Eva Johansson 

(2003) beskriver barns perspektiv med att det är barnets erfarenheter, intentioner och deras 

uttryck för mening som påvisas. Hon uttrycker barns perspektiv det som ”det som visar sig för 

barn” (Johansson 2003, s.43). Att försöka se världen och det som sker ur barns ögon, försöka 

se vad barnen har för föreställningar om sina liv är att försöka närma sig barns perspektiv 

enligt Arnér & Tellgren (2006). I denna uppsats är fokus barns perspektiv och det är denna 

benämning jag kommer att använda mig av. 

2. Syfte  
	  
Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för vad begreppet barns 

perspektiv kan vara. Jag vill undersöka vilka föreställningar pedagogerna på förskolan har om 

barns perspektiv och hur pedagogerna möter barns perspektiv i verksamheten. 

2.1 Frågeställningar/problemformulering: 
 

• Vilka föreställningar om barns perspektiv beskriver pedagoger i förskolan? 

För att se om föreställningarna pedagogerna har kring barns perspektiv och hur pedagogerna 

konkretiseras vad de gör i den vardagliga verksamheten stämmer överens ställer jag mig 

också frågan: 

• Hur beskriver pedagogerna att de konkretiserar barns perspektiv i det dagliga arbetet? 

2.2 Disposition 
	  
Min disposition av detta arbete är att efter inledningen i kapitel 1 beskriver jag syfte och 

frågeställningar under kapitel 2. I kapitel 3 gör jag en genomgång av tidigare forskning kring 

barns perspektiv och områden som kan ha påverkan på barns perspektiv. Under 

sammanfattande slutsatser i kapitel 3 ger jag en beskrivning av vad jag kom fram till  och en 

analys av resultatet. I kapitel 4 redogör jag för vilka teoretiska utgångspunkter jag använt mig 

av. Där skriver jag om ett barndomssociologiskt perspektiv kontra barns perspektiv. Att jag 

valt just barndomssociologin beror på att jag anser detta är ett intressant perspektiv utifrån 

min frågeställning som berör barns perspektiv. Efter detta redovisar jag min metod och hur 

jag genomfört min kvalitativa intervjustudie. Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie 

med pedagoger på en förskola vilket jag anser vara en passande metod när jag vill undersöka 

begreppet barns perspektiv och hur pedagoger kan konkretisera barns perspektiv i förskolan. I 

kapitel 6 sammanfattar jag resultatet av intervjustudien jag gjort med pedagoger på förskolan. 
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I kapitel 7 analyserar och diskuterar jag resultatet och slutsatser och kopplar detta till tidigare 

forskning.  

3. Bakgrund  
	  
Här nedan följer en genomgång av tidigare forskning kring barns perspektiv och områden 

som kan ha påverkan på barns perspektiv. 

3.1 Barndom 
	  
För att förstå begreppet barns perspektiv behöver även begreppet barndom förstås. Jag anser 

att begreppet barndom är relevant för min studie då barndom har inverkan på barns 

perspektiv. Nedan redovisar jag vad tidigare forskning kommit fram till om just 

barndomsbegreppet. Jag har sökt forskning på internet där jag startade med att söka på 

Google via begreppet barns perspektiv, barndom och barndomssociologi. Där fick jag många 

intressanta träffar som jag valde mellan. Jag utgick från att det skulle vara tidigare forskning 

och avhandlingar. Utifrån de texter jag valde tittade jag sedan i referenslistor och sökte vidare 

därifrån. Jag har även läst en del litteratur kring ämnet tidigare i och med att mitt intresse 

inom detta område funnits under en längre tid. Inom ämnet barns perspektiv och barndom 

fanns mycket skrivet och därmed var mitt utbud av tidigare forskning stort. Genom att läsa 

några avhandlingar och böcker först kunde jag sedan fortsätta min sökning efter litteratur som 

kompletterade det jag redan funnit.   

 

Corsaro (2011) har gjort en studie om barn och barndom ur ett sociologiskt perspektiv där han 

studerar barn och barndom ur historiskt och kulturellt perspektiv. Han har studerat barn från 

förskoleålder upp till tonåren där de sociala problem som kan uppstå har ett fokus. Vuxna ser 

barndomen som enbart en period där barn förbereds för det kommande samhället (Corsaro 

2011). Corsaro menar dock att barn redan är en del av det sociala samhället. För barnen 

hänvisar barndomen till en tillfällig del av livet som aldrig försvinner, det är bara barnen som 

växer upp och nya barn tar del av barndomen. Det kan vara svårt att se barndomen som en 

strukturell form av livet om vi ser den (barndomen) som enbart en förberedelse för 

vuxenlivet. Barn är fantastiska på att skapa egna situationer där de förbereder sig och 

bearbetar vuxenlivet genom leken. Barndomen är en strukturell form där barnen medverkar 

och skapar. För att som vuxen få reda på vad barndomen innebär för barn kan vi inte använda 

oss av historiska analyser och statistiska undersökningar. Vi bör istället använda oss av 

etnografiska studier och involvera barnen själva i detta. Hur vi ser på barndomen påverkas av 
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den kultur vi lever i. I västvärlden är det ”normala” att två vuxna uppfostrar ett barn, medan 

det i exempelvis Afrika är många vuxna som delar på detta ansvar – inte enbart föräldrarna. 

Denna kulturella skillnad påverkar även vår barnsyn och vårt intresse att ta barns perspektiv. 

Även mer lokala kulturer påverkar barn och barnsyn olika, vilka socioekonomiska villkor 

barnen växer upp inom och vilken kultur som råder i den delen av landet de växer upp i. Även 

denna förändring som skett i Sverige från att barnen befann sig i hemmet fram till de började 

skolan till att nu vistas på förskola större delen av dagen är en stor faktor till förändring av 

den barnsyn vi har idag. Barn skapar sin egen kultur tillsammans med sina kompisar, där 

vuxna inte alltid är delaktiga. Men de vuxna styr ändå vilken kultur barnen befinner sig i och 

vilka kompisar de leker tillsammans med genom att bestämma i vilken stad, vilket område 

och vilken skola/förskola barnet befinner sig i. När barnen blir äldre och bestämmer mer 

själva över vilka kompisar de vill vara tillsammans med och vilka aktiviteter de vill utöva får 

barnen ett större inflytande över sitt val av kompisar och därmed får de vuxna ett mindre 

inflytande i detta (Corsaro 2011).  

    

Aldrig förr har barn varit så högt profilerade politiskt, lagligt, välfärd och medicinskt som 

under 2000-talet – detta är barnens århundrade enligt Alison James & Alan Prout (1997). De 

frågar sig Vad är ett barn? Ofta när barn diskuteras och barns rättigheter tas upp handlar det 

om medicinska aspekter, utbildning och trygghet men på senare tid har ett nytt paradigm inom 

detta område kommit upp. Nu diskuteras även barnen i sin barndom som en social grupp i 

samhället, en social konstruktion. Barnens barndom är en naturlig del av alla människor, barn 

som vuxna. När vuxna försöker förstå denna konstruktion får vi en förståelse för de tidiga 

åren i människans liv. Barndomen är en del av det livet där många faktorer har en avgörande 

roll, det går inte att separera delar som klasstillhörighet, kön och etnicitet. Barndomen bör 

studeras som den del av livet den är, med fokus på barn och deras tankar och motivation, inte 

enbart som en arena inför vuxenlivet. Vuxna behöver se barndomens del, dess regler och 

meningen med aktiviteter ur barns perspektiv för att få en möjlighet att försöka förstå vad 

barndomen betyder för barnen (James & Prout 1997). James & Prout (1997) har gjort en 

studie kring barn och dess barndom i en social konstruktion där de förutom deras egen 

forskning kring barndom har involverat barns perspektiv på barndom. De vill i denna studie 

visa att barndom är en social del av livet och att barndom är under utveckling. Även 

Johansson (2003) menar att vi vuxna ser barndomen som en väg in i vuxenlivet och att vi i 

och med detta kan missa vad barndomen innebär för barnen i deras socialisation i världen. 

    

Barn behöver kärlek och omvårdnad i första hand. Hur vuxna ser på vad barn behöver bör 
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sättas i den kontext till vilken kultur de lever i. Barns behov sätts ofta i ett vuxen-

barnperspektiv där det är de vuxna som bestämmer vilka behov barn har. Alla barn har samma 

grundläggande behov, men vilka de andra behoven är kan vuxna enbart få veta genom att 

fråga, lyssna och se barnen där de befinner sig (Woodhead 1997). 

    

Barn och barndom behöver sättas i ett socialt och kulturellt sammanhang där även 

generationsbegreppet behöver vägas in. Att väga in flera delar i den vuxnes försök att förstå 

barndomen för vad den är, är av stor vikt. Ett barns liv är påverkat av både vuxna och barn 

och barn är en del av generationen. Man talar om barndomar i pluralis och är intresserad av 

vad barnen gör i sin period av livet när de är just barn. Detta bör sättas i relevans till den 

sociala kontext barn befinner sig i och även den kulturella kontext de befinner sig i. Barn har 

inflytande i de sammanhang de är delaktiga i och de vuxna som finns i dessa sammanhang har 

även de inflytande på barnen. När vuxna närgranskar vad barn gör och säger måste de vuxna 

också sätta det i relation till vad det innebär för barnen i barndomen (Halldén 2003). 

    

För att närma sig barns perspektiv i alla sammanhang, barndom som lek kan vuxna 

närgranska barnen menar Margareta Öhman (2009). Hon beskriver det som att vuxna finns 

med barnen i deras vardag, på barnens villkor och att de vuxna är delaktiga i de aktiviteter 

barnen tar sig för. 

    

I nästa avsnitt fördjupar jag mig inom begreppet barns perspektiv för att få en tydligare bild 

över hur detta begrepp beskrivs i förhållande till forskning. 

 

3.2 Barns perspektiv som begrepp 
	  
Utifrån vad tidigare forskning kommit fram till kring barns perspektiv avser jag att detta kan 

bidra till mitt försök att förstå och fördjupa mig i vad detta begrepp kan innebära i vardagen 

på en förskola. 

    

 

Det har gjorts en jämförelse i synen på barn i olika länder vad gäller barns perspektiv som 

Ingrid Pramling Samuelsson, Dion Sommer och Karsten Hundeide (2011) beskriver. 

Jämförelser har genomförts mellan Danmark, Norge och Sverige där de menar att i den 

danska läroplanen ligger särskilt fokus på förebyggande av problem och möjligheter för 

barnet att bli självständig som person. I den danska barnomsorgslagen finns fokus på barns 
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perspektiv där miljön betonas. Miljön ska anpassas efter barns ålder och mognadsgrad och 

genom denna lag ska vuxenperspektivet utmanas så miljön utgår från barn och inte från 

vuxnas perspektiv hur en miljö bör utvecklas för barn. Enligt den danska barnomsorgslagen 

ska barn få lära sig vad demokrati är genom egna erfarenheter. I den svenska läroplanen för 

förskolan finns mål om barns delaktighet. Detta förutsätter enligt Pramling m.fl att de vuxna 

borde ta hänsyn till barns perspektiv. De norska riktlinjerna för förskolepedagogik kallas för 

ett ramverk och detta är enligt Pramling m.fl den mest utvecklade av dessa tre (den danska, 

den svenska och den norska). Pramling m.fl refererar till Kunskapsdepartementet där man kan 

läsa: 
Barn i förskolan ska ha rätt att uttrycka sina åsikter om sitt vardagsliv i förskolan. Barn 
bör också kontinuerligt ges möjlighet att aktivt delta i planering och utvärdering av 
dagliga aktiviteter. Barns synpunkter bör tas i beaktande i relation till ålder och 
mognad. (Pramling Samuelsson, Sommer & Hudeide, 2011, s.35).  

 

Alla tre ländernas läroplaner har starkt fokus på barnens egna aktiva delaktighet. Delaktighet 

och demokrati är ord som betonas i alla tre läroplaner, men där det tydligast går att utläsa 

finns i den svenska läroplanen där ett mål är:  
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 
och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation (Läroplan för förskolan, 
1998, s.12).  

 

Danmark och Norge har ett fokus på att hjälpa barn att bli självständiga och aktiviteterna 

anpassas efter barnens ålder. I Sverige tar vi däremot för givet att alla barn kan uttrycka sig 

själva och att alla barn blir lyssnade på. Barn gör och skapar mening och läroplanen existerar i 

betraktarens medvetande uttrycker Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide (2011).  

 

Genom att ta ett deltagarperspektiv kan vuxna närma sig barns perspektiv menar Grunditz 

(2013)  :  
Att ha ett deltagarperspektiv när man studerar små barn innebär att analysera vad dessa 
små och mycket unga människor orienterar sig mot och gör relevant genom sina 
handlingar i interaktion (Grunditz 2013,s.26). 

 

 

Genom att lämna förutfattade meningar som finns sedan tidigare kring barns socialisation och 

titta på vad vi verkligen ser och analysera detta kan vi få kunskap kring hur små barn 

praktiserar sin sociala och kulturella förståelse av omvärlden (Grunditz 2013).  

    

Vår syn på barnen bör förstås i ett sammanhang med vår människosyn anser Eva Johansson 

(2003). Barn ses både som barn i den bemärkelse att de är just barn, men ofta ses de som barn 
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som är på väg att bli vuxna människor. Barndomen kan då bli en brist, något som ska 

utvecklas och socialiseras in i vuxenvärlden. När vuxna ser barnen för det de är, just barn, det 

är då vi får möjlighet att träda in i deras livsvärld och vår möjlighet att försöka ta deras 

perspektiv ökar. När vuxna ser barn som medmänniskor utgår vuxna från barnens behov, 

önskningar och vilja och de vuxna försöker förstå detta och ta hänsyn till detta i deras vardag 

tillsammans. Detta sker oftast genom att försöka ta barns perspektiv. Ett sätt i vardagen att 

försöka ta ett barns perspektiv kan vara att kompromissa med barnen, lyssna och diskutera 

kring olika situationer. Johansson hänvisar till uttrycket ”vuxna vet bäst” och menar att i vissa 

situationer anser vuxna att de vet bäst utifrån tidigare erfarenheter och att detta är något barn 

behöver lära sig. Detta kan ofta krocka med hur barn ser på situationen, det kan krocka med 

barns perspektiv. De vuxna kan visa barnen att de förstår barns perspektiv men att det ändå i 

vissa situationer är nödvändigt att det vuxna perspektivet följs, för barnens bästa enligt 

Johansson. När vuxna väljer att enbart ta ett vuxenperspektiv kan barns handlingar ibland 

upplevas irrationella av den vuxna. Vad den vuxna har för intentioner i sådana situationer kan 

variera, ibland kan det handla om att den vuxna anser att det finns regler på förskolan som ska 

efterlevas oavsett avsikter från barnen, ibland kan det kanske handla om makt – vem som ska 

bestämma. Att som vuxen inse att ett barn har ett perspektiv och att både ha närhet och distans 

till barns synsätt är en pedagogisk fråga som pedagoger på förskolan tillsammans bör ställa 

sig i sin vardag. Maktfrågan som Johansson tar upp kan ta sig i konflikt genom vems 

perspektiv som bör följas. Där kan den vuxne ha ”förtur” genom att vara vuxen då det oftast i 

vardagen är den vuxne som bestämmer i slutändan. Men genom att försöka ta barns 

perspektiv i beslut kan barnen ändå uppleva sig delaktiga. Pedagoger kan och bör utgå från 

barns intentioner och barns livsvärld i olika ställningstaganden som sker på förskolan. Att 

närma sig barns livsvärld både fysiskt och psykiskt är viktiga aspekter för att få möjlighet till 

barns perspektiv. Vi kan inte fullt ut förstå en annan människa, våra egna erfarenheter och vår 

egen förståelse färgar vad vi ser, hör och upplever. När vuxna forskar kring barns perspektiv 

är det av stor vikt att ha respekt för barnen och tänka igenom vilka etiska dilemman som kan 

uppstå. Ett barns perspektiv sett ur ett vuxenperspektiv är komplext och påverkas av olika 

erfarenheter utifrån den livsvärld barn befinner sig i. Den vuxne bör även bjuda in barnen i sin 

egen livsvärld och ge barnen och sig själv tid att närma sig varandra (Johansson 2003). Hon 

skriver: 
Livsvärlden är delad, och lärandet är gemensamt såväl i sin process som sitt innehåll. 
Frågan som noggrant bör prövas är när det är rätt att bortse från barns perspektiv. 
(Johansson 2003, s.55). 
 

Vuxna i barns närhet tror sig tänka kring barns perspektiv och ibland även tro sig försöka ta 

barns perspektiv när de i själva verket ser barnet och dess situation ur ett vuxenperspektiv 
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enligt Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006). Begreppet barns perspektiv är viktigt att 

problematisera. För att ta ett barns perspektiv behöver man närma sig barns perspektiv. Arnér 

och Tellgren hänvisar till FN:s konvention om barnets rättigheter där man kan läsa att alla 

barn har rätt till egna åsikter och rätt att uttrycka sig om frågor som berör barnet och att detta 

ska tas i förhållande till barnets ålder och mognad. Frågan om vem som kan bestämma när ett 

barn är moget att ta ställning och uttrycka egna åsikter ställer sig Arnér och Tellgren. Arnér 

och Tellgren (2006) har i samband med ett forskningsarbete i pedagogik intervjuat barn i 

sexårsåldern. Barnens berättelser har de sedan kopplat till bland annat barns perspektiv. Enligt 

Arnérs och Tellgrens intervjuer med barn i åldern 6 år upplevde många barn att de inte blir 

lyssnade på av vuxna varken i hemmet eller på förskolan. Barn har en hel del rättigheter men 

frågan är om barnen vet om dessa. Är de formulerade så barnen förstår sina rättigheter? I 

dessa frågor är det av betydelse att vara medveten om sin maktposition som vuxen gentemot 

barnen (Arnér & Tellgren, 2006). 

 

De mänskliga rättigheterna ska utgöra en självklar del i förskolan och finnas med i det 

pedagogiska arbetet. Barn har rättigheter och de behöver även få veta om vilka dessa är och 

vart de kan vända sig om de behöver stöd inom detta område. Vuxna på förskolan behöver 

jobba aktivt med dessa frågor och behöver vara klara över sin egen värdegrund gällande 

mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar (Svaleryd & Hjertson 2012).   

    

Barns perspektiv är alltså ett föränderligt begrepp, det berör barn och dess barndom och får 

olika betydelse beroende på kulturella, historiska och sociala förhållanden i samhället. Det 

handlar om hur vuxna ser på barn och hur barn ser på sin egen tillvaro. Vuxna måste välja ett 

barns perspektiv och kunna hålla fast vid det. Ett barns perspektiv kan ha andra värderingar 

och önskningar än ett vuxenperspektiv. Arnér (2009) startade ”ett utvecklingsarbete i 

förskolan med syfte att undersöka vad som kan gynna barns konkreta inflytande i förskolans 

vardag” (Arnér 2009 s.10). I studien berättar barn och vuxna om vad de tycker är viktigt i 

vardagen tillsammans. Barn vill kunna röra sig mer fritt mellan olika aktiviteter medan vuxna 

anser att detta kan innebära att de tappar kontrollen och det blir svårt att möta barnens 

önskningar. Om vuxna ser barn som rationella människor som handlar efter sina egna 

förutsättningar ökar möjligheten att ta barns perspektiv. För att kunna förstå vad barnen tänker 

och tycker behöver vi prata med barnen om detta, vilket ofta kan glömmas bort av de vuxna. 

För att vuxna ska kunna närma sig barns perspektiv så menar Arnér att ett relationellt 

perspektiv kan vara till hjälp (Arnér 2009). Hon skriver: 
Konsekvenserna av ett relationellt förhållningssätt betyder att läraren närmar sig barns 
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perspektiv och ser både sig själv och barn som lika delaktiga i de relationer och 
handlingar som ständigt pågår i förskolan. (Arnér 2009, s.68). 

 

Lars Dahlgren & Kenneth Hultqvist (1995) frågar sig liknande: 
Är motsatsen till barnperspektivet ett vuxenperspektiv eller utgår egentligen utsagor 
om barns bästa från ett vuxenperspektiv på barn? (s.280). 

 
De menar att världen är dominerad av vuxna och att barn är en social konstruktion av denna 

vuxenvärld. Det är de vuxnas värderingar som styr och dessa ifrågasätts sällan. Det finns olika 

kategorier av vuxna som påverkar synen på barn, barndom och barns perspektiv. Det är bland 

annat föräldrar, politiker och pedagoger. Ur en historisk synvinkel var synen på barn av annan 

art, de sågs som en ekonomisk tillgång, en arbetskraft. De hjälpte till i jordbruk och 

fiskesamhällen. Nu har synen på barn förändrats och nu ser man att barn tillför emotionella 

positiva värden och existentiella värden. Hur vi vuxna ser på barndomen och hur vi pratar om 

det visar tydligt vilket perspektiv vi väljer. Barndomen beskrivs som ”uppväxtåren”, barns 

villkor beskrivs som ”uppväxtvillkor”. Detta kan tolkas som att det viktiga är att växa upp till 

en fungerande vuxen människa, fokus på målet – att bli vuxen, inte på vägen dit – barndomen 

(Dahgren & Hultqvist, 1995). De skriver att: 
Barn och barndomens villkor bedöms utifrån vilken betydelse de har för barnen som 
vuxna snarare än för vad de betyder för barn i nuet (Dahlgren & Hultqvist 1995, 
s.285). 

 
Inom utvecklingspsykologin talar man om olika faser som barnen går igenom i sin utveckling 

på väg att bli vuxen. Det kan vara så att vi vuxna inte är så intresserade av vad barnen själva 

tänker och tycker om olika saker därför att barn inte anses ha förmågan eller kunskap att ge en 

beskrivning av situationen som stämmer överens med verkligheten. Ett vuxenperspektiv utgår 

oftast från ett långsiktigt tänkande och barn utgår oftare från ”här och nu”, när det är vi vuxna 

som bestämmer så kommer vuxnas värderingar in och den vuxna bestämmer vad som är 

viktigt och rätt (Dahlgren & Hultqvist, 1995). 

    

I nästa avsnitt försöker jag förstå barns egna kamratrelationer utifrån tidigare forskning i min 

strävan efter att se hur vuxna kan närma sig barns perspektiv i förskolan. 

3.3 Barns kamratrelationer 
	  
Hur kan pedagoger på förskolan närma sig barns perspektiv? Ett sätt kan vara att försöka 

förstå vad som händer i lek och i barns kamratrelationer. Barn ägnar mycket tid till att leka, 

både med varandra och ensamma. I leken är det mesta möjligt och där bearbetar barnen 

många saker de upplevt tidigare. För att som vuxen få tillträde till barns livsvärld och deras  
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perspektiv kan leken vara en möjlig ingång, att finnas med i barnens lek. Nedan tar jag upp 

kamratkultur och kamratrelationer för att få syn på vad detta innebär för barn och vuxna på  

förskolan. Detta gör jag för att fördjupa mig i om detta är en väg för vuxna i förskolan att 

närma sig barns perspektiv. 

 

Kamratkultur kan för barn innebära ”att få kontroll över sina liv och dela denna kontroll med 

varandra” (Grunditz 2013. s.20). Grunditz har gjort en etnografisk studie av barns vila på en 

småbarnsavdelning och då observerat barns kamratkultur i sin väntan på att vila. Där leker 

barnen och pratar med varandra samtidigt som pedagogerna lägger barnen på sina madrasser 

och uppmanar de lekande barnen att ligga ner och vila genom blickar, ord och handlingar. 

Hon beskriver att barn skapar aktiviteter på olika platser och i olika rum där aktiviteterna är 

sociala och har ordningsskapande struktur. Barn har regler för detta inom förskolan, outtalade 

regler som barn lär av varandra och ibland av pedagogerna på förskolan. Genom dessa regler 

skapar barn kontroll över sitt liv på förskolan. Mycket tid för barnen på förskolan går åt till att 

vänta på olika aktiviteter. Grunditz har då analyserat vad barnen gör av denna ”väntetid”. 

Barn använder bland annat väntetiden som kan bli upp till 20-30 minuter innan de ska sova 

till att skapa och upprätthålla en kamratkultur. De ligger eller sitter på sina madrasser och 

väntar på att ”fröken” ska komma och lägga dem. Under denna väntan pratar, skojar och leker 

de med varandra och genom detta upprätthåller de en kamratkultur. För att som pedagog 

kunna se barns perspektiv i denna aktivitet krävs en lyhördhet hos pedagogerna. Grunditz 

hänvisar till Corsaros begrepp tolkande reproduktion vilket innebär att barn använder och 

omtolkar vuxenvärldens kultur och själva bidrar till den kreativt genom att omskapa 

vuxenvärldens information tillsammans med andra barn. I sin studie om små barns vila har 

hon observerat att barn ägnar sig åt kamratrelationer och kamratkultur i sin väntan på vilan 

genom just tolkande reproduktion. Denna tid när många barn ska läggas samtidigt kan 

upplevas stressig för pedagogerna. De pedagoger hon studerat är lyhörda för vad barnen 

utövar för aktivitet och väljer oftast att gå in i den lek barnen påbörjat för att kunna hjälpa 

barnen att avsluta leken och påbörja vilan (Grunditz 2013).  

    

Vuxna på förskolan bör ägna sig mer åt att interagera i samspelet barnen emellan och på så 

sätt komma närmare barns perspektiv. Då ökar möjligheten för förskolan att utformas för 

förskolebarnens bästa (Tellgren, 2004). Om vuxna på förskolan är delaktiga när barn försöker 

få tillträde till en lek eller försöker skydda en påbörjad lek kan den vuxna visa vägen för 

barnen hur de kan få tillträde till leken eller hur de kan skydda sin påbörjade lek utan att såra 

kompisen som inte får tillträde just nu. Tellgren skriver: 
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Barnen blir en del av det sammanhang de ingår i genom att kunna lokalisera, förstå 
och sätta institutionella resurser i bruk (Tellgren 2004. s.20). 

 

Barn har förmåga och strävar efter att få kamratrelationer till många barn på förskolan. De är 

aktiva i leken och andra aktiviteter. De strävar med andra ord efter kamratanpassning och 

vänskap med andra barn. Med kamratanpassning menas att barn har förmåga att samspela 

med andra barn och att de strävar efter att bli accepterade av gruppen som helhet. Genom de 

vuxnas stöd och vägledning kan detta leda till utveckling för barnen där barnen blir medvetna 

om sin egen roll i kamraters och vänners gemenskap. Detta kan i sin tur leda till en ökad 

självinsikt och solidaritet mellan kompisar (Jonsdottir, 2007). 

    

Sammanfattningsvis beskriver den genomgångna  forskningen att vuxna behöver interagera 

med barnen i barnens lek på förskolan. Vuxna på förskolan behöver närma sig barns 

perspektiv för att förstå vad barnen gör i sina kamratrelationer så även de vuxna kan bli en del 

av dessa relationer. Den pedagogiska miljön har inverkan på barnens lek och samspel på 

förskolan. Nedan beskriver jag valda delar av tidigare forskning kring just pedagogisk miljö 

för att förstå om de pedagogiska miljöerna är en väg för vuxna att närma sig barns perspektiv. 

3.4 Pedagogiska miljöer sett ur barns perspektiv 
	  
För att reda i vilka faktorer som kan påverka begreppet barns perspektiv i arbetet på förskolan 

har jag valt att undersöka vad tidigare forskning kommit fram till gällande pedagogiska 

miljöer. Genom att reflektera kring vad de pedagogiska miljöerna kan innebära för barnen i 

förskolan kan detta leda oss vuxna närmare ett barns perspektiv.  

    

De pedagogiska miljöerna visar hur vuxna ser på barnen och hur barnen får möjlighet att 

utvecklas genom sina intressen och motivation. Miljön har betydelse för hur barn tar sig an 

leken och ansvaret bör inte ligga på barnen utan på pedagogerna och den pedagogiska miljön 

(Nordin-Hultman 2009, Lutz 2009 och Strandberg 2010). I situationer där barnet inte fungerar 

tillfredsställande blir det avgörande om problemet läggs på barnet eller den pedagogiska 

miljön. När vuxna på förskolan reflekterar kring vad den pedagogiska miljön gör för barnen 

och dess utveckling och agerande kan vi utgå från hur miljön kan utformas för barnens bästa 

istället för att lägga problemet hos den enskilda individen (Lutz 2009).  

    

Miljön och människan kan påverka varandra i olika kulturer. Ett barn ser miljön omkring sig 

med nya ögon utifrån vilken utvecklingsfas det befinner sig i. Ett barn som kryper ser sin 
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omgivning från ett perspektiv. När det sedan lär sig gå förändras perspektivet och miljön får 

nya proportioner för barnet. Samma rum och samma miljö uppfattas och används på olika sätt 

beroende på vem som tar sig an den. Därför är det viktigt att ständigt reflektera kring den 

pedagogiska miljön och låta den utvecklas tillsammans med barnen (Strandberg 2010).  

 

När vuxna närgranskar barnen och den pedagogiska miljön kan de få syn på alla barns behov i 

förskolan och hur de vuxna kan möta alla barnen i vardagen med den pedagogiska miljön som 

ett redskap (Öhman, 2009).  

   

Utifrån tidigare forskning kan man utläsa att miljön har stor betydelse för barnen på 

förskolan. Jag tolkar det som att den pedagogiska miljön kan vara ett sätt att som vuxen 

närma sig barns perspektiv. För att fördjupa mig i vuxnas försök att närma sig barns 

perspektiv tar jag nedan upp delar av tidigare forskning kring barn som befinner sig i behov 

av särskilt stöd. 

3.5 Barn i behov av särskilt stöd 
	  
Alla barn i förskolan, oavsett deras behov, har samma rätt till en utvecklande, trygg och rolig 

vardag på förskolan. Hur vi vuxna ser på barn med olika behov skiftar från vuxen till vuxen. 

Men vad är viktigt att tänka på för att kunna möta alla barn i förskolan och hur ska de vuxna i 

förskolan kunna försöka ta alla barns perspektiv, oavsett vilka behov som finns?  

    

Förskolan ska kunna ge alla barn den omsorg som barnet behöver, oavsett vilka behov det 

innefattar. Behoven kan skilja sig från individ till individ och oavsett om det handlar om barn 

med medfödd skörhet och/eller skada eller om det problematiska beteendet grundar sig i hur 

samspelet i familjen fungerar är förskolans fokus att få det så bra som möjligt tillsammans 

med alla barn. Pedagogernas svåraste uppgift blir att se vad det är som är tillräckligt bra för 

det enskilda barnet. Det viktigaste är samspelet mellan pedagogerna och barnen och vad 

pedagogerna gör för att få till stånd ett fungerande samspel. Det kan innebära att anpassa 

miljö och gruppstorlek utifrån barnens behov. Om pedagogerna försöker se barnets beteende 

som ett försök att berätta sin historia, ökar möjligheten att förstå det enskilda barnet. Även att 

få kunskap kring hur barnet har det hemma med sina vårdnadshavare, hur deras anknytning 

sett och ser ut är till stor hjälp för att förstå det enskilda barnet och därmed dess perspektiv 

(Broberg & Hagström 2013).  



	   14	  

 

3.6 Sammanfattande slutsatser 
 

Johansson (2003), Grunditz (2013) och Tellgren (2004) framhåller att vuxna och barn 

behöver båda närma sig varandras livsvärldar och försöka förstå varandra i dem. Vuxnas 

försök att närma sig barnens livsvärldar färgas alltid av ett vuxenperspektiv och det är viktigt 

att ha med i beräkningen när vuxna försöker förstå barnen i deras vardag (Jonsdottir, 2007). 

Vuxna på förskolan behöver närma sig barnen i deras lekstrategier för att få möjlighet till att 

förstå barns perspektiv och hjälpa barnen att utveckla kamratrelationerna (Tellgren 2004, 

Jonsdottir, 2007). Att närma sig varandras livsvärldar, både vuxna som barn, och att samtidigt 

förstå att detta sker ur ett vuxenperspektiv är något som tidigare forskning anser. När vuxna 

närmar sig barns livsvärldar och samtidigt har i åtanke att detta sker ur ett vuxenperspektiv 

kan detta leda vuxna närmare barns perspektiv. Samma ska tolkar jag det som Tellgren (2004) 

och Jonsdottir (2007) skriver om barns lekstrategier och kamratkulturer. Barn har lekstrategier 

och kamratkulturer. När de vuxna närmar sig barnen i dessa kan även de vuxna närma sig 

barns perspektiv. 

 

Att reflektera kring vad leken har för betydelse för barn på förskolan och genom detta 

reflektera kring hur kamratrelationer och lekstrategier påverkar leken i barnens vardag anser 

jag vara relevant för denna studie. Dessa reflektioner kan leda vuxna närmare barns 

perspektiv. 

  

Vi kan genom tidigare forskning se att alla barn i förskolan har rätt att få sina behov 

tillgodosedda oavsett vilka behov det innefattar. Förskolan behöver anpassa miljö och 

barngrupp utifrån alla barns behov. Precis som med alla andra barn, behöver vuxna närma sig 

barn i behov av extra stöd genom att försöka ta deras perspektiv för att närma sig deras 

livsvärld. Genom att studera tidigare forskning kring barns perspektiv kan jag se att alla är 

överens om att det är viktigt att vi vuxna försöker sätta oss in i barnens livsvärld och försöker 

förstå deras perspektiv. När vuxna försöker sätta sig in i barnens livsvärldar och försöker 

närma sig barns perspektiv kan det leda till att vuxna förstår barnen och kan möta barnen i 

deras behov. Vuxna kan även hjälpa barnen att utvecklas genom utmaningar som motiverar 

barnen och som är relevanta utifrån barnens utveckling här och nu. Men det som kan skilja sig 

åt är hur detta sker. Vad innebär det att ta ett barns perspektiv? Tidigare forskning säger att 

mycket av det vi vuxna gör är för barnen, men det är inte många som tagit reda på vad barnen 

verkligen vill. Corsaro (2011), James & Prout (1997), och Johansson (2003) är överens om att 
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vuxna ser på barndomen som ett steg in i vuxenlivet, en slags ”träning” inför att växa upp. 

Men vad som händer här och nu i själva barndomen i sig verkar inte tas på allvar, allt som 

barnen gör och tänker hela dagarna utan ett uttalat syfte att detta sker för att fungera i 

vuxenlivet värderas inte lika mycket. Vuxna som arbetar med barn använder sig gärna av 

begreppet barns perspektiv men vad betyder det för dem? Corsaro, James & Prout, och 

Johansson anser att det är viktigt att vi vuxna ser på barndomen för vad den är, den är och den 

existerar nu och hela livet. Det är bara barnen som växer upp till vuxna och nya barn kliver in 

i barndomens tid. Genom tidigare forskning kring barndomen kan man utläsa att många vuxna 

ser barndomen som en transportsträcka och ”träning” in i vuxenlivet och att det är målet som 

är det viktigaste, att bli vuxen. Det anses inte lika viktigt att se vad som sker just här och nu i 

barndomen, vad det är som rör sig i barnens tankar, vad som är viktigt för barnen i 

barndomen. Enligt barnkonventionen sträcker sig barndomen från födseln upp till 18 år. Det 

innebär många år i barndomen som vi vuxna bör försöka förstå oss på och en väg att förstå 

detta kan vara att närma sig barns perspektiv. Barns perspektiv är ett mångtydigt begrepp och 

det kan betyda att vi försöker se till barnens intressen. Barns perspektiv tolkas alltid av vuxna 

med ett vuxenperspektiv uttrycker Halldén (2003), Dahlgren & Hultqvist (1995) och Arnér 

(2009). Vikten av att ställa sig frågan som pedagog vad barns perspektiv innebär för barnen 

och vad vi vuxna kan tillföra barnen genom att ta barns perspektiv trycker Johansson, 

Grunditz och Arnér på.   

 

Alla barn i förskolan, oavsett vilka behov de har, har rätt att utvecklas utifrån de 

förutsättningar de har här och nu. Därför anser jag det relevant att skriva om barn i behov av 

särskilt stöd i denna studie. Detta kan bidra till hur vuxna kan närma sig barns perspektiv 

oavsett vilka behov barnen har. Att även reflektera över barndomen barnen befinner sig i, 

försöka förstå hur barndomen påverkar barnen i deras del i samhället anser jag vara relevant 

att ta med i denna studie. Barndomen har en stor inverkan på barnen och då även på barns 

perspektiv. Kan vuxna försöka förstå barndomen ökar möjligheterna att närma sig barns 

perspektiv. Hur vuxna kan närma sig barns perspektiv i förskolan anser jag vara relevant inom 

det specialpedagogiska ämnet. Jag anser att specialpedagogen har en viktig del i att se till att 

dessa begrepp diskuteras och genomförs i vardagen på förskolan. Detta kan specialpedagogen 

exempelvis göra när pedagogerna har handledning av specialpedagogen. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
	  
Utifrån föregående kapitel där jag tagit del av vad tidigare forskning anser kring barns 

perspektiv kommer jag nu i detta kapitel redovisa vilken forskningsansats jag valt att använda 

mig av i min studie. Jag börjar med en förklaring av barndom därför att barndom är en del av 

barnens liv och när vuxna får en förståelse för barndom kan de även närma sig barns 

perspektiv. 

4.1 Barn och barndom ur ett barndomssociologiskt perspektiv 
	  
Barndomen studeras som en del av livet och detta sätts i kontext till den samhälleliga och 

kulturella betydelse som präglas av barndomen. För att kunna avgöra vad barns perspektiv 

innebär behöver man ta ställning till vilka behov barnen har och vilka rättigheter som finns. 

För att kunna göra detta krävs närvarande vuxna som är med barnen i barnens vardag på 

förskolan. Ett barnperspektiv innebär att de vuxna tittar på och försöker förstå vad som är 

barnets bästa och vilken kultur barnen befinner sig i. Detta innebär inte alltid att barnets röst 

blir hörd. Barns perspektiv däremot innebär att barnen själva lämnar sina bidrag ur 

sammanhang och kultur. Sett ur barndomssociologiskt perspektiv bör detta tas i relation till en 

etnografisk ansats för att kunna fånga barns perspektiv. Halldén (2003) refererar till Leena 

Alanen som menar att barn bör betraktas ur ett relationellt begrepp. Vi kan inte enbart lyssna 

på barns utsagor men detta är en utgångspunkt som kan kopplas till de förhållanden som råder 

i samhället. Den gemensamma utgångspunkten i barndomsforskning är att se barnen som 

aktiva medborgare i samhället, barn är intressanta i sin egen rätt. Barnens erfarenheter och 

deras livsvillkor bör sättas i sin kontext, dvs till den rådande situationen för att kunna förstå 

barn och barns perspektiv. Man talar om barndomar i stället för en barndom och man är 

intresserad av detta ur barns perspektiv när man väljer att ta barndomssociologiskt perspektiv. 

Det barndomssociologiska perspektivet är under utveckling och att det är viktigt att noggrant 

reflektera över alla olika perspektiv de olika forskare som väljer detta perspektiv tar. Det finns 

många olika sammanhang där barns perspektiv ingår där ansvar, makt och kontroll är viktiga 

delar. Genom att reflektera kring ansvar, makt och kontroll kan vi få syn på hur barn är 

beroende av såväl vuxnas aktiviteter som barns aktiviteter (Halldèn 2003).  
Det handlar inte enbart om att studera vad barn gör eller säger att de gör. Det handlar 
också om att diskutera dessa praktikers konsekvenser för barnens liv. På så sätt blir 
barnperspektiv inte enbart barns perspektiv, men också en analys av de villkor barn 
lever under. (Halldén 2003, s.16-17).  
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Barndomsforskningen beskrivs av Angerd Eilar (2010) som ett framväxande 

tvärvetenskapligt forskningsfält där en stor del handlar om barnsynen. FN:s barnkonvention 

har stor betydelse för den barnsyn som råder i dagsläget. Barn har egna rättigheter och barnets 

bästa ska vara i fokus. I det politiska och det pedagogiska arbetet kring barns rätt finns en risk 

att barns bästa och barns rättigheter förväxlas med barns behov eller barns perspektiv. Om 

detta sker kan barns behov och barns perspektiv begränsa varandra. Barn ses som individer 

som kan saker här och nu och har möjlighet att utvecklas, de ses som individer som 

interagerar med samhället och andra människor. Eilard hänvisar till Dencik som beskriver 

barndomen ”som barns livsrum i tre dimensioner, en materiell, en social och en kulturell.”(s 

29). Helheten och samspelet mellan dessa tre dimensioner kan ge en förståelse kring 

barndomens betydelse. Det handlar inte om en enda barndom, i en kontext mellan flera delar i 

livet, det handlar om flera olika slags barndomar. Dessa är beroende av ålder, kön, klass, 

etnicitet och religion bland annat och även plats, tid och rum. Eilard hänvisar även till 

sociologen Nick Lee som ger sin beskrivning och vänder på tankegången kring barndomen. 

Han menar att alla är i ständig utveckling, vuxna som barn, och att vuxenvärlden inte behöver 

vara normen för vad som är rätt och färdigt. Utifrån det perspektivet uppmanas vuxna att leva 

kvar lite mer i barndomen samtidigt som barn får allt högre krav på sig att vara ansvarsfulla 

samhällsmedborgare. Eilard hänvisar även till Trondman som är kritisk till att vuxna bör leva 

kvar mer i barndomen och menar att vuxenvärlden bör kunna skapa en balans av barndomen 

som något som både finns här och nu och något som utvecklas mot vuxenlivet. Trondman 

menar att livet, som barn lever nuförtiden, kräver mycket av dagens barn och de vuxna runt 

omkring behövs som trygga vuxna och inte som vuxna som anammar barns beteende (Eilard 

2010). 

 

Jag har valt att utgå från barndomssociologiskt perspektiv i denna studie. Barndomssociologin 

utgår mycket från barns perspektiv och jag anser då att detta perspektiv kan tillföra denna 

studie många bra reflektioner och vidga perspektiven. Enligt barndomssociologin bör 

barndomen ses som en social konstruktion och kan inte skiljas från kön, klass etnicitet m.m. 

”Barnet ses som viktig för sin egen skull, för sitt liv här och nu.” (Svalin Sundfeldt 2011, 

s.10). Maria Svalin Sundfeldt menar att vi bör använda barns kompetenser för att förstå dem 

bättre. Hon hänvisar till James och Prout som menar att barn och vuxna har lika värde – men 

att kompetenserna är olika. Barn föds med kompetenser och förmågor (Svalin Sundfeldt 

2011). Hon hänvisar till Dion Sommer som skriver: 
Dion Sommer beskriver en tendens i tiden att försöka skapa en auktoritetesutjämning 
och hur pedagogiska principer i en sådan anda kan medföra att för höga krav ställs på 
barn och ytterst kan leda till att barn som inte klarar kraven utestängs (Svalin 
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Sundfeldt 2011, s.11). 
 

Vuxna bör kunna balansera krav och förväntningar på barnets kompetens och förmågor 

genom att försöka sätta sig in i barns perspektiv (Svalin Sundfeldt 2011). Barndomssociologi 

innefattar barndomen som är en "social konstruktion som är resultatet av kollektiva 

handlingar genomförda av barn tillsammans med andra barn och tillsammans med vuxna" 

(Grunditz 2013, s19). Barn av idag är aktiva människor som tar del av samhällets normer och 

värderingar. Barnen omtolkar vuxenvärldens kultur så den anpassas till barns perspektiv. 

Grunditz hänvisar till Corsaros åsikter kring barndomssociologiska studier där han menar att i 

barns kamratkultur och vardag är rutiner en viktig del. Detta kan man se på barn i mycket 

tidig ålder när de snabbt lär sig och tycker om "titt ut" leken. Rutiner är "återkommande 

vardagliga händelser" (Grunditz 2013.s.21).  

    

4.2 Barndomssociologi kontra barns perspektiv 
	  
Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide (2011) ställer sig kritiskt inom ämnet 

barndomssociologi kontra barns perspektiv. De är kritiska mot om barndomssociologin utgår 

från barns perspektiv. De menar att: 
 
[…]barndomssociologin gått från att vara en marginaliserad rebell till att utgöra 
huvudkällan till kunskap om barn och barndom (Pramling Samuelsson, Sommer & 
Hundeide 2011, s.45). 

 

De hänvisar till forskare som använder sig av barndomssociologin och anser att barns 

perspektiv är ett givet begrepp inom detta område och att relationen mellan 

barndomssociologi och barns perspektiv är självklar. Pramling m.fl menar att 

barndomssociologin utgår från olika teorier som består av några gemensamma ståndpunkter. 

De är kritiska främst mot tre punkter: 
• Barndomen är väsentlig som någonting som kan uppfattas, erfaras och 

dokumenteras för barn här och nu 
• Barndomen är ett element i den sociala strukturen 
• Barn är viktiga aktörer i utvecklingen av sig själva och samhället (Pramling 

Samuelsson, Sommer & Hundeide 2011, s.49). 
 

Pramling m.fl menar här att dessa tre synpunkter visar tydligt att det inte är barns perspektiv 

som står i fokus eftersom det i punkt ett står för barn och inte av barn, punkt två handlar inte 

om barns perspektiv, punkt tre ger en filosofi kring hur vuxna kan få en förståelse för barnen i 

dess egen livsvärld. Barndomssociologin har ett fokus på relationen mellan barndom, barn 

och samhälle. Pramling m.fl refererar till den danske sociologen Jens Qvortrup som anser att 

barndomssociologin  
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• beskriver barndomen som en speciell del av samhället,  

• barn och vuxna påverkas av samma saker men inte på samma sätt,  

• barn är delaktiga i samhället genom sin barndom.  

Pramling m.fl ställer sig kritiska till dessa tre ovanstående punkter eftersom detta är vuxnas 

antaganden hur barn kan uppfatta dessa tre punkter, inte hur barnen faktiskt uppfattar detta. 

De hänvisar vidare till Qvortrup som menar att barndomssociologin innebär att barn lär och 

kan när de blir involverade i skolan och dess lärande. Även här ställer sig Pramling m.fl sig 

kritiska mot hur detta sker. Är detta genom att ta ett barns perspektiv eller är det ur ett 

vuxenperspektiv? De är dock positiva till Corsaros teori om barndomssociologi och menar då 

att Corsaro även väger in det socialpsykologiska och en etnografisk vinkel som enligt 

Pramling m.fl då mer blir sett ur barns perspektiv, vilket de menar är en viktig aspekt i det 

barndomssociologiska perspektivet.   

 

Denna kritik Pramling m.fl riktar mot barndomssociologin och barns perspektiv anser jag 

kunna bidra till att visa på att det krävs en kritisk granskning när vuxna anser sig ta barns 

perspektiv. Att reflektera över om det är barns perspektiv som tas eller om det är barns 

perspektiv sett ur ett vuxenperspektiv.  

4.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter utifrån barndomssociologi 
	  
Att barns perspektiv är ett komplext begrepp kan jag utläsa av tidigare forskning. Vad barns 

perspektiv innebär för barn och vuxna råder det enade meningar om. Många professionella 

inom arbete med barn och tidigare forskning anser att barns perspektiv är något självklart och 

att vuxna bör ha detta med sig i sina möten med barn. Men hur detta sker och om detta 

verkligen sker anser jag det finns frågetecken kring. Svalin-Sundfeldt (2011) uttrycker att 

barn och vuxna har lika värde, vilka krav vuxna har på barn bör sättas i relation till barns 

kompetens. Vilka krav som ställs på barn utifrån deras kompetenser kan vuxna få syn på 

genom att närma sig barns perspektiv (Svalin-Sundfeldt 2011). Jag anser att Pramling 

Samuelsson, Sommer & Hundeide (2011) kritik till barns perspektiv kontra 

barndomssociologiskt perspektiv är av stort intresse för vuxna som interagerar med barn att ha 

med sig. Genom denna kritik kan man se att barndomssociologin inte alltid är ur barns 

perspektiv även om visionen är att det bör vara så.  

 

Vad kan då barndomssociologin tillföra denna studie? Jag anser att för att förstå barns 

perspektiv behöver vuxna även förstå barndomen och hur barndomen påverkar barnen i 

dagens samhälle. Barn befinner sig i barndomen här och nu och är aktiva medborgare i dagens 
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samhälle. Att se barnen i deras nutida kontext i samhället kan öka förståelsen för barnen och 

barns perspektiv. Barndomssociologin utgår från barndomen och barnen och strävar mot att 

närma sig barns perspektiv.  

5. Metod 
	  
För att få svar på mina två forskningsfrågor Vilka föreställningar om barns perspektiv 

beskriver pedagoger i förskolan? och Hur beskriver pedagogerna att de konkretiserar barns 

perspektiv i det vardagliga arbetet? har jag valt att göra min undersökning ur ett 

barndomssociologiskt perspektiv där barndom ses som en social konstruktion och barn 

tillsammans med andra barn och vuxna genomför handlingar tillsammans. Jag anser att detta 

område är relevant inom det specialpedagogiska verksamhetsområdet då specialpedagogen 

kan lyfta begreppet barns perspektiv till diskussion tillsammans med pedagogerna på 

förskolan. Detta för att öka möjligheterna till att vuxna i förskolan försöker närmar sig barns 

perspektiv. Genom att vuxna i förskolan närmar sig barns perspektiv ökar möjligheten att alla 

barn blir sedda och lyssnade på och att alla barns behov blir tillgodosedda. Jag har i min 

analys av intervjustudien och i min slutdiskussion använt mig av vad tidigare forskning 

kommit fram till kring begreppet barndom. Jag använder mig även av barndomssociologins 

utgångspunkter från barnen och barndom som en social konstruktion genom att detta finns 

med när jag analyserar intervjustudien i relation till den tidigare forskning jag beskrivit i detta 

arbete.  Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med pedagoger på 

en förskola i en medelstor stad där de socioekonomiska villkoren för barnen är likvärdiga i 

form av att de flesta lever med båda sina föräldrar, i villa och har relativt god ekonomi.  

5.1 Kvalitativ forskningsintervju 
	  
En kvalitativ intervjustudie innefattar få intervjuer men som istället går in på djupet av ämnet 

enligt Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009). Forskaren bör förstå det vardagliga 

sammanhanget utifrån den intervjuades perspektiv och fånga det speciella i varje intervju. 

Frågorna bör vara förutbestämda och öppna för nya infallsvinklar vilket då kan leda till nya 

perspektiv hos både intervjuaren och intervjupersonen. Det finns ett sorts maktspel i den 

kvalitativa intervjun, vilket forskaren bör ha i åtanke. Intervjuaren har den vetenskapliga 

bakgrunden i ämnet, och det är intervjuaren som bestämmer vilka frågor som ska diskuteras 

och följas upp. Genom intervjun skapas en dialog där fokus ligger på intervjupersonens svar. 

Tolkningsföreträde på vad som sägs i intervjun ligger på den som håller i intervjun (Kvale & 

Brinkmann 2009). Forskaren kan genom en respondentintervju få informationen direkt från 
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intervjupersonen. Forskaren får reda på intervjupersonens egna åsikter, tankar och känslor. I 

den kvalitativa forskningsprocessen skriver forskaren ner sina intervjuer till en text och det är 

sedan texten som analyseras (Repstad 2007).  

    

När jag genomförde min intervjustudie valde jag att göra kvalitativa intervjuer med sex 

intervjupersoner. Jag hade förberett med färdiga öppna frågor men fick utifrån 

intervjupersonens svar ställa ytterligare frågor som då kunde variera sig från varje intervju. 

Jag försökte under intervjuns gång sätta mig in i intervjupersonens vardag på förskola för att 

få en förståelse för deras beskrivningar och berättelser de gav mig. Jag är medveten att i min 

analys grundar sig mitt tolkningsföreträde utifrån de intervjuer jag gjort och att när jag 

omvandlade intervjuerna till texter och analyserade texterna var det även då mitt eget 

tolkningsföreträde som kom fram (Kvale & Brinkmann 2009).   

5.2 Urval 
	  
Intervjustudien är gjord på en förskola som består av fyra avdelningar, två 

småbarnsavdelningar 1-3 år och två storbarnsavdelningar 3-5 år– ca 80 barn totalt i  

åldrarna 1-5 år, där det arbetar ca 12  pedagoger. De pedagoger jag intervjuat är både 

förskollärare och barnskötare.  

5.3 Genomförande och analys 
	  
Innan jag genomförde intervjuerna skickade jag ut en frågeguide (se bilaga 1) till 

pedagogerna så de hade möjlighet att reflektera kring barns perspektiv och barnperspektiv 

innan vi träffades. Jag ansåg att detta område är så komplext så om pedagogerna fick 

möjlighet att förbereda sig ansåg jag vara av värde både för dem och för mig. Jag ansåg att 

om pedagogerna ville reflektera själv innan intervjun kring begreppet barns perspektiv skulle 

de kunna utöka sina reflektioner under intervjun. Vi bokade in tider som passade pedagogerna 

så att de upplevde att de hade tid att medverka vid intervjun. Jag hade avsatt en timma till 

varje intervju och informerat pedagogerna om tiden. Jag använde min Ipad för att spela in 

ljudet av intervjun. Det visade sig att ingen av pedagogerna hade reflekterat och förberett sig 

innan intervjuerna. Fördelen med att ingen hade gjort det var att då blev alla intervjupersoners 

svar spontana och inget grundade sig på om de förberett sig genom att läsa litteratur eller 

något annat. Eftersom alla valt att göra på samma sätt anser jag att alla svar kom från deras 

spontana tankar och reflektioner vilket gör att de kan jämföras på lika villkor.  Eftersom jag 

arbetar som specialpedagog skulle det kunna vara så att pedagogerna upplever sig behöva 

prestera något inför mig i min roll som specialpedagog även om dessa intervjuer inte görs i 
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denna roll. Jag upplevde inte detta när intervjuerna gjordes men det kan vara bra att ha i 

åtanke vid mina analyser av intervjuerna. När intervjun var färdig transkriberade jag 

materialet och kategoriserade svaren.  

 

När materialet transkriberas ordagrant och detta görs av forskaren själv får forskaren en 

möjlighet att komma nära innehållet i materialet. Forskaren kan under transkriberingen skapa 

en kategorisering av materialet vilket kan leda till att analysen av materialet får en start 

(Repstad 2007). När jag transkriberade mitt material skrev jag ner ordagrant vad 

intervjupersonerna sa och om de betonade något eller hade en paus för att exempelvis tänka 

efter. Direkt efter min transkribering kategoriserade jag materialet vilket medförde att min 

analys av resultatet fick en start i tidigt skede av mitt arbete.  

 

Efter detta analyserade jag materialet igen och delade upp materialet utifrån vilka 

föreställningar pedagogerna hade kring det vi samtalat om och vad de ansåg att de faktiskt gör 

i förskolan i nuläget. Christian Eidevald (2013) tar upp dilemmat med analys, vilket blir nästa 

steg att göra när en kvalitativ intervjustudie genomförts. Han menar att innan man gör en 

analys behöver man först vara klar över vad man vill förstå. Han menar att analysen blir en 

del av en helhet av det undersökta. I analyser kan man enligt Eidevald: 
Söka mönster. Analysera sekvenser utifrån andra teoretiska förståelser. Söka efter 
förgivettaganden och ifrågasätta dessa (Eidelvald 2013, s.192). 

 

När jag analyserade mitt resultat av intervjustudien gjorde jag som Eidevald beskriver. Jag 

sökte mönster i mitt resultat genom att kategorisera svaren. Sedan kopplade jag detta till 

tidigare forskning jag läst och analyserade mitt resultat. Detta skedde genom att jag frågade 

mig vad jag kan utläsa utifrån mina frågeställningar och jämföra om det fanns några generella 

åsikter kring frågorna. Utifrån min analys anser jag att jag ifrågasatt resultatet genom 

jämförelser intervjuerna emellan och med tidigare forskning. 

    

I diskussionen har jag sedan kopplat mina analyser av materialet med den tidigare forskning 

jag använt mig av i min uppsats. Jag har valt barndomssociologiskt perspektiv vilket ligger till 

grund för denna uppsats. Enligt detta perspektiv strävar man mot att utgå från barnen och 

deras perspektiv och ser barnen för vad de är, just barn. Barndomssociologin har tillfört mitt 

arbete att se barnen för vad de är, just barn som är aktiva i dagens samhälle, och att reflektera 

kring barndomens betydelse i vuxnas försök att närma sig barns perspektiv.  
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5.4 Etiska aspekter 
	  
Vetenskapsrådet tar upp fyra forskningsetiska principer som forskaren bör följa för att inte 

stöta på etiska problem i sin forskning. De fyra huvudkrav som vetenskapsrådet tar upp är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet enligt Vetenskapsrådet innebär att intervjupersonerna får reda på syftet 

med undersökningen och att det är frivilligt att medverka. Detta informerade jag mina 

intervjupersoner om när de tillfrågades om de ville delta i studien.  Samtyckeskravet betyder 

att intervjupersonerna ger sitt samtycke att medverka vid intervjun. Konfidentialitetskravet 

innebär att forskaren kan garantera att intervjupersonerna är anonyma, ingen ska kunna utläsa 

vem som sagt vad och inte heller på vilken förskola intervjuerna gjorts. Nyttjandekravet 

innebär att intervjupersonerna får veta vem som får tillgång till materialet. Jag informerade 

intervjupersonerna om att när det inspelade materialet transkriberats kommer jag radera detta 

när uppsatsen är klar. Resultatet i studien kommer inte visa vilka som intervjuats eller vart 

intervjuerna har ägt rum, intervjupersonerna kommer vara helt anonyma och i resultatet 

kommer de inte benämnas med namn så det kommer inte gå att utläsa vem som sagt vad. 

Intervjupersonerna informerade om att de kommer benämnas med ”hen” för att de ska vara så 

anonyma som möjligt (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Kvale & Brinkmann (2009) pekar på att forskaren bör informera intervjupersonerna om vad 

studien kan leda till. Min studie kan leda till en djupare förståelse inom området jag avser 

undersöka. Det kan i sin tur leda till en ökad medvetenhet hos pedagoger på förskolan kring 

barns perspektiv. Detta var något vi diskuterade innan intervjun startade. Kvale & Brinkmann 

beskriver att forskaren ska göra ett vetenskapligt arbete där vetenskapliga kunskaper syns. Det 

är forskaren som styr intervjun, men det är intervjupersonens svar som är intressanta. 

Intervjupersonen bör känna sig trygg med forskaren och inte uppleva att hen behöver prestera 

något inför forskaren. Enligt Kvale och Brinkmann ska forskaren ha en professionell distans 

och inte ha personliga åsikter under intervjun. Jag beskrev min studie för intervjupersonerna 

och berättade antalet frågor och att vi kommer ha en dialog kring dessa frågor. Jag 

informerade vidare om att jag är intresserad av deras svar och att jag inte värderar deras 

kunskap. Jag var noga med att lyfta fram att jag inte anser att mina kunskaper som 

specialpedagog värderades högre än deras kunskaper och att det var deras svar och 

reflektioner jag var intresserad av. Jag höll mig distanserad under intervjun och jag gav inga 

egna åsikter kring frågorna.  
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5.5 Tillförlitlighet 
	  
Tillförlitligheten i denna uppsats grundar sig på tidigare forskning kring barns perspektiv och 

på en kvalitativ intervjustudie. Analysen av intervjustudien är gjord genom bland annat en 

jämförelse med tidigare forskning vilket jag anser ökar studiens reliabilitet. Denna studie 

innehåller båda referat och citat utifrån tidigare forskning och intervjustudien vilket då kan 

styrka uppsatsens reliabilitet. Jag gör noggranna förklaringar kring vad tidigare forskning sagt  

i ämnet vilket kan resultera i att andra får en så djup förståelse så de kan ifrågasätta innehållet. 

Den här studien kan ge en insikt i hur ett antal pedagoger diskuterar barns perspektiv på en 

förskola. Jag har försökt hålla mig nära pedagogernas uttalanden och jag tolkar dessa utifrån 

tidigare forskning. Varje förskola har sin egen kultur och pedagogerna är unika individer 

vilket kan innebära att alla pedagoger inte arbetar på samma sätt utifrån att de är olika 

individer. Kvale & Brinkmann (2009) menar att validitet innebär att forskaren frågar sig om 

han/hon mäter det han/hon avser att mäta. De menar även att frågorna i intervjun bör granskas 

så de är valida i undersökningens syfte. De tar även upp svaren på intervjufrågornas validitet, 

att forskaren bör ifrågasätta och kontrollera den information som framkommer av intervjun.  

    

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar anser jag att den forskning jag lutar denna uppsats 

mot handlar om syftet med uppsatsen. Även intervjufrågorna är av samma art, de handlar om 

barns perspektiv och pedagogernas föreställningar och konkretiserande inom detta ämne. 

Under min analys av resultatet av intervjustudien har jag kritiskt granskat de svar jag fått och 

satt dem i relation till tidigare forskning vilket jag då anser innebär en kontroll av information 

som framkommit under intervjuerna som Kvale & Brinkmann menar.  

6. Vad innebär begreppet barns perspektiv för pedagoger i 
förskolan? 
6.1 Intervjustudien 

 
Nedan kommer en sammanställning av intervjumaterialet där jag kategoriserat och analyserat 

de svar jag fått av min intervjustudie. Jag kommer att benämna förskollärare och barnskötare 

som pedagoger oavsett bakgrund/utbildning och när jag diskuterar/citerar dem i texten 

kommer de benämnas som IP 1,2, 3 - intervjuperson 1, 2, 3 osv. Jag har valt att skriva hen 

istället för han/hon. Detta är en benämning på människan utan att gå in på vilket kön det är. 

Mitt val av hen kommer sig av att det inte avslöjar om det är en man eller kvinna.  

Frågeställningarna i denna empiriska del av studien är  
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• Vilka föreställningar om barns perspektiv beskriver pedagoger i förskolan? 

• Hur beskriver pedagogerna att de konkretiserar barns perspektiv i det dagliga arbetet? 

Jag har kategoriserat intervjuerna utifrån materialet som kommit fram i intervjustudien.  Jag 

börjar med att beskriva vilka föreställningar pedagogerna har kring begreppet barns 

perspektiv i förskolan. Sedan ger jag en beskrivning av vad pedagogerna anser att de faktiskt 

gör för att närma sig barns perspektiv i förskolan. 

6.2 Föreställningar kring barnens perspektiv i förskolan 
	  
Här nedan beskriver jag de olika kategorier och mina analyser kring vilka föreställningar 

pedagogerna har kring att ta barns perspektiv på förskolan. 

	  

6.2.1 Att sätta sig in i vad barn behöver 
	  
Genom intervjustudien ser jag att pedagogerna är intresserade på flera olika sätt att försöka ta 

barns perspektiv på förskolan. Det går att utläsa av intervjustudien att när vi reflekterar kring 

barns perspektiv och barnperspektiv så kommer de gärna in på begreppen delaktighet och 

inflytande i vardagen på förskolan och begreppen går lätt in i varandra, det ena påverkar det 

andra anser pedagogerna. 

    

Det är viktigt som vuxen att kunna plocka ner det barnen pratar om på en nivå så det blir på 

barnens nivå IP 4.	  Hen framhåller att när vi vuxna försöker ta barns perspektiv blir det som vi 

tror att vi vet att barn tycker och tänker. IP 2 uttrycker att för att kunna ta barns perspektiv 

behöver de vuxna försöka sätta sig in i vad de tror att barnen behöver och utifrån det stötta 

barnen i detta. IP 2 fortsätter att beskriva att barns perspektiv handlar om individnivå. När IP 

2 reflekterar kring barnperspektiv menar hen att det handlar om gruppen, vad den behöver på 

gruppnivå. En aspekt IP 1 tog upp var att barn och vuxna tänker/ser världen på olika sätt och 

att detta är något de vuxna på förskolan bör vara observanta på. 	  

    

En annan föreställning pedagogerna har kring barns perspektiv är vilka möjligheter som finns 

att närma sig barns perspektiv. När barnen är delaktiga och pedagogerna upplever att de har 

inflytande i vardagen på förskolan tolkar pedagogerna det som att deras möjligheter ökar att ta 

barns perspektiv. Att som pedagog känna sig trygg i sin yrkesroll, känna barnen väl, och 

känna till regler och rutiner ökar möjligheten till barns perspektiv, delaktighet och inflytande 

enligt IP 1. Men samtidigt beskriver IP 1 att en ny miljö och nya barn gör att man som 

pedagog blir mer öppen och nyfiken på hur barnen på den avdelningen tänker och varför de 
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gör som de gör.  

    

Pedagogerna kommer även in på vilka hinder de upplever att det kan finnas för att närma sig 

barns perspektiv. IP 5 tar upp kollegor som hinder. Hen menar att om man som kollegor inte 

tänker lika kring hur man tar ett barns perspektiv kan detta vara ett hinder. Även vilken 

barnsyn man som vuxen har, kan vara ett hinder för att möta alla barnen utifrån deras behov i 

verksamheten på förskolan. 

    

IP 3 tog upp att det är svårt att hitta hinder när de utgår från barnens intressen och behov, men 

att det kan vara ett hinder när de vuxna har sitt vuxenperspektiv. Hen menar att de vuxna kan 

ha föreställningar om hur en aktivitet tillsammans med barnen ska vara och när barnen 

kommer med sitt perspektiv kan aktiviteten ta en helt annan väg. Hen menar att om den vuxne 

har svårt att släppa sina föreställningar och sitt vuxenperspektiv kan detta vara ett hinder, men 

samtidigt menar IP 3 att hen anser att de vuxna sällan fastnar i detta utan att de oftast tänker 

om och följer barnen. 

	  	  	  	  

Genom intervjustudien ser jag att delaktighet och inflytande är viktiga aspekter för 

pedagogerna när de reflekterar kring barns perspektiv. IP 2 reflekterar kring vad delaktighet 

egentligen är och betyder för barnen. Hur kan vi vuxna få syn på vad delaktighet är? IP 2 

uttrycker: 
Ser man till trygghetsplanen och andra planer, läroplanen, ja överallt står att barnen 
SKA vara delaktiga. Det är ingenting som vi kan välja bort på nåt sätt och hur gör vi  
då? Vi vill ha delaktiga barn som kan säga själv vad de vill och att de ifrågasätter, dit 
vill vi komma. Vi kanske inte är tillräckligt bra på att fråga dom, vi kanske ska fråga 
dem mer, öppna upp mer för det, det är ju det vi vill ha, barn som tänker efter själva 
vad vill jag göra? Inte som bara hänger med strömmen. Att fråga är en möjlighet att se 
barns perspektiv.” 

 

Pedagogerna i min intervjustudie anser att Lpfö98/2010 är ett stöd för verksamheten. 

Lpfö98/2010 menar att barn ska vara delaktiga och ha inflytande i sin vardag på förskolan, 

vilket IP 4 menar att de strävar mot hela tiden på förskolan. Pedagogernas reflekterar kring 

hur de kan möta alla barn på förskolan och försöka närma sig alla barns perspektiv. IP 5 

menar att alla barn behövs i barngruppen för att skapa en mångfald i förskolan. Hen menar att 

i förskolan jobbar man med gruppen och inte individuellt. Det är viktigt att se alla barn och 

dess behov och styrkor så de berikar varandra. Har man på förskolan fått resurs för att det 

finns barn i behov av särskilt stöd är resursen för gruppen och inte för individen, vilket inte 

alla pedagoger alltid är överens om och då kan det bli hinder i arbetssättet med barngruppen 
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och de enskilda barnen. IP 5 poängterar att i förskolan jobbar man med barngruppen som 

helhet och inte för varje individ för sig.  

 

6.3 Hur beskriver pedagogerna konkretiseringen av barns perspektiv i det 
dagliga arbetet? 
	  
Här nedan har jag kategoriserat och analyserat vad pedagogerna anser att de i dagsläget gör 

för att närma sig barns perspektiv. 

6.3.1 Att lyssna på barnen 
	  
Pedagogerna i min intervjustudie anser att en möjlighet och enligt dem kanske den viktigaste 

och starkaste möjligheten till att försöka ta barns perspektiv, göra dem delaktiga och ge dem 

inflytande i vardagen är att som pedagog ge sig tid till att lyssna på barnen.  IP 2 säger:  
Att vara närvarande med barnen, att lyssna på dem, finnas där, det är nog den största 
möjligheten man kan ha för att se hur de tänker, hur de gör och vad de vill 

 

Genom att prata med barnen får den vuxne en insikt i vad barnen har för förkunskap och 

förförståelse för olika saker och utifrån det kan de vuxna då utmana barnen på lagom nivå, 

hitta varje barns proximala utvecklingszon. Pedagogerna menar att när de lyssnar på barnen är 

det viktigt att förstå det som sägs utifrån barns perspektiv. IP 1 säger: 
Barn har förmågan att vara mer här och nu jämfört med oss vuxna och barn tänker 
mycket mer konkret och bildligt än vad vi vuxna gör.  
 
 

IP 3 reflekterar kring barns perspektiv genom att beskriva att pedagogerna ibland kan 

presentera en idé och utifrån den idén ta in barns perspektiv genom att lyssna på barnen, 

diskutera med barnen och observera barnen. Utifrån barnens idéer utvecklas sedan den 

planerade aktiviteten.   

    

På förskolan finns många återkommande aktiviteter som är på bestämda tider.  IP 3 anser att 

det är viktigt att prata med barnen när planerade aktiviteter påverkar möjligheten att lyssna in 

barnens önskningar här och nu, så att barnen upplever att de är lyssnade på även om 

pedagogerna inte har möjlighet att möta barnets önskningar på en gång. IP 3 fortsätter att om 

den vuxne lyssnar på barnet och bekräftar att hen hört vad barnet önskar och sedan hjälper 

barnet att fånga upp detta vid ett annat tillfälle kan man övervinna hindret som i detta fall var 

tiden. Pedagogerna uttrycker att måltiderna är ett ypperligt tillfälle att samtala med barnen och 

verkligen lyssna på barnen. De menar att tillsammans kan de vuxna och barnen utvecklas 

genom att lyssna och diskutera tillsammans. Pedagogerna menar att när de lyssnar på barnen 
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och barnen upplever sig lyssnat på ökar pedagogernas möjlighet att närma sig barns 

perspektiv. 

 

Språket menar IP 2 vara en möjlighet att närma sig barns perspektiv. Har barnen det verbala 

språket möjliggör det för pedagogerna att lättare förstå vad barnen har för tankar och idéer. 

Språket kan dock vara ett hinder för att lyssna på barnen enligt IP 2. Hen menar att när de 

vuxna lyssnar på barnen tolkas det ur ett vuxenperspektiv och genom detta kan barns 

perspektiv försvinna. När vuxna och barn befinner sig i en verbal dialog med varandra krävs 

det att de vuxna är lyhörda och lyssnar in barnet genuint. IP 1 säger: 
vad är det barnet säger, menar och anser? 

 

En möjlighet till att utöka kommunikation med barn som inte har det verbala språket kan 

enligt IP 4 vara att använda kommunikationskartor, bilder och tecken. Då blir bilden och 

tecknet en kommunikation istället för det talade språket. Ett hinder som IP 4 kan se är bristen 

på kunskap hos pedagogerna när det gäller tecken som stöd. När de har barn som använder 

tecken för att göra sig förstådda och pedagogerna inte förstår då blir det ett starkt hinder till 

kommunikation. Enligt IP 1 är det egentligen inte så stor skillnad på barn i behov av särskilt 

stöd för att försöka ta deras perspektiv. Det handlar även här om att prata, umgås och lyssna 

på varandra. De barn IP 1 har i sin barngrupp som befinner sig i behov av särskilt stöd 

använder sig av bilder och tecken som stöd för att göra kommunikationen extra tydlig. Här är 

det viktigt att lyssna in både det verbala och kroppsspråket. Ibland kan kroppsspråket vara 

enklare att tyda, t.ex. hos en ettåring som tydligt visar att ”detta gör mig lycklig eller detta är 

inte ok, jag blir ledsen eller arg” menar IP 1. IP 5 menar att hur man som pedagog bemöter 

barn som befinner sig i behov av särskilt stöd handlar mycket om vilken barnsyn man har. En 

del pedagoger ser dessa barn som ett hinder, att de kräver mycket tid av pedagogerna. Med 

tanke på de stora barngrupperna och att det tar mer tid att försöka förstå ett barn som inte har 

det verbala språket upplever pedagogerna att tiden är ett hinder att lyssna in barn som inte har 

det verbala språket. Även när andra strategier behöver användas i form av bilder och tecken 

och kroppsspråket behöver läsas in av de vuxna tar detta mer tid enligt pedagogerna. För att 

kunna ta barnens fysiska perspektiv anser IP 1 att hon behöver placera sig fysiskt på barnens 

nivå så hon kan se världen ur samma perspektiv som barnen. IP 2 reflekterar också på det 

fysiska perspektivet som skiljer barn och vuxna åt. Hon uttrycker:	  
Man måste sitta ner hos barnen, verkligen sitta ner på golvet hos dem. Det är jätte 
viktigt, det märker jag på barnen, då blir det vi, då är vi på samma nivå, för står man 
upp blir man mer auktoritär. Det är viktigt att gå ner på deras nivå. 
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IP 6 arbetar på en avdelning med barn i 1-3 år och hen menar att det är av stor vikt att vara på 

barnens nivå för att lättare möta barnen här och nu i deras vardag. Alla barn har inte erövrat 

det talade språket ännu. För att då kunna mötas både fysiskt och psykiskt är det bra att börja 

med att placera sig fysiskt på barnens nivå för att sedan lättare förstå vad barnen tänker, 

tycker och känner menar IP 6. När barn och pedagoger möts både på den fysiska nivån och 

psykiska nivån ökar pedagogernas möjlighet att närma sig barns perspektiv.  

 

IP 5 reflekterar kring olika situationer som kan uppstå i vardagen på förskolan där de vuxna 

verkligen behöver tänka utifrån barns perspektiv. Hen poängterar att ibland kan man som 

pedagog försöka ta ett barns perspektiv när någon kollega behandlar barnet på ett sätt som hen 

tror kan upplevas kränkande för barnet. Hen fortsätter med att beskriva att det i sådana 

situationer är viktigt att vara lyhörd på barnets ord, kroppsspråk och känslouttryck och ta 

barnets perspektiv och parti. Det kan vara situationer som blir svåra kollegor emellan. Trots 

att det kan upplevas svårt kollegor emellan är det viktigt att ställa sig på barnets sida. Att 

sedan kommunicera med kollegan om situationer som uppstått och berätta hur hen som vuxen 

såg på det, förklara att hen upplevde att barnet blev kränkt och tillsammans lösa det för 

barnets bästa.  

6.3.2 Att planera tillsammans med barnen 
	  
Pedagogerna reflekterar kring vad barns perspektiv kan innebära både individuellt och i 

arbetslagen. IP 3 menar att för att pedagogerna ska kunna närma sig barns perspektiv försöker 

de utgå från barnens omvärld och hur barnen ser på saker och ting och utifrån det planera 

verksamheten tillsammans med barnen. Detta gör hen genom att försöka ta barns perspektiv 

och tänka ur ett barns perspektiv när hen tillsammans med barnen planerar vardagen på 

förskolan. Pedagogerna utgår från vad de ser barnen göra och vad de hör vad barnen prata om 

på förskolan. IP 2 uttrycker att på förskolan försöker pedagogerna närma sig barns perspektiv, 

de försöker ha med barnen och deras tankar och intresse under dagen på förskolan. IP 2 

reflekterar kring barnens intressen och en situation hen haft med några barn: 
De tycker det är så kul när man grottar in sig och är intresserad och låter inget annat 
störa, det är ju så kul, de har så mycket roliga idéer, man måste ge dom tid, det 
uppskattar de. 
 

IP 4 menar att barnen är intresserade av att ha inflytande i vardagen på förskolan och kommer 

med idéer under hela dagen som pedagogerna försöker fånga upp och hjälpa till att 

förverkliga. Det kan vara allt från att ett barn vill hålla i en samling för att visa något för sina 

kompisar till att pedagoger och barn tillsammans tittar på ett youtube klipp hur man dansar 

breakdance och provar tillsammans. Det kan handla om att ett barn tar upp något på 
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morgonen som är viktigt för hen och där pedagogerna försöker hjälpa till att fånga upp detta 

och ha det som en röd tråd genom dagen. Det anses viktigt att försöka fånga barnens intresse 

här och nu för att vuxna ska kunna närma sig barns perspektiv, och är det av någon anledning 

inte möjligt är det viktigt att pedagogen tar ansvar över att ta upp detta vid ett annat tillfälle. 

Hen menar att man som vuxen inte alltid behöver göra saker så stort och tänka att det ska ta 

lång tid utan ibland kan det räcka med tio minuter till en idé barnen kommer med och då 

känner de sig lyssnade på och respekterade i vardagen i sina intressen i förskolan. Genom att 

göra detta menar pedagogerna att deras möjligheter att närma sig barns perspektiv ökar. IP 2 

menar att som pedagog är det viktigt att tänka på sina egna åsikter så dessa inte färgar barnens 

engagemang och intresse men att pedagogen samtidigt måste vara lyhörd inför barnen så 

pedagogerna kan vara med och stötta, utveckla och utvidga till exempel ett projekt 

tillsammans med barnen. IP 3 ser kunskapen som en möjlighet att förstå barns perspektiv. 

Hen menar att om barnet frågar om något som hen inte har tillräcklig kunskap kring just då 

kan den vuxna återkomma senare när hen fått möjlighet att ta reda på mer kring det aktuella 

området och då kanske hjälpa barnet att hitta nya perspektiv inom området barnet var 

intresserad av. Hon säger:  
Barnen hjälper oss vuxna att komma framåt i våra tankar så vi inte sitter fast, det går 
hela tiden att utveckla och tänka annorlunda. Det är riktigt härligt. 
 

IP 2 uttrycker att ibland kan föräldrar besitta resurser som kan möta barnen i deras intressen 

och hjälpa förskolan att utveckla de projekt som pågår på förskolan. Pedagogen ger ett 

exempel där barnen var intresserade av polisen och dess arbete och där då en förälder hade 

kontakt med en polis som kom till förskolan och hälsade på. Efter besöket av polisen 

utvecklades detta projekt. IP 2 beskriver detta som ett gott exempel på föräldrars delaktighet 

som leder till positiv utveckling för förskolan. Hen beskriver att oftast är det en hjälp att ha 

med föräldrarna i vad de gör i vardagen på förskolan. Föräldrarna kan berätta mer om vad just 

deras barn har för specifikt intresse inom det förskolan jobbar med för stunden. Detta kan 

hjälpa pedagogerna på förskolan att närma sig barns perspektiv. IP 4 uttrycker att engagerade 

föräldrar möjliggör att se och förstå barnens intressen och tankar på förskolan ännu mer när 

ett gott samarbete finns med öppen dialog mellan pedagoger och föräldrar. Hen upplever 

däremot inte föräldrarna så engagerade i barnens vardag i förskolan så de spontant tar upp 

detta. Ber pedagogerna om hjälp och frågar föräldrarna så får de stöd och svar i dialog kring 

deras barn. På tidiga utvecklingssamtal både på höstterminen och vårterminen samtalar 

pedagoger och föräldrar kring barnens intressen. Genom dessa samtal får pedagogerna hjälp 

av föräldrarna att möta barnen på förskolan utifrån deras behov och intressen. IP 3 menar att 

drivande och engagerade föräldrar kan vara till hjälp i förskolan när föräldrar vill vara med 
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och utveckla verksamheten, men att det ibland kan upplevas som höga krav från föräldrarna 

om det är föräldrar som är väldigt engagerade och har höga krav och önskemål på 

verksamheten. Hen menar vidare att föräldrar som reflekterar och ifrågasätter verksamheten 

även är bra för verksamhetens utveckling för då tvingas pedagogerna reflektera över vad och 

varför de gör olika saker. Ett nära samarbete mellan pedagogerna och föräldrarna kan hjälpa 

pedagogerna att lära känna barnen ännu bättre. Detta kan i sin tur leda till att pedagogernas 

möjlighet att närma sig barns perspektiv ökar. 

 

Genom att utgå från barnens intressen när miljön på förskolan utformas kan detta skapa 

möjligheter till delaktighet och inflytande från barnens sida under vardagen på förskolan. 

Ibland anser pedagogerna att de gjort barnen delaktiga i förändring i den pedagogiska miljön 

men ändå blir det inte som pedagogerna tänkt sig med användandet av exempelvis material. 

De vuxna har tankar om hur materialet ska användas men låter barnen ta sig an materialet 

utan att de vuxna talar om hur det ska användas. Då kan det visa sig att barnen har andra 

tankar om hur materialet kan användas som skiljer sig från de vuxnas föreställningar. IP 5 

beskriver miljön på förskolan och menar att om den är tillgänglig och anpassad utifrån 

barnens behov och intressen så ökar möjligheten till att kunna ta barns perspektiv. Barnen är 

delaktiga och har inflytande i den pedagogiska miljön menar IP 3, både genom att de vuxna 

ser barnen och deras intressen och tillsammans med barnen skapar de den pedagogiska 

miljön. Även genom att lyssna på barnen vad de önskar för nya saker till förskolan och ta med 

barnens önskningar när de gör inköp till avdelningen kan öka möjligheten att ta barns 

perspektiv enligt IP 3. IP 3 berättar att de just nu dokumenterar vad barnen pratar om i leken 

och utifrån det tänker att de ska göra barnen delaktiga i de inköp som ska ske till avdelningen 

under våren. 

6.3.3 Ramar för verksamheten 
	  
IP 3 reflekterar kring de yttre ramarna i form av rutiner som lunch, mellanmål och vilan. 

Dessa aktiviteter behövs för att barnen ska må bra och oftast behöver de vara på speciella 

klockslag på grund av organisatoriska omständigheter. IP 3 ser vädret som en möjlighet att 

kunna följa barnens initiativ mer, är det varmt ute kan tiderna för de styrda aktiviteterna 

såsom lunch och mellanmål lättare ruckas på och barnens lek behöver inte avbrytas på samma 

sätt. IP 3 fortsätter med att är det kallt ute kan de inte alltid gå ut när barnen önskar det för de 

vuxna vet att det kommer bli för kallt att vara ute en lång stund. De behöver på grund av 

organisationen vara ute ett visst klockslag för att hjälpas åt i hela förskolan. Dessa yttre ramar  

menar IP 3 skapar en trygghet för barnen, men kan ibland styra verksamheten så att det kan 
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vara svårt att möta barnen i deras önskemål och behov. IP 5 tar som exempel att de vuxna har 

bestämt att de ska dela in barnen i ”grupper” tisdag, onsdag och torsdag förmiddag. Då delar 

de in barnen i mindre grupper och har aktiviteter utifrån barnens behov och intressen. Där har 

pedagogerna närgranskat barnen för att se varje barns intresse och motivation och utifrån det 

erbjuder de barnen olika aktiviteter. Är barnen inte intresserade av det som erbjuds någon 

gång lyssnar pedagogerna in barnen och anpassar aktiviteterna utifrån var barnen befinner sig 

här och nu. För att veta vad barnen är intresserade av har de pratat med barnen, närgranskat 

barnen i verksamheten på förskolan och pratat med föräldrarna om barnens intressen. Barns 

delaktighet och inflytande i vardagen på förskolan bör enligt IP 1 sättas i relation till ålder och 

mognad, hur mycket är relevant att de bestämmer kring? Pedagogerna på förskolan står för de 

yttre ramarna, vilka yttre regler som alla på förskolan har att förhålla sig till, sedan inom dessa 

yttre ramar får barnen möjlighet att vara med och bestämma och vara delaktiga och ha 

inflytande enligt IP 1. IP 2 menar att det som pedagoger ibland kan uppleva att barnen inte har 

så stort inflytande i sin vardag är att de vuxna bestämmer vilka barn som tex ska vara inne och 

vilka som ska vara ute. Men när IP 2 fortsätter att reflektera anser hen att när de är inne eller 

ute har de inflytande och delaktighet i vad som sker där. Att vi vuxna är olika är ett faktum 

och att en del pedagoger jobbar bra under stress och andra påverkas mer negativt av stress är 

vardagen i förskolan. IP 1 menar att även detta är en faktor som påverkar hur pedagogerna 

lyckas med att närma sig barns perspektiv, delaktighet och inflytande. Hen anser att om det 

exempelvis är en dag med personalbrist och pedagogerna då gör barnen delaktiga i att det idag 

är en dag med färre vuxna och det då innebär att de måste hjälpas åt ännu mer, kan skapa 

delaktighet och inflytande från barnen även i dessa pressade situationer. Alla dessa ramar som 

förskolan befinner sig inom upplever pedagogerna att dessa ramar kan vara ett hinder för 

pedagogerna att närma sig barns perspektiv. De anser att de inte har möjlighet att lyssna in 

barnens intressen och behov i lika stor grad när det finns exempelvis tider att förhålla sig till, 

och detta leder i sin tur till att pedagogernas möjlighet att närma sig barns perspektiv minskar.  

 

Att ha ett barnperspektiv och kunna ta barns perspektiv kräver att arbetslaget har samma 

grundsyn på verksamheten menar IP 3. Hen menar att när arbetslagen får möjlighet att jobba 

tillsammans under en längre period och lära känna varandra sätter sig även verksamheten i 

”ryggraden” och det krävs inte lika många diskussioner kring hur saker ska utföras och då 

ökar möjligheten till att se barnens intressen och behov och göra dem delaktiga och få 

inflytande och då ökar även pedagogernas möjlighet att närma sig barns perspektiv. IP 5 

uttrycker att genom att läsa litteratur som handlar om barns perspektiv och tillsammans med 

kollegor diskutera litteraturen också är en möjlighet att öka de vuxnas förmåga att sätta sig in 
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i barns perspektiv. IP 5 menar att Lpfö98/2010 är ett redskap för att utveckla verksamheten på 

förskolan, men att den är väldigt tolkningsbar så det krävs många diskussioner i arbetslaget så 

man strävar mot samma mål, vilket hen anser kan öka möjligheten att ta barns perspektiv. IP 5 

fortsätter med att styrdokument kan stressa när det är mycket som ska hinnas med att göra i 

vardagen och exempelvis chefen vill att pedagogerna ska genomföra något nytt som chefen 

funnit i Lpfö98/2010. IP 6 ser på läroplanen som både en möjlighet och ett hinder. 

Möjligheten menar hen är att i allt de gör på förskolan tillsammans med barnen finns det 

många situationer som kopplas till läroplanens mål och det upplever IP 6 som lugnande för 

pedagogerna, deras arbetssätt stämmer med deras uppdrag genom detta. Men hen kan även se 

läroplanen som en risk att lärande kommer i fokus och att leken glöms bort. Hen säger: 
 Barn måste få vara bara barn och leka utan ett syfte ur läroplanen ibland. 

IP 4 menar att när det finns gott om tid ökar möjligheterna att ta barns perspektiv i vardagen 

på förskolan. Hen menar att det är viktigt att respektera barnen för vilka de är och alltid tänka 

på att behandla barnen precis så som man själv vill bli behandlad.  

6.3.4 Barns delaktighet i vardagen på förskolan 
	  
Utifrån intervjustudien kan jag utläsa att barns delaktighet och inflytande kopplas ihop med 

barns perspektiv. Pedagogerna anser att när barnen är delaktiga och har inflytande i vardagen 

på förskolan ökar pedagogernas möjlighet att närma sig barns perspektiv. När de delar barnen 

i mindre grupper är det lättare att få barnen delaktiga menar IP 2, då kan man sitta ner med 

några få barn och höra vad de egentligen vill och möta dem där, då kan de vara delaktiga i sin 

vardag. IP 1 funderar kring det faktum att ibland kan det vara oerhört fina stunder med barnen 

där hon som pedagog verkligen lyckas med barnens inflytande och delaktighet trots att 

barngruppen är stor och att klimatet är stressigt. 

    

IP 3 delar upp begreppet delaktighet i intellektuell delaktighet och fysisk delaktighet. Hon 

förklarar det med att genom att lyssna på barnen och fånga deras intressen blir barnen 

delaktiga intellektuellt och genom att fysiskt genomföra aktiviteter tillsammans blir barnen 

delaktiga fysiskt. Pedagogerna anser att genom att barnen får vara med de vuxna och göra 

vardagssysslor blir de delaktiga fysiskt. Till exempel genom att hämta frukt i köket och 

bestämma vilken frukt de ska äta denna dag och bjuda sina kompisar, eller genom att välja 

mat från buffé bordet, genom att duka borden, lägga fram madrasser och filtar till vilan är de 

delaktiga fysiskt. 
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När barnen är delaktiga i vardagen i förskolan på egna initiativ är det viktigt att de vuxna ser 

alla barnen och ger de barnen som behöver särskilt stöd det stöd de behöver för att kunna vara 

delaktiga på samma sätt beskriver IP 4. Det kan handla om att många barn vill hålla i en 

samling och berätta något. Finns då ett barn som inte har ett verbalt utvecklat språk utan 

använder bilder och tecken, så kan pedagogen behöva stötta det barnet lite extra om hen vill 

hålla i en samling.  

    

För ett år sedan gjorde IP 2 intervjuer med barnen på avdelningen och frågade dem om de 

upplevde att de var delaktiga på förskolan. Svaret på det blev att de inte upplevde sig så 

delaktiga. IP 2 menar att se barnens intresse och motivation och utgå från detta är ett sätt att 

göra barnen delaktiga i vardagen på förskolan. Hen anser att intervjua barn är en konst och att 

det krävs att man gör det kontinuerligt för att få till ett naturligt samtal med barnen. En del 

barn upplevde sig delaktiga och en del inte, men barn är olika och har olika tankar kring vad 

det innebär.  

 

IP 4 utgår från barnens tankar och deras referenser när hen försöker ta barns perspektiv i 

vardagen på förskolan, hen säger: 
Det	  finns	  inget	  som	  är	  omöjligt	  och	  allt	  går	  att	  plocka	  ner	  till	  ett	  barns	  perspektiv	  
tycker	  jag.	  
	  

Hen anser att när hen upplevt barns känslouttryck vet hen att barn exempelvis tycker om när 

det är lite spännande eller lite otäckt och genom dessa erfarenheter använda sig av i vardagen 

här och nu. IP 4 menar att dokumentation av vardagen på förskolan i form av bilder är en 

möjlighet att få barnen mer delaktiga i vardagen. Genom bilder och dokumentation kan barn 

bli påminda om aktiviteter de gjort som de tyckt om och efterfrågar det igen. Pedagogerna 

anser att barns delaktighet kan hjälpa pedagogerna att närma sig barns perspektiv. Utifrån min 

intervjustudie kan jag utläsa att pedagogerna strävar mot att göra barnen delaktiga i vardagen 

på förskolan. 

6.4 Sammanfattande analys 
	  
Sammanfattningsvis kan jag utläsa att intervjustudien visar att lyssna på barnen och samtala 

med barnen är ett av det viktigaste redskapet som pedagogerna använder för att närma sig 

barns perspektiv i vardagen i förskolan vilket även Halldén (2003) anser vara viktigt. 

Pedagogerna menar då att lyssna inte enbart handlar om det verbala språket utan inkluderar 

även kroppsspråket och stöd i form av tecken och bilder. Pedagogerna upplever tiden som ett 

hinder att hinna lyssna genuint på alla barnen under vardagen i förskolan. De upplever även 
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att de yttre ramarna kan vara till hinder att lyssna in barnen hela tiden. Pedagogerna anser att 

ibland styr de yttre ramarna verksamheten så barnens önskningar blir svåra att möta. Genom 

att lyssna in barnen och deras intressen kan pedagogerna planera verksamheten tillsammans 

med barnen och utgå från barnens intressen. För att få syn på barnens intressen närgranskar 

pedagogerna barnen som Öhman (2009) uttrycker sig och har dialog med föräldrar. När 

pedagogerna får syn på barnens intressen menar pedagogerna att de via barns intressen får en 

möjlighet att närma sig barns perspektiv. Grunditz (2013) uttrycker att vuxna har 

förutfattande meningar kring barn och deras tidigare socialisation som bör lämnas och istället 

titta på vad som händer här och nu när barn praktiserar sin sociala förståelse av omvärlden, 

hon hävdar att detta kan medföra att vi närmar oss barns perspektiv. Barn är ofta ”här och nu” 

och det krävs en spontanitet av vuxna som arbetar med barn. Hur vi ser vår omvärld påverkar 

vår livsvärld och om vuxna vill möta barnen i deras livsvärld för att möjliggöra en insyn i 

barns perspektiv är det enligt pedagogerna viktigt att mötas både fysiskt och psykiskt. Och 

som IP 6 menar att möta små barn som ännu inte erövrat det talade språket krävs också en 

fysisk närvaro på barnens fysiska nivå vilket kan vara en viktig reflektion att som vuxen bära 

med sig i sitt arbete med barnen. Strandberg (2010) förklarar hur miljön och människan 

påverkar varandra i olika kulturer. Beroende på vilken utvecklingsfas ett barn befinner sig i 

förändras perspektivet, barn ser olika saker i sin närmiljö beroende på om de kryper eller går. 

Strandbergs teori om miljön och barnet kopplar jag till pedagogernas tankar om vikten av att 

befinna sig på samma fysiska nivå som barnen. Befinner sig pedagogerna på samma fysiska 

nivå som barnen menar pedagogerna att de kan närma sig barnen i deras intressen. När 

pedagogerna närmar sig barnen i barnens intressen kan detta även leda till att pedagogerna 

kan närma sig barns perspektiv. 

    

En pedagog tar upp dilemmat när man som pedagog tycker olika i olika situationer, detta 

upplevs som ett hinder i pedagogernas försök att närma sig barns perspektiv. Pedagogen tar 

upp ett scenario där en kollega kränker ett barn och pekar då på vikten att som pedagog ta 

barns perspektiv och kommunicera hur det kan upplevas av barnen. Att kommunicera 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar på förskolan så barnen blir 

trygga i vad det kan innebära för barnen kan leda till att barn upplever en trygg vardag anser 

Svaleryd & Hjertson (2012). För att få syn på vad en trygg vardag kan innebära för barnen 

behöver pedagogerna närma sig barns perspektiv i det dagliga arbetet. 

     

Mellan stora barngrupper, stress och lite tid finns det ett samband. Att detta kan upplevas som 

hinder för att ta barns perspektiv framhålls i intervjuerna. Men ändock är det av vikt att tänka 
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in det relationella perspektivet som Arnér (2009) hänvisar till. Att det handlar om möten 

mellan människor och i olika sammanhang och miljöer. Allt detta beskriver pedagogerna att 

de gör trots alla hinder. De möter barnen här och nu, de lyssnar på dem och pratar med dem. 

De är nära dem och visar deras intresse för dem genom att använda sig av ett relationellt 

perspektiv och ser på mötena i vardagen i dess sammanhang. Detta kan innebära att följa 

barnens spontanitet och möta barnen här och nu i deras samspel med andra barn och vuxna 

och försöka förstå det i relation till det sammanhang de befinner sig i här och nu i vardagen på 

förskolan. Pedagogerna menar att genom att möta barnen i deras samspel med andra barn och 

vuxna, genom att vara delaktiga i detta dagliga samspel, ökar möjligheten att närma sig barns 

perspektiv. 

    

I denna intervjustudie kan jag utläsa att pedagogerna använder sig av många redskap för att 

närma sig barns perspektiv. Ett av redskapen är att de ser även en stark koppling mellan 

delaktighet och inflytande och barns perspektiv. Ett annat redskap som behandlas är 

Läroplanen för förskolan som pedagogerna på förskolan ser som ett redskap att luta sig mot i 

vardagen och att den bland annat hjälper dem i sitt arbete med delaktighet. När pedagogerna 

medvetet arbetar med att göra barnen delaktiga i det dagliga arbetet anser de att de får 

möjlighet att närma sig barns perspektiv.  

7. Slutdiskussion 
	  
Här nedan kommer jag diskutera resultatet av min studie kring barns perspektiv och koppla 

detta till tidigare forskning jag tagit upp i början av arbetet. Jag kommer först diskutera mitt 

val av metod för att sedan besvara mina forskningsfrågor. 

7.1 Metoddiskussion  
	  
Min studie är en kvalitativ undersökning som utgår från ett barndomssociologiskt perspektiv. 

Detta perspektiv innebär att barnen betraktas som kompetenta människor utifrån sina egna 

villkor. Enligt Svalin-Sundfeldt (2011) utgår barndomssociologin inte enbart från barn utan 

den strävar mot att forska tillsammans med och för barn. Av den anledningen är det relevant 

för min studie att utgå från barndomssociologin då jag söker efter barns perspektiv och hur 

vuxna kan närma sig barns perspektiv. Detta val av perspektiv har påverkat resultatet i denna 

studie. I min kvalitativa intervjustudie var min avsikt att gå in på djupet av ämnet jag valt 

precis som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver kvalitativa intervjuer. I och med mitt val av 

kvalitativa intervjuer fick jag utgå från pedagogernas svar och hade inte möjlighet att själv 
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bilda mig uppfattning om hur pedagogerna konkretiserar barns perspektiv i vardagen på 

förskolan. Om jag istället varit med i verksamheten och observerat ämnet jag undersökt skulle 

mitt resultat kanske sett annorlunda ut. Att jag som forskare bestämt frågorna påverkar 

resultatet. Hade mina frågor varit av annan art hade svaren också blivit av annan art. Jag anser 

att mina frågor är relevanta till mitt syfte och mina frågeställningar i uppsatsen och svaren på 

frågorna har gett mig ett underlag till analys och diskussion kring ämnet jag avser undersöka. 

Hade jag valt att utföra en gruppintervju skulle även då resultatet kunnat bli annorlunda. 

Intervjupersonerna skulle i sådana fall kunnat påverka varandra med deras åsikter, det skulle 

också kunnat medföra att de vidgat varandras tankar kring barns perspektiv så reflektionerna 

kunde tagit annan form. Eftersom jag var intresserad av att höra vad var och en av 

pedagogerna hade för åsikter och tankar kring ämnet anser jag att enskilda intervjuer gjorde 

mest rättvisa åt deras enskilda tankar.  

7.2 Resultatdiskussion 
	  
Under resultatdiskussionen diskuterar jag resultatet av min intervjustudie och kopplar detta 

till tidigare forskning. Jag börjar med att besvara min första forskningsfråga: 

 

• Vilka föreställningar om barns perspektiv beskriver pedagoger i förskolan? 

7.2.1 Barns perspektiv i vardagen på förskolan 
 

Intervjustudien visar att barns livsvärldar och barns perspektiv har ett sammanhang för 

pedagogerna. Öhman (2009) förklarar att vuxna behöver finnas med barnen på deras villkor 

och att detta bör ske genom att närgranska barnen i deras livsvärldar. Detta kan då leda till att 

pedagogerna får tillgång till barns perspektiv. Men det krävs även att vuxna på förskolan 

reflekterar kring vad de ska göra med det de upptäcker när de närgranskar barnen. Arnér 

(2009) har givit sin syn på att vuxna som försöker ta barns perspektiv även behöver ta hand 

om vad de ser. Barn och vuxna bör närma sig varandra i varandras livsvärldar men vuxna bör 

reflektera kring att det alltid sker ur ett vuxenperspektiv för de vuxna (Johansson 2003). 

Barns perspektiv är som jag nämnt tidigare komplext och det är inte bara att närma sig detta 

perspektiv för de vuxna. Det är av stor vikt att även reflektera kring vad vuxna kan göra med 

det de ser så barnen upplever att vuxna har försökt ta barns perspektiv. Det är av stor vikt att 

vuxna på förskolan reflekterar kring vad de ser och hör när de närgranskar barnen så de får en 

möjlighet att tänka efter vad de kan göra med det de upptäcker i sin närgranskning av barnen. 

Då ökar möjligheten till att ta barns perspektiv. 
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Vuxna kan aldrig ta barns perspektiv, däremot kan vuxna sträva efter att närma sig barns 

perspektiv (Arnér och Tellgren 2006). Arnér (2009) förklarar att vuxna behöver välja barns 

perspektiv för att kunna hålla fast vid det. Hon pekar på vikten av att prata med barnen och 

lyssna på barnen för att närma sig barns perspektiv. Tellgren (2004) och Jonsdottir (2007) 

menar att vuxna på förskolan bör ägna sig mer åt att interagera i samspelet barnen emellan 

och på så sätt komma närmare barns perspektiv, då ökar möjligheten för förskolan att 

utformas för förskolebarnens bästa. Att lyssna på barnen är en viktig del i vuxnas försök att 

närma sig barns perspektiv (Halldén 2003). Halldén påpekar även att det är av stor vikt att 

förstå att det vi hör tolkas utifrån ett vuxenperspektiv. Enligt tidigare forskning kan jag utläsa 

att de flesta forskare är överens om vad barns perspektiv kan vara. Jag kan se att tidigare 

forskning även är överens om att dessa närmanden alltid präglas av ett vuxenperspektiv 

eftersom det tolkas av vuxna. Men hur detta ska gå till i vardagen på förskolan när pedagoger 

upplever en stress över för lite tid och för stora barngrupper finns ingen forskning kring som 

jag hittat. Barngrupperna har varit stora under en längre tid så det är inte något nytt. Att lyssna 

på barnen och prata med barnen är vägen till att ta barns perspektiv enligt tidigare forskning 

men tyvärr anser pedagogerna i verksamheten att detta inte alltid hinns med. Jag kan genom 

min intervjustudie se att detta är deras föreställning om hur man närmar sig barns perspektiv 

men att de tycker det är svårt att kunna genomföra det hela tiden i vardagen på förskolan. Att 

sedan ta hand om det som barnen uttrycker blir även det svårt att hinna med enligt 

pedagogerna.  

   

Intervjustudien visar att pedagogernas föreställning om barns perspektiv innefattar delaktighet 

och inflytande. Har barnen inflytande på vardagen i förskolan och är delaktiga i utformningen 

av vardagen ökar pedagogernas möjlighet att ta barns perspektiv. Pedagogerna anser vidare att 

om de är trygga i sin yrkesroll, trygga i sitt uppdrag, med de yttre ramarna och med kollegor 

menar pedagogerna att de får större möjlighet att lyssna in barnens tankar och intressen i 

vardagen på förskolan. Detta menar pedagogerna ökar deras möjlighet att närma sig barns 

perspektiv. Pedagogerna menar att alla barn behövs i förskolan oavsett behov, de anser att 

olikheter skapar mångfald. 

	  

7.2.2 Lpfö98/2010 som stöd för att närma sig barns perspektiv 
	  
I Lpfö98/2010 kan vi läsa att förskolan bör se till varje barns enskilda behov utifrån 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande och att verksamheten inte kan utformas på 

samma sätt överallt. Resurser bör fördelas utifrån barnens enskilda behov. Vad betyder då 
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barns perspektiv i förhållande till dessa ord i Lpfö98/2010? För att se vad varje enskilt barn 

har för behov och hur de kan få möjlighet att uppleva trygghet och lärande, kan vuxna i 

förskolan som Öhman (2009) föreslår närgranska barnen utifrån deras specifika behov och 

intressen. Jag anser att först då kan vuxna närma sig barns perspektiv i dessa påståenden. 

Genom intervjustudien går att utläsa att pedagogerna anser att Lpfö98/2010 är till hjälp för 

pedagogerna, de menar att de upplever trygghet genom att de kan luta sig mot läroplanen. Att 

se varje barn utifrån deras behov kan jag se är föreställningar pedagogerna i intervjustudien 

strävar mot. Pedagogerna anser att läroplanen och dess mål skapar en möjlighet för 

pedagogerna att närma sig barns perspektiv. 

 

Kopplingen mellan läroplanens krav att barn i förskolan ska lära sig exempelvis matematik, 

naturvetenskap m.m kan av pedagogerna upplevas som att leken glöms bort. Precis som 

Corsaro (2011) och Alison & Prout (1997) skriver om barndomen som en tid som i huvudsak 

har fokus på att slussas in i vuxenlivet blir förskolan en plats där barn slussas in och förbereds 

för vuxenlivet medan barndomens varande här och nu förringas. När jag analyserar 

intervjumaterialet kan jag se att pedagogerna anser att Lpfö98/2010 kan upplevas som 

stressande. En pedagog uttrycker sig i intervjun kring läroplanen och barns lek: 

 
Barn måste få vara barn och bara leka ibland utan att ha ett syfte ur läroplanen. 

 

Jag tycker detta citat är ett väldigt talande uttryck för hur läroplanen kan påverka pedagogerna  

i vardagen på förskolan. Jag tolkar det som att pedagogerna ibland kan ha svårt att låta barnen  

”bara leka” då de känner en press att prestera något konkret ur läroplanen. Vad är det i 

Lpfö98/2010 som stressar och hur kan detta förvandlas till en möjlighet istället? 

	  
 

Nedan besvarar jag min andra frågeställning utifrån tidigare forskning och intervjustudien. 

 

• Hur beskriver pedagogerna att de konkretiserar barns perspektiv i det dagliga arbetet? 

7.2.3 Lyssna 
	  
En viktig del som pedagogerna i samband med barns perspektiv tar upp är barns inflytande 

och delaktighet. De anser att genom att göra barnen delaktiga och ge barnen inflytande ökar 

pedagogernas möjlighet att närma sig barns perspektiv. När barnen får vara med och 

bestämma vad de gör under sin dag på förskolan tänker pedagogerna att barnen är delaktiga, 

men är det det barnen anser vara delaktighet? Där kan man fundera kring vad ordet 
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delaktighet innebär för barn och vad det innebär för vuxna. Jag tolkar min intervjustudie som 

att pedagogerna likställer barns inflytande och delaktighet med barns perspektiv. Men är detta 

verkligen barns perspektiv eller är det ett barnperspektiv sett ur ett vuxenperspektiv? Jag 

förstår intervjumaterialet från min studie som att de vuxna anser att delaktighet för barnen 

innebär att barnen får vara med och bestämma vad som sker under dagen på förskolan, men 

om barnen inte upplever att de är delaktiga menar jag att det antagligen skulle kunna innebära 

något annat för barnen. Intervjumaterialet visar att pedagogerna anser att de på ett sätt gör 

barnen delaktiga när de antar vad barnen vill och är intresserade av men att pedagogerna 

samtidigt anser att de inte frågar barnen, och att de inte får barnen till att ifrågasätta mer i 

vardagen på förskolan. En återkommande aktivitet för att närma sig barns perspektiv som 

pedagogerna återigen påpekar är att lyssna på barnen.  Det är viktigt att förstå att delaktighet 

och inflytande inte kan likställas med barns perspektiv. Det kan däremot vara ett sätt att 

närma sig barns perspektiv. När pedagogerna återkommer till tiden och stora barngrupper som 

press och hinder till att närma sig barns perspektiv kan man fråga sig hur vuxna i förskolan 

ska komma förbi dessa hinder. Att hitta små stunder i vardagen tillsammans där vuxna möter 

barnen här och nu kan vara en väg. Det behöver inte alltid vara så stort projekt att möta varje 

barn utifrån deras behov utan fånga de små tillfällena så barnen upplever sig lyssnade på i sin 

vardag på förskolan trots tidspress och stora barngrupper. Även att dela in barnen i mindre 

grupper, inte alltid vara tillsammans hela barngruppen och alla pedagoger kan ses som en 

möjlighet att närma sig barns perspektiv. 

	  
Vuxna behöver lyssna på barnen, inte enbart det verbala språket utan även kroppsspråk och 

mimik för att närma sig barns perspektiv (Johansson 2003). Halldén (2003) menar även hon 

att lyssna är en viktig del i vuxnas försök att närma sig barns perspektiv. Hon uttrycker att det 

är viktigt att lyssna på barnen och koppla det till de samhälleliga förhållanden som råder i 

samhällets struktur. Jag kan utläsa ur min intervjustudie att pedagogerna anser att de bör 

lyssna på barnen och samtala med barnen för att närma sig barns perspektiv. Pedagogerna 

diskuterade inte enbart kring det verbala språket, utan även kroppsspråket och mimiken som 

just Johansson (2003) påpekar. Men som Arnér (2009) beskriver är det viktigt att även ta hand 

om vad man hör och ser. Detta tror jag är en del som lätt kan missas på förskolan. De vuxna 

försöker lyssna på barnen men att sedan reflektera kring vad som sagts kan nog lätt falla bort. 

Detta var något som inte diskuterades så mycket i min intervjustudie, att reflektera kring vad 

barnen säger och gör. Men precis som Arnér (2009) beskriver är detta en viktig del i vuxnas 

försök att närma sig barns perspektiv. 
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För att möta barn i behov av särskilt stöd anser pedagogerna att de går till väga på ungefär 

samma sätt som med alla barn. I vissa fall behöver de komplettera kommunikationen med 

bilder, tecken och kommunikationskartor. Här kommer tiden in som en faktor som försvårar 

deras försök att ta alla barns perspektiv. Det ser ut som att barnen som kräver lite mer tid till 

kommunikation hamnar i kläm i stressade och tidspressade situationer då kommunikationen 

kräver mer tid för att lyssna och förstå alla barn. Broberg & Hagberg (2013) påpekar att för 

barn i behov av särskilt stöd är det viktigaste för pedagogerna att se vad som är tillräckligt bra 

för det enskilda barnet och få till ett fungerande samspel mellan pedagoger och barnet. De 

fortsätter med att uttrycka att dessa barn behöver mer tid av pedagogerna än vad en ”vanlig” 

förskoleavdelning oftast kan ge. Dessa barn behöver få skapa en trygg tillit till först en 

anknytningsperson på förskolan och få möjlighet att i lugn och ro samspela med en vuxen och 

några få barn. Det finns ett samband mellan pedagogernas reflektioner kring möten med 

”sköra barn” och det Broberg & Hagberg (2013) uttrycker kring detta. Pedagogerna anser att 

det i tidspressade situationer är svårt att hinna med alla barn inklusive de barn som är i behov 

av särskilt stöd och mer lugn och ro. Broberg & Hagberg (2013) menar att grunden är att ge 

dessa barn mer tid, mindre barngrupp och möjlighet att ibland bara vara med en vuxen. Där 

kommer såklart dilemmat in med stora barngrupper och ibland personalbrist. För att komma 

åt detta problem kan närgranskning av barnen och barngruppen vara en väg att gå. Att få syn 

på vilka barn som samspelar bäst tillsammans och hitta deras intressen och motivation så 

aktiviteterna på förskolan kan anpassas efter barnens intressen. Helt ”enkelt” försöka närma 

sig barns perspektiv för att upptäcka dessa områden.  

	  
Barndomen kan vara svår att se som en strukturell form av livet när vuxna väljer att se just 

barndomen som en förberedelse för vuxenlivet (Corsaro 2011). Han uttrycker att vi bör 

studera barnen i deras miljö och kontext, för att förstå barndomen. Han uttrycker att i 

förskolan skapar barn sin egen kultur tillsammans med kompisar där vuxna inte alltid är 

delaktiga. Men trots det är det ändå de vuxna som styr över barnen och deras barndom. Alla 

barn har samma grundläggande behov av kärlek och trygghet beskriver Woodhead (1997). 

Han menar att de andra behoven barnen har kan vuxna enbart få syn på genom att lyssna på 

barnen och fråga barnen. De vuxna styr över barnen och vuxna tänker långsiktigt och barn 

tänker mer här och nu enligt Dahlgren & Hultqvist (1995). Vuxna ger sig själva 

företrädanderätt i att det långsiktiga är det rätta och är inte alltid så intresserade av att lyssna 

på vad barnen har att säga (Dahlgren & Hultqvist 1995). Vuxna kan försöka förstå vad barn 

säger men det tolkas ändå alltid utifrån ett vuxenperspektiv av de vuxna. Vad vi vuxna har för 

syn på barndomen påverkar även vår barnsyn och detta kan leda till vad vi har för tankar 
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kring barns perspektiv (Johansson 2003). Som James & Prout (1997) skriver så behöver vi 

vuxna reflektera kring vilken klasstillhörighet, kön och etnicitet barnen befinner sig inom 

eftersom även detta kan ha en påverkan på hur vuxna närmar sig barns perspektiv. De 

hänvisar till att barns perspektiv påverkas av dessa faktorer och detta bör de vuxna kring 

barnen ha i åtanke när de reflekterar kring barns perspektiv. Det finns alltså en 

samstämmighet mellan forskning och de intervjuade pedagogerna att just lyssna på barnen är 

en viktig aktivitet när vuxna vill närma sig barns perspektiv. För att kunna lyssna på barnen 

behöver vuxna vara intresserade av att höra vad barnen har att säga. Lyssna går att göra på 

olika sätt för att närma sig barns perspektiv och då ökar ett aktivt lyssnande möjligheterna. Att 

vuxna sedan behöver reflektera kring vad de hört och sett och fundera kring vad de kan göra 

med denna information och att samtidigt vara medvetna om att tolkningen är ur ett 

vuxenperspektiv är en väg att nå barns perspektiv. Corsaro (2011) uttrycker att vuxna bör 

studera barn i deras miljö och kontext. Detta kan jag se att pedagogerna uttrycker i 

intervjustudien. De försöker se barnen i deras vardag på förskolan och i de sammanhang de 

befinner sig i för att närma sig barns perspektiv. 

 

Grunditz (2013) skriver om barns kamratkultur på vilan på en småbarnsavdelning. Där barnen 

innan de somnar ägnar tiden åt olika saker som att prata och leka med varandra och saker de 

har med sig på vilan. Pedagogerna försöker få alla barn att ligga ner och vila genom blickar, 

ord och handlingar. Här kan man se ett exempel där pedagogerna inte lyckas ta barns 

perspektiv då deras fokus ligger på aktiviteten vila, alla barn ska somna. Jag kan se detta som  

ett led i en för pedagogerna tidspressad situation, de ska lägga ca 16 stycken barn under en 

inte alltför lång tid. På grund av tidspress och antal barn minskar möjligheten att stanna upp 

och försöka förstå vad barnen som inte väljer att somna på en gång verkligen gör, att försöka 

närma sig barns perspektiv. Detta är ett exempel som kan kopplas till min intervjustudie där 

många pedagoger upplevde tiden och stora barngrupper som ett hinder till att få möjlighet att 

närma sig barns perspektiv. Hade tiden inte varit under press och barnantalet varit mindre 

hade antagligen möjligheterna för pedagogerna att stanna upp och verkligen se och lyssna på 

barnen ökat. Genom min intervjustudie kan jag utläsa att se och lyssna på barnen är något 

som pedagogerna upplever vara ett redskap att få möjlighet att ta barns perspektiv. Samtidigt 

visar Grunditz (2013) studie på att det finns möjlighet för pedagogen att ta barns perspektiv 

trots tidsbrist och många barn. Ett exempel Grunditz (2013) tar upp i sin avhandling handlar 

om en pedagog som lägger barn under tidspress men under tiden hon lägger några barn har 

hon hört och sett de lekande barnen och väljer att gå in i leken för att kunna bryta den på ett 

lekfullt sätt och hjälpa barnen att komma till ro och somna. I min intervjustudie diskuterade 
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en pedagog stressen och hur olika de vuxna reagerar på stress. Detta exempel ur Grunditz 

(2013) studie menar jag visar på att pedagogen kan möta barn i deras livsvärld även om 

situationen är stressad om pedagogen kan hantera dessa situationer och inte själv bli alltför 

stressad. Detta är såklart inte det enklaste att göra i alla situationer som uppstår under en dag 

på förskolan om förutsättningarna inte är de bästa, men att ha detta som mål att sträva mot kan 

öka pedagogers möjlighet att närma sig barns perspektiv. Tiden som upplevs knapp vid flera 

tillfällen för pedagogerna i min intervjustudie kan upplevas som något som vi vuxna inte styr 

helt över. Det är många saker som ska hinnas med under en dag på förskolan. Om 

pedagogerna känner sig maktlösa inför tidsfrågan bland annat på grund av för stora 

barngrupper, hur upplever då barnen tidsfrågan? Flera situationer under en dag på förskolan är 

tidsanpassade som de vuxna styr över. Detta har framkommit som ett hinder i att närma sig 

barns perspektiv i min intervjustudie. Om både barn och vuxna på förskolan upplever sig 

maktlösa i denna fråga, vem är det då som besitter makten över den – tiden? 

 

I min intervjustudie uttryckte en pedagog att hen vet vad barnen tänker. Hen säger ”barn 

tänker mycket mer konkret och bildligt än vad vi vuxna gör”. Men frågan är hur vet hen det? 

Vem har tolkningsföreträde på vad barnen tänker? Vi vuxna har föreställningar kring vad och 

hur barn tänker, men stämmer dessa? Här kopplar jag det till som Johansson (2003) påpekar 

att det vi tolkar alltid färgas av ett vuxenperspektiv, vi vuxna verkar alltid anse att vi har 

tolkningsföreträde före barnen just för att vi är vuxna och barn är barn. Vi behöver se barnen 

för de barn de är som egna individer i sin socialisation i sin värd som både Corsaro (2011) och 

Halldén (2003) påpekar. Det är lätt att vi vuxna ger oss själva tolkningsföreträde och tar 

många saker för givet när det gäller just barn. Nu kan det vara så att just genom detta 

uttalande som pedagogen gjorde kring hur barn tänker finns något att luta sig mot, detta var 

inget jag frågade vidare kring. Det kan ju vara så att pedagogerna har pratat och lyssnat på 

barnen och vet genom barnens ord att barns tankar är konkreta och bildliga. Men jag anser 

ändå att detta är ett bra exempel på när vuxna tar ett vuxenperspektiv och ger vuxna 

tolkningsföreträde. Om vuxna blir mer observanta på det ökar möjligheten att reflektera mer 

kring vilka förutfattade meningar vi har innan vi tolkar barnens handlingar och ord. Vuxna 

behöver lyssna på barnen och samtala med barnen om saker som vuxna antar kring barnen, i 

detta fall barnens tanker. Detta kan även leda till att vuxna kan närma sig barns perspektiv. 

 

Att som pedagog vara lagom engagerad men ändå engagera och locka med barnen kan ibland 

upplevas som kontraster i vardagen på förskolan. Genom intervjumaterialet kan jag se att 

pedagogerna är måna om att möte varje barn i deras speciella intressen och behov här och nu.  
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Men att de samtidigt är observanta på att de inte vill ta över barnens entusiasm. Jag kan även 

utläsa av intervjumaterialet att pedagogerna upplever engagerade föräldrar som både hinder 

och möjlighet för att forma verksamheten utifrån barnens intressen och behov. Även här 

handlar det om att lyssna på barnen och lyssna på föräldrarna för att få en möjlighet att närma 

sig barns perspektiv. 

   

Genom att ha yttre ramar på förskolan skapas trygghet för barn. Trots detta upplever 

pedagogerna en frustration att inte kunna lyssna in barnen hela tiden under dagen på förskolan 

på grund av de yttre ramarna som pedagogerna upplever att de själva inte styr över. Vad 

skulle hända om de yttre ramarna togs bort på förskolan? Skulle tryggheten på förskolan 

finnas kvar sett ur ett barns perspektiv? Om det inte är pedagogerna som styr över dessa yttre 

ramar, vem bestämmer dem? 

7.2.4 Barns och vuxnas olika utgångspunkter 
	  
Pedagogerna hänvisade till att lojalitet mellan kollegor ibland kan vara svårt när de samtidigt 

ska/vill ta barns perspektiv. En pedagog tar upp ett scenario om att om en kollega kränker ett 

barn och att pedagogen då ställer sig på barnets sida och försöker lyfta barns perspektiv i 

diskussion med kollegan. Detta upplever pedagogen som att det inte känns bekvämt att gå 

emot sin kollega men samtidigt menar hen att hens ansvar och uppdrag är barnen och då 

behöver hen hjälpa barnen i sådana situationer genom att försöka lyfta deras perspektiv. 

Svaleryd & Hjertson (2012) hävdar att barn behöver ha kunskap om sina rättigheter och vart 

barnen kan vända sig och få stöd när sådana situationer uppstår. För att vuxna på förskolan 

ska kunna jobba aktivt med dessa frågor tillsammans med barnen behöver först de vuxna vara 

klara över var de står i sin värdegrund kring mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar. Att ha ett aktivt arbete med mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar mellan vuxna och barn på förskolan kan leda till att 

skapa trygghet i barnens vardag menar Svaleryd & Hjertson (2012).  Om det finns en levande 

dialog kring dessa stora frågor mellan pedagogerna på förskolan kan detta medföra att 

kränkningar mot barn inte behöver uppstå. Om det ändock uppstår kan dessa reflektioner 

kring demokratisk värdegrund leda till att det blir enklare att ta upp en dialog kollegor 

emellan kring eventuella kränkningar. Genom sådana åtgärder kan möjligheterna öka att möta 

alla barns behov. Genom att ha en dialog kring barns rättigheter och en demokratisk 

värdegrund kan pedagogernas möjlighet att närma sig barns perspektiv öka. 

 

Johansson (2003) tar upp barns perspektiv kontra makt. Makt kan ses ur olika synvinklar, men 
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ur en synvinkel har de vuxna på förskolan makt över barnen. Det är de vuxna som bestämmer 

när vissa aktiviteter ska ske. Matsituationen är en sådan aktivitet. Den är på ett visst klockslag 

och det finns inte så stora möjligheter på de flesta förskolor att påverka denna tidsram. Hur 

kan man då se på detta i en maktfråga? Vem besitter makten över att maten bör ätas ett visst 

klockslag? Vuxna kan tolka en sådan situation som att de vuxna vet av erfarenhet att barn 

behöver äta lunch mitt på dagen för att orka med resten av dagen och må fysiskt bra. Men 

försöker vi närma oss barns perspektiv så kan detta krocka när barnen har gått in i en lek och 

inte vill bryta den. Som pedagog kan man närma sig barnen på olika sätt och ibland få med 

leken som en del av matsituationen. Men är detta ett sätt att som vuxen utöva sin makt över 

barnen, att manipulera dem till att komma och äta när vi vuxna anser att maten bör intas? 

Detta är en fråga som Johansson (2003) ställer sig i sin diskussion kring hur pedagoger kan 

närma sig barns perspektiv. I min intervjustudie framkom att de flesta pedagoger upplever att 

barnen inte har så mycket inflytande över just tiden när bland annat maten ska intas, men att 

barnen blir delaktiga i denna aktivitet utifrån barnens intressen på ett plan. Barnen får vara 

med och bestämma över var de ska sitta och till viss mån vad de ska äta och de får vara med 

och bestämma vad samtalsämnet under matsituationen ska innehålla. Men vem som besitter 

makten under denna situation är ändock en fråga som kvarstår? Att barn är delaktiga i 

matsituationen är inte detsamma som att barns perspektiv lyfts. Genom min intervjustudie kan 

jag utläsa att pedagogerna ibland likställer inflytande och delaktighet med barns perspektiv. 

Men även i situationer som beskrivits ovan är det av vikt att lyssna och prata med barnen för 

att få reda på hur de tänker och känner inför dessa situationer. Först då kan vuxna närma sig 

barns perspektiv även i dessa situationer. 

    

Analysen av intervjumaterialet visar att pedagogerna återkommer till att tiden är en viktig 

faktor för att kunna se och höra barns tankar och genom detta kunna försöka förstå sig på 

barns perspektiv. Men samtidigt så råder vi vuxna inte alltid över tiden. Hur kan vi trots 

tidsbrist möta barnen i deras perspektiv i den ibland stressiga vardagen på förskolan? 

	  

7.3 Slutsats – Konsekvenser för arbetet som specialpedagog 

7.3.1 Pedagogiska miljöer – ett sätt att närma sig barns perspektiv? 
	  
Ett sätt att närma sig barns perspektiv som inte pedagogerna nämnt är att titta på de 

pedagogiska miljöerna. Enligt Nordin-Hultman (2009) är de pedagogiska miljöerna viktiga 

för att möta alla barn där de befinner sig här och nu. Detta påverkar barnens möjlighet att 

utvecklas i dessa miljöer. Om miljön är inspirerande och motiverande för barnen utifrån deras 
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intressen och behov ökar möjligheterna både att möta barnen i deras perspektiv och att 

utvecklas, lära och behålla koncentrationen.  

    

Jag anser att de pedagogiska miljöerna har en oerhört stor inverkan på både hur vuxnas 

barnsyn visar sig och hur barn får möjlighet att utvecklas utifrån varje barns enskilda behov. 

Genom min intervjustudie kan jag se att pedagogerna som Öhman (2009) uttrycker 

närgranskar barnen i deras vardag på förskolan och utifrån det de ser försöker anpassa miljön 

utifrån barnens behov men de har inte nämnt detta i intervjustudien som en väg att närma sig 

barns perspektiv. Genom att tillsammans med barnen utforma de pedagogiska miljöerna 

utifrån barnens behov och intressen, utifrån att lyssna på barnen och närgranska barnen kan 

vuxna närma sig barns perspektiv. Detta kan vara ett område där specialpedagogen kan hjälpa 

till att få syn på den pedagogiska miljön och involvera barnen i denna. 

7.3.2 Barnsyn och barndom 
	  
Som Johansson (2003) uttrycker hänger vår barnsyn ihop med vår människosyn och barn bör 

ses som just barn och inte enbart människor som är på väg in i vuxenlivet. Hon menar att ser 

vi barnen enbart som individer som är på väg att bli vuxna brister vi i vår möjlighet att se 

barnen för de barn de faktiskt är. Hon pekar på att vuxna behöver närma sig barnens livsvärld 

för att få möjlighet att ta barns perspektiv.  

    

Eilard (2010) hänvisar till sociologen Nick Lee som menar att vuxenvärlden inte behöver vara 

normen för vad som är rätt och färdigt. Han konstaterar att vuxna kan behöva uppmanas att 

leva kvar lite mer i barndomen för att kunna möta barnen i deras livsvärld. Samtidigt menar 

han att barn får allt högre krav på sig att vara ansvarsfulla samhällsmedborgare (Eilard 2010). 

Svalin Sundfeldt (2011) menar att vuxna behöver kunna hitta en balans i krav och 

förväntningar som ställs på barnets kompetens och detta kräver att vuxna sätter sig in i barns 

perspektiv. Oftast är det den vuxne som är auktoritär mot barnet. Är det en utjämning så blir 

den vuxne mindre auktoritär då den tar barns perspektiv och förstår den nya barndomen. Den 

vuxnas auktoritet jämnas ut och barnet blir mer lyssnat på (Svalin Sundfeldt 2011). Barn 

försöker närma sig den vuxenkultur som råder och förstå den utifrån deras egna perspektiv 

(Grunditz 2013). När vuxna och barn närmar sig varandras livsvärldar och får inblick i dessa 

kan både barn och vuxna närma sig varandras perspektiv och få en djupare förståelse för 

varandra och de krav och förväntningar som ställs på varandra. Även Halldén (2003) och 

Grunditz (2013) poängterar barndomens varande här och nu och att detta lätt kan glömmas 

bort av vuxna. Jag anser att det är viktigt att förstå att för att vi vuxna ska kunna göra som 
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Nick Lee menar, leva kvar mer i barndomen, behöver vi reflektera över att barndomen idag 

och barndomen vi vuxna befann oss i är olika barndomar och det är dagens barndom vi 

behöver försöka kliva in i för att närma oss den och för att närma oss barns perspektiv. 

Grunditz (2013) beskriver barndomssociologin som ett resultat av vad barn gör i sin vardag 

tillsammans med andra barn och vuxna och att barndomen bör sättas i sin kontext till den 

kultur och det samhälle vi lever i nu. Detta kan tolkas som för att vuxna ska kunna interagera 

med barn utifrån barnens vardag genom den kultur och det samhälle som påverkar vardagen 

behöver vuxna närma sig barns perspektiv. Detta så barnen upplever att de har en möjlighet 

att påverka sin vardag tillsammans med vuxna utifrån dagens samhälle och den kultur vi 

befinner oss i. Dessa dilemman är något specialpedagogen under till exempel handledning 

eller reflektionstid kan ta upp med pedagoger så pedagogerna får möjlighet att få syn på detta 

dilemma om de inte redan tidigare reflekterat kring detta. Reflekterar vuxna på förskolan 

kring barnsyn och barndom kan möjligheten att närma sig barns perspektiv öka. 

 

Leken i förskolan är barnens vardag. Barn leker oftast så fort de får möjlighet. Leken, 

lekstrategier och barnens kamratrelationer som Tellgren (2004), Grunditz (2013) och 

Jonsdottir (2007) forskat kring är något pedagogerna i min studie inte tagit upp som en 

möjlighet att närma sig barns perspektiv. Genom att försöka ta del av barnens barndom via 

leken, lekstrategier och kamratrelationer kan vuxna få möjlighet att närma sig barns 

perspektiv.  

7.3.4 Specialpedagogens roll i att närma sig barns perspektiv på förskolan 
	  
Utifrån intervjustudien och tidigare forskning finns det vissa områden som jag ser som extra 

viktiga för att närma sig barns perspektiv. Dessa är lyssna, närgranska, barndom och 

pedagogiska miljöer. Jag anser att specialpedagogens roll i att lyfta dessa områden kan vara 

just genom handledning och reflektions tid. Det kan göras på olika sätt beroende på vad 

pedagogerna anser vara av intresse. Ett sätt är att ha diskussioner och reflektioner kring detta. 

Ett annat sätt kan vara att läsa en del litteratur kring dessa områden och sedan diskutera hur 

pedagogerna kan använda sig av det i sitt vardagliga arbete. Filma olika situationer under 

vardagen i förskolan och sedan reflektera kring barns perspektiv utifrån begreppen lyssna, 

närgranska, pedagogiska miljöer och barndom kan vara en annan väg att gå. Dessa förslag 

menar jag att specialpedagogen på förskolan kan utgå från för att hjälpa pedagogerna att 

närma sig barns perspektiv i vardagen på förskolan. Men att pedagogerna som Öhman (2009) 

uttrycker närgranskar barnen och finnas med barnen i deras vardag och livsvärld anser jag 

vara ett sätt att närma sig barns perspektiv. Även att interagera med barnen i deras lek på 
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förskolan som Tellgren (2004) poängterar anser jag kunna vara ett sätt att som vuxen närma 

sig barns perspektiv. 

 

Mitt syfte med denna uppsats var att bidra med en djupare förståelse kring begreppet barns 

perspektiv.  Jag har undersökt vilka föreställningar pedagogerna på förskolan har om barns 

perspektiv och hur pedagogerna konkretiserar barns perspektiv i det dagliga arbetet. Denna 

studie kan bidra till en djupare förståelse kring barns perspektiv. Barns perspektiv är ett 

komplext begrepp som innefattar bland annat barndom. Jag hoppas att de som läser denna 

uppsats reflekterar kring vad barn och barns barndom har för koppling till barns perspektiv. 

Att barndomen påverkar barnen och att barnen är aktiva medskapare av sitt liv i dagens 

samhälle och att detta påverkar barns perspektiv. För att vuxna ska kunna närma sig barns 

perspektiv behöver vuxna reflektera över barn och barndomen och vad den innebär för barnen 

och vuxna som interagerar tillsammans i samhället. En fortsättning på denna studie skulle 

kunna vara att undersöka hur vuxna kan närma sig barns perspektiv via leken, kamratkulturer 

och lekstrategier, eller hur vuxna kan närma sig barns perspektiv genom den pedagogiska 

miljön. 
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Bilaga 1 
Frågeguide: 
 

1. Vad innebär barns perspektiv för dig? 
 

2. Vad innebär barnperspektiv för dig? 
 

3. Hur kan du som pedagog försöka ta ett barns perspektiv på förskolan? 
 

4. Vad finns det för möjligheter och hinder till att ta barns perspektiv på förskolan? 
 

5. Upplever du att barnen är delaktiga och har möjlighet att få sitt perspektiv synligt i 
vardagen på förskolan? 

 
6. På vilket sätt är barnen delaktiga och kan få sitt perspektiv synligt i vardagen på 

förskolan? 
 

7. Vad finns det för möjligheter och hinder till delaktighet och att få sitt perspektiv 
synligt för barnen i förskolans vardag? 

8. Är barnen mer eller mindre delaktiga i några speciella aktiviteter på förskolan? 
 

9. Om man tänker på barnen som befinner sig i speciella behov, hur kan du som pedagog 
ta deras perspektiv i vardagen på förskolan? 

 
10. Hur kan du som pedagog göra barn i speciella behov delaktiga i vardagen på 

förskolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


