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Sammanfattning 

 
I denna studie undersöks förskollärarens förhållningssätt på en förskola i mellersta 

Sverige. Syftet med studien är att undersöka förskollärarens förhållningssätt i sitt 

bemötande gentemot barn under samling. Deltagarna i studien var två förskollärare med 

förskollärarutbildning. Tidigare forskning visar att barn bemöts olika (Johansson 2003). 

Metoden som har använts är observationer där papper och penna har använts som 

verktyg. Utifrån data från observationerna har tre kategorier skapats. Dessa är barn 

tillåts prata rakt ut, barn bekräftas och barn förväntas vara tysta. Resultatet har 

analyserats utifrån Shiers(2001) delaktighetsmodell. I resultatet framkom att 

förskollärare har olika förhållningsätt genom att barn bemöts olika. Detta syns tydligt i 

de olika kategorier som jag har kommit fram till i min undersökning. I den första, barn 

tillåts prata rakt ut, sätter förskolläraren inga ramar eller förhållningsregler kring hur 

barnen pratar under samlingen. I den andra, barn bekräftas, lyssnar förskolläraren in det 

barnen säger och när ett barn berättar om en händelse ställer förskolläraren en fråga 

tillbaka. På detta sätt bekräftar förskolläraren det barnen har kommunicerat. I den tredje, 

barn förväntas vara tysta, ber förskolläraren barn som pratar att vara tysta och ger inget 

gehör till de barn som räcker upp handen. Tillsammans visar de tre kategorierna i 

undersökningen att det förhållningssätt förskollärare har påverkar barns delaktighet och 

inflytande under samlingar. 
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Inledning 

Hur förskollärare bemöter barn i förskolan är något som har intresserat mig sedan mina 

första kontakter med förskolans värld. Forskning visar att barn bemöts olika (Johansson 

2003). En del bemöter barn genom att stå och prata över barns huvud och tala till dem 

som att de inte förstår något alls. Hur upplevs detta ur ett barns perspektiv? Johansson 

menar att det i grunden handlar om våra egna perspektiv. Förskollärare har ett ansvar 

gentemot barn för att det ska få komma till tals, förstå deras intentioner samt ta barns 

perspektiv. För att kunna inta barns perspektiv menar Johansson att då behövs ett 

deltagande i barnets värld där kommunikation sker. Genom kommunikation som inte 

endast består av ord utan även gester och mimik bli det lättare att ta barns perspektiv. 

Vidare menar Johansson att det inte är fullt möjligt att helt inta barns perspektiv då en 

person inte kan flytta sig från en kropp till en annan.  

 

Ett annat förhållningssätt är att se barnen mer som en jämlik. Barn ses som en 

kompetent invid med egna tankar, åsikter och känslor. Vissa höjer aldrig rösten till barn 

utan barn förstår ändå när förskolläraren menar allvar. Enligt Åberg och Lenz Taguchi 

(2014) har förskollärare en skyldighet och det är att lyssna in varje barn när de söker 

förståelser för världen för att finna mening.  

 

Det ansvar som förskollärare har i sitt förhållningssätt gentemot barnen är att vara goda 

förebilder. Barn påverkas av förskollärarens barnsyn eftersom den yttrar sig i 

förhållningssättet. Jag vill ta reda på mer om förskollärarens förhållningssätt till barn. 

Finns det olika faktorer och olika stunder på dagen som påverkar förskollärares 

bemötande av barnen på förskolan? Kan stress, stora barngrupper eller att inte ha något 

mål med den aktivitet som utför ha med saken att göra?  

 

Jag har valt att göra en studie för att belysa förskollärarens förhållningssätt till barn. Ett 

av förskolans uppdrag enligt läroplanen för förskola (Skolverket 2018) är att 

utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik. För att barn ska få, känna och uppleva det 

har förskollärarens barnsyn, bemötande och förhållningssätt en viktig roll i det 

uppdraget. I förskolans uppdrag och värdegrund ska de värden och rättigheter som finns 

i FN:s konvention för barn genomsyra verksamheten. Förskolan utbildning ska se till 

barns bästa och en rättighet som barn har är att de ska få delaktighet och inflytande. 

Barn ska få reda på sina rättigheter. Barn ska få säga sina tankar och idéer och det är 

förskolan som skapar dessa förutsättningar för barn. För att barn ska få utöva inflytande 

och vara delaktiga i sin egen utbildning görs detta genom att förskolan tar till vara på 

barns åsikter och göra egna val. 

 

Förskollärarens ansvar enligt förskolans läroplan (Skolverket 2018) är att arbeta på ett 

sätt där barn aktivt deltar i demokrati. Barn ska få ett reellt inflytande över det innehåll 

och arbetssätt som finns på förskola. Undervisningen ska främja barn till delaktighet. 

Det är förskolläraren som ska planera och genomföra undervisningen utifrån läroplanen. 

Samt se till att barns tidigare erfarenheter och den kunskap som de har tas tillvara på. 

När förskolläraren i förskolan planerar undervisningen finns det didaktiska övervägande 

som de kan göra som vad, hur och varför. Dessa frågor kan användas för att styra 

undervisningen dit som hen vill samt för att hjälpa barn vidare i sina lärprocesser.  
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Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för mitt intresseområde. 

Jag har sökt i Pedagogisk forskning i Sverige samt i databasen ERIC med sökord som 

exempel ”preschool”, ”childrens participation” och ”preschool teachers approach”. 

Utifrån sökningarna har det som har varit aktuellt för studien valts ut. Forskning som 

har sökts fram i studiens syfte har gjorts genom artiklar, avhandlingar och litteratur 

kring förskollärarens förhållningssätt och bemötande. I studien har även forskning kring 

barns demokrati, delaktighet och inflytande valts ut. Barnsyn, barns perspektiv och 

makt även varit relevanta ord i sökningar till studien. Jag har företrädesvis valt litteratur 

på svenska. 

 

Barnsyn genom tiderna 

Enligt Vallberg Roth (2001) har det funnits fyra slags läroplansmönster Guds läroplan 

”patriarkal kod” 1800-1860 talet, Det goda hemmets och hembygdens läroplan 

”särartsbetonad samkod 1860-mitten av 1900-talet, Folkhemmets socialpsykologiska 

läroplan ”könsneutral likhetskod” mitten av 1900-talet till 1980-talet och Det situerade 

världsbarnets läroplan ”pluralistisk könskod” 1980 tills idag.  

 

Barnsynen under Guds läroplan var att pojkar och flickor var väldigt olika och skulle 

separeras under undervisningen. Då kyrkan hade stor betydelse i samhället var det även 

något som avspeglades i läroplanen och synen på barnet. Innehållet i Guds läroplan var 

med fokus på vad pojkar behövde och inte flickor. Synen på barnet under Det goda 

hemmets och hembygdens läroplan sågs ur ett mer socialpedagogiskt perspektiv och 

synen på barnet var mer att hen skulle uppfostras än att undervisas. Barn skulle ledas 

fram och synen på pojkar och flickor skiljdes fortfarande åt. Flickor sågs som små och 

sköra samt skulle ägna sig åt hussysslor medan pojkar ansågs vara starka stora byggare.  

 

Under Folkhemmets socialpsykologiska läroplansperiod hamnade fokus på demokrati 

och personlighetsutveckling. Synen på barnet var som likhetsbarn där pojkar och flickor 

ska uppfostras lika och där undervisningen gavs i vetenskaplig form. I Det situerade 

världsbarnets läroplan ses barnet mer ur ett kultursociologiskt perspektiv och ses som 

en äkta medborgare med kompetenser och demokratiska rättigheter. Barnets perspektiv 

lyfts och efterfrågas samt läggs ett eget ansvar på barnet än tidigare där de själva har ett 

ansvar för sitt livslånga lärande. Barnsynen kring barns lärande är att de lär utifrån olika 

situationer och specifika praktiker och kontexter.   

 

Barns perspektiv och delaktighet 

Finns det olika sätt att se på barn? Johansson (2003) skriver i sin analys Att närma sig 

barns perspektiv om tre olika teman som är att barn är medmänniskor, vuxna vet bäst 

och barn är irrationella. I barn är medmänniskor försöker den vuxne ta barns 

perspektiv. Genom att möta dom på deras villkor och anamma de erfarenheter, 

förmågor, upplevelser, behov som finns stärker vuxna barn som individer och de ses 

därmed också som medmänniskor. De ska även få komma till uttryck, bli lyssnade på, 

kompromissa och samtala.  

 

När vuxna vet bäst utgår hen utifrån sitt eget synsätt. Det egna synsättet är det som är 

rätt och barn behöver motgångar för att lära sig hantera dem. Den vuxne försöker se till 

barnets bästa och anser att hen gör det. Ska vi se till barns perspektiv blir det inte det 
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som kommer fram i vuxna vet bäst utan den blir underordnad. I temat barn är 

irrationella försöker inte ens den vuxne att ta barns perspektiv. Regler är viktiga och 

synen på fostran blir stor utifrån den vuxne och inte att följa barns intentioner.  

 

Vem som har makten på förskolan är något som blir tydligt i alla tre teman. Den vuxne 

har makten och frågan är hur hen hanterar makten och vad hen gör med den. Johansson 

(2003) lyfter i artikeln hur ambitionen är att vända makten för att det ska gynna barnet 

som är i en svagare och mer utsatt position. Genom att bli medveten om hur den vuxne 

använder sin makt kan det bli lättare att inta barns perspektiv. Makt kommer till uttryck 

i de etiska och pedagogiska synsättet samt förhållningssättet gentemot barn. Arnér och 

Tellgren (2006) ser också utifrån samtal med barn att makten är hos den vuxne och att 

det är rättigheter hos den vuxne som kommer före barnens rättigheter. 

 

För att kunna ta barns perspektiv är det en förutsättning att barn blir delaktiga och har 

inflytande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). För att barn ska kunna få 

inflytande och bli delaktiga innebär det att barn på förskolan ska kunna få uttrycka det 

som finns i deras ”ryggsäckar”. Ryggsäckar som är fyllda med erfarenheter, 

upplevelser, tankar, åsikter och känslor. Genom att närma sig barns perspektiv blir den 

vuxnes förhållningssätt viktigt där barn ska bli delaktiga som i sin tur leder till 

inflytande som tas till vara på. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att när 

barn blir hörda, sedda, lyssnade på, förstådda och deras intentioner blir respektfullt 

tagna på allvar blir barn delaktiga och får inflytande.      

 

Emilsons (2008) avhandling som handlar om kommunikationshandlingar mellan lärare 

och barn visar hur läraren påverkar barns möjligheter till delaktighet. En svag 

klassifikation och inramning samt lärarens sätt att närma sig barnets perspektiv ger 

möjligheter till delaktighet. Detta sker delvis genom att skapa en mening och dela en 

verklighet med barnet. Genom att använda denna typ av kommunikationshandling 

tolkar jag det som att barnen får en positiv bild av sitt lärande och att det därmed även 

känns som en meningsfull utveckling. 

 

Inramning är ett sätt att analysera kommunikation utifrån vem som kontrollerar vad i det 

som sker. I detta sammanhang handlar inramning om vilken grad av kontroll läraren 

har. När vi som i detta fall skriver om svag inramning, får det innebörden att läraren ger 

barnen stor del i att välja och påverka vilka aktiviteter och riktningar utbildningen ska 

innefattas av. Detta kan exempelvis innebära att förskolläraren låter barnen bestämma 

hur lång tid en aktivitet under samlingen ska få ta. Motsatsen blir då stark inramning 

som innebär att förskolläraren bestämmer om vad som ska undervisas på samlingen. 

 

Begreppet klassifikation handlar om vilka gränser läraren sätter för en aktivitet eller en 

undervisningssituation. En svag klassifikation innebär att gränserna för en aktivitet är 

otydliga. Detta kan ske genom en lek som startas av förskolläraren och inga tydliga 

regler är satta samt gränserna är otydliga. Det motsatta benämns som stark klassifikation 

och innebär att det finns en tydlig pedagogisk bild av hur, var, varför och när en 

aktivitet sker. Ett exempel på det i förskolans värld är samlingar.  
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Inflytande och demokrati 

Det ligger i förskollärarens ansvar enligt läroplanen (Skolverket 2018) att tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. I förskollärarens förhållningssätt 

innebär det att ge barn inflytande. Detta för att skapa en demokratisk grund där barns 

åsikter och synpunkter tas tillvara på och att de kan vara med och påverka beslut. 

Inflytande ska inte ses som samma sak som delaktighet. Barn kan vara delaktiga på 

olika aktiviteter utan att ha haft något som helst inflytande. Arnér (2006) skriver i sin 

avhandling att möjlighet till inflytande och delaktighet är en kärnfråga i det 

demokratiska samhälle som vi lever i. Resultatet i Arnérs avhandling visar att 

traditioner, regler och pedagogernas syn på barn samt den hänsyn pedagoger har till 

varandra styr arbetet i stor utsträckning. Studien visade även en oro som fanns hos 

pedagoger där ordningen på förskolan skulle störas om de lät barn få inflytande. 

 

Den vuxnes förhållningssätt påverkar hur barn blir delaktiga och får inflytande. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) sammanställer studier som gjorts och 

kommer fram till att barn behöver vara delaktiga för att kunna föra sin egen talan i såväl 

beslut och som i pedagogiska processer. För att den vuxne ska kunna ta ett barns 

perspektiv behövs kunskap i barns kunskapsbildning. I den vuxnes förhållningssätt 

krävs det att hen kan lyssna, ta in barnens värld och intressen samt att tolka det barnen 

vill förmedla. 

 

I samlingar som hålls på förskolor har förskolläraren möjlighet att ge barn inflytande. 

Dock visar det sig att barns inflytande är begränsat (Emilson 2008). Den lärarkontroll 

som fanns påverkade barns inflytande. I de fall då läraren hade en stark lärarkontroll 

samt styrde över kommunikationen och inte försökte närma sig barnets perspektiv fick 

barnen knappt något inflytande. I de fall då läraren hade ett mer kommunikativt 

förhållningssätt, stark lärarkontroll och samtidigt försökte närma sig barnets perspektiv 

fick barn mer inflytande under samlingen.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om ett förändringsarbete på förskolan där 

pedagogernas förhållningssätt blir viktigt och där demokrati samt etik tar plats. 

Författarna tar upp samlingar och vilka föreställningar pedagogerna har kring den 

aktiviteten. Det kommer fram att samlingar är ett sätt att förmedla något som de vill att 

barn ska lära sig eller få kunskap om. Samlingarna handlade inte om att ifrågasätta för 

vem samlingen var till för eller att inta barns perspektiv. Inte heller att försöka förstå 

vad barnen var intresserade av och vad de vill ha ut av samlingarna. När ett ointresse 

märktes på barnen och när de sa att det var tråkigt gjorde pedagogerna barnen delaktiga 

istället. Delaktigheten resulterade i att barnen fick inflytande och hade samlingar samt 

skapade innehållet i samlingen efter barnets nyfikenhet och intressen. I pedagogernas 

förhållningssätt blev att lyssna och höra vad barnen hade att säga en viktig del. 

 

Relationellt perspektiv 

Arnér (2009) beskriver ett relationellt perspektiv där möten är viktiga hos människor 

och där det samspelet har en betydelse. I alla relationer, möten och sammanhang 

människan hamnar i framträder det unika i samspelet och inget är det andra likt. 

Relationer hos människor är en förutsättning för att kunna förstå varandra. För att kunna 

inta ett barns perspektiv behövs en förståelse för annan människa och kunna sätta sig in 

i hens situation. Problem som uppstår i relationer läggs inte på individen utan kopplas 

till relationen i sig. Ett exempel på ett problem som skulle kunna uppstå är att under 
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samling i förskolan är det ett barn som gör allt för att få uppmärksamhet. Istället för att 

förskolläraren ser det som ett problem hos individen ser hen det ur ett relationellt 

perspektiv och gör barnet delaktig i samlingen istället. Det är inte längre ett problem 

utan det ligger i förskollärarens förhållningssätt. Barnet hade ett behov av att synas och 

bli delaktig vilket kan skapa mening för barnet.  

 

Det kompetenta barnet 

Vad är det kompetenta barnet och är det något som barn ska bli eller är? Emilson och 

Pramling Samuelsson (2012) ifrågasätter dokumentationen på förskolan. Genom den 

dokumentation som finns på förskolan framkommer även vilken syn på barnet som man 

har. Hur framställs barn? I de observationerna som har analyserats i studien visas det 

tydligt vad barn förväntas göra samtidigt som lärarna har en tendens till att bli styrande 

samt sällan tar barns perspektiv i utgångspunkten.  

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) betonas en syn på barnet som kompetent. 

Ett kompetent barn som är fullt av förmågor och som aktivt ska delta i sin egen 

kunskapsutveckling. För att kunna följa förskolans uppdrag och riktlinjer krävs det i 

förhållningssättet till barn att utgå från att barnet är fullt av möjligheter. För att det 

kompetenta barnet ska kunna komma fram krävs det i förskollärarens förhållningssätt 

att kunna stötta, ge tid, fokusera, se och lyssna till barnet.  

 

Den tidigare litteraturen som lyfts ovan visar att det finns olika sätt att bemöta och se på 

barn. Förhållningssättet hos pedagoger och förskollärare ser olika ut vilket leder vidare 

in på den här studiens syfte. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka förskollärares förhållningssätt till barn på förskolan. Studien 

avgränsas till bemötande av barnen under samlingen.  

 

Frågeställningar 

 Bemöter förskolläraren barn olika under samlingen? 

 

 Vilka olika sätt kan urskiljas i hur förskollärare bemöter barn? 

 

 

Metod 

I denna del beskrivs metodval, urval, genomförande, bearbetning och analys av data 

samt de etiska aspekterna 

 

Metodval 

Utifrån mitt syfte med undersökningen att studera hur förskollärare bemöter barn gjorde 

jag olika överväganden kring vilken metod jag skulle använda mig av. Vilken passade 

bäst för den här undersökningen? Första valet som jag övervägde var att göra intervjuer 

med förskollärare. Dock kan det finnas en risk att svaren inte överensstämmer med 

förskollärarnas faktiska bemötande av barnen. En intervjustudie skulle bli en studie av 

förskollärare uppfattningar av bemötande (Bryman, 2011). Mitt val av metod blev 
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därför att göra observationer av förskollärare. Denna forskningsstrategi innebär att 

fokus ligger på ord samt att det är ord som blir insamlad data. Eftersom studien handlar 

om hur barn bemöts, samt om de bemöts olika är samspelet och kommunikation med 

ord det som dokumenteras. I studien är det förskollärarna som är deltagare i studien och 

det är deras ord som har analyserats. Deltagarna studeras i ”den naturliga miljön” 

(Bryman, 2011). Den ”naturliga miljön” i den här studien blir förskolan eftersom det är 

förskollärarnas arbetsplats. Det är den platsen där de befinner sig dagligen. Min roll är 

att vara en icke deltagande observatör som dokumenterar vad som sägs under 

observationstillfället. 

 

Urval 

Jag har gjort ett målmedvetet urval av personer som ska delta (Bryman, 2011) för att jag 

vill se något specifikt i min undersökning på förskolan och kunna koppla det till mina 

frågeställningar. Det målmedvetna urvalet innebar i den här studien att valet av plats 

även var målinriktat. Jag kontaktade två förskollärare och berättade om den studie som 

jag skulle utföra. Båda förskollärarna tackade ja till att medverka. De två förskollärarna 

var kända för mig innan. Jag gav information om undersökningens utförande samt fick 

samtycke till deltagande av förskollärarna. De fick information om att de när som helst 

under undersökningens genomförande kunde avbryta trots att de tidigare gett samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2017). Hade den här studien gjorts under en längre tidsperiod hade 

urvalet sett annorlunda ut. Jag hade observerat fler förskollärare och från olika förskolor 

för att kunna få ett bredare resultat. I den här studien blev det sex observationstillfällen 

vilket det inte hade blivit om tiden funnits. Då hade jag haft fler tillfällen att observera 

samt flera att jämföra med och sannolikt hade resultatet sett annorlunda ut. 

 

Mitt val av personer berodde på att de hade en adekvat utbildning för syftet av denna 

studie det vill säga en förskollärarutbildning. Förskollärarna arbetar på en och samma 

förskola men på två olika avdelningar. Båda arbetar med barn som är tre till sex år 

gamla. På ena avdelningen gick tjugofyra stycken barn. Där arbetade fyra pedagoger 

och på den andra arbetade tre pedagoger och där gick det tjugotre barn. Båda 

avdelningarna bestod av en förskollärare och resten barnskötare. Jag valde att observera 

en fast aktivitet som skedde vid samma tidpunkt varje dag och det var samlingar.  

 

Genomförande 

Efter att fått godkänt av förskollärarna att de ville delta i studien samt efter 

förskollärarna hade fått information om de huvudkrav som finns enligt 

Vetenskapsrådets rekommendationer (2017) bokade vi in dagar och tider för när 

undersökningen skulle ske. Förskollärarna fick information om vad som skulle 

observeras och vilken metod som skulle användas i undersökningen. Den aktivitet som 

observerades var samlingen och den skedde på samma tid vid varje observationstillfälle. 

Fokus under observationerna var på hur förskolläraren bemöter barn. För att påverka 

deltagarna eller aktiviteten så lite som möjligt i studien valde jag att vara en icke-

deltagare observatör (Franzén, 2014).  

 

Vid sex olika tillfällen har jag observerat samlingar på förskolan. Längden på 

samlingarna varierade från sex minuter till femton minuter. Under samlingarna var jag 

endast en observatör som antecknade. I anteckningarna skrev jag inte ner riktiga namn 

på deltagarna för att ge anonymitet som det garanterats innan studien påbörjats. För att 

kunna registrera så mycket som möjligt att det som deltagarna sa använde jag mig av 



 

7 

 

förkortningar av bokstäver som F för förskollärare och B för barn samt en siffra för 

olika barn beroende på hur de satt i samlingen. Vid de tillfällen barn sjöng eller endast 

gjorde ljud antecknade jag med symboler.  

 

Bearbetning av material 

Efter observationerna har jag noggrant gått igenom det som jag har antecknat. Det som 

var otydligt antecknat och sådant jag inte förstod tog jag bort för att det inte skulle 

misstolkas. I genomgången av data har jag sökt efter skillnader och likheter. Utifrån 

dessa har tre kategorier skapats. Undersökningens data har analyserats för att hitta svar 

på de undersökningsfrågor som studien har, nämligen hur förskollärare bemöter barn 

under samlingen samt om det går att urskilja olika sätt att bemöta barn. Utifrån analysen 

framträdde tre kategorier: Barn tillåts prata rakt ut, Barn bekräftas samt Barn förväntas 

vara tysta. När kategorierna var klara har jag läst allt igen för att se om jag tolkade det 

på något annat sätt än det jag gjort tidigare (Stukát, 2011).  

 

Utifrån de kategorier som framkom analyserades de sedan med hjälp av Shiers (2001) 

analysmodell. Analysmodellen består av fem olika nivåer kring hur barn görs delaktiga. 

I de kategorier som framkom har jag i analysen tolkat det deltagarna har sagt och 

kopplat det till de olika nivåerna.   

Shiers analysmodell för barns delaktighet  

Shier (2001) har i sin forskning tagit fram en delaktighetsmodell som kan användas i 

verksamheter för att analysera barns delaktighet. Resultatet i detta arbete kommer att 

analyseras utifrån Shiers delaktighetsmodell. Förskollärarens sätt att göra barn delaktiga 

är det som analyseras. 

 

Shiers delaktighetsmodell utgår från artikel 12 i barnkonventionen om barns rättigheter. 

Artikel 12 handlar dels att barn har rätt att uttrycka sin åsikter och rätt att vara delaktiga 

i de beslut som handlar om deras egna liv. Delaktighetsmodellen är uppbyggd i fem 

olika nivåer. Utifrån varje nivå har Shier (2001) tydliggjort med tre kategorier som är 

öppningar, möjligheter och skyldigheter. Under dessa kategorier följer tre olika frågor. 

Frågorna är till för att kunna tolka barns delaktighet. 

 

 Öppningar i delaktighetsmodellen är när förskolläraren lyssnar på barn. Möjligheter är 

när förskolläraren arbetar på ett sätt som möjliggör att barn blir lyssnade på. 

Skyldigheter handlar om de policykrav som finns på förskolan vilket kan kopplas både 

till läroplanen och barnkonventionen.   

 

Nivå 1: Barn bli lyssnade till 

Den första nivån är att barn blir lyssnade till. Utifrån Shiers delaktighetsmodell gäller 

det att vara uppmärksam och förskolläraren ska lyssna till det barnet på eget initiativ 

säger. Inom öppningar i nivå handlar det om att förskolläraren är villiga att lyssna på 

barn. I möjligheter handlar det om förskolläraren arbetar på ett sådant sätt som 

möjliggör att barn blir lyssnade på. Inom skyldigheter handlar det om det är ett 

policykrav att barn ska bli lyssnade på.  

 

Nivå 2: Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

Den andra nivån i Shiers delaktighetsmodell handlar om hur förskolläraren är engagerad 

och ger stöd till barnen att uttrycka sig i sina åsikter samt synpunkter. I öppningar inom 

nivå två handlar om förskolläraren är beredd att stödja barn så att det kan uttrycka sig. I 
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möjligheter handlar det om förskolläraren har tillgång till de olika arbetsmetoder och 

aktiviteter som krävs för att kunna stötta barn i att uttrycka sig. I skyldigheter framgår 

det om hur policykraven är på förskolan angående barns rättigheter till att få stöd i att 

uttrycka sina åsikter och rättigheter. 

 

Nivå 3: Barns åsikter och synpunkter beaktas 

Den tredje nivån handlar om att barns åsikter och synpunkter ska tas hänsyn till. Det 

kan handla om att barns åsikter har tagits hänsyn till i olika beslut på förskolan. I 

öppningar handlar det om hur förskolläraren är redo att ta hänsyn till barns åsikter samt 

synpunkter. Under kategorin möjligheter ska barns åsikter och synpunkter möjliggöras i 

beslutsprocesser som sker på förskolan. Inom skyldigheter handlar det förskolans 

styrdokument och skyldigheter till att barns åsikter och synpunkter tas hänsyn till. 

 

Nivå 4: Barn involveras i beslutsfattande processer 

Den fjärde nivån handlar om att barn är aktiva deltagare i de beslutprocesser som sker 

på förskolan. Det handlar inte om att endast ta hänsyn till barns åsikter och synpunkter 

utan nu ska de vara delaktiga. Barns delaktighet i beslut på förskolan innebär att de får 

inflytande i verksamheten. I öppningar gäller det att förskollärare är beredd att göra 

barn delaktiga i beslutsprocesser. I möjligheter handlar det om att förskolläraren har ett 

arbetssätt och metod som gör att barn blir deltagare i beslutsprocesser. I skyldigheter 

handlar det om förskolans policykrav till att barn ska vara involverade i de olika beslut 

som tas på förskolan. 

 

Nivå 5: Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 

Den femte nivån handlar om förskollärarens beslut att låta barn få makt kring olika 

beslut som ska tas. Med makt kommer även ett ansvar och det innebär att barn har ett 

ansvar i de beslut som de är med och fattar. De beslut och ansvar som följer ska vara 

utifrån barns olika utvecklingsnivåer och förståelse för beslutsprocesser. I öppningar 

krävs det att förskolläraren är villig at dela med sig av inflytande och ansvar med barn. I 

möjligheter ska det finnas olika arbetssätt och metoder som ser till att ge barn möjlighet 

till att dela inflytande och ansvar över beslut med förskolläraren. I skyldigheter handlar 

det om förskolans policykrav till att barn och förskollärare delar inflytande och ansvar i 

beslut om på förskolan. 

 

 

Resultat 

Här redovisas resultatet av observationerna av samlingar. Observationerna utfördes vid 

sex tillfällen. I tabellen nedan anges om det är förskollärare 1 eller 2, hur många barn 

som deltog samt hur lång tid observationen varade. Jag använder mig av förskollärare 1 

och 2 för att inte deltagarna ska gå att känna igen då jag garanterat dem anonymitet. I 

tabellen nedan finns det ett fält för ”antal barn” där har jag inte angivit exakt rätt antal 

barn för att enskilda personer inte ska kunna identifieras (Bryman, 2011). Ett rätt antal 

skulle eventuellt kunna indikera på vilken avdelning studien är gjord.  

 

Utifrån de observationer som gjordes i studien fann jag tre olika kategorier av 

förskollärarens förhållningsätt till barnen under samlingen. I redovisningen beskriver 

jag observationstillfälle 1, 3 och 4 som exempel på de tre kategorier jag fann. 

Observationstillfället anges med O1, O3 och O4  
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Tabell 1: De sex observationstillfällena  

Observations-

tillfälle 

Förskollärare Antal barn Tid för 

observation 

Notering 

1 1 18-23 7 minuter Barn tillåts prata 

rakt ut 

2 1 18-23 6 minuter Barn tillåts prata 

rakt ut 

3 1 18-23 8 min Barn bekräftas 

4 2 18-23 12 minuter Barn förväntas 

vara tysta 

5 2 18-23 14 minuter Barn förväntas 

vara tysta 

6 2 18-23 15 minuter Barn bekräftas 

 

Kategorierna 

 Barn tillåts prata rakt ut 

 Barn bekräftas 

 Barn förväntas vara tysta 

 

I resultatet kommer jag att skriva B1, B2, B3, B4, B5, B6 och B7. B står för barn samt 

siffran står för varje individ som pratar. Jag använder B1, B2 osv för att alla deltagare 

har garanterats anonymitet. Detta innebär att ingen av deltagarna ska kunna identifieras. 

Ett F1 står för att förskolläraren 1 har sagt något och F2 för förskollärare 2 har sagt eller 

gjort något. Ibland sker något på samlingen som jag skriver om istället. 

 

Barn tillåts prata rakt ut 

O1: Samlingen börjar och förskolläraren startar samlingen. På samlingen sitter även en 

barnskötare med. 

 

F1– Hej alla kompisar.  

B1- Jag ska åka till farmor. 

B2- Jag har varit på leklandet. 

B3 - Kan vi säga en färg? 

F1 - Vilken färg tycker ni om? Lyssna på kompisarna nu. 

 

Alla barn berättar om vilken färg de tycker om och förskolläraren ger vid några tillfällen 

förslag på olika färger till barnen. Efter att alla har sagt en färg fortsätter samlingen. 

 

F1 - Hur kändes det igår med leksaksdagen? 

 

Flera av barnen pratar rakt ut och förskolläraren säger att nu lyssnar vi på B4. 

 

B4- Bra. Kan vi läsa bajsboken? 

F1– Ni berättade om bajsboken. 
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B5- Vad blir det för mat?  

B6- Soppa och smörgås. 

B2- Ska vi gå till skogen idag? 

B7- Vad är det på schemat? 

F1- Vi ska leta bajs idag. 

B8- Morfars bajs? Alla barnen skrattar 

F1- Killar alla som är tre år får gå. 

Barnen ropar ut hur gamla de är.  

F1- Alla som är sex år får gå nu. 

F1- Alla som är fem år får gå nu. 

Flera av barnen pratar högt om hur gamla de är. 

B1-Jag har ett par batmanstövlar. 

F1- Du har fina batmanstövlar. – Lägg ditt gosedjur på hyllan B1 det skulle vara så 

tråkigt om det kom bort.  

 

Under samlingen pratar flera av barnen rakt ut och inte vid något tillfälle ber 

förskolläraren barnen om att de ska vara tysta eller att lyssna på hen. Ljudnivån blir hög 

och blir svårt att höra vad barnen och förskolläraren säger eftersom de flesta pratar rakt 

ut. Utifrån Shiers (2001) analysmodell uppfylls nivå 1 öppningar där förskolläraren 

villigt lyssnar på det barn säger på eget initiativ. Nivå 2 öppningar uppfylls när 

förskolläraren ger stöd till att barn att uttrycka sig. Detta sker exempel när B3 under 

samlingen säger kan vi säga en färg och F1 svar blir vilken färg tycker ni om, lyssna på 

kompisarna nu. Nivå 3 öppningar sker också då F1 tog hänsyn till B3s åsikter och 

gjorde hens åsikter till ett deltagande genom att alla fick säga en färg. Nivå 4 öppningar 

blev uppfyllda genom att förskolläraren såg till att B3 fick inflytande i samlingen. Nivå 

5 öppningar visar sig aldrig i kategorin barn tillåts prata rakt ut. I möjligheter i nivå 1, 

2, 3, 4 och 5 kan jag inte utifrån de observationerna som jag gjort veta vilka 

arbetsmetoder förskolläraren använder sig av för att uppnå delaktighet. 

 

Barn bekräftas 

O3: Samlingen startar med att förskolläraren håller i samlingen och två barnskötare 

sitter med under hela tiden.  

 

F1- Vad är det för dag i dag? 

B1- Torsdag. 

F1- Snyggt torsdag hela veckan. Idag ska vi följa kartor. 

B2- Jag bor åt det hållet (pekar åt ett håll). 

F1- Vilket håll är det eller vad heter din gata? 

B2- Jag vet inte. 

F1- Hur följde vi kartan igår? 

B3- På telefonen. 

B4- Jag bor i ett rött hus. 

F1- Just ja du bor i ett rött hus. 

B5- Jag ska till pappa idag. 

F1- Vilken färg har pappa på huset? 

B5- Det är vitt. Han bor i ett vitt hus och jag har ett eget rum där. Hos mamma har jag 

också ett eget rum men inte här på förskolan. 

F1- Vet ni vad en GPS är? 

Alla barnen – Nä. 
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F1- Den visar vart vi ska gå men första måste vi skriva in vilket ställe vi vill gå till. Vi 

ska gå till skogen idag och där kanske vi träffar superhjältar och prinsessor.  

B3- Jag är en superhjälte. 

B6- Jag är en prinsessa. 

F1- Kan alla superhjältar och prinsessor ställa sig upp. 

 

Samlingen avslutas när förskolläraren ber att alla superhjältar och prinsessor ska gå på 

toaletten innan de ska klä på sig för att gå till skogen.  

 

I barn bekräftas lyssnar förskolläraren in det barnen säger. När ett barn berättar att hen 

ska till pappa ställer förskolläraren en fråga tillbaka om vilken färg är det på hans hus. 

Vid ett annat tillfälle säger ett barn att det är torsdag och förskolläraren ger beröm till 

barn och upprepar att det är torsdag. Förskolläraren bekräftar att hen har hört det barnen 

har sagt antingen genom att ställa en fråga tillbaka eller genom att upprepa det som 

sagts. Inte vid ett enda tillfälle räckte barnen upp handen utan pratade rakt ut och blev 

bekräftade av förskolläraren. Utifrån Shiers(2001) analysmodell uppfylls nivå 1 

öppningar när F1 lyssnar på barn när de har något att berätta. Nivå 2 öppningar sker då 

F1 i bekräftar och ger stöd när B2 pekar samt säger jag bor åt det hållet och F1 svarar åt 

vilket håll är det eller vad heter din gata. F1 visar att hen har lyssnat till B2 genom att 

ställa en fråga tillbaka. Nivå 3 öppningar tar F1 hänsyn till B3 och B6 åsikter när hen 

bekräftar att B3 är en superhjälte och B6 är en prinsessa genom att säga kan alla 

superhjältar och prinsessor ställa sig upp. Nivå 4 öppningar sker när barnen fick 

inflytande och bestämma vad de vill vara som superhjälte och prinsessa. Nivå 5 

öppningar sker då förskolläraren ger barn inflytande vilket F1 gjorde till B3 och B6. I 

möjligheter i nivå 1,2,3,4 och 5 finns det ingen tydlig bild utifrån resultatet som visar de 

arbetsmetoder som ska ge barn delaktighet. 

 

Barn förväntas vara tysta 

O4: På en av samlingarna var rörelse i fokus och den hölls av en förskollärare och en 

barnskötare var delaktig. Samlingen startar med att alla sitter på sina specifika platser de 

har under samlingen.  

 

F2- Ni är väldigt stora men ibland väldigt små. 

B1- Tomten är magisk. 

F2- Vi pratade om att det inte är lätt att vara liten. 

F2- Ni är stora på många olika sätt och jag är stor ibland och känner mig väldigt liten 

ibland. Vi kan se stora ut men känner oss små. Gamla känner sig unga och ibland 

känner jag mig gammal.  

F2- Nu ska vi väcka kroppen. 

 

Förskolläraren gör rörelser samtidigt som hen pratar med barnen. 

 

B2- Mina ben är trötta.  

F2- Nu väcker vi händerna. 

B3- Jag kan inte gå på mina händer. 

F2- Det ska man nog inte göra. 

F2- Nu ska vi sätta oss som fjärilar. 

B5- Aj. 

F2- Kolla på B6 hon är vig. 

F2- Nu ska vi väcka magen blås in och ut sakta. Örat ska pussa på Axeln. 
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B6 börjar prata och F2 säger åt B6 att vara tyst. 

 

F2-Vad säger axeln till örat? 

B7- Hej hej. 

B7- Jag är jättetrött. 

F2- Titta upp i taket. Väck armar och fingrar. Nu är vi på ögonen. Nu är jag nyfiken på 

vilka som är här idag. Vi ska göra vår namnsång och vi börjar med B1.  

B1- Jag har inga händer.  

 

Förskolläraren sjunger vidare och ignorerar B1. Samlingen fortsätter vidare och vid tre 

tillfällen försöker B8, B2 och B6 säga något. Förskolläraren ber då att de ska vara tysta 

samlingen avslutas på följande sätt: 

 

F2- Många viljor och röster nu. Nu är det inte många dagar kvar till julafton. Alla som 

har något blått på dig får gå och sätta sig (vid matbordet då det var dags för lunch).  

 

Förskolläraren fortsätter att säga olika färger tills alla barn sitter på sina platser. 

 

I barn förväntas vara tysta har förskolläraren en samling och ber barnen att vara tysta 

vid ett flertal tillfällen. Barnen förväntades vara tysta och var de inte det blev de 

tillsagda. Under samlingen räckte ett flertal barn upp handen men tog efter tag ner dom 

då förskolläraren inte sa deras namn. Utifrån kategorin barn förväntas vara tysta 

uppfylls varken nivå 1, 2, 3, 4 eller 5 i öppningar. Barnen blir inte lyssnade på då de 

försöker säga något som exempel B1 tomten är magisk och F2 svarar med vi pratade om 

att det inte är lätt att vara liten. Ett annat tydligt exempel är när B6 säger jag är jättetrött 

och respons från F2 uteblir. I nivå 1,2, 3, 4 och 5 under möjligheter syns inga särskilda 

arbetsmetoder eller arbetssätt för att göra barn delaktiga.  

 

De skyldigheter som finns i samtliga nivåer framgår även i läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2018). Barn ska bli lyssnade på, få uttrycka sig, vara delaktiga i beslut, ta 

ansvar, få inflytande och deras åsikter ska beaktas. I resultatet utifrån Shiers 

delaktighetsmodell framgår inte de skyldigheter som förskollärare har. 

 

För att inta barns perspektiv blir interaktionen som sker i samspel mellan förskollärare 

och barn väsentlig. I bemötandet använder sig vissa av en kort, negativ ton snudd på 

otrevlig medan andra har en positiv ton och låter trevliga. Även kroppsspråket som 

används gentemot barn kan skilja sig åt. Vissa går ner på huk för att prata med barn 

medan andra står och låter barn stå och titta upp istället.  

 

Diskussion 

I diskussionen som följer kommer först en metoddiskussion som följs av att varje 

kategori i resultatet kopplas till bakgrund, tidigare forskning, syfte och frågeställningar. 

Slutligen kommer en sammanfattning samt didaktiska överväganden.  
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Metoddiskussion 

Observationsmetoden innebar att fokus kunde ligga på sociala processer och 

sammanhang vilket var mitt syfte med metoden eftersom den fokuserar på samtalet och 

det som sägs (Bjørndal, 2005).  

 

Jag valde att observera med papper och penna och detta är något som gör att jag kan ha 

förlorat information till studien eftersom jag inte hann skriva ner allt som sas. I 

observationerna kan jag ha missuppfattat eller inte kommit ihåg det som deltagarna sa. 

Faktorer som kan påverka observatören kan vara det fysiska och psykiska tillstånd 

(Bjørndal, 2005). De fysiska kan vara hunger och trötthet och det psykiska kan vara 

olika situationer hemifrån. Detta i sin tur påverkar det som registreras i observationerna 

och sedan dokumenteras. Det positiva med att använda papper och penna som verktyg 

är att det är enkelt att förbereda samt att använda. Jag upplevde att ingen blev störd av 

mig eller pennan och pappret.  

 

Hade jag valt att filma med en ljudupptagning hade jag även kunnat transkribera de 

gester och miner som deltagarna gjorde. Studien hade troligtvis fått ett annat resultat om 

jag hade intervjuat deltagarna efteråt med frågor som hur, vad, varför och för vem de 

gjorde på ett visst sätt. En kamera kan dock påverka deltagarna negativt genom att de 

påverkas av kamerans närvaro samt att det tar längre tid att transkriberar materialet. 

Med kameran finns en risk och det är barn kan uppleva det integritetskränkande 

(Johansson, 2003). Integritetskränkande för yngre barn kan vara att barn känner sig 

obekväma med en kamera och inte vågar säga nej till att bli filmade.  

 

Hur påverkade jag deltagarna? Jag är medveten om att jag kan ha påverkat deltagarna i 

studien då de var kända för mig innan. Min närvaro kan ha gjort att de blev nervösa och 

att de hade förväntningar på att jag var ute efter ett specifikt resultat som de ville uppnå. 

Utifrån det resultat som framkommer i studien har jag gjort egna tolkningar och funnit 

de tre kategorierna. Jag är medveten om att det är mina tolkningar och att det finns 

utrymme för andra tolkningar. Resultatet skulle kunna ha sett annorlunda om studien 

hade utförts under en längre tid. 

 

Jag valde samlingen som observationsaktivitet i min studie. Förhållningssättet till barn 

samt hur de görs delaktiga och får inflytande kan dock vara begränsade i samlingar. 

Faktorer som kan påverka kan vara förskollärarens bild av samlingar samt syfte. 

Förskolläraren kan vara rädd för att tappa kontrollen över barngruppen och att det blir 

stökigt. En annan faktor skulle kunna vara stress över att hen ska få hela barngruppen 

fokuserad på ett undervisningsobjekt utifrån det pedagogiska uppdraget som förskolan 

har enligt läroplanen. Hade jag valt att observera en annan aktivitet hade resultatet 

sannolikt sett annorlunda ut.  

 

 

Resultatdiskussion 

Här kommer de resultat som funnits i studien att diskuteras. Först diskuteras kategorin 

barn tillåts prata rakt ut. Sedan kommer barn bekräftas och till sist barn förväntas vara 

tysta. Resultaten har kopplats till barns perspektiv samt förskollärarens barnsyn. Under 

sammanfattningen tolkas och kopplas begreppet makt och ett relationellt perspektiv till 

resultatet som framkommit. Slutligen lyfts en tolkning av de didaktiska övervägande 

som finns att göra inför en samling samt hur en vidare studie skulle kunna se ut.  
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Kategorin barn tillåts prata rakt ut 

I barn tillåts att prata rakt ut kopplar jag till läroplanen (Skolverket 2018) där barn ska få 

vara delaktiga och ha inflytande. När barnen har möjlighet att prata rakt ut blir de 

delaktiga i samlingen samt har en möjlighet att få inflytande. Förskolläraren ansvarar 

för undervisning och skulle kunna se samlingen som ett tillfälle att vara tillåtande och 

göra barnen delaktiga. En sak som blir problematisk när barn tillåts att prata rakt ut är 

att vissa barn som inte vågar prata rakt ut blir varken sedda eller hörda vilket gör att de 

inte blir delaktiga och får inflytande. En annan del är hur barn är uppfostrade och att de 

har lärt sig från tidig ålder att inte prata rakt ut. De har lärt sig att vänta på sin tur eller 

räcka upp handen vilket också kan bli ett problem i barn tillåts prata rakt ut. De barnen 

får kanske aldrig en chans eller möjlighet till inflytande.  

 

Vilken barnsyn har förskolläraren när barn tillåts prata rakt ut? Förhållningssättet som 

förskolläraren visar i denna kategori anser jag är att närma sig barns perspektiv och att 

barn är medmänniskor (Johansson, 2003). Hen försöker låta alla barnen komma till tals 

vilket skulle kunna betyda att hen försöker sätta sig in i barns perspektiv. 

 

I förhållningssättet som förskolläraren har där barn tillåts prata rakt ut har hen en 

möjlighet att lyssna och ta in barns värld och tolka det utifrån Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) studie kopplar jag det till att barn bli då delaktiga.  

 

Kategorin barn bekräftas 

Vallberg Roth(2003) skriver om de olika läroplaner genom tiderna där barns rättigheter 

var en avsaknad. I barn bekräftas kopplar jag till dagens läroplan och syn på barns 

rättigheter, allas lika värde och den demokratiska grunden som förskolan ska vila på. 

När barn bekräftas skulle de kunna vara ett sätt att visa allas lika värde genom att de blir 

både sedda och hörda samt intar ett barns perspektiv. Vilken barnsyn har förskollärare 

som bekräftar barn? Som kategorin ovan tolkar jag det som att hen ser barn som 

medmänniskor (Johansson, 2003). När barnen bekräftas ser förskolläraren till barn som 

individer och egna behov. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver i sin studie 

om att den vuxnes förhållningssätt påverkar hur vida barn blir delaktiga och får 

inflytande vilket barn i kategorin bekräftas blir.  

 

Kategorin barn förväntas vara tysta 

När barn förväntas vara tysta gör att barn varken blir delaktiga eller får inflytande som 

är ett av målen i läroplanen. Den barnsyn som förskolläraren har utifrån ett barns 

perspektiv är att barn är irrationella (Johansson, 2003). När barn betraktas som 

irrationella kopplar jag det till att förskolläraren hade ett mål med samlingen ur sitt eget 

perspektiv och det viktiga var att det skulle var tyst. Här blev regler viktiga och inte att 

ta barns perspektiv. Förskollärarens förhållningssätt gör att hen inte tar barns perspektiv. 

Detta får en att ifrågasätta hens kunskap i barns kunskapsutbildning om man skulle se 

till Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) studie där det behövs för att inta barns 

perspektiv. 
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Sammanfattning 

I alla kategorier har makt en betydelse och framträder på olika sätt. Förskolläraren har 

makten och frågan är hur den hanteras i alla situationer. Hade hen varit medveten om 

sin makt hade den kunnat vändas som Johansson (2003) skriver i sin artikel till den som 

har den lägsta positionen. I den här studien upplever jag att när barn förväntas vara tysta 

och blir tillsagda är jag inte säker på att hen är fullt medveten om sin makt på förskolan 

eller kanske är det så att hen är fullt medveten.  

 

Utifrån ett relationellt perspektiv (Arnér, 2009) där möten, samspel och en förståelse för 

varandra är viktiga för att kunna ta barns perspektiv sker detta inte i kategorin barn 

förväntas vara tysta. I kategorin barn pratar rakt ut finns det en förståelse för varandra 

men ändå inte. Hur ska barnen kunna lyssna och höra varandra när alla pratar rakt ut? 

Läroplanen vilar på en demokratisk grund och upplever förskolläraren att alla kommer 

till tals när alla pratar rakt ut? Ser vi till det kompetenta barnet som genomsyrar 

läroplanen innebär det att förhållningssättet hos förskolläraren ska vara stöttande, ge tid, 

fokusera, se och lyssna till barnet. I endast en kategori fanns det i förhållningssättet till 

barnen och det var bekräfta barn.  

 

Under de tillfällen som observationerna gjordes framkom det i resultatet att 

förskollärarens bemötande av barnen var olika. En av förskollärarens uppgifter är att 

lära barn att visa respekt för varandra och vänta på sin tur. Skulle resultatet kopplas till 

den uppgiften uppfylls det inte. Här vill jag lyfta att det hade varit intressant att få 

förskollärarnas egna reflektioner av samlingarna för att få svar på frågor kring 

bemötande och förhållningssätt. 

 

Didaktiska överväganden 

Det är förskolläraren som ger barn förutsättningar till demokrati, delaktighet och 

inflytande på förskolan. Det är förskolan som lägger grunden till att barn ska förstå 

demokrati och ge barn rätt till inflytande enligt läroplanen. De didaktiska överväganden 

som vad, hur, varför och för vem i det som framkom i studiens resultat är något som jag 

endast kan göra en tolkning på. Vad? Utifrån skolans uppdrag skulle samlingen vara en 

aktivitet där barn kan ges inflytande och delaktighet. Hur? Förskolläraren planerar sin 

undervisning och använder sig av arbetsmetoder som ger barn inflytande och 

delaktighet. Varför? Förskolan har det som uppdrag och mål att se till att arbeta efter de 

mål som finns i läroplanen. I den planerade undervisning som sker på förskolan ska 

barn få inflytande och bli delaktiga. För vem? För alla barn. Kan förskollärarens 

barnsyn och hens sätt att ta barns perspektiv påverka de didaktiska övervägande som 

görs? Detta skulle kunna vara underlag för ytterligare studier där intervjuer med 

förskollärarna för att få reda på vad, hur och varför de hade samlingarna på det sättet 

som det hade, samt hur de formulerar sin barnsyn.  

 

 

Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärarens förhållningssätt till barn på 

förskolan. Enligt läroplanen påverkar alla som verkar inom förskolan barn 

”Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om 

något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som 
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förebilder.” (Skolverket 2018 s.6.) Studien visar att förskollärare har olika 

förhållningssätt och att barn bemöts olika. Barn bemöts olika genom att en del barn 

tillåts prata rakt ut, andra barn bekräftas och vissa förväntas vara tysta. Detta kan 

innebära att en del förskollärare tar barns perspektiv som i sin tur kan ge barn inflytande 

och delaktighet. Det kan också innebära att de barn som förväntas vara tysta inte får 

inflytande och delaktighet.  

 

Förskolan är till för alla och ska vila på en demokratisk grund där barn ska ha inflytande 

och delaktighet. Hur barn bemöts kan förskollärare påverka i sitt förhållningssätt genom 

att inta barns perspektiv. Genom att dokumentera, observera, analysera och reflektera 

över förhållningssättet i verksamheten kan en större förståelse för läroplanens 

intentioner skapas och göra det lättare att inta barns perspektiv.  
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