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Abstrakt 
Syftet med den här studien är att undersöka pedagogers uppfattningar av barnsyn utifrån 
barns behov och pedagogers förhållningssätt. Barnsyn och uppfattningar är ett komplext 
begrepp som behöver studeras vidare för att kunna generera medvetenhet och insikter 
över hur synen på barn och dess uppfattningar faktiskt påverkar barns villkor i 
förskolan. Studiens forskningsansats har därav varit fenomenografi som fokuserar på 
uppfattningar. Studiens har en kvalitativ ansats med fem semistrukturerade intervjuer på 
två skilda förskolor. 
 
Resultatet synliggör att barn har behov av vägledning genom uttänkt syfte, pedagogers 
närvaro och barns ålder. Genom vuxnas ansvar kan barns välbefinnande säkerhetsställas 
men barngruppens storlek och personlig kompetens är väsentliga faktorer för hur det 
praktiskt fungerar. Barn motiveras till självständighet och självkänsla av pedagoger för 
barns framtida vägnar. Pedagogers förhållningssätt karaktäriseras av bemötande, respekt 
och trygghet. Pedagoger behöver bemöta barn situationsbundet och personbundet där 
pedagogers dagsform kan påverka. Pedagogers förhållningssätt behöver präglas av 
respekt utifrån relationer, tillsägelser, regler och värdegrund. I sin yrkesprofession så 
behöver pedagoger vara trygga så att de kan besluta åt barn, tillsammans med barn, veta 
när och varför de säger nej. 
 
Diskussionen karaktäriseras av tidigare forskning om barnsyn och resultatet där barns 
behov synliggör barns förmåga, hänsynstagande, barns rätt och barn i beroendeställning. 
Vidare diskuteras pedagogers förhållningssätt gentemot barn utifrån en framtidsvision, 
som kontextberoende och ansvar. 
 
 
 
Nyckelord: barnsyn, förhållningssätt, förskola, pedagog och uppfattningar. 
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1 INLEDNING 
Det finns olika föreställningar om och hur barn ska betraktas och bemötas. Sommer 
(2005) beskriver dessa föreställningar om vad barn är och borde vara med begreppet 
barnsyn. Lindgren (2006) beskriver att skilda aktörer skapat definitioner av barndom 
vilket resulterat i att flera föreställningar om barn och barndom, som ofta varit 
motstridiga skapats. Barnsyn är också en människosyn som handlar om hur man 
bemöter och betraktar människor. Synen på barn har historiskt sett olika ut och präglats 
av den tidsepok som funnits. Bilden har gått från att barn ansågs vara tomma kärl som 
vuxna och lärare haft som uppgift att fylla med kunskap, till att barn sågs som 
kompetenta där barns förmågor och möjligheter framhävts beskriver Sommer (2005). 
För att kunna förstå barn så måste man även sätta sig in i vad barndom är. 
 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att vilken barnsyn man har som 
förskolepedagog är en central fråga för sitt yrkesutövande. Som förskolepedagog1 
behöver man dagligen ta yrkesetiska ställningstaganden vilket innebär prioriteringar av 
innehållet i verksamheten och dess utformning (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015) 
men också hur man bemöter och betraktar barn. Ett av förskolans uppdrag är att barn i 
förskolan ”ska mötas med respekt för sin person och sitt sätt att tänka” (Skolverket, 
2018, s.7). Det innebär att barn ska respekteras både som individer och för vad de 
uttrycker. Vidare beskrivs det att alla som verkar i förskolan är betydande förebilder för 
barnen då deras förhållningssätt, deras sätt att uppträda och uttrycka sig påverkar barns 
egna uppfattningar. Förskolepedagoger har därför ett etiskt och moraliskt ansvar att utgå 
ifrån vad barn uttrycker. 
 
Barnsyn är en viktig aspekt i förskolepedagogers yrke då de utgår ifrån sina egna 
förställningar om barn. Under mina studier inom förskollärarprogrammet och av egen 
erfarenhet av yrket har jag noterat att barnsyner varierat stort mellan arbetslag och 
enskilt. Jag har upplevt att förskolepedagogers barnsyn inte synliggjorts i den 
bemärkelse som den borde göra när den utgör grunden för en stor del av verksamheten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 Med begreppet förskolepedagoger innefattar den pedagogiska personalen i förskolan som barnskötare 
och förskollärare eftersom att både har ett ansvar i förskolans verksamhet. 
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2 BAKGRUND 
I det här avsnittet kommer ett historiskt perspektiv på förändringar kring synen på barn 
att beskrivas. Förskolans uppdrag och förskolepedagogers bemötande kommer att 
förklaras. Även de riktlinjer som förskolan arbetar utifrån kommer att beskrivas. 
Definitioner av begreppet barnsyn kommer att behandlas och barnens rättigheter 
kommer att presenteras utifrån Barnkonventionen. Slutligen så kommer centrala 
begrepp inom uppfattningar av barn att belysas. 

2.1 Begreppet barnsyn 

Barnsyn är ett begrepp som innefattar värderingar, attityder och förhållningssätt 
gentemot barn. Barnsyn omfattar hur man ser, bemöter, betraktar och förhåller sig till 
barn och barndom. Sommer (2005, s. 83) förklarar begreppet ”föreställningar om vad ett 
barn är eller bör vara, kan kallas barnsyn”. Det innebär även synsätt och tankar kring 
barn och barndom. Synsätt på barn beskriver Johansson (2005) handlar om 
människosyn och respekt medan barnsyn är hur vuxna uppfattar, förhåller sig kring och 
bemöter barn. Det finns olika sätt att se på kunskap beroende på teoretisk grund, vilket 
skapar olika synsätt i vad och hur man betraktar barn. 
 

2.2 Den historiska synen på barn 

Danielsson (2016b) skildrar barnsynens historia där barn på 1700-talet betraktades med 
ett synsätt där de sågs som onda och ansågs vara bärare av arvsynden. För att avlägsna 
det onda så behövde barnen fostras. En av metoderna till fostran var aga som användes 
som fostringstaktik så långt som in på 1900-talet, vilket i sig säger en hel del om 
dåtidens syn på barn. Under 1800-talet och tidigt 1900-tal så beskrevs barndomen som 
en fas man snabbt skulle växa ifrån där vuxenlivet var det eftersträvande. I mitten på 
1900-talet så utvecklades en ny syn på barn inom psykologin där barn beskrevs med 
liknande begrepp som vuxna. Barn som tidigare haft en låg status fick därmed en något 
högre status i samhället än tidigare. Detta ledde till en diskussion om barns rätt. Barn 
tillskrevs förmågor och kompetenser och vuxna började i samma skede att lyssna på 
barn vilket gav förståelse och insikter. Samtidigt så startades även dåtidens form av 
förskolor i Sverige (Danielsson, 2016b). 
 
Under 1990-talet så visade studier att barn är mer kapabla att vara aktiva i beslut och 
handlingar än vad man tidigare hade trott och när den första läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010a) kom så synliggjordes barn som individer där de var aktiva och 
kompetenta (Danielsson, 2016a). Forskning riktad till barnsyn pekar på att barn behöver 
vuxnas stöd och att omgivningen har en påverkan. Barn utvecklas mer med aktiva, 
kommunikativa och välutbildade vuxna (Danielsson, 2016a). Att enbart vara närvarande 
räcker dock inte utan Dahlberg, Moss och Pence (2014) menar på att barn konstrueras 
av vuxnas föreställningar av vad barn är och borde vara. Det kan innebära konsekvenser 
för barn eftersom vuxna bemöter barn olika beroende på sammanhanget. 
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Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) synliggör forskning kring barn inom sociologi 
och psykologi. Barndomsforskare inom sociologi beskriver barn som formas i och 
utifrån sitt sammanhang. Barndomsforskning inom psykologi beskriver barn med 
kompetenser och förmågor att handla samt anknyta till andra från födseln. Synen på 
barn som bräckliga och beroende av vuxna ersattes istället med en barnsyn där barn 
innehar egna kompetenser att samspela och med förmåga att agera.  
 
Teoriuppfattningar kring barn har förändrats och ny kunskap har genererat ett 
paradigmskifte i hur barn är och hur deras utveckling ska förstås beskriver Sommer 
(2005). Barndomsforskning har haft inriktningar utifrån barndomsykologi och 
barndomssocologi men som tillsammans genererat en helhetssyn där barnet stått i fokus 
med aspekter som omgivning och relationer till andra människor (Skolverket, 2010b). I 
Pramlings forskningsöversikt så förklaras den nya barnsynen att barn redan från födseln 
är viljeinriktade och meningsskapande individer som söker förståelse, möjlighet att 
påverka och även påverkas utifrån de sammanhang som de befinner sig i enligt 
Pramling (1993) citerad i Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015). 
 

2.3 Förskolans uppdrag 

Förskolans uppdrag har precis som synen på barn förändrats genom tidsepoker. 
Förskolan har gått från att vara en institution som skyddade barn från att nyttjas som 
arbetskraft under 1830-talet i småbarnsskolorna (Ignerus & Danielsson, 2018) till att 
idag vara en institution som benämns förskola som i sin verksamhet kombinerar 
pedagogik, tillsyn, fostran och utbildning (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 
Skollagen beskriver att förskolans uppdrag är att möjliggöra för barn att inhämta och 
utveckla kunskaper och värden (Skollagen, 2010:800). 
 
Som pedagog i förskolan så har man valt ett yrke som kretsar kring barns rättigheter och 
det blir därmed förskolepedagogers. uppgift att även förverkliga dessa beskriver 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015). Förskolan är en plats där barn tillbringar mycket 
tid eftersom det möjliggör för deras vårdnadshavare att kunna arbeta. Förskolan ska 
således vara till för barnen. Enligt Lärarförbundet (2006) har lärare ett eget ansvar att 
hålla sig uppdaterade i aktuell forskning som berör deras pedagogiska arbete. Engdahl 
och Ärlemalm-Hagsér (2015, s.23) beskriver ”lärare tar därför ansvar för att utveckla 
sin kompetens både när det gäller yrkets utvecklings och innehållet i undervisningen”. 
Det läggs därmed ett stort ansvar på yrkesverksamma i förskolan. Pedagogers uppgift är 
att förstå barns uttryck och avsikter i deras sökande efter mening vilket Emilson (2008) 
menar på att man gör genom att utmana sina egna föreställningar och förgivet taganden. 
Hur man ser på andra grundar sig i hur man själv blivit tagen på allvar, fått göra sin röst 
hörd och blivit lyssnad på (Arnér & Tellgren, 2006). Med en sådan aspekt och utifrån 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) som menar på att de som verkar i förskolan 
ska agera förbilder för barnen så är förskolans uppdrag att (s.9) ”överföra och utveckla 
ett kulturarv” av bland annat värden från en generation till nästa. Av den anledningen är 
det av största vikt att barnen blir tagna på allvar så att även de kan ta senare 
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generationer på allvar. Haglund (2015) menar också att utbildning riktad till barn i 
skolåldern ska verka för att möjliggöra barns möjlighet att påverka och låta sina röster 
bli hörda. För att kunna öka barns möjligheter så blir det nödvändigt att ge barn 
inflytande och vara lyhörd mot vad barn uttrycker. 
 
Graham (2011) beskriver att beroende av vilken barnsyn man har, antingen att se på 
barn som aktiva sociala aktörer eller att se barn som är beroende och behöver skyddas 
återspeglar förskolepedagogers arbetssätt. Det betyder att de utgår ifrån sina egna 
föreställningar i sina handlingar och att metoderna i arbetssättet ter sig olika. Förskolans 
verksamhet grundar sig därmed i förskolepedagogers barnsyn oavsett om det finns en 
tanke bakom det eller inte. Förskolepedagoger är representanter för förskolan som 
institution och med det i vetskap så spelar pedagoger en betydande faktor för hur 
verksamheten i praktiken genomförs. Genom en medvetenhet kring sina handlingar och 
uppfattningar så har pedagoger möjlighet att skapa en förståelse kring barn och deras 
livsvärld. Vidare uttrycker Dahlberg, Moss och Pence (2014) att hur man uppfattar barn 
speglar vilket förhållningssätt man använder sig av i praktiken. En upptäckt som 
Sommer (2005) gjort är att ens föreställningar om barn grundar sig i två faktorer: 
 

o Sina synpunkter som man anskaffat sig genom egna erfarenheter (antingen med 
sig själv eller andras barn under sin uppväxt) 

o Sin profession (relevant utbildning inom exempelvis pedagogik eller psykologi) 
 
Utifrån dessa erfarenheter och kunskaper så skapas ett så kallat tolkningsfilter där ens 
tolkningar av barns beteende grundar sig i. 
 

2.4 Förskolans styrdokument 

Förskolans styrdokument innefattar de bestämmelser och förordningar som reglerar hur 
verksamheten inom förskolan ska se ut och ske. 
 
Skollagen (SFS 2010:800) beskriver en så kallad helhetssyn som verksamheten ska utgå 
ifrån, som tillsammans bildar en helhet, det handlar om barnens behov utifrån omsorg, 
lärande och utveckling. Alla barn är olika och därmed också i behov av olika stöd. Lpfö 
18 skildrar vidare att utbildningen ska formas likvärdig där hänsyn tas utifrån barns 
olika förutsättningar och behov. Eftersom barn är olika så behandlas de även olika och 
Lpfö 18 beskriver att inga barn i förskolan ska bli diskriminerade av sin ålder och att 
alla diskriminerande tendenser ska motverkas. 
 
Lpfö 18 följer även FN:s konvention om barnets rättigheter, att verksamheten således 
ska präglas av (s.5) ”vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet 
och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter”. Vidare belyser Lpfö 
18 att förskolan ska verka och skapa möjligheter för att uppmuntra barn till att uttrycka 
tankar och idéer. Genom att barnen ges möjlighet till delaktighet i verksamhetens 
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utformning genom att deras åsikter tas tillvara utvecklar barnen tilltro i kombination till 
att de får inflytande (Lpfö, 18). 
 
Lärare i förskolan har en viktig roll då de agerar förebilder för barnen. Lpfö 18 redogör 
att förhållningssättet och ageranden bland de som verkar i förskolan har inverkan på 
vilken typ av förståelse och respekt barnen utvecklar för de rättigheter och skyldigheter 
som omfattar ett demokratiskt samhälle. Hur barn bemöts i kombination till vilka 
förutsättningar och krav som pedagoger har på barn påverkar barnens egna 
uppfattningar. 
 

2.5 Konventionen om barnens rättigheter 

Förenta nationernas (FN) konvention om barnens rättigheter innehåller föreskrifter om 
barns mänskliga rättigheter där de länder som undertecknat föreskriften ålagt sig att 
följa den. Barnkonventionen består av 54 artiklar och UNICEF (2009) menar på att 
”barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar”. 
Samtliga artiklar är betydelsefulla för barns rättigheter men jag har valt att fokusera på 
fyra av dem inom den här studien eftersom just dessa har en tydlig koppling och 
relevans till förskolans verksamhet.  
 

Artikel nr 2 
o Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras (UNICEF, s.14). 
 

Artikel nr 3 
o Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 

barnets bästa (UNICEF, s.14). 
 

Artikel nr 12 
o Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad (UNICEF, 
s.18). 

 

Artikel nr 13 
o Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med 

respekt för andra personers rättigheter (UNICEF, s.18). 
 
I juni 2018 fick förslaget att göra Barnkonventionen till svensk lag en majoritet i 
riksdagen som börjar att gälla 1 januari 2020. Anledningen att göra Barnkonventionen 
till svensk lag är för att skapa ett barnrättsbaserat synsätt (Regeringskansliet, 2020). 
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2.6 Centrala begrepp inom uppfattningar av barn 

2.6.1 Barnet som being 

Inom barndomsforskning så har Halldén (2003) lyft fram begreppen ”being” och 
”becoming” i synen på barn. Att betrakta barn som being innebär att barns lärande av 
kunskap ska ges sin egen rätt och att barndom inte enbart är en transportsträcka mot 
vuxenlivet. Synsättet ”barnet som being” utgår ifrån sociologin där vetenskap om 
människans sociala agerande och sammanhanget med omgivning och relationer varit 
väsentliga faktorer. Med begreppet ”barndom som vara” beskriver Trondman (2013) 
barn som förmögna att enskilt tänka, känna och agera. Being har framställts i forskning 
som något som inte är att eftersträva men Trondman (2013) belyser att inom det 
sociokulturella perspektivet så behöver alla infinna sig i fasen being för att senare kunna 
bli becoming. 
 

2.6.2 Barnet som becoming 

Synsättet ”barnet som becoming” har utgångpunkter i utvecklingspsykologi där 
barndomen ses som en brist och genom utveckling så ska barnet åtgärdas. Becoming 
innebär således att barn är ofullständiga medan vuxna ses som kompletta och att barn 
ska socialiseras för att även de bli kompletta. Trondman (2013) använder uttrycket 
”barndom som tillblivelse” när han beskriver vad barn inte är än, men ska bli. Både barn 
och vuxna är sociala aktörer men också i inbördes behov av varandra då alla människor 
är aktiva varelser och i ett ständigt tillstånd av becoming (Tisdall & Punch, 2012). 
Tisdall och Punch (2012) belyser att barn som betraktas som becoming saknar 
rättigheter då de har en avsaknad av rationalitet, kompetens och istället behöver 
skyddas.  
 
Skillnaderna mellan perspektiven är att man använder sig av ett barnperspektiv inom 
begreppet being medan becoming innehåller ett vuxenperspektiv. I sin artikel om att 
förstå barndom förhåller sig Trondman (2013) kritiskt till kategorierna being och 
becoming som präglar forskning om barndom. Trondman beskriver att vuxna är 
socialisationsansvariga och därmed har ansvar att genom sitt vetande veta vad barn 
behöver inom barnsynen becoming. 
 

2.6.3 Barnperspektiv 

Barnperspektiv innebär att vuxna syftar till uppmärksamhet för förståelse av barns 
uppfattningar, handlingar och erfarenheter (Sommer, Pramling & Hundeide, 2011). 
Barnperspektiv bildas av vuxna som strävar efter att återskapa barns perspektiv genom 
sin egen förståelse av sin värld och handlingar. Det betyder att barnperspektiv alltid 
representerar objektifiering av barn utifrån vuxnas synsätt trots att perspektivet har en 
barncentrering (Sommer, Pramling & Hundeide, 2011). 
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2.6.4 Barns perspektiv 

Barns perspektiv representerar barns uppfattningar, erfarenheter och egna förståelse av 
sin omvärld. Det betyder att i barns perspektiv så är barn subjekt i deras egen värld. 
Man kan beskriva att vuxna försöker förstå barns perspektiv genom att närma sig 
perspektivet eftersom det inte är möjligt att fullt inneha barns perspektiv som vuxen. 
Begreppet ”närmandet av barns perspektiv” använder Emilson (2008) i sin studie och 
innebär att lärarna eftersträvar att försöka förstå och tolka barns tankar, uttryck och 
intentioner. 
 
För att kunna försöka tolka och förstå barns perspektiv så beskriver Sommer (2005) och 
Emilson (2008) att sambandet mellan vuxnas och barns perspektiv är nödvändig utifrån 
en fenomenologisk utgångspunkt. Genom att betrakta barn som en person så kan en 
identifiering ske som möjliggör för en empatisk omsorg där den vuxna kan relatera till 
vad barn uttrycker (Emilson, 2008). Emotionell närvaro förespråkas således av 
förskolepedagogers lyhördhet och sensitiva följsamhet i förhållande till barn. 
 
 

3 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
I det här avsnittet så presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställning. 
 

3.1 Problemformulering 

Barnsyn är ett komplext begrepp men som både kan verka stödjande och hämmande på 
barn i förskolan beroende på pedagogers bakgrund och värderingar. Den här studiens 
ämne är således spännande att undersöka med tanke på att förskolan enligt Lpfö 18 ska 
verka för att ”alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
tillit och självförtroende”.  
 

3.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolepedagoger med sina uppfattningar 
skildrar barnsyn utifrån barns behov och pedagogers förhållningssätt. 
 

3.3 Frågeställning 

1. Vilka uppfattningar har förskolepedagoger av barns behov? 
2. Vilka uppfattningar har förskolepedagoger av sitt förhållningssätt? 

 
 

4 TIDIGARE FORSKNING 
I följande kapitel så kommer den tidigare forskningen kring uppfattningar om barn att 
redogöras och hur den skildrats fram utifrån relevanta utgångspunkter och begrepp. 
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4.1 Databassökning 
Litteratursökningen har skett via databaserna Discovery, ERIC och Google Schoolar 
utifrån avgränsningen att artiklarna varit ”peer reviewed”. De sökord som används har 
varit relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Sökord som används har varit 
barnsyn, view of children, agancy, aktörskap, approach, children´s rights, delaktighet, 
rättigheter, childhood, preschool, preschool teacher, makt, barns bästa och kompetens. 
Sökorden har även kompletterats med lämpliga fritexttermer och trunkeringar för att 
specificera sökningarna. Databassökningen har kompletterats med granskning av 
relevanta artiklars egna referenslistor för att finna fler relevanta artiklar, vilket gjort att 
fler artiklar tillkommit i studien. 
 

4.2 Utgångspunkter 

I den tidigare forskningen om barnsyn så har fem varianter av barnsyn framträtt som 
nedan kommer att presenteras. 
 

4.2.1 Barnsyn som förhållningssätt 

Johansson (2005) har i sin studie studerat möten mellan unga barn och deras pedagoger 
där tre olika sätt att gestaltats. Inom barnsynen ”barn är medmänniskor” så utgår vuxnas 
barnsyn ifrån barnet. Vuxna ser barnet som en medmänniska och försöker förstå och ta 
hänsyn till deras behov, förmågor, önskningar och intentioner. Ambitionen är att möta 
barnen på dess egna villkor. Man strävar efter att ge barn kontroll och översikt över sin 
egen tillvaro. De vuxnas förhållningssätt har sin utgångspunkt i att barn är personer och 
att deras erfarenheter, perspektiv och förmågor ska värderas. Huvudpunkterna inom 
barnsynen ”barn är medmänniskor” beskriver Johansson (2005, s. 60-67) är att: 

o Utgå ifrån barns erfarenheter 
o Respektera barns vilja 
o Barn ska få vara den de är 
o Ge barn kontroll 

 
Det som kännetecknar barnsynen ”vuxna vet bättre” är förhållningssättet att 
förskolepedagoger först utgår ifrån sitt eget synsätt om vad som är barns bästa. 
Perspektivet som används kan beskrivas som ett ovanifrånperspektiv där de vuxnas 
idéer om vad som är rätt utgör grundtanken. Barn blir objekt för vuxnas ambition att nå 
det mål som är det förbestämda målet. Huvudpunkterna inom barnsynen ”vuxna vet 
bättre” skildrar Johansson (2005, s. 68-71) följande: 
 

o Barns rätt att välja – utifrån vuxnas struktur 
o Barns bästa – ur vuxnas perspektiv 
o Över huvudet på barn 

 
Inom barnsynen ”barn är irrationella” så ses barns strävanden som planlösa, irrationella 
och utan intentioner och oförmåga att inhämta och skapa mening. Barn handlar utan 
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avsikter. Vuxna hindrar och begränsar barn i deras ageranden. Barnsynen är 
bristinriktad och utgår ifrån vad vuxna upplever att barn saknar. Huvudpunkten inom 
barnsynen ”barn är irrationella” skildrar Johansson (2005, s. 71-73) är att: 
 

o Begränsa barn 
 

4.2.2 Barnsyn som betydelse för pedagoger 

Emilson (2008) förklarar i sin avhandling att det kommunikativa handlandet måste ges 
större utrymme i verksamheten genom att lärarna utgår ifrån barns perspektiv, det är då 
maktfördelningen mellan lärare och barn kan förändras. Tre begrepp framhävs som 
väsentliga för att maktfördelningen ska förändras i studiens resultat; närmandet av barns 
perspektiv, emotionell närvaro och lekfullhet. Barns delaktighet är direkt kopplat till 
lärares förmåga att närma sig barns perspektiv. ”Emotionell närvaro” förklarar Emilson 
genom att beskriva begreppet att lärarna är här och nu med barnen genom lyhördhet och 
inkännande. Det sista begreppet ”lekfullhet” inom kommunikationshandlingar beskriver 
att lek innebär att ha roligt och förknippas med inre motivation. Emilson (2008) och 
Johansson (2007) menar att barn inte har ett reellt inflytande utan istället så är barn i 
behov av vuxnas goda vilja. Aspekten lekfullhet kan därmed handla om lärares goda 
vilja att jämna ut hierarkiska maktskillnader. Emilsons (2008) avhandling handlar om 
att få en ökad kunskap om fostran via kommunikationshandlingar mellan lärare och 
barn i förskolan. Resultaten som tydliggörs är att fostran konstrueras i 
kommunikationshandlingar i möten med andra som antingen begränsar eller främjar 
barns möjligheter. Hur man kommunicerar är avgörande för vad som egentligen 
kommuniceras. Det resultaten även visade var att lärarna hade två tillvägagångssätt i 
sina kommunikationshandlingar. Den strategiskt målinriktade som utgick ifrån 
maktstrukturer som kontroll och disciplin medan den kommunikativa istället utgick 
ifrån ömsesidig förståelse, dialog och lyhördhet. 
 
Johansson (2005) syfte med sin kunskapsöversikt är att ge en bild av det pedagogiska 
arbetet med yngre barn genom att studera pedagogiskt förhållningssätt, verksamhetens 
innehåll och organisation samt följa barns erfarenheter. Relationer som skapas och 
kommuniceras mellan barn och lärare spelar en väsentlig roll. Det framkommer tre 
typer av atmosfärer; samspelande, instabil och kontrollerande. Vidare beskriver 
Johansson (2005) att det finns två synsätt om barn; vad barnet är (being) och vad barnet 
ska bli (becoming). 
 

4.2.3 Barnsyn som situationsbunden 

Halldén (2003) diskuterar olika budskap utifrån begreppet barnperspektiv i relation till 
forskning om barndom. Halldéns syfte är att diskutera användandet av barnperspektiv 
och vad det betyder för sammanhanget. Halldén redogör för sin studies resultat genom 
att praktikernas betydelse måste synliggöras. Forskning om barn behöver därmed 
diskuteras utifrån konsekvensaspekter för barns liv och hur de påverkas positivt eller 
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negativt. Således är barnperspektiv i behov av analysering av barns levnadsvillkor. 
Bergnehr (2019) diskuterar också begreppen barnperspektiv och barns perspektiv i sin 
studie, hur definitionerna av begreppen i nordisk forskning sett ut i relation till barns 
aktörskap. I sin artikel så har Bergnehr en utgångspunkt att barn är aktörer från födseln 
medan den tidigare forskningen positionerar barn som det motsatta. Barns aktörskap 
undersöks utifrån två aspekter, barns inflytande och barns påverkan där barns inflytande 
nyttjas för att analysera barns reella inflytande i sociala situationer medan barns 
påverkan används för att granska barns direkta eller indirekta influens mot andra och sin 
omvärld. Qvarsell (2003) gör en problematiserande redogörelse för vikten av 
barnperspektiv och vad som egentligen gäller, är det vuxnas syn på barn, vad som anses 
vara barns bästa eller hur barn själva uppfattar sina förutsättningar. 
 
Trondman (2013) speglar en kritisk bild av två olika sätt att se barn på utifrån 
begreppen being (att vara) och becoming (att bli) som präglar barndomsstudier i sin 
artikel. En redogörelse görs om vad man anser vad barn är och ska vara är 
sammankopplat med ens föreställningar om barndom. Trondmans syfte med sin artikel 
är att ge barndomsforskning en mer försvarbar bild om barndom genom att framställa 
och analysera barndom. 
 

4.2.4 Barnsyn som makt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) problematiserar och diskuterar barns 
möjlighet att vara delaktiga och barns rätt som värde och pedagogik. Pramling 
Samuelsson och Sheridan beskriver att grundförutsättningen för att barn ska kunna 
uttrycka sig bygger på barns delaktighet och att vuxna behöver ha allmän och detaljerad 
kunskapsbildning om barn samt beaktande för att kunna tyda barns perspektiv. 
 
Tisdall och Punchs (2012) artikel beskriver att när den nya barndomssociologin bildades 
så argumenterade den för den sociala konstruktionen av barn och barndom skulle 
erkänna barns aktörskap och rättigheter. Barndomsstudier påverkades av detta och barns 
rättigheter kunde främjas. Tisdall och Punch (2012) för fram kritik om barndomsstudier 
där teoretiska utmaningar och tillämpbarhet uppmuntras. Utifrån ett 
barndomsstudieperspektiv så redogör de förslag för att belysa potentialen i 
föreställningar om relationer och ömsesidighet i relationer. 
 

4.2.5 Barnsyn som barns välbefinnande 

Graf (2015) beskriver att uppfattningar om barndom skiljer sig utifrån historiska, 
etnologiska och samhällsvetenskapliga faktorer. Hur barn och barndom bedöms utgår 
ifrån en moralisk synvinkel av vad man anser vara barns välbefinnande vilket varierar 
beroende på de ovannämnda faktorerna. Graf redogör i sin artikel hur dessa verkar 
genom diskussion med fokus på barns aktörskap i relation till barns välbefinnande. Barn 
framställs som sociala aktörer där de påverkar sitt eget liv och deras omgivning. För att 
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förstå maktförhållandet mellan barn och vuxna så krävs det ett beaktande av 
förhållandet dem emellan. 
 
Borgne och Tisdalls (2017) artikel syftar till att utforska definitionen barn utifrån barns 
deltagande rättigheter och hur begreppen används. Genom att studera och analysera 
förhållandet mellan barns kompetens och barns kompetens i relation till delaktighet så 
redogör studien för att lärare kan bekräfta och förbättra barns kompetens utifrån 
stöttning som i sin tur påverkar barn att fatta beslut och utvecklas. 
 

4.3 Begrepp 

Av den tidigare forskningen så har jag kunnat urskilja fyra typer av begrepp i hur 
föreställningar om barn och barndom uppstår. Dessa är vad som anses vara barns bästa i 
relation till barns rättigheter, makt och delaktighet vilket kommer att presenteras nedan. 
 

4.3.1 Barns bästa 

Vad som anses vara barns bästa ser olika ut, Halldén (2003) menar att barns bästa 
skiljer sig beroende på tidsepok. Skolverket (2010b) beskriver att barns bästa ska 
bedömas enskilt utifrån kultur, lokal och situation. Vidare beskriver Skolverket (2010b) 
att barns bästa riskerar att blandas ihop med barns tänkta behov vilket kan orsaka 
restriktioner. Qvarsell (2003) menar däremot att forskning om barn med utgångspunkt i 
barns bästa ställs i relation till barns behov, generellt eller enskilt. Qvarsell 
vidareutvecklar att alla de åtgärder som görs rörande barn också ska vara med 
utgångpunkt i barns bästa, problematiken är att det som anses vara barns bästa alltid är 
en modifiering av vuxnas rätt och ansvar. Det innebär att den forskning som framträder 
är att vuxnas föreställningar även blir villkor för barns liv. Graf (2015) gör en väsentlig 
upptäckt i sin artikel och Graf menar att barns frihet och rätt faktiskt är begränsad. 
Barns val är respekterade så länge de följer en viss standard med utgångspunkt i vuxnas 
definitioner. När barn bryter mot dessa definitioner så modifierar, reglerar eller avbryter 
vuxna barns val eftersom det är den vuxnas moral av vad som är barns bästa som 
säkerhetsställer barns välbefinnande (Graf, 2015). Det betyder att vuxna avgör vad som 
anses vara barns bästa och om barn överträder dessa så blir de hänvisade till det rätta, 
grundat i vuxnas tolkning av vad som är barns bästa. Mayall (2000) har också lyft 
ämnet kring barns bästa, det är när vuxna anser att de vet barns bästa men att de i själva 
verket bestrider barns rättigheter, eftersom barn då inte har rättigheter. 
 

4.3.2 Barns rättigheter 

Eftersom barn har egna röster och ett eget värde så är barn aktörer (Trondman, 2013) 
precis som vuxna. Tisdall och Punch (2012) menar att barn ska uppfattas som sociala 
aktörer med egna rättigheter och därmed inte som passiva mottagare. För att barn ska 
kunna vara delaktiga i beslutsfattningar så behövs det beaktande av barns rättigheter, 
vilket också Tinsdall och Punch (2012) lyfter i sin studie. 
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Skillnaden mellan barns rätt och barns behov är en väsentlig faktor när det rör etik och 
respekt (Qvarsell, 2003). Qvarsell beskriver vidare att de tänkta behov och andra 
föreställningar om vad som anses föredömligt för barn skapar en friktion gentemot 
barns rätt. Graf (2015) använder begreppen frihetsrättigheter och välfärdsrättigheter för 
att urskilja typer av rättigheter. Frihetsrättigheter innebär rättigheter som grundar sig i 
rättigheter att välja medan välfärdsrättigheter skyddar och främjar mänskligt 
välbefinnande. 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innebär att 
samtliga länder som undertecknat konventionen har förbundit sig att följa reglerna 
(UNICEF, 2009). Även Tinsdall och Punch (2012) beskriver att det är ländernas ansvar 
att göra artiklarna till verklighet. Qvarsell menar att barn har rättskapacitet (förmåga att 
ha rättigheter och skyldigheter) men de har inte rättslig handlingsförmåga (rätt att 
handla). Förskolepedagoger är också ansvariga att följa Barnkonventionen. Graham 
(2011) menar att förskolepedagoger kan göra ställningstaganden utifrån deras egna 
föreställningar, om barn behöver stöd att närma sig normer alternativt det normala vilket 
indirekt påverkar barns rättigheter. Barns vägledning av förskolepedagoger blir en fråga 
om möjlighet eller begränsning. Fasta utvecklingsteorier om barn definierar vad som 
anses klassas som normalt och det i sig reglerar villkor för barns välbefinnande 
(Graham, 2011). Går det i praktiken att ens utgå ifrån färdiga modeller av barns lärande 
undrar Graham eller behövs en mer sammanhängande och komplex bild av barn för att 
vuxna ska kunna få förståelse om barn och deras barndom. 
 
Sociala arbeten som utbildning, vilket även utgör förskolans verksamhet är präglade av 
tankar om barn i välfärd, beskyddande och barns välbefinnande. Vuxna har en 
företrädesrätt om barns välbefinnande (Graf, 2015) men det strider i sig mot barns 
rättigheter om de inte ges möjlighet att besluta själva. Barns rättigheter är således 
kopplat till barns makt. 
 

4.3.3 Barns makt 

Forskning om barn framhäver maktaspekter där barn haft en underordnad position har 
förändrats. För att förändra det så har barnforskning istället blivit barndomsforskning. 
Graham (2011) beskriver att forskning under tidigare decennium har uttryckt en oro 
kring modeller om barns utveckling eftersom det då läggs fokus på den biologiska 
åldern och barn som framtida vuxna istället för fokus på att undersöka var det betyder 
för barn att vara barn i samhället. Dock går det inte att bortse från de maktaspekter som 
finns mellan vuxna och barn redogör Bergnehr (2019). 
 
Mycket i forskning om barn eftersträvar att barn och vuxna ska vara på ett jämbördigt 
plan men Trondman (2013) belyser problematik kring detta. Trondman menar att vuxna 
och barn inte kan ses som likvärdiga människor eftersom de har skilda kunskaper, 
ansvar, erfarenheter och ålder. Qvarsell (2003) menar på att det även finns barn som 
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accepterar en underordnad position eftersom vuxna har vissa andra uppgifter att sköta 
jämfört med barn. Graf (2015) beskriver att vuxna behöver ge barn relevant stöd för att 
kunna rättfärdiga barn, men frågan är vad som ska prioriteras. Forskning visar att vuxna 
har ett ansvar för och över barn. Trondman (2013) använder begreppet 
”autonomirättigheter i tillit” och beskriver begreppet att det är vuxnas ansvar att 
säkerhetsställa autonomirättigheter för barn för barns framtida vägnar för att de inte 
själva kan förstå eller upprätthålla dessa. Barn hamnar då i ett så kallat dubbelt 
beroendeförhållande gentemot vuxna som ska utgå ifrån vad som krävs i dagsläget för 
att möjliggöra för barns framtid (Trondman, 2013). Ska fokus ligga på barnens makt här 
och nu eller att vuxna skapar en så optimerad framtid för barnen som möjligt blir en 
fråga att diskutera vidare. Qvarsell (2003, s.103) gör ett liknande ställningstagande med 
sin beskrivning ”genom utbildning och erfarenheter så vet man vad barn behöver”. Bara 
för att man är vuxen så innebär inte det att man besitter alla svar utan Qvarsell lyfter ett 
forskningsproblem gällande vuxna. Vuxna kan bli oförmögna av sina egna 
föreställningar kring hur något ska vara att de inte kan se eller förstå omvärlden och 
dess aspekter. 
 
När människor möts så uttrycker de bestämda uppfattningar om vad som är önskvärt 
och inte (Sommer, 2005) och därför blir samspel mellan lärare och barn av vikt att 
också synliggöra. Att kommunikation och barnsyn ställs i relation till varandra är även 
något som Sommer (2005) belyser problematiskt med begreppet morallära, genom att 
förklara att när människor möts så förmedlas bestämda uppfattningar angående vad som 
anses vara rätt eller fel för barn. Emilson (2008) vidareutvecklar och menar att värden 
och normer kommuniceras fram genom kommunikationshandlingar mellan lärare och 
barn vilket också påverkar vilka barn som förskolan konstituerar. Många barn som tror 
att de uppfattas som okunniga och omogna och anpassar sig också till dessa 
föreställningar eftersom de antar att det är så de ska vara (Månsson, 2008). Hur och vad 
som kommuniceras ut till barn präglar därmed deras egna synsätt på sig själva. 
Trondman (2013) (s. 31) beskriver kommunikation mellan lärare och elever genom 
användandet av begreppet socialisation: ”det (är) vuxnas ansvar att med en socialisation 
byggd på lyhördhet för barnets egenvärde inte låta barnets självförståelse och aktörskap 
förhindra en öppen framtid”. 
 
En intressant iakttagelse om maktbalans gör Haglund (2015) i sin forskning som elevers 
möjlighet till att göra sina röster hörda och att kunna påverka verksamheten. 
Maktförhållanden och normer gör det inte fullt möjligt för barn att kunna påverka sin 
situation. Det kan vara en omedvetenhet hos lärarna som begränsar barns förmågor att 
aktivt kunna påverka med deltagande och inflytande. Haglund menar vidare att hur 
lärares medvetenhet över den rådande strukturen kan ha en avgörande faktor för hur 
beslutsfattande sker. Sommer (2005) har också lyft problematiken kring detta genom 
kompetensperspektivet som innebär att för att kunna se barn som kompetenta så krävs 
det att lärare ger avkall på en del av sin auktoritet. Genom att tona ner maktskillnaderna 
mellan lärare och barn så kan förhållandet bli symmetriskt. Även Månsson (2008) tar 
upp det kompetenta barnet som diskussion och att förhållandet tenderar att vara jämlikt. 
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Den makt som vuxna har över barn får dock aldrig användas för egen vinning utan ska 
verka för att skydda eller främja barns intresse med hänsynstagande av barnets röst 
utifrån ålder och mognad beskriver Graf (2015). Förskolepedagoger som begränsar barn 
är i direkt anslutning till deras oförmåga att granska och undersöka sammanhanget. 
Bergnehr (2019) menar att forskare borde fokusera på att föra samman vuxna och barn 
som människor istället för att skapa och upprätthålla föreställningen att barn och vuxna 
är skilda varandra. Detta i utgångspunkten att vuxna respektive barn alltid är i ständigt 
blivande där utveckling och lärande sker beroende av varandra. 
 
Bergnehr (2019) ställer frågan om det är möjligt att faktiskt möta alla barns perspektiv 
eftersom varje individs rätt att göra sin åsikt hörd innebär att det sker på någon annans 
bekostnad. Som förskolepedagog behöver man då vara medveten om att värna och 
anpassa sig till andra men utifrån en relation mellan barn till barn så riskerar även det att 
när vissa barn uttrycker sig så sker det på bekostnad av andra barn. Det innebär att barns 
makt ställs i relation till barns delaktighet. 
 

4.3.4 Barns delaktighet 

Den viktigaste förutsättningen för att barn ges möjlighet till delaktighet är att barn tillåts 
att föra sin egen talan men för att det ska kunna ske så krävs det att vuxna har kunskap 
om barns kunskapsbildning och att faktiskt lyssna på vad de uttrycker. Att 
förskolepedagoger utvecklar ett förhållningssätt där barn ges möjlighet till inflytande 
och delaktighet grundar sig i att förskolepedagoger utvecklar sina kunskaper för att 
kunna se barn och se tillsammans med barn menar Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2003). Det är genom att lyssna och tolka barns handlingar och röster som vuxna också 
kan skapa en förståelse kring vad barn behöver, men det genererar också att barn ses 
som subjekt via vuxnas reflektioner om barn. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att barns delaktighet sker inom två 
aspekter, delaktighet som värde och delaktighet som pedagogik. Delaktighet som värde 
grundar sig i etiska ställningstaganden som möjliggör för barn att uttrycka sig i olika 
kontexter medan delaktighet som pedagogik baseras på en djupare anda där barns 
uttryck ges reell betydelse och tas tillvara. För att barn aktivt ska kunna påverka så 
behövs det att de vuxna tar barns ageranden på allvar. Det innebär att vuxna kan lyssna 
till och tolka barns handlingar hur mycket som helst men inte förrän de vuxna på allvar 
tar barns ageranden i beaktande så ges barn möjlighet till delaktighet (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2003). Genom att fånga barns perspektiv så kan det också bli 
möjligt för barn att bli förstådda och därmed också delaktiga. Det är inom det 
interaktionistiska perspektivet, där miljö och människa inbördes är bundna till varandra 
som barn kan ha inflytande och verka för delaktighet (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2003). Pramling Samuelsson och Sheridan belyser ett dilemma mellan 
ämneskunskaper och pedagogik där Lpfö 18 krav kan riskera att barns enskilda 
önskningar, upplevelser och erfarenheter inte efterlevs. 
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Bergnehr (2019) kopplar samman barns inflytande och makt genom att beskriva typer 
av inflytande, där det ena är reellt inflytande och det andra är retoriskt inflytande. Barn 
kan med den aspekten ges möjlighet till inflytande men frågan är på vilket sätt och till 
vilket grad. Inflytande kan därmed generera möjligheter men också begränsningar för 
barn att verkligen kunna ha inflytande. Att fullständigt kunna förverkliga barns rätt till 
delaktighet blir därmed problematisk. Barns delaktighet ställs gentemot vuxna som har 
en maktposition och därför blir vuxnas attityder en avgörande faktor för hur vuxna 
agerar stöd, underlättar eller känner igen barns deltagande (Borgne och Tisdall, 2017). 
Barns förmågor att påverka beslutsfattande ställs i direkt relation med sammanhang och 
relationer som antingen agerar stöd eller begränsar (Borgne och Tisdall, 2017). 
 

4.3.5 Barns aktörskap 

Bergnehr (2019, s.59) definierar aktörskap genom ”barn och vuxna som människor i 
varande (här och nu) och blivande (i ständig förändring)”. Bergnehr framhäver vidare 
att forskare har skilda uppfattningar om barn föds med kompetens eller inte. 
 
Aktörskap är ett begrepp som Tisdall och Punch (2012) menar kan ha använts med syfte 
att vilja förändra uppfattningen om barn som passiva. Graham (2011) redogör att i den 
sociala kontexten av barns liv så framträder det som betydande faktor att faktiskt bevilja 
barn aktörskap som sociala aktörer. Tisdall och Punch menar vidare att aktörskap lägger 
fokus vid vad det betyder att agera för att handlingar även kan innebära missförstånd, 
svårigheter och oklarheter som barn behöver tolka och förstå. Aktörskap är också 
varierbart beroende på möjligheter och begränsningar i dess sammanhang där 
maktfaktorer och förväntningar exempelvis har påverkan. Ens aktörskap kan således 
skifta och påverkar då gränsen för barns handlingsutrymmen eftersom det finns en så 
kallad tjockhet för hur involverade barn kan vara och en tunnhet kring barns påverkan 
på regler och beslutsfattande (Tisdall & Punch, 2012). Graham (2011) beskriver att 
barns aktörskap kan bli problematisk att förhålla sig till då barn kan vara i behov av 
skydd och rättigheter beroende på situation. 
 
Bergnehr (2019) belyser i sin artikel att både barn och vuxna är aktörer eftersom alla, 
oavsett ålder, indirekt eller direkt formar sin omvärld och relationer utifrån sitt 
agerande. Alla blir därför påverkade samtidigt som de själva också är med och påverkar. 
Beroende på sina relationer så är barn och vuxna aktörer eller sårbara, men vuxna har ett 
ansvar gentemot barn där de ska skapa trygga, sociala och fysiska miljöer där barn ges 
möjlighet till utveckling och lärande. Bergnehr gör vidare en skildring i begreppet 
aktörskap genom att kategorisera aktörskap som barns inflytande och barns påverkan. 
Inom synvinkeln barns inflytande så är målet att utifrån en fråga som rör vad som görs 
eller beslutas ta reda på om barn har inflytande medan barns påverkan innefattar 
någonting som barn, medvetet eller omedvetet ständigt gör som samspelande och 
påverkande människa. Genom att undersöka aktörskap inom synvinklarna barns 
inflytande och barns påverkan så skapas förutsättningar att makt synliggörs som bunden 
till situationen och någonting som sker via förhandlingar och inte enbart genom ett 
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statiskt förhållande där vuxna har ett ansvar och praktiserar barns villkor i förhållande 
till barn. 
 
Bergnehr (2019) menar att barnperspektiv och barns perspektiv som användning kan 
riskera att barns aktörskap glöms bort. Det finns en risk att genom användandet av 
perspektiven att barns aktörskap inte synliggörs vilket även innebär att barns inflytande 
och påverkan inte kommer på fråga. För att barn ska kunna vara aktörer så behöver de 
också besitta kompetens för att kunna vara delaktiga. 
 

4.3.6 Barns kompetens 

Barns kompetens kopplas till generationshierarkier, vuxnas makt att tillskriva barn som 
inkompetenta försvårar då barns sociala kompetens. Att hävda barns rättigheter i en 
sådan situation kan då bli ett redskap att motverka barns maktlöshet. Istället för att 
uppfatta barn som mindre kompetenta så menar Borgne och Tisdall (2017) att fokus ska 
flyttas från att se barn som mindre kompetenta till att kretsa kring vuxnas oförmåga att 
faktiskt ge barn möjlighet att vara delaktiga. När barn uttrycker kompetens så kan det 
ändra vuxnas föreställningar, men det kräver att den vuxne är mottaglig till vad barn 
uttrycker påpekar Borgne och Tisdall (2017). Det är när vuxna uppfattar barns 
kompetenser som de också förstärks. Borgne och Tisdall beskriver vidare att det är 
vuxnas bedömningar av barns kompetenser som är avgörande för vilket stöd som barn 
ges att faktiskt kunna vara delaktig. Barn hamnar då i en besvärande ställning där de ska 
behöva uttrycka sin kompetens för att kunna få stöd i hopp om att den vuxna är 
mottaglig. Det är genom sin kompetens som barn kan påverka, men vuxna kan då möta 
barn med motstånd och barn blir därmed beroende av vuxna för att ges tillstånd till 
kompetens (Borgne & Tisdall, 2017). 
 
Månsson (2008) skriver i sin studie om konstruktion av ”det kompetenta barnet” med 
syfte att bidra till diskussion om dess påverkan med den nya förståelsen om barn och 
barndom. Hon har utifrån sin fallstudie uppmärksammat att ålder och makt har en 
betydelse för hur barn tillåts agera. Även den pedagogiska miljöns signaler och hur barn 
kan involveras i de dagliga rutinerna läggs det fokus på. Vidare använder Månsson 
begreppet värderingsutbildning som grundar sig i lärares handlingar i teori och praktik. 
Vilka uppfattningar som finns, hur samspelet ser ut och val av material ingår i 
begreppet. Begreppet värdepedagogik använder Thornberg (2006) (s.2–3) i sin 
avhandling med en liknande betydelse ”värdepedagogik handlar om den fostran eller 
moraliska påverkan som skolan och dess lärare utövar i relation till sina elever…” 
 
Förskolepedagogers uppfattningar påverkar hur bra de stödjer barns och deras 
inflytande, Borgne och Tisdall (2017) menar därmed att vuxna har ett ansvar att 
underlätta för barns rättigheter till deltagande men att det också resulterar i att barns 
kompetens således inte existerar. Graf (2015) beskriver däremot ett empiriskt faktum 
där barn gentemot vuxna har en avsaknad av vissa kompetenser som innebär att barn 
inte kan vara eller anses lika kompetenta som vuxna. Eftersom barn är i ständig 
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tillblivelse så kan det finnas en risk att barn behöver bevisa sin kompetens (Borgne och 
Tisdall, 2017). Att barn behöver visa sin kompetens kräver att vuxna är mottagliga till 
att ta emot den informationen. 
 
 

5 METOD 
I föreliggande avsnitt redovisas den kvalitativa ansats studien har. Vidare redogörs för 
hur datainsamlingen genomförts och bearbetats. Därefter beskrivs fenomenografi som 
tillämplighet för studien, en beskrivning om uppfattningar och till sist görs en 
redogörelse av metoden intervju. 
 

5.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Syftet har varit att undersöka hur förskolepedagoger uppfattar barnsyn utifrån deras 
uppfattningar av barns behov och pedagogers förhållningssätt. För att göra det har jag 
valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod där förskolepedagoger intervjuas, 
eftersom jag eftersträvar att ta reda på hur deras barnsyn ter sig. Valet att använda mig 
av intervju med pedagoger var för att jag ville påverka barnen i en sådan liten 
utsträckning som möjligt och då lämpade sig inte observationer för mitt ändamål. Detta 
är även det vanligaste tillvägagångssättet inom fenomenografi. Bryman (2018) menar 
att kvalitativa intervjuer fokuserar på att skildra intervjupersonernas synsätt och egna 
uppfattningar, vilket är vad studien undersöker. Att genomföra studien med en 
kvantitativ forskningsmetod som karaktäriseras av att ge en statisk bild av verkligheten 
(Bryman, 2018) har således inte varit en lämplig metod att använda. En kvantitativ 
undersökning karaktäriseras av att skapa en generalisering av verkligheten med hjälp av 
siffor. I den här studien har det således inte varit lämpligt att skapa en generalisering 
eftersom studien riktar sig mot informanternas uppfattningar och att antalet informanter 
inte har kunnat ge en generell bild. En nackdel med kvalitativ forskning är att den 
riskerar att bli subjektiv där forskaren själv avgör vad den vill lägga fokus på utifrån 
sina egna intressen beskriver Bryman (2018). Med den insikten har jag ändå valt att 
använda mig av en kvalitativ metod eftersom jag eftersträvar informanternas egna 
uppfattningar. Bryman (2018) menar på att utgångpunkten i kvalitativ forskning är att få 
kunskap om vad deltagarna anser vara väsentlig. Den kvalitativa metoden eftersträvar 
att gestalta, vilket lämpar sig väl för andra ordningens perspektiv inom den 
fenomenografiska ansats som jag valt att använda mig av. 
 

5.2 Fenomenografisk ansats 

Mitt syfte är att undersöka barnsyn med en fenomenografisk utgångspunkt utifrån hur 
förskolepedagoger resonerar kring barnsyn, grundat i deras uppfattningar av barns 
behov och pedagogers förhållningssätt. Jag har valt att använda mig av en 
fenomenografisk ansats då mitt syfte är att beskriva förskolepedagogers uppfattningar 
av deras syn på barn. Uljens (1989) redogör att nyckelbegreppet inom fenomenografi är 
uppfattningar av ett fenomen, fenomenet i den här studien är således barnsyn. Fenomen 
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är något som visar sig medan grafi på grekiska betyder beskriva. Följaktligen så innebär 
fenomenografi beskrivningar av förteelser. Fenomenografi som teori grundades av 
Ference Marton under 1970–80 talet med syftet att studera lärande. Det är utifrån 
uppfattningar kring fenomen eller företeelser som har en påverkan för möjlighet till 
lärande. Fenomenografin fungerar då som synliggörande av dessa uppfattningar som i 
sin tur kan generera en mer djupgående insikt av lärandet och på så sätt möjliggöra för 
utveckling av lärandet (Larsson, 1986). 
 
Fenomenografi intresserar sig enligt Kroksmark (2007) för människors uppfattningar av 
fenomen. Kroksamark (2007) beskriver att företeelser kan generera olika typer av 
kontenta för olika människor. Utgångspunkten i fenomenografisk ansats fokuserar på att 
bilda kunskap om uppfattningar och innebär att det inte finns ett rätt eller fel svar. Med 
den aspekten så har de tolkningar som gjorts varit att hitta kvalitativa skillnader i 
informanternas svar. Min förhoppning är att studien leder till insikter om hur fenomenet 
barnsyn skildras av informanternas beskrivningar, vilket också är studiens syfte. Utifrån 
en fenomenografisk ansats så har jag valt att utgå ifrån informanternas uppfattningar i 
studien som fenomenografi karaktäriseras av. 
 

5.2.1 Fenomenografi som tillämplighet för studien 

Eftersom pedagogernas uppfattningar av barnsyn och deras förhållningsätt varit studiens 
syfte så har fenomenografi som forskningsansats varit idealisk. Den fenomenografiska 
ansatsen har gjort det möjligt att tydligt avgränsa studiens forskningsobjekt barnsyn och 
samtidigt kunna studera uppfattningarna värderingsfritt med syfte att skildra 
variationerna i hur fenomenet barnsyn uppfattas och upplevs. Det har varit betydande att 
göra en djupgående analys av pedagogernas uppfattningar eftersom det är avgörande för 
hur pedagoger uppfattar begreppet barnsyn och hur de därefter arbetar. 
 
Eftersom min studie grundar sig i uppfattningar av och kring barn så är den 
fenomenografiska utgångspunkten väl lämpad. Då mitt syfte varit att studera 
pedagogers uppfattningar utan värdering så har fenomenografin gjort det möjligt att 
synliggöra hur barnsyn tolkas respektive uppfattas. Syftet med fenomenografin är inte 
att redogöra hur verkligheten är generellt utan eftersträvar förståelse för det mänskliga 
förhållningssättet (Kroksmark, 2007). För att kunna redogöra för resultatet med en 
fenomenografisk utgångspunkt så har jag valt att använda mig av utfallsrum som 
beskrivningskategorier Uljens (1989). Utfallsrum är de kategorisystem som skildras av 
informanterna variationer utifrån deras uttryckta uppfattningar beskriver Kroksmark 
(2007). 
 
Inom fenomenografi så kan man granska uppfattningar utifrån två perspektiv. Första 
ordningens perspektiv som utgår ifrån att forskarens skildrar aspekter av intresse, en 
objektiv bild medan andra ordningens perspektiv riktar in sig på att redogöra hur andra 
uppfattar verkligheten utifrån olika aspekter, en subjektiv bild (Uljens, 1989). Jag har 
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valt att grunda min studie i det sistnämnda perspektivet. Larsson (1986) har redogjort 
följande kännetecken för fenomenografi: 
 

o Forskningsobjektet med andra ordningens perspektiv (hur omgivningen ter sig 
för människor) 

o Empirisk grund (intervjuer med människor som utgångspunkt) 
o Variationen (strävan efter att skildra olika föreställningar av fenomenet) 
o Uppfattningsnivån (beskrivningskategorier knutna till innehåll som redogör och 

företräder grundläggande skillnader i uppfattningars innebörd) 
 

5.2.2 Uppfattningar 

För att kunna förstå fenomenografins utgångspunkt så behöver man även fördjupa sig i 
begreppet uppfattningar. Uppfattningar innebär vad och hur dessa är utformade genom 
processer som innefattar handlingar och tankar. Kroksmark (2007, s.7) redogör för 
begreppet genom att citera Marton och Svensson (1978): 
 

Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas 
eller som inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör 

den referensram inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi 
bygger våra resonemang. 

 

5.3 Utformning av intervju 

Intervjuerna skedde enskilt för att jag bedömde det som den mest lämpande metoden 
eftersom jag ville synliggöra deras enskilda uppfattningar som fenomenografin syftar 
till. Jag hade kunnat utföra gruppintervjuer som alternativ men då hade deltagarna 
riskerat att bli styrda eller påverkade av varandra under intervjun. 
 
Informationsbrev (se bilaga 1) har nyttjats för att informanterna ska få information om 
studien. För att göra deltagarna något mer bekväma att bli intervjuade så valde jag att 
först ge en introduktion om studiens syfte. Informanterna blev tillfrågade om generell 
och specifik bakgrundinformation för att göra det lättare för mig att kunna sätta mig in i 
deras sammanhang, hur länge de har arbetat i verksamheten, vad de har för position och 
ålder. Samtliga informanter fick möjlighet att meddela om de ville ta del av studiens 
resultat.  
 
Intervjufrågorna ställdes utifrån en semistruktur där frågorna hade ett tema och 
flexibilitet men kunde ställas i olika ordning beroende på informanternas svar (Bryman, 
2018). Jag valde också att vara lyhörd och följa upp deras svar genom att låta 
informanterna röra sig i olika riktningar. Bryman (2018) menar på att det möjliggör att 
som forskare få kunskap om vad de intervjuade anser vara viktigt och relevant. Vilket 
också knyter an till den fenomenografiska ansats som jag valt där intervjuerna 
karaktäriseras av uppföljningsfrågor för att informanterna ska ges möjlighet att 
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vidareutveckla sina svar. Frågorna (se bilaga 2) som ställdes utgick ifrån studies syfte 
och frågeställningar. 
 

5.4 Urval 

Mitt urval har skett utifrån ett bekvämlighetsurval där jag valt att utföra intervjuer på 
förskolor i närområdet efter telefonkontakt med ansvariga förskolerektorer eftersom de 
varit lättillgängliga (Bryman, 2018). Tio förskolor kontaktades först via mejl men ingen 
återkoppling gjordes så jag valde då att ringa till förskolerektorerna. Av de tio 
förskolorna som kontaktades så ville två delta, en tredje var intresserad först men drog 
sig sedan ur. Intervjuer har skett på totalt två skilda förskolor, där fem pedagoger 
oberoende av yrkestitel deltagit. Två av de intervjuade har varit förskollärare respektive 
barnskötare och en förskolerektor som även arbetar halvtid i barngrupp. Jag har valt att 
intervjua både förskollärare och barnskötare eftersom båda är ansvariga att agera 
förebilder för barnen som yrkesverksamma i förskolan enligt Skolverket (2018). Det har 
varit upp till pedagogerna själva att bestämma vilka som ville medverka eftersom jag 
ville att de skulle vara intresserade och därav ge intervjuerna ett djupare resultat 
gentemot om de skulle varit oengagerade att delta. Jag framförde på varje förskola att 
jag gärna ville intervju som många som de kunde undvara i verksamheten och det 
genererade i två respektive tre intervjuer på de två förskolorna. 
 
Tidsaspekten har också spelat en roll för min flexibilitet gentemot förskolorna och 
informanterna för genomförandet av intervjuerna. Det innebär att urvalet har skett 
genom att förskolerektorerna själva fått bestämma tid och plats för intervju genom att 
jag förmedlat att mitt syfte är att deras verksamhet ska påverkas så lite som möjligt. 
 

5.5 Insamling av data 

Vid kontakt med förskolerektorerna blev de meddelade om studiens syfte i 
informationsbrevet. Jag kan inte säkerhetsställa att informanterna fick ta del av 
informationsbrevet innan intervjuerna men de fick direkt ta del av brevet innan 
intervjuerna påbörjades. Mitt val att inte skicka ut frågorna till förskolerektorerna eller 
informanterna innan intervjuerna var utifrån min förhoppning att deras svar då skulle bli 
så reella som möjligt utan efterhandskorrigeringar. Hade informanterna fått tillgång till 
materialet så hade de kunnat påverka varandra genom diskussioner med varandra innan 
jag fått chans att intervjua dem. Möjligen hade intervjuerna genererat i djupare 
beskrivningar men då hade de å andra sidan inte varit så reella som möjligt. 
 
Informanterna har i informationsbrevet fått information med en kortare beskrivning och 
redogörelse för de forskningsetiska principerna (en utförlig beskrivning av detta görs i 
avsnitt 5.8). Intervjufrågorna utgick ifrån studiens syfte och frågeställningar som 
genererade relevanta frågor för att kunna samla in material. Miljön har valts utifrån att 
informanterna ska kunna känna sig trygga att besvara frågorna med så lite störningar 
som möjligt. Genom intervjuer så har informanterna fått möjlighet att verbalt kunna 
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uttrycka sig vilket också möjliggjort för mig som forskare att ställa följdfrågor som 
genererat i djupare beskrivningar. 
 
Ljudinspelning har använts för att materialet i efterhand ska vara tillgängligt så att jag 
helt kan fokusera på informanternas svar under den pågående intervjun. Innan 
intervjuerna kontrollerades att inspelningsmaskinen var laddad och fungerande för att 
undvika försvårande omständigheter. Samtliga informanter har gett sitt medgivande till 
att intervjuerna spelades in som grund för studien. Det insamlade materialet har efter 
intervjuerna överförts till ett usb-minne som förvarats så att utomstående inte kan få 
tillträde till materialet. Ljudinspelningarna kommer efter att studien blivit godkänd och 
betyg i kursen är satt att raderas. 
 

5.6 Bearbetning av det insamlade materialet 

När intervjuernas samtliga ljudinspelning samlats in så skrevs intervjuerna ut av det 
totalt 170 minuter insamlade materialet. Det inspelade materialet skrevs ut för att senare 
kunna skapa en förståelse kring informanterna meningsinnehåll genom tolkning och 
analysering (Uljens, 1989). Det informanterna uttryckte skrevs ned ordagrant direkt 
efter intervjuerna för att bearbetningen skulle ske så aktuellt som möjligt. En granskning 
gjordes av det insamlade materialet så att en mer djupgående förståelse kunde ske. 
Därefter kategoriserades materialet för att kunna urskilja variationen av uppfattningar. 
Frågorna som använts vid intervjuerna har funnits vara relevanta för studiens 
undersökning för att kunna besvara studien frågeställningar. Med det förklarat så valdes 
de specifika och generella frågorna om informanterna bakgrund också bort. Av 
transkriberingen från intervjuerna så har beskrivningskategorier framträtt som visar 
skilda uppfattningar av fenomenet.  
 

5.7 Tillförlitlighet 

”Trovärdigheten” i undersökningens metod grundar sig i att jag säkerhetsställt att 
studien genomförts i överrensstämmelse med de regler som finns vilket också Bryman 
(2018) förespråkar. Informanterna har fått möjlighet att ta del av studiens resultat för att 
säkerhetsställa att jag uppfattat deras verklighet på rätt sätt, vilket Bryman (2018) 
beskriver med begreppet respondentvalidering. Informanterna har inte påtalat att några 
justeringar behövs göra efter att de fått ta del av resultatet. 
 
Eftersom intervjuerna haft en semistruktur så har det varit möjligt att ställa ytterligare 
frågor utifrån informanternas svar, det har således medfört att täta beskrivningar gjorts 
som skapat ett djup. Bryman (2018) redogör att det just är täta beskrivningar av 
relevanta detaljer som ingår i kulturen, vilket också kvalitativ forskning karaktäriseras 
av. Det innebär att resultatets ”överförbarhet” är en empirisk fråga utifrån kontext och 
situation. 
 



 

29 
 

Studiens ”pålitlighet” grundar sig i att studiens alla delar redogörs fullständigt och är 
åtkomlig. Granskning har skett under studiens gång för att kunna säkerhetsställa 
studiens kvalitet utifrån valda tillvägagångssätt och dess tillämpning (Bryman, 2018). 
 
”Möjlighet att styrka och konfirmera” har utifrån insikten och studiens forskningsansats, 
att det inte finns en rätt eller fel bild, så har studiens utgångspunkt varit att förklara och 
analysera i god tro. Genom att jag försökt vara så deskriptiv som möjligt under studiens 
alla delar så har min påverkan varit så minimal som möjlig. Bryman (2018) förklarar att 
forskare inte medvetet ska införa personliga värderingar som riskerar att påverka 
studiens slutsatser. 
 

5.8 Etiska överväganden 

Den som forskar har ett ansvar gentemot deltagarna och det åläggs därmed att forskaren 
med hänsyn av vad deltagarna uttrycker genomför forskning med hög kvalitet 
(Vetenskapsrådet, 2017). För att undersökningen således ska vara etiskt försvarbar så 
har jag valt att utgå ifrån Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer över vilka 
hänsynstaganden jag som forskare behöver göra. 
 
Informationskravet har säkerhetsställts genom att samtliga informanter delgivits 
information om studiens syfte i informationsbrevet, även en muntlig information 
gjordes innan varje intervju. Informanterna har fått kontaktuppgifter till mig och min 
handledare så att de kan framföra frågor eller avbryta sitt deltagande om de så skulle 
vilja vilket uppnår samtyckeskravet. Informanterna har blivit meddelade att deras 
deltagande och det insamlade materialet kommer att anonymiseras vilket 
Vetenskapsrådet (2017) förespråkar som åtgärd i humanistisk forskning, informanterna 
har därmed fått siffror mellan 1-5 för att de ska vara anonyma samtidigt som läsare ska 
kunna få en enklare överblick. 
 
Det insamlade materialet i form av ljudupptagning och kontaktuppgifter till 
informanterna har även förvarats säkert i ett låst utrymme så att ingen utomstående kan 
ta del av materialet, detta säkerhetsställer konfidentialitetskravet beskriver 
Vetenskapsrådet (2017). 
 
 

6 RESULTAT 
I följande kapitel så kommer två typer av utfallsrum att presenteras utifrån 
informanternas uppfattningar av barnsyn. Det första utfallsrummet besvarar studiens 
första frågeställning utifrån olika kategorier. Genom informanternas uppfattningar av 
barns behov så har kategorier urskilts utifrån barns behov av vägledning, vuxnas ansvar 
och inre motivation.  
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Det andra utfallsrummet besvarar studiens andra frågeställning om informanternas 
uppfattningar av pedagogers förhållningssätt där bemötande, respekt och trygghet varit 
de framträdande kategorierna. 
 

6.1 Studiens utfallsrum 

Den fenomenografiska analysmodellen nedan skildrar de utfallsrum som 
förskolepedagogerna uttryckte med sina uppfattningar av barnsyn där utfallsrum 1 
karaktäriserades av barns behov medan utfallsrum 2 synliggjort pedagogers 
förhållningssätt. 
 
  

 
Figur 1: Utfallsrum utifrån förskolepedagogernas uppfattningar av barnsyn. 

  

6.2 Utfallsrum 1 – Barns behov 

Studiens första frågeställning löd: Vilka uppfattningar har förskolepedagoger av barns 
behov? 
 
Informanterna synliggjorde med sina uppfattningar att barns behov ser olika ut. Det 
framkom skiftande uppfattningar om både vad och hur barns behov uppfattas vilket 
presenteras nedan. 
 

6.2.1 Kategori 1 – Vägledning 

Ett begrepp som skildras av flera informanter är vägledning, vissa barn behöver mer 
vägledning än andra eftersom de har olika behov av stöd både som individer, grupp och 
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situation. Informant 3 skildrar att ”En del måste man pusha, en del måste man hålla 
handen, en del måste man ha nära”. De olika betoningar som framkommit i kategori 1 
beträffande uppfattningar av barns behov av vägledning är att man betonar: ett tänkt 
syfte, närvaro och åldersaspekt. 
 
Samtliga informanterna uttrycker att det finns olika typer av stöd att ge barn som 
grundar sig i vad man tycker att barn bör eller ska vara alternativt kunna. Det synliggörs 
ett tänkt syfte utifrån uppfattningarna. Några beskriver vägledning som stöttning 
kortsiktigt just för stunden medan andra beskriver ett framtidsorienterat arbetssätt där 
barn utmanas för att på så sätt kunna bli självständiga. Informant 2 beskriver följande: 
”Om vi hjälper den nu, hur påverkar det den sen…det kanske inte är så jättebra att klä 
på dem helt, man kan kanske hjälpa dem lägga fram byxorna, visa var man stoppar i 
benen”. Genom ett bakomliggande syfte så beskriver en av informanterna en 
självreflektion innan hen bemöter barn i deras behov av vägledning. 
 
Det som framträder är att det finns diverse varianter av stöd som kan ha olika betydelse 
för barn, stöd som kan hjälpa men också stöd som riskerar att stjälpa. Resonemang 
kring om barn klarar den tänkta uppgiften eller inte, beskrivs vara den avgörande 
faktorn över vilket stöd man ska ge skildrar några av informanterna. En annan informant 
använder begreppet närvarande, genom sin närvaro så får hen kunskap om situation och 
barns behov: ”Jag behöver vara närvarande i situationen för att kunna se om barnen 
behöver hjälp”. 
 
En åldersaspekt framträder också i två av informanternas uppfattningar, barns ålder kan 
ha en avgörande roll för vilken typ av vägledning eller stöd som barn får. Informant 4 
skildrar följande: ”Vissa hjälper inte till för att barnet är fem år, han ska klara av det 
medan någon annan tycker att han bara är fem år och jag behöver hjälpa honom”. Barn 
oavsett ålder kan ha olika behov av stöd vilket en av informanterna även skildrar. 
 

6.2.2 Kategori 2 – Vuxnas ansvar 

Att barn är i behov av vuxnas ansvar förekommer i samtliga informanternas 
uppfattningar men på vilket sätt beskrivs olika utifrån barns välbefinnande. 
Betoningarna i informanternas skildringar i kategori 2 av barns behov av vuxnas ansvar 
har varit välbefinnande, barngruppens storlek och personlig kompetens. 
 
Några av informanterna problematiserar barns välbefinnande i sina uppfattningar, att 
barn inte kan ges fullt ansvar eftersom de inte är förmögna att själva kunna besluta 
särskilda ting. Även fast man gärna hade velat som en av informanterna beskriver. Det 
är inte praktiskt möjligt för barn att besluta vissa saker. Informant 1 skildrar följande: 
”Han vill inte byta sin blöja, fast det gör man, och då får han vara lite ledsen ett tag, sen 
får jag förklara, det måste jag som vuxen bestämma. Barn har således rätt till 
omvårdnad men i vissa situationer så är de inte kompetenta nog att själva kunna utläsa 
vad de faktiskt behöver är något som går att urskilja i majoriteten av informanternas 
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uppfattningar. Det ansvaret har och behöver pedagogerna ha tillsammans med sin 
förmåga att kunna bedöma barns behov. Barn har en vilja som man dock behöver vara 
lyhörd mot uttrycker informant 4 men som vuxen med sitt ansvar har en orosaspekt i om 
barnen är kompetenta nog för att utföra sin vilja utifrån sitt behov. 
 
Vuxnas ansvar som omsorg innebär att pedagoger eftersträvar att tillgodose alla barns 
behov men att det i praktiken är komplext. Att vilja ha ett visst förhållningssätt är en sak 
men att faktiskt kunna utföra den vilja som pedagog är ett dilemma då informant 2 
uttrycker att barngruppens storlek spelar en avgörande faktor för vad barnen tillåts. 
Eftersom man som pedagog inte kan vara fullt närvarande i alla situationer samtidigt då 
man behöver ha ansvar och en överblick över alla barn. Informant 2 förklarar följande:  
”Man kanske sitter med tre-fyra barn, jättemysigt, men vad händer runt omkring, med 
alla barn”. Det innebär att man inte kan ha fullt fokus på enskilda barns behov utan 
behöver ha en överblick på alla barn oavsett situation som pedagog. 
 
Några av informanterna skildrar personlig kompetens i sina uppfattningar, att man vill 
vara närvarande och engagerad i sin yrkesroll men att det finns tillfällen där det inte är 
möjligt på grund av barngruppens storlek och pedagogens personliga kompetens. 
Pedagogerna har således ett ansvar att alla barn får synas och höras eftersom det stärker 
deras självkänsla. En av informanterna redogör för att alla barn ska få komma till tals 
och rätt att uttrycka sig. Det är pedagogernas ansvar att läsa av verksamheten med sin 
kompetens för att se vad barn behöver både som individer och som grupp. Informant 1 
beskriver följande: ”Barn behöver också lära sig att backa och släppa fram andra”. Med 
hjälp av vuxna som kan läsa av barn som grupp och individuellt så kan pedagoger göra 
aktiva ställningstaganden där blyga barn uppmuntras att ta för sig medan de barn som 
ofta står i centrum får ta ett steg tillbaka. Så att det inte sker på bekostnad av andra.  
 

6.2.3 Kategori 3 – Inre motivation 

Pedagogerna betonar en variation i sina uppfattningar att barns behov av inre motivation 
där barn ska stärkas inför framtiden genom uppmuntring till självständighet och 
självkänsla. 
 
En av informanterna skildrar uppfattningen av uppmuntring av barns självkänsla genom 
att skildra att det är upp till barnen själva att våga uttrycka sig men att man som 
pedagog ska finnas där och stötta. Pedagoger agerar stöd för barn som genererar 
självkänsla hos barnen så att de kan utveckla en inre motivation och tro till sig själva. 
Informant 3 skildrar följande: ”Då måste vi stärka dem att det är viktigt att ni hörs…att 
det du tycker…att du vågar säga sådana saker…vi förmedlar det till barnet, sen är det 
upp till barnet själv att göra det eller inte”. Målet är att barnen känner sig stolta, blir 
självständiga och utvecklar självkänsla genom att de får möjlighet att pröva och uttrycka 
sig både som individer och grupp. Det är de faktorerna som några av informanterna 
beskriver deras uppfattningar om barns behov. Informant 2 uttrycker följande: ”För när 
de klarar saker så blir de jätteglada och stolta”. 
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Barns möjlighet till inflytande och rätt typ av stöd här och nu påverkar barns inre 
motivation. Samtliga informanterna betonar en önskan i sina uppfattningar att barns 
självkänsla främjas genom att de känner stolthet, blir självständiga, få tycka, tänka och 
uttrycka sig. De använder sig dock av olika begrepp. Två av informanterna använder sig 
av uttrycket att barnen ska bli självständiga medan informant 5 drar paralleller utifrån 
en känslomässig aspekt, att om den blir ledsen av en utskällning hur skulle då ett barn 
må. Att och hur man blir tillsagd är direkt kopplat till barns inre motivation för att det 
påverkar barns trygghet och minskar barns självkänsla. 
 

6.3 Utfallsrum 2 – Pedagogers förhållningssätt 

Studiens andra frågeställning löd: Vilka uppfattningar har förskolepedagoger av sitt 
förhållningssätt? 
 
Informanterna skildrade uppfattningar om pedagogers förhållningssätt gentemot barn 
vilket kommer presenteras nedan utifrån bemötande, respekt och trygghet. 
 

6.3.1 Kategori 1 – Bemötande 

Variationen som beskrivs i uppfattningar av pedagogers förhållningssätt är att 
bemötandet riktat till barn är situationsbundet, personbundet och att bemötandet av barn 
kan ge dem något att ta med sig inför framtiden. 
 
Alla de fem informanterna beskriver att barn behöver bli bemötta situationsbundet. 
Informant 3 beskriver däremot att den har en grund i hur den bemöter barn som är 
detsamma men att bemötandet kan ändras lite beroende på situation och enskilt barn. 
Samtliga av informanterna beskriver att deras eget bemötande av barn är rörlig utifrån 
situation, några beskriver att arbetslag behöver föra dialog om synen på barn för att den 
inte ska utgöra förvirring för barn. ”Man försöker ju alltid på förskolan prata om grund 
och barnsyn och lägga någon samma värdegrund och barnsyn” skildrar informant 1. 
Några lyfter hur man pratar med barn medan de andra nämner regler, vad är tillåtet och 
inte. 
 
Informanterna beskriver gemensamt att de bemöter barn olika men de använder sig av 
olika begrepp för att beskriva anledningar till att varför det är så, där pedagogers 
erfarenhet, bakgrund och egna värderingar spelar roll då alla har olika upplevelser och 
uppfattningar. Informant 3 beskriver en framtidsorienterad uppfattning där barn bär med 
sig sitt bemötande som barn i resten av sitt liv på följande sätt: 
 

Det är ju mycket nutid nu men det grundar sig också mycket i vad man själv 
vill att de ska få med sig i framtiden. Att de känner själva att de blivit 
bemötta bra som barn så att de själva känner att de blivit trygga, 
omhändertagna, att de känner att det varit viktigt, att de känner att det är 
viktigt. 



 

34 
 

 
Att bemötandet är personbundet beskriver två av informanterna genom ett aktuellt 
mående med uttryck som ork, dagsform och tålamod som avgörande roll för hur 
pedagoger hanterar situationer. Informant 1 beskriver att det aktuella måendet påverkar 
hur man bemöter barn och att det ibland vore bättre lämpat för annan kollega med bättre 
dagsform att bemöta barnet ”vi är ju människor också, inte bara pedagoger, det kan ju 
finnas dagar när jag tappar tålamodet också, inte för att jag blir arg och börjar skrika 
men att, snälla, nu orkar inte jag, kan du ta honom…”. 
 

6.3.2 Kategori 2 – Respekt 

Den variation som informanterna beskriver avseende pedagogers förhållningssätt som 
respekt är relationell, tillsägelser, regler och värdegrund. Respekt är det begrepp som 
informanterna tillsammans frekvent skildrar genom sina skiftande uppfattningar. Där 
respekt främst beskrivs ömsesidig mellan vuxna och barn men två av informanterna 
skildrar även en önskan att barn ska respektera varandra. Informant 1 skildrar att barn 
respekterar varandra när de har en förståelse kring andra barns behov ”barnen känner 
varandra i gruppen och vet behoven, ja hon får springa där för hon behöver det, eller 
annorlunda mat, laktosmat, varför får hon äta det, jo för att det är olika”. Informant 1 
förklarar vidare att barns sociala förmåga ställs i direkt relation till pedagogers olika 
bemötande av barn utifrån deras situationsbundna och enskilda behov. Genom att 
pedagoger respekterar barns enskilda behov och förklarar det för andra barn så ges de 
möjlighet att utveckla respekt för andra barn. Barn kan ifrågasätta andra barns villkor 
men deras sociala förmåga ger förståelse för varför det är olika. Regler behöver vara 
olika eftersom barn är i behov av enskilda villkor vilket några av informanterna 
förmedlar. 
 
Respekt uppmanar alla informanterna att bemöta barn med men hur de uppfattar det 
som praktiskt är möjligt visar på en variation. Tillsägelser tas upp av några av 
informanterna även om de använder liknande ord som att säga nej och skälla, det 
framkommer att det finns olika tillvägagångssätt för tillsägelser. Informant 5 skildrar att 
barn som inte bemöts respektfullt kan bli desorienterade i vad som gäller och varför. 
Gemensamma regler är något som tre av informanterna nämner som eftersträvansvärt 
men att det i praktiken inte alltid fungerar då alla har olika bakgrund både kollegor och 
barn. Informant 5 skildrar att pedagogers barnsyn blir synlig i deras hantering av 
tillsägelser till barn med följande: 
 

Märkt att barn kan dras till de som är mer lätta att prata med eller har mer 
skämtsamhet sätt, respektfullt sätt att bemöta barnen. Medan en pedagog som 
bara skäller eller ger direktiv, så här, så här ska du göra, så blir det mer som 
att barnen inte tyr sig till den pedagogen för att de inte riktigt vågar utan går 
till den andra. 

 
Det framkommer att det finns olika typer av regler, regler som är bestämda som rör 
barns välbefinnande och regler som kan vara obestämda beroende på barn och 
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pedagoger. Informant 3 skildrar att ”barn behöver stöd och regler med deras inflytande” 
för att det ska fungera. Att säga nej är situationsbundet beskriver två av informanterna.  
Informant 1 beskriver följande: 
 

Det är viktigt att de lär sig att när jag säger nej så är det nej, det finns väl en 
anledning till det. Där får man också ställa sig frågan själv som vuxen, så 
kanske jag också säger nej på fel ställen ibland vilket kanske inte alltid känns 
bra för barnen. Man kan ju inte säga, jag orkar inte plocka upp efter er, hallå 
det är ju en pedagogisk verksamhet, då får väl jobba på att städa tillsammans, 
det kanske är det som är poängen. 

 
Respekt beskrivs också utifrån uppfattningar av en värdegrund av de flesta av 
informanterna där bland annat regler är olika för att pedagoger har olika värderingar 
präglade av sina egna bakgrunder, även om man har samma mål som utgångspunkt, att 
barn ska bli respekterade. Fyra av informanterna använder liknande begrepp 
sammankopplat med respekt och värdegrund där de beskriver att de vill att barn ska 
känna sig sedda och hörda. 
 

6.3.3 Kategori 3 – Trygghet 

Begreppet trygghet går att urskilja i fler av informanternas uppfattningar där 
variationerna handlar om trygghet att besluta åt barn eller med, besluta med hjälp av 
barns inflytande hjälp av barns inflytande veta när och varför man säger nej som 
pedagog. 
 
Två av informanterna använder sig av begreppet trygg i sin skildring av uppfattningar, 
där man som pedagog behöver vara trygg i sin roll och stå för det man gör eller beslutar. 
Informant 1 beskriver pedagogers osäkerhet som problematisk på följande sätt ”jag 
känner mig inte så trygg i den rollen, för jag kan inte dem (barnen), hur jag gör, hälsar, 
pratar, hur mycket jag ska hjälpa. Då blir jag lite tafatt”. Några av informanternas 
uppfattningar skildrar ett diskret samband mellan pedagogers trygghet och barns 
inflytande med regler. ”Börjar du inte sätta vissa gränser så blir det en fight hela tiden” 
förmedlar informant 1. Det är pedagogernas ansvar att förmedla barns inflytande som 
vetskap till barnen, informant 1 skildrar ”vi ska försöka få barnen att förstå hur mycket 
de egentligen bestämmer”. Vissa saker kan barn helt enkelt inte ta ansvar över, även fast 
de själva anser det vissa stunder. 
 
En pedagog som är trygg i sin roll kan överlåta en del ansvar på barn. Informant 1 
beskriver vidare när barn faktiskt kan få bestämma ”för vuxna så spelar det ingen roll, 
för vi blir mätta, men för barnet, i deras lilla värld så har de känt yes, jag fick 
bestämma”. 
 
Informant 2 betonar vikten av att ge barn förklaringar när uttrycket nej används. För om 
de inte får en förklaring hur ska de då veta eller skapa en förståelse till att det som 
vuxna uttrycker till barn är för deras bästa. Informant 1 vidareutvecklar det genom ”alla 
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vill väl barnen väl”. Informant 3 menar på att man har ett ansvar för barn ”det är ju inte 
så att man säger nej och stopp utan det handlar om i vilka situationer du gör det, att du 
också måste vara kompetent att kunna läsa av när.” Liknande uttrycker informant 1 som 
förklarar att ett nej alltid ska vara befogat för att användas och inte ska ske i 
bekvämlighetssyfte. Det som framträder är att pedagogers trygghet i sin roll är 
avgörande för hur och vad barn får bestämma. 

 
 
7 DISKUSSION 
Följande kapitel redogörs en metoddiskussion, resultatdiskussion, studiens slutsats och 
förslag till vidare forskning. Synen på barn både i den tidigare forskningen och av det 
urskilda resultatet lyfter fram att barnsyn skapar villkor för barn i deras tillvaro. I 
resultatdiskussionen så kommer därmed barns villkor att diskuteras utifrån barns behov 
och pedagogers förhållningssätt. Studiens titel härrör från en av informanterna som 
tydligt sammanfattar sitt uppdrag som förskolepedagog genom att det både handlar om 
att vårda men också om att lära barn. Nedan kommer detta att presenteras. 
 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka pedagogers uppfattningar av barnsyn utifrån 
barns behov och pedagogers förhållningssätt. Eftersom syftet är att undersöka 
pedagogers uppfattningar så har fenomenografi varit en lämplig metodisk ansats 
eftersom den andra ordningens perspektiv fokuserar på att urskilja andras uppfattningar. 
Den primära tanken var att urskilja variationer barnsyner men de semistrukturerade 
intervjuerna skildrade även hur syn på barn präglar pedagogers förhållningssätt. Av 
egen erfarenhet så reflekteras det inte så mycket kring synen på barn men studien har 
motbevisat det genom att i varje handling eller bemötande gentemot eller med barn så 
har man en barnsyn, något som jag personligen inte innan studien har reflekterat över. 
Jag har således fått väsentlig kunskap inför min yrkesroll av både intervjuerna men även 
litteraturen. 
 
Många av informanterna tyckte att intervjufrågorna var svåra att svara på eftersom 
ämnet barnsyn och frågorna hade en bredd men samtidigt har min tanke varit att deras 
reella uppfattningar skulle generera reflektion i deras syn på barn i relation till 
bemötande och lärande. Studien har med den aspekten blivit väldigt omfattande 
eftersom det varit nödvändigt att belysa viktiga definitioner och begrepp för att ge en 
heltäckande kännedom om just barnsyn. 
 
Att använda mig av en kvantitativ forskningsansats hade inte varit möjlig eftersom den 
mäter fasta resultat medan den här studien behöver präglas av kvalitativa intervjuer. 
Däremot kan man lyfta antalet intervjuade, om jag hade fler informanterna att intervjua 
så hade resultatet kunnat vara med djupgående och då troligtvis urskilt ett annat men 
ändå liknande resultat. Dock så hade fler informanter gett mer material att bearbeta 
vilket hade tagit mycket tid. Jag anser trots det att studien inneburit ett djup som 
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genererat i kognitiva processer hos både informanterna men även hos mig som fått ta 
del av deras beskrivna uppfattningar. Genom de semistrukturerade intervjuerna har jag 
varit flexibel för vad informanterna har uttryckt och följt upp vad de ansett vara 
väsentligt. Beskrivningskategorierna som utfallsrum har gjort analysarbetet enklare och 
således resultatet tydligt. 
 
Ett annat tillvägagångssätt i studien hade varit att använda mig av observation istället 
för intervju men jag valde bort det alternativet eftersom jag ville påverka verksamheten, 
och framför allt barnen i så liten utsträckning som möjligt. Om frågeställningarna varit 
mer vinklade att studera just relationen mellan pedagoger och barn så hade det varit en 
bättre metod, men eftersom frågeställningarna riktar sig att studera pedagogers 
uppfattningar av barns behov och pedagogers förhållningssätt så har det därmed varit 
mer optimalt att använda mig av intervjuer med pedagoger. Att använda mig av 
ljudinspelning har gjorts för att materialet inte kan förvrängas utifrån egna tolkningar 
utan det är alltid tillgängligt i samma form som när intervjun gjordes, 
 
En bristfällig faktor är att jag på egen hand författat studien, möjligen hade den sett 
annorlunda ut om jag hade haft en diskussionspartner att diskutera varje process med 
vilket även hade minimerat risken att studien färgats av mina egna värderingar, trots att 
jag medvetet försökt vara så deskriptiv som möjligt. Jag har däremot använt 
kurskamrater och min handledare som rådgivare. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att informanterna uppfattar bemötande och betraktar barn beroende på 
situation och individer eftersom alla barn har rätt till stöd utifrån sin egen förmåga. Det 
som var anmärkningsvärt var att informanterna skildrade att deras barnsyn lägger 
grunden för hur de bemöter barn i sin roll som pedagog där synen på barn fastställs i 
uppfattningar av barns behov. Resultatet synliggjorde att barns behov och pedagogers 
förhållningssätt är direkt sammankopplat oavsett om det är en tolkning av pedagoger 
eller vuxnas ansvar, barn kan uttrycka sin vilja och med hänsyn till vad de uttrycker så 
behöver pedagoger göra ställningstaganden. Den oro som finns om barn kan skada sig 
eller påverka deras eget välbefinnande utifrån sina egna viljor gör pedagoger med sin 
erfarenhet. Beroende på situation behöver man besluta tillsammans med eller åt barn, 
även om att besluta tillsammans med barn är det man eftersträvar så det inte fullt 
möjligt eftersom barn många gånger uttrycker viljor som inte är förenliga med deras 
bästa. Pedagoger har ett viktigt ansvar över att besluta åt barns framtida vägnar. Dock 
får pedagogers företrädesrätt aldrig brukas för egen vinning utan de ska alltid ha ett 
förhållningssätt präglat på bemötande, respekt och trygghet. 
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7.2.1 Diskussion kring barns behov 

7.2.2 Barns förmåga 

Om man som pedagog skulle tillåta allt som barn vill så skulle det riskera barns säkerhet 
vilket är motsatsen av vad Lpfö 18 förespråkar, att förskolan ska vara en trygg plats för 
alla barn. Resultatet visar likheter med detta, att pedagoger beslutar åt barn eftersom det 
är nödvändigt för att barnet inte fullt har den erfarenhet eller konsekvenstänk som vuxna 
har. Många barn har inte förmågan att läsa av sin egen kompetens och då behöver det 
vara pedagogers ansvar, att med sin kunskap kunna läsa av barnets behov utifrån dess 
kompetens. Pedagogerna behöver uppmuntra och stödja barnen utifrån deras 
individuella behov och förutsättningar. Vad som egentligen är möjligt att barn kan 
bestämma är ett ställningstagande som man behöver göra flera gånger per dag som 
förskolepedagog utifrån både situation och individ. Vuxna behöver således ge barn 
lämpligt stöd för barn för att kunna rättfärdiga dem (Graf, 2015).  
 
Barn behöver bemötas och få olika typer av ansvar och vägledning beroende på sin egen 
förmåga. ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter” skildrar 
Konventionen för barnets rättigheter, artikel 2. Det betyder således att alla barn ska ges 
optimala förutsättningar utifrån sina individuella förmågor och behov. Det finns en risk 
att detta bestäms utifrån en åldersaspekt men så ska inte fallet vara utan vikten ska vara 
att kunna se barnens enskilda behov och kompetens för att utifrån det ge barn 
delaktighet och ansvar. Det innebär i praktiken att förskolepedagoger behöver bemöta 
barn som medmänniskor, vuxna vet bättre eller som irrationella (Johansson, 2005) 
beroende på sammanhang eftersom de har ett ansvar för och om barn. Det är dock inte 
möjligt att ge alla barn samma typer av ansvar men alla barn ska ges möjlighet att öva 
på det för att senare kunna bemästra att kunna avgöra sitt eget välbefinnande. Resultatet 
skildrar att barn behöver vägledning av pedagoger utifrån barns kompetens och 
sammanhang. Hur pedagoger väljer att vägleda barn är avgörande för att barn ska 
utveckla eller stärka sin självkänsla och inre motivation, det ska ske med respekt för vad 
barn uttrycker och vill. Om barns egen förmåga ska främjas så behöver de få ett tryggt 
och respektfullt bemötande av pedagoger där de stärks som individer och sitt 
självförtroende att både våga och kunna. Borgne och Tisdall (2017) belyser aspekten att 
vuxnas oförmåga att se barns möjligheter till delaktighet även påverkar barn att faktiskt 
vara delaktiga. Med sin kompetens, som tidigare nämnt har förskolepedagoger därmed 
ett ansvar att utveckla sin egen kompetens (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015) så att 
den motsvarar yrkets och undervisningens utveckling och i det här fallet set barns 
förmåga eller agera stöd för deras vilja. 
 
Qvarsell (2003) åskådliggör att flera av de mänskliga rättigheterna för barn saknas 
eftersom de är i behov av skydd. Skydd som således ges och måste säkras utifrån 
vuxnas ansvar att avgöra vad som är barns bästa. Barn har rättskapacitet men de har inte 
rättslig handlingsförmåga (Qvarsell, 2003) vilket innebär att barn är i dubbelt 
beroendeförhållande gentemot vuxna. Resultatet skildrade att pedagoger ser till barns 
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individuella förmåga innan de väljer att närma sig barnet för att kunna använda en 
lämplig vägledningsmetod. 
 

7.2.3 Hänsynstagande 

Vuxna har ett ansvar att stödja barns rätt till deltagande men det innebär i sig att barn 
har en avsaknad av kompetens eftersom de är i behov att stöd. Mycket fokus läggs på att 
se barn som kompetenta när Borgne och Tisdall (2017) redogör att fokus istället borde 
vara på vuxnas oförmåga att ge barn möjlighet till delaktighet. Pedagoger behöver vara 
mottagliga och lyhörda över vad barn uttrycker vilket också resultatet skildrar. 
Trondman (2013) beskriver att vuxnas ansvar är att socialisera barn med hjälp av 
lyhördhet för barns egenvärde, där barns självförståelse och aktörskap inte hindrar en 
öppensinnad framtid. Det innefattar ett dilemma i vuxnas ansvar, att respektera och 
interagera med barns egenvärde utan att riskera barns integritet kontra att utifrån barns 
uttryck bidra till att barn internaliseras till sinne för det välbefinnande som främjar en 
öppen framtid för barn (Trondman, 2013). Resultatet skildrade att pedagogerna 
använder sig av ett målorienterat förhållningssätt över vad barn behöver för stunden 
men också i framtiden utifrån sina uppfattningar, där barnen beskrevs lyckliga och stolta 
över sina egna förmågor och handlingar. Om man som pedagog nekar barn att göra det 
man som pedagog anser vara farligt så har man tagit ifrån barnet sitt aktörskap, 
rättigheter och kompetens men å andra sidan så behöver barn vara trygga på förskolan. 
För att då samtidigt kunna värna om barns egen vilja och sitt eget ansvar som pedagog 
så kan man utmana barn med andra aktiviteter som ger barn utveckling på sikt för att 
kunna bemästra sin egen omsorg. 
 
En viktig faktor att ha i åtanke är att när vuxna tolkar barns handlingar och röster för 
egen förståelse som det faktiskt äventyrar att barn ses som subjekt istället för egna 
aktörer. Å andra sidan så behöver vuxna fånga barns perspektiv så att barn kan bli 
förstådda och på så sätt kunna vara delaktiga. Resultatet synliggjorde att barn är i behov 
av pedagogers kompetens i den frågan då pedagoger kan se vilka barn som får mer 
inflytande än andra barn och hur man då behöver anpassa verksamheten så att alla barn 
blir sedda och hörda.  Detta eftersom man strävar efter att barn får tilltro till sig själva 
och sina egna förmågor. Konventionen om barnens rättigheter artikel 13 förespråkar, 
”barn har rätt till yttrandefrihet med respekt för andra personers rättigheter”. Barn 
sinsemellan behöver därför också lära sig solidaritet mellan varandra och då krävs det 
att vuxna agerar stöd genom exempelvis placering vid samlingar eller uppmuntra barn 
att välja sin egen vilja före kamraters grupptryck som framkommit i resultatet. Således 
är det komplext att praktiskt förhålla sig till barns aktörskap eftersom barn både är i 
behov av skydd men också har rättigheter beroende på sammanhang. 
 

7.2.4 Barns rätt 

I tidigare forskning så beskriver Bergnehr att barn har två möjligheter till inflytande, 
antingen reellt eller retoriskt vilket innebär som Emilson (2008) beskriver att barn är i 
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behov av vuxnas goda vilja. Utifrån autonomirättigheter i tillit så behöver vuxna ha ett 
ansvar över barn och deras handlingar. Barn kan således inte bestämma allting men det 
innebär inte att barns åsikter inte ska tas i beaktande i varje fråga som rör barn. Att 
barns uttryck tas i beaktande är något som Konventionen för barnets rättigheter redogör 
för i artikel 12 där ”alla barn har rätt att uttrycka sin mening med hänsyn till barnets 
åsikter utifrån ålder och mognad”. Genom att i vissa situationer, som för oss vuxna inte 
är betydande så kan barn pröva på att ta ansvar och inflytande som inte bara genererar 
inre motivation utan också konsekvenser. Informant 3 belyser att barn också måste ta 
konsekvenser av sina val; ”nu har du valt det här faktiskt”. För hur kan barn vara 
likvärdiga vuxna och inneha aktörskap om de inte behöver ta ansvar över sina 
handlingar, det handlar således om ansvar i en ständig utveckling. Vilket också 
Trondman (2013) och Tisdall och Punch (2012) redogör för, barn respektive vuxna 
finner sig alltid i ständig tillblivelse (becoming) eftersom alla är i behov av varandra 
som aktiva varelser. 
 

7.2.5 Barn i beroendeställning 

Barn är i behov av vuxnas ansvar och vägledning, även om de själva inte menar att så är 
fallet så behöver vuxna besluta när exempelvis blöjbyte ska ske, vilket också resultatet 
förtydligar. För utifrån barnets perspektiv så vill de hellre leka och kan säkerligen leka 
en hel dag utan att själv vilja byta sin blöja men vad ger det för konsekvenser skildrar 
informant 1. Det ansvaret behöver därför vuxna ha. Mayall (2000) och Graf (2015) 
nämner vuxnas företrädesrätt som komplext då vuxnas egna antaganden kring barns 
bästa strider mot barns rättigheter. Även om pedagoger har ett ansvar för barn så har de 
också barns förtroende att skapa goda villkor för barn där det behöver tas hänsyn till 
barns rätt till att vara delaktiga. Graf beskriver vidare att det finns två varianter av 
rättigheter, frihetsrättigheter och välfärdsrättigheter. Det innebär att barn har 
frihetsrättigheter då de har rättigheter att välja men vuxna besitter barns 
välfärdsrättigheter utifrån Trondmans autonomirättigheter i tillit, där vuxna ska skydda 
och främja barns välbefinnande tills att de är förmögna att kunna göra det själva. Detta 
skildras på liknande i resultatet där uppfattningarna om barns välbefinnande beslutas 
utifrån pedagogers ansvar och erfarenhet medan barns önskan tillvaratas i verksamheten 
både för att motivera barn att bli lyssnade på men också för att de ska få vara delaktiga. 
 

7.3 Diskussion kring pedagogers förhållningssätt 

7.3.1 En framtidsvision 

Pedagogers förhållningssätt att bemöta barn handlar om att skapa en hållbar framtid där 
barns psykisk och fysiska välbefinnande främjas och stärks. Resultatet skildrar att 
pedagogernas förhållningssätt utgår ifrån vad de själva anser att barnen ska bära med sig 
i framtiden. Barnen ska utveckla självkänsla och våga uttrycka sig eftersom det gynnar 
deras framtid. Genom att vara lyhörd mot andras perspektiv så kan man få värdefulla 
insikter som stärker en som pedagog och barns villkor på förskolan. Emilson (2008) 
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förklarar att pedagogers uppgift är att förstå barn genom att man som pedagog utmanar 
sina egna förgivet taganden. Med pedagogers närvaro så är detta möjligt, Emilson 
(2008) använder sig av begreppet emotionell närvaro där lärare är tillsammans med barn 
genom lyhördhet och inkännande i sitt förhållningssätt. Att vara närvarande i barns 
vardag gör att man får kännedom om deras förmågor och på så sätt har lättare att 
urskilja barns enskilda behov, hur man ska bemöta barnet utifrån vägledning och 
uppmuntra till inre motivation. Barnsyn är således en kombination av uppfattningar av 
vad barn klarar, vad som kan hända och vad man vill att barnen ska få med sig i deras 
framtida liv. Resultatet visar på att pedagogers barnsyn grundar sig i deras erfarenheter. 
En av informanterna beskriver vad hen själv hade velat göra när hen var barn, det är 
klart att barn ska få göra det då, det hade ju jag velat. En så kallad empatisk omsorg 
framträder som Emilson (2008) beskriver genom identifiering. Resultatet skildrar även 
en koppling till att få tillsägelser och hur det påverkar barn både kortsiktigt och 
långsiktigt. Hur mår barn om de får utskällningar eller får höra sitt namn flera gånger 
per dag belyser informant 1. Finns det andra metoder som är bättre för barns framtida 
villkor, ska en kollega hantera situationen eller ska jag som pedagog bemöta barnet på 
ett annat sätt vidareutvecklar resultatet. En trygghet för kollegor att våga be om hjälp 
eller erbjuda hjälp när det kan behövas för barns skull. 
 

7.3.2 Kontextberoende 

Johansson (2005) skildrar tre typer av barnsyner där barn är medmänniskor, vuxna vet 
bättre och barn är irrationella. Dessa barnsyner är direkt kopplade till pedagogers 
oförmåga att tolka och förstå situationen eftersom det är i sammanhanget som 
pedagoger behöver kunna urskilja och läsa av barns behov. Resultatet skildrar att olika 
situationer även kräver olika syn på barn, och för kunna veta vilken man ska använda 
sig av i sitt bemötande gentemot barn så krävs det förmåga att faktiskt kunna läsa av 
barns behov utifrån sammanhanget. Att vuxna har ett ansvar kan göra att synen på barn 
skiftar beroende på situation till att se barn som medmänniskor till att vuxna vet bättre 
eller att barn är irrationella även fast målet är att bemöta barn som medmänniskor så är 
det inte fullt möjligt eftersom barn lever i stunden och inte fullt har ett konsekvenstänk 
över sina handlingar utan behöver pedagogers stöd. Ibland behöver barn få tillsägelser 
och regler för att skapa en trygg tillvaro för barn skildrar några av informanterna i sina 
uppfattningar. 
 
Vad som är barns bästa är ett komplext begrepp eftersom Konventionen om barnets 
rättigheter artikel 3 förklarar att ”vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas 
vad som bedöms vara barnets bästa”. Det innebär också att barnets bästa kan variera 
beroende på om det är utifrån barns egna perspektiv och vilja eller pedagogers förmåga 
att faktiskt urskilja barns bästa med sina erfarenheter. 
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7.3.3 Pedagogers förhållningssätt 

Pedagoger kan använda sig av strategiska eller kommunikativa handlingar beskriver 
Emilson (2008) med Habermas två begrepp. Det kommunikativa handlandet 
karaktäriseras av ömsesidighet, samförstånd och öppenhet medan det strategiska 
handlandet präglas av en medveten eller omedveten målorienterad avsikt. Resultatet 
skildrar ett målinriktat förhållningssätt där barns behov, vuxnas ansvar och inre 
motivation präglas av varandra. Vad behöver barn utifrån sin vilja och hur kan man som 
pedagog finnas där som stöd i deras utveckling. Vidare utvecklar de att de vill ha ett 
kommunikativt handlande gentemot barn men att det ibland inte är fullt möjligt för att 
vissa saker kan barn helt enkelt inte bestämma och då väljer man det strategiska 
handlandet som utgår ifrån tolkningen av vad som är barns bästa utifrån situation. Dock 
så finns det ett samband mellan förskolepedagoger som begränsar barn och pedagogers 
oförmåga att kunna se sammanhanget, att man inte kan utläsa vilket typ av stöd som 
barn exempelvis behöver i påklädningssituationer utan enbart klär på barnen åt dem. 
Förskolan är en pedagogisk verksamhet och det innebär att ”den ska främja alla barns 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Lpfö 18, s 5). 
 
Även fast man vill att vuxna och barn ska vara på ett jämbördigt plan så är det således i 
praktiken omöjligt att genomföra eftersom de besitter olika kunskaper och ansvar. Det 
innebär dock inte att vuxna aldrig ska låta barn få påverka i sin vardag, utan tvärtom. 
Resultatet redogör att barnen blir lyckliga av att få vara med och påverka, det kontra att 
förskolan är till för barn så är det något som pedagogerna alltid ska ha i åtanke när det 
rör förskolans verksamhet. Sommer (2005) beskriver att lärare är ansvariga att resignera 
på en del av sin auktoritet så att relationen till barn kan bli mer symmetrisk. Informant 1 
beskriver två sådana tillfällen, vid val av måltid ute eller inte, är det barnen som fryser 
eller jag som inte orkar eller när barn önskar material, är det jag som inte vill städa efter 
dem. För att barn ska kunna vara delaktiga och ges ansvar så behöver man ta hänsyn 
och se till deras kompetens vilket i sig innebär att barn ges rättigheter och aktörskap. 
Det krävs då att pedagoger är mottagliga till vad barn uttrycker och agerar som 
förebilder. 
 
Pedagogers makt får aldrig användas för egen vinning och det innebär att det 
eftersträvande handlandet är det kommunikativa, vilket även betyder att barn behöver 
ges aktörskap. Även om det finns en gräns för vad barn kan och får så behöver 
pedagoger ge avkall på sin auktoritet även om pedagoger är nöjda med den rådande 
strukturen så att barn kan tas på allvar. För att de då kan ta framtida generationer på 
bättre allvar än vad de själva blivit. Vuxnas inställning till barn beskriver Johansson 
(2005) har att göra med om och hur vuxna anser att de behöver ta hänsyn till vad barn 
uttrycker. Den makt som vuxna ska besitta är att skydda eller främja barns intresse med 
hänsyn till barns ålder och mognad (Graf, 2015). 
 



 

43 
 

7.3.4 Pedagogers ansvar 

Det både tidigare forskning och informanterna redogör för att barn är i behov av vuxnas 
stöd och erfarenheter. Det som är barns bästa karaktäriseras av vuxnas tolkningar i 
relation till ett barncentrerat synsätt, som pedagog försöker man närma sig barns 
perspektiv men det är aldrig fullt möjligt och det gör att man enbart kan ha ett 
barnperspektiv, det vill säga barncentrerat synsätt. Barn uppmanas och uppmuntras men 
eftersom vuxna har en annan erfarenhet och konsekvenstänk, som barn inte hunnit 
bemästra, så måste vuxna ha ett ansvar över barn och deras handlingar. 
 
Trondmans (2013) begrepp ”autonomirättigheter i tillit” menar på att vuxna har ansvaret 
i samtid men även i tillkommande tid. Barn lever ofta i stunden och det är en ytterligare 
faktor för att barn inte är kapabla till att fatta beslut som för stunden är tråkiga men för 
deras framtid är optimala. Då har vuxna ett ansvar där de ska säkerhetsställa en optimal 
framtid för enskilda barn och som grupp. Resultatet har även skildrat komplexiteten 
kring detta, självklart ska barn få vara delaktiga och bestämma, men i alla situationer är 
det inte fullt möjligt. Med dessa redogörelser så kan man tyda att barn under sin 
barndom övar på att ta ansvar tills de helt kan ta ansvar som vuxna. I resultatet så 
beskrivs en oro kring att barn kan göra sig illa i sina val för stunden, den oron kan man 
tolka utifrån att pedagogen har ett ansvar gentemot barn och att meddela potentiella 
risker. Om riskerna blir för påtagliga så behöver pedagogen kliva in och förklara varför 
barns val inte är förenliga med deras välbefinnande. Att säga nej behöver då vara 
befogat så att barn utvecklar erfarenhet som i sin tur genererar till att de ges möjlighet 
till konsekvenstänk som också utvecklar deras förmåga att kunna ta ansvar. Om barn har 
en avsaknad av kompetens så är det pedagogens roll att vägleda barn att klara det de 
önskar. Att kunna säga nej på ett lämpligt sätt till barn visar resultatet att pedagoger 
behöver vara trygga i sin yrkesprofession där de på ett situationsbundet och 
personbundet sätt kan bemöta barn med respekt när det gäller regler och tillsägelser. 
Läroplanen för förskolan eftersträvar att barn ”ska mötas med respekt för sin person och 
sitt sätt att tänka” (Skolverket, 2018 s. 7). Att pedagoger är trygga i sin ledarroll där de 
vet när och varför de fattar vissa beslut antingen tillsammans med barn, åt eller med 
hänsyn till barn utifrån att säkerhetsställa deras behov är ställningstaganden som måste 
göras. Resultatet visar på att om man inte fullt är trygg i sin ledarroll så skapar det 
förvirring hos barn, som kan orsaka problematik där de utgör en fara för sig själv eller 
andra. 
 

7.4 Slutsats 
Studiens syfte har varit att undersöka hur förskolepedagoger med sina uppfattningar 
skildrar barnsyn utifrån barns behov och pedagogers förhållningssätt. Studien tyder på 
att pedagogers kompetens och förmåga är avgörande för att kunna skapa optimala 
villkor för barn där de ges möjligheter till rättigheter, makt, delaktighet, aktörskap och 
kompetens utifrån barns bästa belyser den tidigare forskningen. Resultatet har 
synliggjort att barns behov skildrats av informanternas uppfattningar utifrån vägledning, 
vuxnas ansvar och inre motivation. Pedagoger behöver med sin kompetens kunna utläsa 
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barns behov åt barns framtida vägnar där det tas hänsyn till barns förmåga, barns rätt 
och barn i beroendeställning gentemot vuxna. Samtidigt så visar resultatet att 
pedagogers förhållningssätt har en avgörande betydelse utifrån pedagogers bemötande, 
respekt och trygghet. Detta innebär att barnsyn är ett ämne som behöver 
medvetandegöras och diskuteras återkommande för att förbättra barns livsvillkor i 
förskolan där förskolepedagoger spelar en avgörande roll utifrån hur de agerar mot barn 
och som förebilder för barn. Genom en framtidsvision, kontextberoende och ansvar i 
pedagogers förhållningssätt så kan barns ges rätt till vad de klarar av utifrån vad som 
kan hända. Studien har således redogjort för att förskolepedagoger har ett komplext 
uppdrag där de gör och behöver göra ställningstaganden i deras barnsyn. Synen på barn 
behöver dock studeras vidare för att på så sätt kunna möjliggöra för att förbättra barns 
villkor. 
 

7.5 Vidare forskning 

Den här studien har fokuserat på pedagogers uppfattning av barnsyn utifrån barns behov 
och pedagogers förhållningssätt. Det hade således varit intressant att göra en liknande 
studie som karaktäriseras av barns uppfattningar, hur upplever barn att de blir bemötta 
och betraktade genom exempelvis intervjuer eller observationer. Å andra sidan så är det 
en komplex uppgift då vi faktiskt inte fullt kan veta eller förstå barn utan enbart närma 
oss deras värld genom deras handlingar. Ett ytterligare förslag är att se hur samhällets 
barnsyn skildrar sig, som inte har ett lika barnrättsbaserat synsätt som förskolan. Det 
skulle också vara intressant att forska vidare kring barns makt gentemot vuxnas ansvar 
över barn i en framtidsaspekt, vad är viktigast och i så fall varför. Finns det faktorer av 
varför och finns det möjlighet att förändra faktorerna för att skapa bättre villkor för 
barn. Den här studien har redogjort för att barnsyn är ett viktigt område att forska vidare 
kring, både för barns skull men också för vår framtid. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Freja Näslund och jag läser till förskollärare på Högskolan i Gävle. Just nu 
håller jag på att skriva mitt examensarbete kring förskolepedagogers barnsyn. 
Syftet är att undersöka hur förskolepedagogers barnsyn ser ut – hur barn bemöts och 
betraktas. Jag har valt att fördjupa mig i ämnet genom forskning och litteratur men vill 
också intervjua dig som har gedigen kunskap och erfarenheter som är betydande för 
undersökningen. Genom ljudinspelning av en intervju som uppskattningsvis tar mellan 
30–40 minuter är min förhoppning att du vill och har möjlighet att delta. 
 
Under intervjun så kommer jag att ta hänsyn till forskningsetiska principer. Ditt 
deltagande är frivilligt och du kan naturligtvis avbryta ditt deltagande när du vill. 
Svaren på intervjuerna kommer att anonymiseras, resultaten kommer enbart att nyttjas 
för forskningsändamål och allt material som samlats in kommer efter att studien blivit 
godkänd att raderas. 
 
Om du har några frågor så är du varmt välkommen att kontakta mig eller min 
handledare Björn. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Freja Näslund  *********@hotmail.com 
Björn Haglund  bjorn.haglund@hig.se  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 
Vad har du för utbildning? 
 

Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 
 

Vad innebär barnsyn för dig? 
 

Vilka erfarenheter har du i din yrkesroll av samtal om eller kring barnsyn från 
planeringar, föreläsningar, arbetsplatsträffar etc.? 
 

Hur skulle du beskriva din egen barnsyn? Hur bemöter du barn i din yrkesroll? 
 

Är din barnsyn statisk(orörlig) eller dynamisk(rörlig)? Är din barnsyn i ditt yrke 
bestämd eller kan den skifta? 
 

Upplever du att det finns olika typer av barnsyner? Tror du att de kan påverka barn, i så 
fall hur? Kan du ge exempel på när? 
 

Upplever du att du och dina kollegor ofta har eller inte har samma barnsyn? I så fall, i 
vilka fall har ni samma barnsyn? Kan du ge exempel? 
 

Upplever du att du och dina kollegor har samma barnsyn? I vilka fall har ni inte samma 
barnsyn? Kan du ge exempel? 
 

Kan man se vilken barnsyn en förskolepersonal har utifrån dennas arbetssätt? Hur visar 
det sig i praktiken?



 

 

 


