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Sammanfattning 

Elise Eklund (2010): Glad eller ledsen gubbe? – en intervjustudie om barns upplevelser av 

relationer och miljö på förskolan. Examensarbete i pedagogik. Akademin för utbildning och 

ekonomi. Högskolan i Gävle, 2010.  

 

Den här studien utgår ifrån en intervjuundersökning med förskolebarn i en kommun i 

Mellansverige utförd efter Skolinspektionens besök i kommunens förskolor och med 

utgångspunkt från en av de åtgärdspunkter förskolorna fick att arbeta med efter inspektionen. 

Den åtgärdspunkt som föranledde intervjuundersökningen handlade om att få ett underlag till 

den plan mot kränkande behandling och diskriminering som varje enhet inom skolväsendet 

skall upprätta årligen. Underlaget skulle bestå i att förskolebarnen var delaktiga i den process 

som föregick upprättandet av denna plan. Den del av studien som avhandlas i detta arbete 

utgick ifrån intervjuerna som utfördes på en av dessa förskolor. De viktigaste frågorna i denna 

studie var att undersöka om förskolebarnen upplevde sig vara inneslutna i eller uteslutna från 

lek med andra barn och om upplevde sig vara utsatta för någon form av kränkande behandling 

på någon plats i den pedagogiska miljön samt om de ansåg sig ha något inflytande över sin 

vardag på förskolan. Både under intervjuerna samt under genomgången av dem uppkom 

många nya frågor och fokus ändrades något. Vad förmedlar barnen i sina svar? Får lärarna 

verkligen reda på barnens upplevelse av sin tillvaro på förskolan? Resultaten visade att 

majoriteten barn upplevde att de fick vara med i leken med andra barn och att inget barn 

förmedlade att det varit utsatt för kränkande behandling samt att drygt hälften av barnen ansåg 

sig få vara med och bestämma. Det var förhållandevis positiva resultat. Kan det verkligen 

stämma? Då det är många olika faktorer som spelar in i en intervjusituation med barn som 

respondenter blev slutsatsen att resultaten kanske ger en fingervisning av hur barnen upplever 

miljö och relationer på sin förskola. En annan slutsats blev att det krävs övning i att samtala 

med varandra och att reflektera tillsammans, både för barn och för vuxna, för att resultaten 

ska bli mer tillförlitliga.  
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Inledning och problemområde 

Då jag letade efter ett intressant ämne för mitt examensarbete funderade jag mycket på hur 

barnen upplever och använder innemiljön på förskolan samt hur miljön påverkar de relationer 

de har till sina kamrater. Finns det något vi lärare inte ser trots att vi har det rätt framför 

ögonen? Kan vi ändra på den pedagogiska miljön och därigenom påverka barnens relationer 

och allmänna trivsel till det bättre? Innan jag riktigt hade preciserat ämnet och hur jag skulle 

gå in i det fick jag reda på att de kommunala förskolorna i min kommun (inklusive den 

förskola där jag själv arbetar) skulle starta en intervjustudie under hösten 2009 med frågor om 

hur förskolebarn upplever miljö och relationer på sin förskola. Det kändes då naturligt för mig 

att utgå ifrån och vara delaktig i denna undersökning i mitt examensarbete.  

Anledningen till att intervjuerna genomförs är att Skolinspektionen efter sin kartläggning av 

kommunens förskolor saknade underlag i form av barnens medverkan till den plan mot 

kränkande särbehandling och diskriminering som varje enhet skall upprätta årligen. De tre 

förskolorna i enheten där jag arbetar fick fyra åtgärdspunkter att arbeta med (se Bilaga A) av 

vilka jag i mitt arbete endast tar upp den punkt som gäller planen mot kränkande 

särbehandling och diskriminering. Arbetet med planen påbörjades hösten 2009, men 

förskolebarnen var inte delaktiga i den processen vilket skollagen (Lag 1985:1100) 

föreskriver. Skolinspektionen är den myndighet som har tillsyn över att bestämmelserna i 

skollagen följs av förskolor och skolor (Skolverket, 2009; Lundgren et al., 2008). Det är 

Kapitel 14 a (Lag 2008:571) som innehåller föreskrifterna om planerna mot kränkande 

behandling och diskriminering och förordning 2006:1083 (SFS 2006:1083) som rör barns och 

elevers delaktighet i upprättandet av planerna. Förordningen lyder: 

2§ En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16§ diskrimineringslagen (2008:567) och en 

plan mot kränkande behandling enligt 14 a kap 8§ skollagen (1985:1100) ska upprättas, 

följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet 

för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas 

deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad.                                           

(Svensk författningssamling, 2006) 

Även i förskolans läroplan finns mål och riktlinjer för barnens inflytande i verksamheten 

(Utbildningsdepartementet, 1998) liksom även i FN:s konvention om barnens rättigheter 

(Lundgren et al., 2008; Modig, 2003;Utrikesdepartementet, 2006). Det finns alltså lagar, 

förordningar och andra styrdokument som reglerar att personal inom förskola och skola skall 

låta barn och elever vara delaktiga i tillkomsten av likabehandlingsplaner och planer mot 

kränkande behandling och diskriminering. Styrdokumenten finns och de är tydliga med att 

barn skall få inflytande, men hur efterföljs de? Framförallt ser jag det som angeläget att inte 

bara se detta som ännu en pålaga som lärare inom förskolan måste hinna med att utföra. I 

stället skulle jag vilja se det som en möjlighet att lyssna på barnen i något som är viktigt för 

dem, nämligen hur de upplever sin egen vardag på förskolan. Hur ska då förskolornas 

personal gå till väga för att ge även de små barnen möjlighet att göra sina röster hörda? 
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Disposition 
Examensarbetet är upplagt så att jag efter Sammanfattning, Innehåll samt Inledning och 

problemområde valt att under rubriken Bakgrund ta upp de olika styrdokument som ligger till grund 

för förskolans arbete och i synnerhet då de dokument som styr arbetet med likabehandlingsplanen och 

planen mot kränkande behandling och diskriminering. Under samma rubrik går jag också igenom de 

begreppsdefinitioner som kan vara relevanta för kapitlet. Därefter presenteras, under rubriken 

Teorianknytning, valda teorier om pedagogiska miljöer, inflytande och demokrati, kamratkulturer, 

barnperspektiv och barns perspektiv samt barnintervjuer då jag anser att dessa teorier har relevans för 

mitt arbete. Nästa rubrik är Preciserat syfte och efter det en beskrivning av själva 

undersökningsförfarandet under rubriken Metod. Arbetet avslutas med Resultat där jag går igenom 

empirin som ligger till grund för uppsatsen och Diskussion i vilken jag försöker knyta ihop och 

utvärdera resultatet. 
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Bakgrund 

Anledningen till att intervjuundersökningen som ligger till grund för detta arbete genomfördes 

var, som tidigare nämnts, att förskolebarnen inte var delaktiga i arbetet med 

likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling och diskriminering. Arbetet 

med dessa planer är påbjudet i skollagen och diskrimineringslagen samt i vissa förordningar. 

Därför fann jag det relevant att presentera dessa lagar och förordningar samt andra 

styrdokument som rör barns rätt till inflytande och delaktighet i sin vardag på förskolan.  

Innan jag avhandlar styrdokumenten går jag igenom de begreppsdefinitioner som jag anser 

vara betydelsefulla för det här arbetet. Styrdokumenten som avhandlas är skollagen, 

diskrimineringslagen, FN:s barnrättskonvention, förordning om barns och elevers deltagande i 

arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling samt läroplanen för 

förskolan och då endast utvalda stycken som reglerar barns rätt till inflytande. Jag redogör 

också för planen för likabehandling samt planen mot kränkande behandling och 

diskriminering.   

Begreppsdefinitioner 

Diskrimineringsgrund. Diskrimineringsgrunderna innefattar de kategorier av människor 

(eller de karakteristika) som innefattas av diskrimineringslagstiftningen. Det finns sju 

diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder (Skolverket, 

2009; Lumholdt, 2009). 

Direkt diskriminering. Direkt diskriminering är då någon missgynnas genom att behandlas 

sämre än någon annan. För att räknas som diskriminering skall det ha samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna (se diskrimineringsgrund). Barn eller ungdomar kan inte 

diskriminera varandra i juridisk mening. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande 

förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerar, i förskola eller skola kan det 

gälla huvudmannen eller personalen (Skolverket, 2009; Lumholdt, 2009). 

Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering kan vara att alla blir behandlade likadant. 

Till exempel: 

 att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt 

som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av 

skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, 

kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.( Skolverket, 2009, Bilaga 1, s.28.)  
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Likabehandling. Likabehandling innebär att alla barn och elever ska ha lika rättigheter och 

möjligheter oavsett om de omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna (se ovan 

diskrimineringsgrund). Detta betyder inte att alla ska behandlas lika (se ovan indirekt 

diskriminering) (Skolverket, 2009).    

Trakasserier. Med trakasserier menas kränkande handlingar som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna (se diskrimineringsgrund ovan), (Skolverket, 2009).  

Kränkande behandling. Kränkande behandling kan vara detsamma som mobbning (se under 

mobbning nedan) d.v.s.: (ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen(2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.), (Skolverket, 

2009; Utbildningsdepartementet, 1985, ur skollagen 1985:1100, 14 a kap., lag 2008:571; 

Lundgren et al., 2008). 

Mobbning. Mobbning kännetecknas av att en eller flera personer upprepade gånger beter sig 

elakt mot någon och att relationerna betecknas av obalans i styrkeförhållandet (Olweus, 1999; 

Olweus, 2007; Wrethander, 2007). När det gäller mobbning skiljer vi på direkt mobbning 

(som kan innebära att fysiskt eller psykiskt våld används) och indirekt mobbning (då subtilare 

metoder används, som uteslutning, utfrysning, hot, hån, grimaser, etc.). Man talar även om så 

kallad banal mobbning som kan bero på en kamratgrupps sociala vanor (ovanor) som kan 

beskrivas som följer:  

Om det är så att kränkande handlingar understöds av en social samsyn som 

säger att det som sker är normalt och naturligt har vi att göra med banal 

mobbning (Hägglund, 2007).   

Likabehandlingsplan. Enligt diskrimineringslagen (Integrations - och 

jämställdhetsdepartementet, 2008) ska huvudmannen upprätta en likabehandlingplan för att 

säkerställa att ingen som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna blir särbehandlad, 

diskriminerad eller trakasserad. Planen ska både främja lika rättigheter och förebygga och 

förhindra trakasserier (Skolverket, 2009).  

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 

Enligt skollagen (Utbildningsdepartementet, 2008, 2009) ska huvudmannen också se till att en 

plan med olika åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 

elever upprättas årligen (Skolverket, 2009). 

Det finns alltså två planer (reglerade av två olika lagar) som har liknande syfte. En skillnad är 

att planen mot kränkande behandling och diskriminering skall uppdateras och skrivas om 

varje år för att vara aktuell och passa rådande omständigheter i verksamheten. Dessa båda 

planer kan skrivas ihop i samma plan. Det viktiga är att planen beskriver både det aktuella 

årets främjande och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling (Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 2008; Skolverket, 2009; 

Utbildningsdepartementet, 2008, 2009). 
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FN:s Konvention om barnets rättigheter 

I november 1989 antog FN:s generalförsamling en konvention om barnets rättigheter efter tio 

års förberedelser. Det är den första barnrättsdeklarationen som är bindande för de stater som 

ratificerar den. År 2005 har 192 stater ratificerat konventionen vilket innebär att dessa staters 

regeringar är ansvariga för att barnets rättigheter respekteras i sina respektive länder. Endast 

Somalia och USA står utanför (Lundgren et al., 2008; Modig, 2003; Utrikesdepartementet, 

2006). I Sverige är inte barnrättskonventionen direkt tillämplig som lag då man här har 

omarbetat artiklarna så att de överensstämmer med svensk lagstiftning. Konventionen är 

uppbyggd på fyra principer som skall säkerställa varje barns rättigheter:  

att varje barn, utan undantag, har rätt att få del av sina rättigheter; att barnets bästa skall 

beaktas vid alla beslut som berör barn; att inte bara deras överlevnad utan också 

utveckling skall säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga; samt att deras 

åsikter skall få komma fram och visas respekt. (Utrikesdepartementet, 2006, s.13) 

I mitt arbete tar jag endast upp den fjärde principen som handlar om barns rätt att fritt 

framföra sina åsikter och att vuxensamhället skall lyssna på barnen och beakta vad de säger. 

Den artikel som främst handlar om barnets rätt vad gäller inflytande och yttrandefrihet är 

Artikel 12:  

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

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

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (Utrikesdepartementet, 

2006, s.12, s.38) 

Lagstiftning om diskriminering och kränkande behandling 

År 2006 fick Sverige en ny lag som syftade till att främja barns och elevers trygghet i förskola 

och skola, Lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever(2006:67). Samtidigt installerades det första Barn - och elevombudet (BEO). Lagen 

ersattes redan 2009 med en ny lag, Diskrimineringslagen (2008:567) i vilken sju tidigare 

diskrimineringslagar nu finns samlade. Barn - och elevombudsmannen finns kvar och på 

samma gång slogs fyra tidigare diskrimineringsombudsmän ihop till en, 

Diskrimineringsombudsmannen (DO). De tidigare diskrimineringsombudsmännen var: 

Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen 

mot diskriminering på grund av sexuell läggning samt Handikappsombudsmannen. I samband 

med att den nya diskrimineringslagen trädde i kraft flyttades Bestämmelser om annan 

kränkande behandling från den gamla diskrimineringslagen (2006:67) till kapitel 14a i 

Skollagen (1985:1100), (Utbildningsdepartementet, 2008). I Den nya skollagen 

(lagrådsremiss)- för kunskap, valfrihet och trygghet (U 2009/7188/S) finns bestämmelserna 

om annan kränkande behandling i kapitel 27 (Utbildningsdepartementet, 2009).  I kraft 1 

januari 2009 (prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219). Skolinspektionen är 

tillsynsmyndighet för skollagen (Skolverket, 2009).  

Diskrimineringsombudsmannen och Barn - och elevombudsmannen 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar med diskrimineringsgrunder som kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
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trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Om ett barn eller en elev blir 

diskriminerad på någon av dessa grunder faller det under Diskrimineringslagen och DO som 

är utredande instans. Om däremot ett barn eller en elev blir illa behandlad eller kränkt av 

orsaker som inte går att föra till diskrimineringsgrunderna så faller det under skollagen och då 

är det Barn - och elevombudsmannen (BEO) som skall driva det ärendet (Skolverket, 2009; 

Skärpt lag mot kränkning, 2009).  

Om barns och elevers deltagande 
I diskrimineringslagen (2008:567, 3 kap., 16 §) förordas att barn och elever skall vara delaktiga i att 

upprätta, följa upp och se över en likabehandlingsplan och i skollagen (1985:1100, 14a kap., 8§) 

förordas att barn och elever ska vara lika delaktiga i arbetet med en plan mot kränkande behandling 

och diskriminering. Dessa lagtexter är även sammanställda i en förordning (SFS 2006:1083) om barns 

och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. 

Deltagandet i arbetet med planerna ska anpassas efter barnens och elevernas ålder och mognad 

(Integrations - och jämställdhetsdepartementet, 2008; Utbildningsdepartementet, 1985; Svensk 

författningssamling, 2006).  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling ska, tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, 

utreda och åtgärda) återspeglas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Främjande arbete Förebyggande arbete Åtgärdande arbete 

Syftar till att förstärka 

respekten för allas lika värde 

 

Omfattar alla 

diskrimineringsgrunderna 

 

Riktas mot alla och bedrivs 

utan förekommen anledning 

 

Är en naturlig del i det 

vardagliga arbetet 

Syftar till att avvärja risker 

för diskriminering, 

trakasserier eller kränkande 

behandling 

 

Omfattar endast delar av 

verksamheten som upptäckts 

vara riskområden 

Kräver goda rutiner för att upptäcka, 

utreda och åtgärda diskriminering, 

trakasserier eller kränkande 

behandling. 

 

Ska påbörjas genast när det kommit 

signaler om att ett barn eller en elev 

känner sig diskriminerad, 

trakasserad eller kränkt, samt 

 

Innebär att verksamheten måste 

vidta åtgärder som dokumenteras 

och utvärderas för att förhindra att 

kränkningarna upprepas 

  

Fritt efter Allmänna råd, Skolverket, 2009.  
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Förskolans läroplan 

I förskolans läroplan, Lpfö 98, (Utbildningsdepartementet, 1998) finns också tydliga mål och 

riktlinjer vad gäller barns inflytande. Förskolan ska lägga grunden till en förståelse för vad 

praktisk demokrati kan innebära. Till målen hör att varje barn ges möjlighet till att: 

Utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få 

delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (Utbildningsdepartementet, 1998, 

s.11)    

Till riktlinjerna hör att personalen som arbetar i förskolan ska uppmuntra barn att ta ansvar, ge 

dem möjlighet vara med och påverka och vara med i utvärderingen av verksamheten samt se 

till att deras åsikter respekteras. 
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Teorianknytning 

Under denna rubrik går jag kortfattat igenom valda teorier om styrning i pedagogiska miljöer, 

inflytande och demokrati, barnperspektiv och barns perspektiv, kamratkulturer, inneslutning 

och uteslutning samt barnintervjuer. Alla är, enligt min mening, viktiga delar att studera då 

lärare skall intervjua och/eller samtala med barn om ett visst ämne och samtidigt hjälpa barn 

att få möjlighet att säga sin mening, bli medvetna om sina ställningstaganden och att sätta ord 

på sina tankar. 

Strukturell styrning i den pedagogiska miljön  

Hur används miljön och tiden av barn och lärare i förskolan? Nordin-Hultman (2003) hänvisar 

till studier som visar att: 

förskolemiljön är överraskande strängt reglerad med stora krav på barns anpassning och 

litet utrymme för deras inflytande över tid och rum och aktiviteter.                     

(Nordin-Hultman, 2003, s. 57) 

Min egen upplevelse av att arbeta i förskolan är att både barn och lärare är styrda av 

regleringen av tiden och rummet. Denna inrutning av tid och rum, vilken enligt filosofen 

Foucault (1980, se även Nordin-Hultman, 2003) är en av de mest framträdande 

styrningsformerna i sociala och pedagogiska praktiker, betyder även att användandet av 

materialet för barnens del är starkt reglerat. Barn i förskolan har alltså begränsade möjligheter 

att påverka val av aktivitet, vid vilken tidpunkt, med vilket material och var de skall utföra 

aktiviteten (Nordin-Hultman, 2003; Arnér & Tellgren, 2006). Det verkar som om 

verksamheternas tids- och rumsparametrar i mångt och mycket ”sitter i väggarna” på svenska 

förskolor (Lenz - Taguchi, 1997; Nordin-Hultman, 2003). Naturligtvis finns det andra sociala, 

politiska och ekonomiska parametrar som reglerar förskolans verksamhet, men det avhandlas 

inte här. Är det möjligt att ändra på rutiner som begränsar både lärarnas och barnens 

handlingsutrymme? Vem har makten att förändra? Enligt Foucault (1980, se även Lenz - 

Taguchi, 1997) kommer makten inte bara uppifrån utan produceras även av varje individ även 

om den enskilde individen inte är medveten om detta. Om så är fallet borde kanske både barn 

och lärare ha makt att ändra på begränsande rutiner? Lenz - Taguchi (1997) talar om 

pedagogiska praktiker som använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg i 

förändringsarbetet inom förskolan. Pedagogisk dokumentation används då mellan barn, lärare 

och föräldrar som ett gemensamt reflektionsarbete (ibid.). Pedagogisk dokumentation kan 

också beskrivas som ett sätt att utmana både de egna och omgivningens förgivet tagna 

föreställningar (Dahlberg, Moss & Pence, 1999): 

Genom dokumentation kan vi demaskera – identifiera och visualisera – de dominerande 

diskurser och regimer som utövar makt över oss och genom vilka vi har konstruerat 

barnet och oss själva som pedagoger. (Dahlberg, Moss & Pence, 1999, s. 226) 

Kanske är pedagogisk dokumentation en väg att gå för att ta makten över tiden och rummet 

och därigenom ge både barn, föräldrar och personal större inflytande i förskolans 

verksamheter?  
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Inflytande och demokrati 

Styrdokumenten i förskolan (Barnrättskonventionen, Skollagen, Läroplan för förskolan) är 

tydliga med att barn och elever skall ha möjlighet till inflytande på sin vardag i förskola och 

skola (Utrikesdepartementet, 2006; Utbildningsdepartementet, 2009; 

Utbildningsdepartementet, 1998). Hur ser det då ut i praktiken? Tidigare har jag tagit upp hur 

organiseringen av miljön i sig och reglerandet av tiden styr en stor del av aktiviteten, både för 

vuxna och barn, i de pedagogiska verksamheterna på förskolenivå. Om inte ens de vuxna 

känner att de kan styra över tid och rum vilken möjlighet har då barnen att bestämma över sin 

tillvaro? I min undersökning tillfrågades inte barnen om vad de hade inflytande över utan 

endast om de upplevde att de hade inflytande. Arnér och Tellgren (2006) erfar i sin studie om 

barns syn på vuxna att barn, i det fallet barn i förskoleklass, är så ovana vid att ha inflytande 

över sin vardag att de har svårt att svara på vad de skulle vilja bestämma över om de fick 

möjlighet. Författarna (ibid.) menar också att de barn som uttrycker att de inte får vara med 

och bestämma tar för givet att det är de vuxna som har makten medan de barn som svarat att 

de får bestämma ibland, har insett att de skulle kunna bestämma och att de blir hindrade av de 

vuxna (ibid.). I det sammanhanget hänvisar de även till begreppet modellmakt utifrån Meads 

(1972, 1976) lära om perspektivtagning då någon (i det här fallet barnet) blir underordnad en 

annans perspektiv (här den vuxne) och tar det för givet (Bråten, 1989; se även Arnér & 

Tellgren, 2006). Maktstrukturerna i förskolan (som i samhället i övrigt) är inte längre 

repressiva eller auktoritära, men likväl finns i förskolan en styrning av mer disciplinär art 

(Ransom, 1997; se även Dahlberg, Moss & Pence, 1999). En osynlig styrning som utan hot 

eller våld vill övertyga individen att hålla sig till en viss norm i sitt beteende (Foucault, 1986, 

se även Tullgren, 2004; Emilson, 2008; Nordin-Hultman, 2003). Tullgren (2004) talar om en 

pastoral makt utövad av lärarna i förskolan, en ”styrningens leende ansikte”, som vill påverka 

barn att välja ”rätt” lek: 

Barnen ges frihet i sin lek men är förpliktigade att leka den på ett visst sätt. Det lekande 

barnet har att granska sig själv och sina lekhandlingar och därefter välja den lek som 

anses riktig. (Tullgren, 2004, s. 115) 

Emilson (2008) tar också upp maktstrukturer mellan lärare och barn inom förskolan och hon 

menar att ”jämlikhetsförhållandet i det pedagogiska mötet måste förstås utifrån dess 

ojämlikhet”, d.v.s. att det är den vuxne som har makten och att det är barnet som har en 

underordnad position. Emilson utgår bland annat ifrån Habermas (1995) teorier om 

symmetriska respektive asymmetriska relationer (ibid., se även Emilson, 2008) där det endast 

är den symmetriska relationen som kan ge förutsättningar för inflytande för barnets del. En 

teori som Erman (2006, se även Emilson, 2008) kritiserat då hon menar att det intersubjektiva 

mötet är ömsesidigt och då innefattar både symmetri och asymmetri. Även Johansson (2003) 

talar om att det krävs en ömsesidighet i samspelet mellan lärare och barn om barnet skall få en 

reell möjlighet till inflytande. Hon menar dock att maktfrågan är komplicerad och att det 

handlar om hur de vuxnas makt över barnet används (ibid.). En intersubjektivitet i relationen 

och ett kommunikativt handlande är enligt Emilson en förutsättning för att utjämna 

maktstrukturerna i förskolan (Emilson, 2008). 
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Är det önskvärt att barn till exempel ska delta aktivt och utöva inflytande i förskolan, 

innebär det att den fostran som praktiseras måste ta sig kommunikativa uttryck med 

utgångspunkt i livsvärlden. Trots att mål av demokratisk karaktär är formulerade inom 

systemet, talar empirin för att ett förståelseorienterat kommunikativt handlande är 

nödvändigt för att delaktighet och inflytande ska vara möjligt. (Emilson, 2008, s. 107) 

Ett sätt att förstå Emilson utifrån citatet är att lärare i förskolan bör samtala med barnen på 

deras egen nivå, vara lyhörda och intresserade av deras tankar för att barnen därigenom ska ha 

möjlighet till inflytande i demokratisk anda.  

       

Barnperspektiv/Barns perspektiv 

Enligt Emilson är det ett ”förståelseorienterat kommunikativt handlande” från lärarnas sida 

som kan leda till att barn får inflytande i förskolan (Emilson, 2008). Detta kan innebära att 

läraren försöker närma sig barns perspektiv och strävar att förstå barns livsvärld (Johansson, 

2001, 2003). Begreppet ”livsvärld” som introducerats här behöver kanske en närmare 

förklaring. Johansson (ibid.) utgår ifrån Merleau-Pontys (1962) livsvärldsfenomenologiska 

teori om ”den erfarande kroppen” (Johansson, 2001) där livsvärlden är: en ”mellanvärld”, 

där natur, samhälle, kultur, historia och subjekt förenas och där det kollektiva och det 

individuella bildar en helhet (ibid., s.21). Även Husserl (1989, se även Johansson, 2003) talar 

om att människan och omvärlden är så ”intrasslade” (inom citationstecken i artikeln) i 

varandra att vi inte kan ha distans till den.  

Vad innebär då barnperspektiv respektive barns perspektiv? Min egen tanke om begreppen är 

att barnperspektiv är ett perspektiv som samhällets styrande instanser i bästa fall kan ha till 

barn som en kategori av medborgare i samhället. Likväl som det kan finnas ett perspektiv på 

de äldres situation och behov. Barns perspektiv är i stället, enligt min mening, när vuxna 

försöker förstå hur världen kan te sig ur barnets synvinkel. Arnér och Tellgren (2006) 

använder endast ordet barnperspektiv (vilket då innefattar både barnperspektiv och barns 

perspektiv) och menar att det finns en mängd olika definitioner på begreppet av vilka två 

definitioner sammanfaller med mina egna ovan. Enligt Rasmusson (1994, se även Arnér & 

Tellgren, 2006) kan perspektiven delas upp i tre tankemodeller nämligen: vuxnas perspektiv 

på barn, barns perspektiv på den egna tillvaron samt mötet mellan barn och vuxna – barn 

som förmedlare och vuxna som tolkare (Arnér & Tellgren, 2006, s.35-36). I Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) lyfter man fram tre olika forskares syn på barnperspektivet. 

Torstensson-Ed (1997) menar att ett barnperspektiv som är ”äkta” är ”att försöka se världen 

med barns ögon”, Strander (1997) menar att syftet i att försöka förstå hur barn känner och 

tänker måste vara att förstå deras behov och handlingar och Qvarsell (2001) hävdar att 

barnens perspektiv inte betyder att vuxna ska sätta barnet i centrum utan att de ”försöker se 

och förstå med deras ögon och sinnen” (Qvarsell, 2001, s.3, se även Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003). Johansson (2003) hävdar också att vuxna för att kunna närma sig barns 

perspektiv måste våga bidra med sin egen livsvärld och undersöka sina egna förgivet tagna 

uppfattningar och vad de bidrar till eller hindrar i fråga om att närma sig barns perspektiv. 

Hon menar också att vad som är barns perspektiv, utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt 

synsätt, inte är lätt att beskriva då det består av en mängd olika erfarenheter från barns levda 
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värld. En livsvärld som både är individuell och delad med andra (ibid.). Ett annat sätt att anta 

barns perspektiv kan vara att studera barns samspel i grupp (Corsaro, 1985, 1997; Eder, Evans 

& Parker, 1995; Ivarsson, 2003; Thorne, 1993; Wooton, 1991; se även Wrethander Bliding, 

2007). Detta innebär att i stället för att försöka förstå ”vad som visar sig för 

barnet”(Johansson, 2001, 2003; Wrethander Bliding, 2007) analysera hur barn gör i specifika 

situationer (Corsaro, 2000; Wrethander Bliding, 2007). Wrethander Bliding menar att 

skillnaden i synsätt blir att barnen i stället för att vara informanter om sin tillvaro i stället blir 

medkonstruktörer av sin tillvaro (ibid.). En avvikande åsikt som Einarsdottír (2007) tar upp är 

att barns rätt till privatliv och skydd är viktigare än att få fram nya insikter om lärande 

(Broström, 2005, se även Einarsdottír, 2007). Vilket innebär att vi kanske ska ta ett steg 

tillbaka och fjärma oss ifrån barnet i stället för att försöka närma oss deras perspektiv. 

Den postmoderna synen på människan, vilken de flesta nu levande forskare på området verkar 

vara överens om (enligt undertecknad), är att hon är en social och kompetent varelse som 

konstruerar både kunskap och kultur i samspel med andra redan från tidig ålder (Dahlberg, 

Pence & Moss, 1999, Sheridan, 2001; Sommer, 2005, m.fl.). Men är det så lärare i förskolan 

ser på barnet? Bemöts barn som medmänniskor eller som sårbara och beroende av vuxna? 

Johansson (2003) menar att båda synsätten behövs då det normativa uppdraget i förskolan 

ibland kräver att lärarna bortser från att utgå ifrån barnets perspektiv. Emilson (2008) har i sin 

studie funnit att det helt och hållet beror på lärarens intresse för att försöka närma sig barns 

perspektiv om barn skall få något inflytande i förskolan. Hon skriver också att: 

Om det nu är så att förskolan ska fostra demokratiska medborgare, vilket läroplanen 

föreskriver[…], talar studierna för att möjligheterna till detta på ett grundläggande plan 

skulle kunna ligga i just närmandet av barns perspektiv, emotionell närvaro och 

lekfullhet, vilket i sin tur kan leda till att hierarkiska maktstrukturer rubbas och fostran 

karaktäriseras av intersubjektivitet och ytterst kommunikativt handlande.          

(Emilson, 2008, s.86)   

Att just lärarens kompetens och inställning är den mest betydelsefulla komponenten i 

förskolans värld har flera forskares rön visat, menar Sheridan (2001) i sin avhandling om 

pedagogisk kvalitet i förskolan. Hennes egna resultat visar att: 

 den externa bedömningen av förskolorna i studien inte stämmer överens med det som 

barnen förmedlar i intervjuerna. Barnen anser att de får bestämma över sin egen lek, 

sina egna aktiviteter, sina egna saker och över sig själva i förskolan, men att läraren 

bestämmer allt annat vilket går emot intentionerna både i FN:s barnrättskonvention och 

i den svenska läroplanen. (Sheridan, 2001, s.93, min översättning)  

De forskare som delar på begreppen barnperspektiv respektive barns perspektiv verkar vara 

mer överens om definitionen av det första ordet medan däremot beskrivningen av begreppet 

barns perspektiv divergerar. Gemensamt för de olika beskrivningarna om vad barns 

perspektiv kan vara verkar, enligt min mening, att vi vuxna försöker förstå något om hur barns 

tillvaro kan se ut. Det är hur vi går tillväga för att ta reda på det som är skillnaden, anser jag. 

Min tolkning av de forskningsrön jag läst om barns inflytande och barnperspektiv respektive 

barns perspektiv är att det helt och hållet ligger på de enskilda lärarnas förhållningssätt till 

barnet om barn överhuvudtaget skall få möjlighet till inflytande över sin tillvaro på förskolan.  



12 

 

Kamratkulturer 

Under föregående rubrik skrev jag bland annat om livsvärlden och då speciellt lärarnas 

förhållande till och eventuella intresse för barns levda värld. Ett annat begrepp som också hör 

till barns livsvärld är i hög grad barns kamratkulturer. Den forskare som främst förknippas 

med studier av barns kamratkulturer är Corsaro (1985, 1993, 1997, 2000) som menar att barns 

interaktion med varandra är mycket betydelsefull för deras socialisation och utveckling 

(Williams, 2006). Corsaro menar också att barn inte bara ska ses som blivande vuxna utan 

redan från födseln är aktiva medskapande medlemmar i samhället (Corsaro, 2000; Löfdahl & 

Hägglund, 2006; Williams, 2006; Wrethander Bliding, 2007). Barn både tillägnar sig kulturer 

från vuxenvärlden, som de omtolkar, och producerar egna sociala kulturer i de sammanhang 

där de möts (Corsaro, 2000). Kulturer som även påverkar det övriga samhället och följer med 

barnen upp i vuxen ålder (Corsaro, 2000; Wrethander Bliding, 2007). För att förklara 

begreppet kamratkultur hänvisar Wrethander Bliding (2007) till Goffman (1961) som 

beskriver fenomenet som ”en uppsättning situerade aktivitetssystem”(i Wrethander Bliding, 

2007, s.172). I varje förskolegrupp finns en egen kamratkultur med situerade roller i det 

specifika sammanhanget, men dessa är inte statiska utan står i ständig förvandling (ibid.).  

Varje social situation bär med sig en uppsättning regler och förväntningar på hur 

deltagarna ska agera, men i interaktionen sker också tolkningar och förändringar av 

dessa (Wrethander Bliding, 2007, s.65).  

En viss kamratkultur har, med andra ord, ett visst socialt handlingsmönster som ständigt 

förändras i och med samspelet mellan deltagarna i gruppen (Löfdahl & Hägglund, 2007; 

Säljö, 2000, Wrethander Bliding, 2007). I praktiken kan det innebära att barnen i en viss 

förskolegrupp t.ex. har en delad kunskap om ”vem som kan leka med vem” och vem som har 

”mandat” att bestämma över leken (Löfdahl & Hägglund, 2007). I varje kamratgrupp skapas 

ständigt ny kunskap och forskning visar också att allt lärande i hög grad är en interaktiv 

process som sker i samspelet mellan människor (Corsaro, 2000; Thornberg, 2006; Löfdahl & 

Hägglund, 2007; Williams, 2006; Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000; 

Wrethander Bliding, 2007; m.fl.). En sorts kunskap som är en viktig del i kamratkulturer på 

förskolan är hur barnen ska lyckas komma runt de vuxnas regler (Corsaro, 2000; Williams, 

2006; Wrethander Bliding, 2007). Corsaros forskning i förskolegrupper i USA och Italien 

visar att barn ständigt försöker ta makt över sina liv (working the system) genom att skapa ett 

förskolans ”dolda liv”, (Corsaro, 2000; Goffman, 1961; Wrethander, 2007).  

An underlife is a set of behaviours or activities that contradict, challenge, or violate the 

official norms or rules of an organization or institution. The underlife exists alongside 

and in reaction to those organizational rules of preschools that impinge upon the 

autonomy of the children. In this sense the underlife is (sic) essential part of the 

children´s group identity. (Corsaro, 2000, s.93)  

Ett exempel på detta ”dolda liv” (Wrethander Bliding (2007) föredrar att använda termen 

”underliggande liv”) kan vara att barn tar med sig sina egna leksaker till förskolan fast de vet 

att det är förbjudet. Och då väljer de kanske ett så litet föremål att det får plats i fickan för att 

undvika upptäckt av regelbrottet, men så att man kan visa det för kamraterna (Corsaro, 2000). 

När man som jag arbetar i förskolan känner man igen dessa teorier i praktiken med olika 



13 

 

kamratkulturer på olika avdelningar eller i små grupper på samma avdelning samt i olika 

grupperingar t.ex. av de barn som ofta är kvar sent före stängning på kvällen. En del av 

kamratkulturen är när barn som redan är upptagna av en lek utestänger ett annat barn som vill 

vara med för att skydda sin lek. Corsaro (2000) kallar det för ”protection of interactive space” 

och ofta kan syftet i första hand vara att skydda den pågående leken inte att utesluta någon ur 

den (Corsaro, 2000; Williams, 2006; Wrethander Bliding, 2007). Mina egna erfarenheter av 

sådana situationer är att de ofta upplevs som ett dilemma av lärarna som både vill hjälpa de 

lekande barnen att fortsätta leken och få in det uteslutna barnet i gemenskapen. Lika ofta 

upplever lärarna situationen som enbart ett uttryck av okamratlighet från de lekande barnens 

sida (Williams, 2006). Löfdahl & Hägglund (2007) beskriver en studie där en lärare, 

ofrivilligt, bidrar till att barn blir uteslutna ur en lärarledd aktivitet. Aktiviteten är en danslek 

som på svenska kallas ”En bonde i vår by” och den går ut på att barnen i tur och ordning 

väljer ut vem som ska få nästa roll i leken (en bonde, hans fru, ett barn, en hund, en katt etc.). 

Studien visar att det som var menat som en gemensam aktivitet för att stärka samhörigheten i 

barngruppen i stället kom att bli, genom de val av kamrater barnen gjorde eller inte gjorde, en 

arena för att bekräfta barnens inbördes maktordning (ibid.).  

the children´s shared knowledge about an ongoing construction of social structure and 

social order in the group took over and altered the activity from what, from the teachers 

perspective, was intended to be a space for community and togetherness, into an arena 

for the confirmation of social positions and status, particularly in relation to gender and 

age. (Löfdahl & Hägglund, 2007, s.332) 

Även valet av danslek i sig cementerar, i min mening, samhälleliga maktordningar och 

bekräftar rådande normer vad gäller t.ex. kön och genus.. I leken är bonden den aktör som 

nämns först och som också antas vara en man vilken tar sig en fru enligt den heteronormativa 

genusordningen. Vidare är det frun, utan yrkesbenämning, som i sin tur tar sig ett barn vilket 

bekräftar rådande genusnormer etc., etc. Även ordvalet ”tar sig”, anser jag, visar på en 

maktordning i relationerna aktörerna emellan. Åter till barns relationsarbete som handlar 

mycket om att utveckla strategier för att få vara med i leken och att lära sig att använda en 

mängd kulturella redskap, däribland språket, för att vara med i gemenskapen i 

barngruppen(Säljö, 2005; Wrethander Bliding, 2007). I denna kamratsamverkan lär sig barn 

av varandra oavsett om de är överens eller i konflikt (Williams, 2006). Konflikter kan ge 

barnen möjlighet att argumentera och hitta lösningar tillsammans (Säljö, 2000; Williams, 

2006). I sin studie om förskolebarns konfliktstrategier kom Thornberg (2006) fram till att de i 

högsta grad är situerade då det beror på hur motståndaren reagerar om barnet ska reagera med 

aggressivitet eller inte.  

When the opponent´s conflict strategy is non-aggressive, aggressive conflict strategies 

are atypical and low in frequency. When the opponent behaves with physical aggression 

in the conflict situation, most of the subjects respond to this aggressive conflict strategy 

with aggression. (Thornberg, 2006, s.109)  

Förskolebarn ”speglar” alltså ofta varandra när de är i konflikt. Att tillhöra en förskolegrupp 

kan vara ett barns första kontakt med social hierarki (Thorell, 1998) och det kan innebära att 

barn i kamratgruppen kan vara utsatta för mobbning eller uteslutning (Williams, 2006). Min 
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egen erfarenhet är att förskolebarn ofta tar till hot om uteslutning när de är i konflikt med 

varandra, t.ex. ”då får du inte komma på mitt kalas!”, med andemeningen att om du gör som 

jag vill så får du det. Fors (2007) menar att det i mobbningsfall alltid handlar om destruktiva 

maktrelationer och att det av likabehandlingsplanen ska framgå hur man kartlägger och 

åtgärdar maktspelen i relationerna barnen emellan (ibid.). Forskning om mobbning har 

mestadels utförts inom skolans värld, och inte i förskolan, samt enbart på pojkar som 

mobbare, (Olweus, 1999, 2007) och Gill & Lindström (2007) menar att antalet anmälda fall 

bara är toppen på ett isberg. Detta låter inte särskilt upplyftande. Vad kan lärare i förskolan då 

göra för att ”stämma i bäcken”? Johansson (2001) menar att det är viktigt att personal i 

förskolan är medvetna om att det finns maktstrukturer även mellan de minsta barnen och att 

personalen också tar reda på hur dessa ser ut i den barngrupp där vi själva arbetar. Och även 

att vår uppgift som lärare är att ”göra värdet av rättigheter, integritet och andras väl till alla 

barns angelägenhet”(ibid., s.189) och att se till att barnen får ta del av varandras olika 

uppfattningar (Williams, 2006; Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997; Mårdsjö, 2005). 

Williams (2006) menar också att för att bidra till barns samlärande bör läraren: 

tänka över hur vi själva kan bli mer delaktiga i barns värld och hur barn kan bli 

delaktiga i det som sker i förskolan och skolan. Läraren har en uppgift att vidga barns 

värld och göra dem uppmärksamma på deras rättigheter att skapa förutsättningar att 

delta i olika beslut som berör dem. (Williams, 2006, s.28)  

Min tolkning av detta blir då att det är betydelsefullt att som lärare vara medveten om 

maktstrukturerna i den egna barngruppen för att kunna komma vidare med det viktiga 

värdegrundsarbetet och samtidigt ge barnen möjlighet till inflytande i verksamheten.  
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Barnintervjuer 

Om samtal med barn 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) pekar på att det kan vara bra att göra 

provintervjuer innan man sätter igång med de egentliga intervjuerna. All litteratur jag funnit 

som avhandlar intervjuer eller samtal med förskolebarn om ett visst ämne visar också att det 

är extra viktigt att som lärare eller forskare vara väl förberedd och verkligen vara insatt i hur 

ett barn kan uppleva själva intervjusituationen (Arnér & Tellgren, 2006; Dahlberg, Moss & 

Pence, 1999; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2003; Dunphy, 2005; Einarsdottír, 2007; 

Formosinho & Barros Araújo, 2006; Johansson & Pramling Samuelsson, 2003; Modig, 2003; 

Rubinstein Reich & Wesén, 1986). De flesta barn verkar tycka att det är spännande att få gå 

ifrån resten av barngruppen och få egen tid med en vuxen, men det är också viktigt att de 

vuxna förstår att barn strävar efter att vara till lags och svara det de tror att den vuxne vill höra 

vilket kan vara ett hinder för att få veta vad barnet själv tänker om en viss fråga (Modig, 

2003). Barn har ett oreflekterat och förgivettaget sätt att se på tillvaron som är baserat på 

deras egna erfarenheter av livet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). De utgår också 

ifrån egna hypoteser i sina svar som för de vuxna kan verka helt ologiska, men som är logiska 

utifrån barnets egna erfarenheter (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Rubinstein 

Reich & Wesén, 1986). Det är också av stor vikt att intervjuaren är medveten om sina egna 

utgångspunkter och sina egna förgivettaganden i intervjusituationen med barnet (Doverborg 

& Pramling Samuelsson, 2000).  

Om förberedelser 

Praktiska förberedelser för en intervjusituation med barn bör vara: att hitta en lugn plats där 

man inte blir störd, att ha gott om tid för samtal, att välja rätt tidpunkt på dagen så att barnet 

orkar vara koncentrerat, att använda inspelningsapparatur, att ha eventuellt material på plats 

(t.ex. pennor, papper, handdockor), att se till att sitta mitt emot den intervjuade så att man kan 

ha ögonkontakt samt att låta barnet lyssna på inspelningen efteråt (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000; Rubinstein Reich & Wesén, 1986). Det är oerhört viktigt att visa stor 

respekt för barnet och att lägga sig vinn om att ha en ömsesidighet i relationen så att intervjun 

mer får karaktären av ett samtal på tu man hand (Arnér & Tellgren, 2006; Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000; Dunphy, 2005; Einarsdottír, 2007; Emilson, 2008; Formosinho 

& Barros Araújo, 2006; Rubinstein Reich & Wesén, 1986). Före intervjun är det också 

angeläget att fråga barnet om medverkan samt informera om vad intervjun ska handla om, hur 

länge den pågår samt att barnet har rätt att avsluta samtalet när som helst under intervjun 

(Arnér & Tellgren, 2006; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Dunphy, 2005; 

Einarsdottír, 2007; Emilson, 2008; Formosinho & Barros Araújo, 2006; Rubinstein Reich & 

Wesén, 1986). Att ha en gruppintervju om två till tre barn då barnen får möjlighet att ”bolla” 

tankar om olika företeelser eller begrepp med varandra kan också innebära att barnen kan 

känna sig tryggare då de har sällskap av andra barn(Arnér & Tellgren, 2006; Doverborg 

Pramling Samuelsson, 2000; Rubinstein Reich & Wesén, 1986). Om intervjutemat är mer 

generellt kan det vara bra att använda många frågor då barnet på så sätt själv kan välja 

inriktning på samtalet och är temat mer avgränsat passar det bättre att ha mer specifika frågor 

att fundera omkring (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). När yngre barn medverkar 

fungerar det också bättre med mer specifika frågor och då kan det också vara bra att spela in 
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samtalet på video då läraren efteråt har möjlighet att tolka kroppsspråk och tonfall (Pramling 

Samuelsson & Lindahl, 1999). När vuxna frågar barn om något är det ofta så att den vuxne 

redan vet svaret, men vill kontrollera om barnet också vet. Det blir en ”gissa vad jag tänker 

på”- situation där barnet försöker räkna ut vilket svar som är ”rätt” i sammanhanget 

(Dahlberg, Moss & Pence, 1999; Modig, 2003). För att undvika detta bör intervjuaren utgå 

från ett ämne som är bekant för barnet i val av intervjutema samt att följa upp svaren med 

följdfrågor och uppmuntra barnet att utveckla sin uppfattning i dialog med intervjuaren 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Dunphy, 2005) så att de får ”pröva sina 

ståndpunkter och använda sina erfarenheter” (Modig, 2003).  

Varför barnintervjuer? 

Ur ett post-modernt perspektiv ses barnet som en konstruktör av kunskap, identitet och kultur 

(Dahlberg, Pence & Moss, 1999; Formosinho & Barros Araújo, 2006; Sheridan, 2001; 

Sommer, 2005) och ur ett sociokulturellt perspektiv innebär det att kunskapen och kulturen 

konstrueras i samspel med andra barn samt vuxna (Vygotskij, 1970, 2001, se även Arnér & 

Tellgren, 2006). Vygotskij menar att kunskapen konstrueras i samspel mellan människor och 

blir först därefter individuell kunskap (Arnér & Tellgren, 2006). I ett sociokulturellt 

perspektiv kan allt samspel mellan människor leda till kunskap (Wertsch, 1991; Säljö, 2000, 

2005; se även Arnér & Tellgren, 2006) och Säljö (2000) menar också att det är det vardagliga 

samtalet mellan barn och vuxna samt barnen emellan som utgör den viktigaste 

samvaroformen i förskolan. Enligt Arnér och Tellgren (2006) har Piaget (1975) och Vygotskij 

(1970, 2001) olika teorier om vad som kommer först, språket eller tanken. Den förre menar att 

det är tänkandet som påverkar den språkliga utvecklingen och den senare hävdar att det i 

stället är språket som styr tankeutvecklingen. Oavsett vad som kommer först, tanken eller 

språket, så är det då det intersubjektiva samtalet mellan människor som är huvudsaken, enligt 

min förståelse. Pramling (1997) menar att: 

intervjun i sig, genom att den vuxna gör barnet uppmärksamt på handlingar och 

konsekvenser, kan innebära att barnet börjar fundera och reflektera. Samtal med andra 

leder också till självreflektion och möjlighet till att upptäcka sig själv i förhållande till 

andra. (Pramling, 1997, i Arnér & Tellgren, 2006, s.22)  

Intervjun, eller det strukturerade samtalet, kan då användas för att utveckla barns förståelse 

för sin omvärld genom att ”möta och utmana” deras tankevärld (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Donaldson (1983) menar att återkommande samtal med frågor där barn 

får beskriva sina tankar lär dem förstå sin egen roll i en kommunikationssituation och gör 

också att de känner sig mer delaktiga i verksamheten (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000). Intervjuerna, som blir en del i den pedagogiska dokumentationen, kan sedan användas 

i samtal mellan lärare och föräldrar för att öka förståelsen för barnet (ibid.; Dahlberg, Moss & 

Pence, 1999; Lenz-Taguchi, 1997). Till den pedagogiska dokumentationen hör också att 

tillsammans med barnet utvärdera samtalen (Dahlberg, Moss & Pence, 1999; Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000; Lenz-Taguchi, 1997).  

Utvärderingen i form av barns förståelse och sätt att tänka om något är grunden till 

planeringen, och förhoppningsvis är planeringen det som ger utvärderingen dess grund. 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s.57)   
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Att ta vara på barnens tankar, genom vardagliga eller strukturerade samtal, dels för att barnen 

ska få möjlighet att utveckla sitt tänkande om olika företeelser och dels för att de ska känna 

delaktighet och kunna vara med och påverka sin vistelse på förskolan, blir då en viktig del i 

verksamhetsplaneringen, enligt min tolkning. 
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Studiens preciserade syfte och frågeställningar 

Förskolans styrdokument tydliggör att barn skall göras delaktiga efter mognad och ålder och 

få möjlighet att ha inflytande i planer för likabehandling och mot diskriminering och 

kränkande behandling samt även i annat som rör deras egen tillvaro på förskolan. 

Undersökningens främsta syfte är att utforska om barnen i undersökningsgruppen upplever sig 

vara utsatta för någon form av kränkning och om de anser sig ha möjlighet till 

medbestämmande i sin vardag på förskolan. Under undersökningens gång tillkom också 

frågan om resultatens tillförlitlighet då det är en mängd olika faktorer som påverkar barnet i 

en intervjusituation med en vuxen. 

 Hur fungerar det att intervjua barn om deras upplevelser av relationer och miljö på 

förskolan? 

 Vad förmedlar barnen i sina svar?  

 Hur kan lärare på förskolan gå tillväga för att öka tillförlitligheten i resultatet av en 

dylik undersökning? 
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Metod  

I det här kapitlet berättas om val av undersökningsgrupp och metod för datainsamling samt 

analysmetod och om informationen som utgick till barnens föräldrar. Slutligen diskuteras 

studiens tillförlitlighet samt etiska överväganden.  

Planering av åtgärdsplan  

Utifrån Skolinspektionens åtgärdspunkter upprättade arbetslagsledarna på de kommunala 

förskolorna i kommunen en gemensam åtgärdsplan. I denna plan ingår att intervjua 

förskolebarn om deras upplevelser av inne- och utemiljön samt deras upplevelser rörande 

rutiner och sociala förutsättningar på respektive förskola vilket sedan skall användas som 

grund för en plan mot kränkande behandling och diskriminering. För att få reda på hur 

planeringen genomförts intervjuade jag arbetslagsledaren på förskolan där jag själv arbetar. 

Arbetslagsledaren berättade att alla kommunala förskolor i kommunen hade fått samma 

punkter att åtgärda(se Bilaga A) så hon och de andra arbetslagsledarna beslutade sig för att 

samarbeta i genomförandet. I mitt arbete tar jag endast upp den av de fyra punkterna som 

gäller plan mot kränkande behandling och diskriminering. 

Urval av undersökningsgrupp 

För att inte undersökningsgruppen skulle bli för stor och undersökningen därmed skulle ta för 

lång tid valde arbetslagsledarna att plocka ut en mindre grupp barn på varje förskola. Då de 

ville försäkra sig om att inte något kön blev under- eller överrepresenterat och ingen 

åldersgrupp blev åsidosatt har grupperna tagits ut genom att alla barn mellan tre och fem år 

listats i bokstavsordning i två grupper efter könstillhörighet. Ur listorna har vart tredje namn 

tagits ut med början från nummer ett på varje lista. På förskolan där jag själv arbetar består 

undersökningsgruppen i den officiella undersökningen av 23 barn vilket är en tredjedel av det 

totala antalet barn mellan tre och fem år som är inskrivna på förskolan. I min studie 

medverkar endast de barn vars föräldrar givit mig skriftlig tillåtelse att använda deras barns 

intervjuer (19 barn). På min förskola har barnen intervjuats en och en och då av en av sina 

egna lärare på samma avdelning där de är inskrivna. Detta innebar att sex olika lärare har 

genomfört intervjuerna på denna förskola. Barn under 3 år är, på grund av eventuella 

språksvårigheter, inte med i undersökningen. 

Undersökningsförfarande 

Arbetslagsledarna i alla de kommunala förskolorna diskuterade utformningen av 

undersökningen och de kom fram till att en barnintervju med både strukturerade och 

ostrukturerade frågor skulle vara att föredra då intervjuaren därigenom skulle kunna ställa 

följdfrågor. Detta gjordes dels för att underlätta för barnen att svara på frågorna och dels för 

att intervjuaren lättare skulle kunna förstå vad barnet ville förmedla. Eftersom de uttagna 

grupperna bestod av barn från tre års ålder bestämde man sig också för att använda någon 

symbol som barnen kunde använda sig av när de hade svårt att uttrycka sina tankar och åsikter 

i ord. Någon i gruppen hade tidigare sett en barnintervju med smiley - figurer och man 

bestämde sig för att det var en bra idé. Smiley - symbolen (med glad eller ledsen mun) fanns 

både i intervjuguiden vid varje fråga samt på målade träknappar som barnen kunde välja att 

plocka upp i stället för att svara i ord.   
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Intervjuguide 

Intervjuguiden (Bilaga B) är indelad i tre delar. Det första avsnittet rör sociala frågor om hur 

barnen upplever att vara på förskolan och de relationer de har i första hand till kamrater och i 

viss mån till de vuxna. Avsnitt två och tre innehåller frågor om hur barnen upplever att vistas i 

miljön på förskolan, både inomhus och utomhus. Underlaget för miljödelen av 

undersökningen är fotografier tagna dels inne på varje avdelning och dels ute på gården som 

omger förskolan. Fotografierna från utemiljön är desamma för de fyra avdelningarna som 

finns i förskolans huvudbyggnad. Femårsgruppen som är inhyst i skolans lokaler har använt 

fotografier tagna på skolans gård eftersom de oftast befinner sig där när de vistas utomhus.  

Intervjuer  

De intervjuade barnen på förskolan där jag arbetar (23 barn) är inskrivna på fem olika 

avdelningar och de blev intervjuade av lärare från sina egna avdelningar. Totalt medverkade 

sex lärare, mig själv inräknad, i intervjuerna. I den officiella undersökningen, där alla tjugotre 

barn är med, ingår åtta barn från 5-årsavdelningen och tolv barn från de tre stora 

syskonavdelningarna (4 barn/avd) samt tre av tio barn från syskonavdelningen där jag själv 

arbetar. Då jag inte fick godkänt av alla föräldrar att deras barn skulle medverka i mitt 

examensarbete består underlaget till min studie av nitton (19) av de tjugotre intervjuerna. Av 

de nitton barnen i min studie ingår fem barn från 5-årsavdelningen, de tolv barnen från de 

stora syskonavdelningarna samt de tre barnen från min egen avdelning. Min egen del i 

intervjuförfarandet är att jag intervjuat de tre uttagna barnen på den avdelning där jag själv 

arbetar. Intervjuerna har jag spelat in på band för att kunna vara helt närvarande i samtalen 

med barnen och inte behöva koncentrera mig på att anteckna. Sedan har jag transkriberat 

intervjuerna så exakt som möjligt för att lättare kunna upptäcka nyanser i samtalen. Jag har 

också fått tillgång till de ifyllda intervjuguiderna, med kommentarer av de intervjuande 

lärarna, från sexton av de resterande barnintervjuerna. Ingen av de andra pedagogerna har 

använt sig av någon form av ljudupptagning under intervjuerna. Inte heller har någon av de 

intervjuande lärarna (inklusive undertecknad) använt sig av videoupptagningar eller 

fotografering under samtalen med barnen.  

Enkät till intervjuarna 

Då jag själv upptäckte en hel del möjliga felkällor under intervjuerna samt under 

transkriberingen av desamma blev jag nyfiken på hur mina kollegor hade uppfattat 

situationen. Efter det att samtliga intervjuer genomförts lämnade jag därför ut en enkät till de 

fem intervjuande lärarna (Bilaga C). Enkäten innehöll fyra frågor att reflektera över.  

I uppsatsen använder jag genomgående lärare som beteckning för alla deltagande 

personalgrupper.  

Analysmetod  

Den kvalitativa datainformationen som utgör empirin i detta arbete analyseras genom att den 

delas upp i olika kategorier som går att jämföra sinsemellan. Jag försöker i någon mån 

förklara informanternas definition av de olika situationerna och hitta mönster eller 

regelbundenheter i deras svar (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 
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Fokus  

I min studie är inte alla intervjufrågor i intervjuguiden med utan jag har valt att fokusera på 

vissa frågor. Intressant i sammanhanget, som underlag till en plan mot kränkande behandling 

och diskriminering, anser jag vara frågor om relationer till kamrater och lärare. Intervjusvaren 

analyseras sedan utifrån studiens preciserade syfte. Kommer barnens upplevelser av relationer 

och miljö fram i intervjuerna och vad förmedlar barnen i sina svar? Hur ska lärare gå tillväga 

för att ge barn möjlighet att sätta ord på sina tankar för att de i förlängningen ska kunna ha 

inflytande i sin vardag på förskolan? Frågorna jag fokuserar på är som följer:  

 Tycker du att du får vara med och bestämma? 

 Tycker du att du får vara med och leka? 

 Vem leker du med? 

 Vem vill du leka med? 

 Vad gör du om du behöver hjälp med något? 

För att också undersöka om det är någon plats inne eller ute som barnen upplever som 

obehaglig eller farlig, med tanke på eventuell kränkande behandling kamrater emellan, har jag 

också tagit med barnens svar på frågan om var de inte vill leka. Innan jag ställde samman 

resultaten i diagramform valde jag att samla varje barns svar på de utvalda frågorna i en tabell 

per barn med plats för barnens egna uttalanden samt intervjuarnas kommentarer vilket gjorde 

att resultaten framkom tydligare. I diagrammen har jag sedan delat upp svaren i kategorier 

efter könstillhörighet för att se om pojkar och flickor ger likartade eller olikartade svar. Jag 

har också delat upp barnens svar efter åldersgruppstillhörighet och jämfört resultaten. Barnens 

ålder skrivs i antal år semikolon antal månader (t.ex. 4;6).  

Tillförlitlighet 

Det var funderingar om tillförlitlighet, efter genomförda intervjuer, som fick mig att ändra 

riktning i min analys av resultaten i studien. Vad förmedlar barnen i sina svar? Hur påverkar 

jag själv som intervjuare barnet att svara på mina frågor? Skulle jag och de andra intervjuande 

lärarna ha gjort på ett annat sätt för att komma fram till ett ”sannare” resultat? Nedan listar jag 

några av de faktorer som kan påverka barnen när de svarar på vuxnas frågor.   

 Barnen svarar utifrån vad de tror att den vuxne vill veta 

 Barnen svarar utifrån vad som har hänt nyligen 

 Barnen svarar utifrån sin egen logik: t.ex. Jag är den glada och du får vara den sura 

alternativt, Det är roligare att peka på den glada 

 Barnen uppfattar följdfrågor som att den vuxne är ute efter något annat ”rätt” svar och 

ändrar sig efter den nya frågan 

 Barnen börjar tröttna och svarar för att bli fort färdiga och få gå iväg och göra något 

annat 

 Intervjuaren vill bli fort färdig och gå iväg och göra något annat och ställer därför inte 

följdfrågor som får barnet att reflektera och tänka efter 

 Intervjuaren är ovan och/eller lyssnar inte aktivt på vad barnet säger eller förmedlar 

med kroppsspråk och tonfall 
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 Intervjuaren använder sig inte av inspelningsapparatur och kan därför inte analysera 

resultatet efteråt 

 Resultatet blir olika beroende på i vilken kolumn jag som forskare väljer att placera de 

olika svaren, ex. barnet svarar ja först, men ändrar sig till ibland efter en följdfråga 

När det gäller de intervjuer jag själv genomförde upptäckte jag inte förrän jag lyssnade 

igenom bandet att jag borde ha avbrutit en av intervjuerna mycket tidigare och eventuellt 

fortsatt vid ett senare tillfälle då det blev tydligt att barnet tröttnade under samtalets gång.   

Ingen av intervjuarna har antecknat eller använt något kodsystem för hur barnen agerat under 

intervjuerna, t.ex. kroppsspråk, tonfall eller dylikt.  

Information till föräldrar och utvärdering 

I mitt arbete ingår endast de intervjuer där båda vårdnadshavarna (i den mån det finns två 

vårdnadshavare) givit sitt tillstånd till att deras barns intervjusvar används i uppsatsen (19 

barn) samt endast de av mig utvalda frågorna från intervjuguiden (se ovan under rubriken 

Fokus). Alla föräldrar till de 23 barnen i undersökningsgruppen fick först ett brev med 

information både om den officiella undersökningen, eftersom de inte fått information om 

denna tidigare, och om mitt eget examensarbete med plats för underskrift (se bilaga C 1). De 

föräldrar som godkänt sina barns deltagande i mitt examensarbete fick sedan ett brev med 

telefonnummer och adresser till min handledare och mig själv (se bilaga C 2). I den officiella 

undersökningen på denna förskola, som kommer att utvärderas av arbetslagsledaren och 

undertecknad, ingår alla intervjuer i undersökningsgruppen(23 barn) samt alla frågorna i 

intervjuguiden.  Hela den officiella intervjuundersökningen där alla de kommunala 

förskolorna ingår sammanställs sedan av arbetslagsledarna på de deltagande förskolorna. 

  

Etiska överväganden  

Barnens namn samt intervjuande lärares namn är fingerade. Kommunens, förskolans och 

respektive avdelnings riktiga namn förekommer heller inte i arbetet. De tre barnen jag själv 

intervjuade tillfrågades inför medverkan. Det kan naturligtvis diskuteras huruvida barn känner 

att de kan säga nej till att bli intervjuade av vuxna (Arnér & Tellgren, 2006). Även om barnen 

får all information om vad intervjun ska handla om så är det svårt för dem att i förväg göra sig 

en bild av vad som krävs av dem. Själva situationen att bli inbjuden till egen tid med en av 

sina lärare är ofta tilltalande för de flesta barn (ibid.). Inför intervjuerna talade de intervjuande 

lärarna med varandra om att vara uppmärksamma på om något barn visade att det blev för 

känsligt att prata om utanförskap eller kränkande behandling och att om detta hände antingen 

avbryta intervjun eller se till att barnet fick tid att tala färdigt om saken beroende på barnets 

reaktion. Alla deltagande barns föräldrar har godkänt sina barns medverkan i mitt 

examensarbete. I examensarbetet som helhet har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2004).  
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Resultat  

I detta kapitel redogör jag för hur de intervjuade barnen svarat på frågor om 

medbestämmande, deltagande i lek med andra barn, om de leker med den eller de barn de vill 

leka med, till vem eller vilka de vänder sig om de behöver hjälp med något samt något om var 

de inte vill leka ute på förskolans gård och inne på sin avdelning. Resultaten presenteras med 

stapeldiagram och kommentarer samt med utvalda citat och efter varje frågedel analyseras 

resultatet. 

Frågor om relationer och medbestämmande 

Tycker du att du får vara med och bestämma? 

 

Figur 1: Tycker du att du får vara med och bestämma? 

I resultatet av undersökningen som presenteras här är n- talet 19. Barnens ålder skrivs i antal 

år semikolon antal månader (t.ex. 5;7).  

Resultatet visar att det är drygt hälften av barnen (10 av 19 barn) som menar att de får vara 

med och bestämma, hälften flickor och hälften pojkar. Sex av nitton deltagande barn anser att 

de inte är med och bestämmer (hälften flickor och hälften pojkar)och tre av barnen(två flickor 

och en pojke) har svarat att de får vara med och bestämma ibland.  

Bland pojkarna är det två femåringar och en fyraåring som förtydligat sina uttalanden. David 

(5;7) som svarat ”ja” menar att: Vi bestämmer tillsammans medan Gunnar (5;11) som först 

svarat ”nej” sedan tillägger: Ibland får jag det och Tomas (4;11) som först svarat att han får 

vara med och bestämma sedan tillägger att: Andra, vuxna, bestämmer åt mej. På grund av 

dessa kommentarer har jag placerat David i ja-kolumnen, Gunnar i ibland – kolumnen och 

Tomas svar i nej-kolumnen i figuren ovan.  
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Bland flickornas svar märks också att en följdfråga från intervjuaren kan inspirera barnet att 

förtydliga (eller ändra) sitt svar. Beata (5;7) svarar först ”nej” på frågan, men tillägger att: 

Dom som hittar på leken bestämmer. Hennes svar placeras i ibland - kolumnen. Även Laura 

(3;9) som först svarar ”ja” tvekar när intervjuaren frågar ”Alltid?” och ändrar sig till att välja 

båda (i figuren ibland). Laura kommenterar svaret med: Mamma säger att ja får stämma 

hemma.  

Om jag hade bortsett från barnens tilläggsuttalanden och bara placerat deras svar efter 

ursprungssvaret hade resultatet sett något annorlunda ut. Inget barn hade då hamnat i ibland - 

kolumnen. Tolv barn, lika många flickor som pojkar, hade svarat ja på frågan och sju barn, 

fyra flickor och tre pojkar, hade hamnat i nej- kolumnen.  

 Övriga uttalanden från barn som svarat ”ja”: Leka med hästar (Hedvig 4;3) och från barn 

som svarat ”nej”: Nej, fröknarna bestämmer (Sofi 3;6). 

 

Det kan också vara intressant att se hur svaren fördelar sig mellan femåringar, fyraåringar och 

treåringar och om det är någon skillnad i hur barnen i de olika åldersgrupperna svarar på 

frågan om de får vara med och bestämma. Nedan (figur 2) presenteras resultatet utifrån 

barnens ålder. 

 

Figur 2: Tycker du att du får vara med och bestämma? 
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Antalet barn i de olika åldersgrupperna är ojämnt då undersökningsgruppen består av 5 

femåringar (av vilka en av flickorna inte börjat i 5-årsgruppen ännu), 10 fyraåringar och 4 

treåringar. I åldersgrupperna fördelar sig de olika svarsalternativen som följer:  
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Ja: 1 femåring, 8 fyraåringar och 1 treåring har svarat att de får vara med och bestämma. 

Nej: 2 femåringar, 2 fyraåringar och 2 treåringar har svarat att de inte får vara med och 

bestämma. 

Ibland: 2 femåringar, 0 fyraåringar och 1 treåring menar att de får bestämma ibland.   

I de olika åldersgrupperna är det tydligt att fyraåringar (8 av 10) i större utsträckning än de 

andra ålderskategorierna upplever att de får vara med och bestämma. Gruppen fyraåringar 

består av lika många flickor som pojkar. Det är intresseväckande att fundera över vad det är 

som gör att fyraåringarna i så hög grad upplever att de får bestämma. Eller varför tre- och 

femåringarna inte gör det.  

Analyserar vi på flickors respektive pojkars svar är det lika många pojkar (5 av 9) som flickor 

(5 av 10) som tycker att de får vara med och bestämma. En av pojkarna har svarat ibland och 

av flickorna är det två av tio som har tolkat frågan som att det kan vara olika. Totalt är det 10 

av 19 tillfrågade barn som ger uttryck för att de får vara med och bestämma och 6 av 19 som 

svarat nej på frågan. De barn som svarat ibland är 3 till antalet. Vissa barn verkar ha tolkat 

frågan som vem eller vilka som bestämmer i relationerna barnen emellan (se under Figur 1, 

David och Beata), medan merparten ser ut att ha tänkt på relationen barn – vuxna.  

I intervjuerna har vi inte tagit upp vad barnen skulle vilja bestämma om utan endast om de 

tycker att de får vara med och bestämma. 

Analys 

Resultatet visar att pojkars och flickors svar är relativt jämnt fördelade. Det går inte att utläsa 

någon större skillnad i om pojkar respektive flickor anser att de har något medbestämmande 

eller inte. Om man däremot tittar på resultatet i de olika åldersgrupperna så kan vi se en tydlig 

skillnad i hur svaren fördelas. Här är det fyraåringarna som i högre grad än de andra 

åldersgrupperna anser att de får vara med och bestämma. Det vore intressant att studera om 

det allmänt är så att fyraåringar upplever sig ha mer inflytande i förskolan än sina yngre och 

äldre kamrater. Själv har jag ingen teori om varför resultatet utföll så. Kanske var det bara 

slumpen som avgjorde hur barnen svarade just den dagen de blev intervjuade. Tolkningen av 

resultaten påverkar naturligtvis också det färdiga resultatet. Det kan även finnas andra 

anledningar till varför det totala resultatet på denna fråga blev som det blev då det är mycket 

som påverkar hur det enskilda barnet svarar på frågorna (se Teorianknytning). Min egen tanke 

är att just de här barnen inte har någon större vana i att reflektera över sin vardag på förskolan 

och det kan göra att resultatet inte riktigt stämmer med hur barnen verkligen upplever sin 

möjlighet till inflytande. Även för de medverkande lärarna var det premiär för en så pass 

omfattande intervju.  

Som jag tidigare tagit upp är användandet av tiden och rummet i förskolan tämligen reglerat 

så där finns en styrning över barnen vilket i någon mån begränsar barnens inflytande över sin 

vardag (Nordin-Hultman, 2003). Även relationen mellan lärare och barn kan vara 

asymmetrisk då det är den vuxne som har den reella makten och det spelar naturligtvis in om 

läraren och barnet hade någon ömsesidighet i själva intervjusituationen. Vad förmedlar då 
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barnen i sina svar? Får vi reda på om de har något inflytande på sin förskola? Det kan vara så 

att de barn som förmedlat att de får bestämma är så vana vid att ha begränsat inflytande så att 

de tror att det är så det ska vara. På samma gång kan det vara så att de barn som svarat nej på 

frågan vet att det skulle kunna vara annorlunda om de vuxna lät dem bestämma mer (Arnér & 

Tellgren, 2006).  

Tycker du att du får vara med och leka? 

 

Figur 3: Tycker du att du får vara med och leka? 

Av de nitton (n) medverkande barnen svarar alla nio pojkar och åtta av tio flickor att de får 

vara med och leka. Två flickor (Lova 4;7 och Laura 3;9) svarar först ja på frågan men, 

uttrycker efter följdfrågor från intervjuaren, att de ibland inte får vara med i leken. Alla 

femåringar förmedlar att de är med i leken med andra barn. Inget barn uttrycker att de alltid är 

uteslutna ur leken.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Flickor Pojkar 5-åringar 4-åringar 3-åringar

Ja

Nej

Ibland



27 

 

Vem vill du leka med? 

 

Figur 4: Vem vill du leka med? 

Först tillfrågades de nitton (n) medverkande barnen om vem de leker med, därefter 

tillfrågades de vem de vill leka med. Flera av barnen visade att de tyckte att frågorna i figur 3 

och 4 var identiska och verkade tycka att intervjuarna ställde samma fråga två gånger. Åtta 

barn (tre flickor och fem pojkar) svarade att de leker med samma barn som de vill leka med.  

Nio av de nitton tillfrågade barnen nämnde flera namn som svar på den första frågan och när 

de svarade på den andra frågan valde de ut ett eller flera av namnen (urval i figuren). Theo 

(4;6) svarar: Idag vill jag leka med Leo å Jerker. 

Tomas (4;11) lade i stället till ett namn, utöver de han svarat i den första frågan, när han 

tillfrågades om vem han ville leka med. Intervjuaren uppfattade svaret som att Tomas kom på 

att han glömt en kamrat när han först svarade och därför placerades svaret i kolumnen för 

samma svar.  

Två av barnen (David 5;7 och Sofi 3;6) svarade att de leker med och vill leka med alla barn. 

Alla barn tolkar jag då som alla barn på samma avdelning där barnen själva är inskrivna.  

Inget av barnen uttrycker att de inte leker med de barn de vill leka med. 

Av flickorna är det sex av tio som om de får välja leker med ett urval av kamraterna de brukar 

leka med och av pojkarna är det tre av nio som helst leker med ett urval av sina vanliga 

lekkamrater om de får välja. Av de barn som svarat att de leker med precis de barn som de vill 

leka med (samma i figuren) är det tre av tio flickor och fem av nio av pojkar.  
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När resultatet analyseras utifrån svaren i de olika åldersgrupperna förhåller sig svaren som 

följer:  

Samma: 1 av 5 femåringar, 6 av 10 fyraåringar, 1 av 4 treåringar. 

Urval: 3 av 5 femåringar, 4 av 10 fyraåringar, 2 av 4 treåringar. 

Alla: 1 av 5 femåringar, 0 av 10 fyraåringar, 1av 4 treåringar.  

Analys 

Vad kan man läsa ut av de här resultaten? Det som jag ser som tydligast är att ingen upplever 

sig vara utesluten från lek. Alla har någon att leka med. Endast två barn (Lova 4;7 och Laura 

3;9) uttrycker att de ibland inte får vara med och leka. Det som kan utläsas i fråga om flickors 

respektive pojkars svar är att fler flickor än pojkar väljer ut en enskild kamrat när de tillfrågas 

vem de helst vill leka med och pojkarna nämner då flera av sina kamrater. Hade frågan i 

stället varit vilka vill du helst leka med så kanske resultatet å andra sidan hade sett annorlunda 

ut. Är det så att flickorna hellre leker med färre barn i taget än de vanligtvis gör? Och är 

pojkarna mer nöjda med vilka de leker? Om så är fallet är resultaten lite könsstereotypiskt 

enligt min mening. Många barn satte också likhetstecken mellan de två frågorna som rörde 

vem de leker med och det kanske kan tolkas som att de tycker att det är självklart att få leka 

med den kamrat man vill leka med.  

I de olika åldersgrupperna är det fyraåringarna, som i högre grad än i de andra 

åldersgrupperna, leker med precis samma barn som de helst vill leka (6 av 10). Det var också 

gruppen fyraåringar som i högre grad än de andra de andra barnen menade att de hade 

medbestämmande på förskolan. Kanske är fyraåringar i allmänhet mer nöjda med sin tillvaro 

än åldersgrupperna som kommer strax före och strax efter dem?  

Jag tror också att svaren på dessa tre frågor är mer rättvisande än när vi frågar barnen om de 

får vara med och bestämma. Detta beroende på att den sistnämnda frågan kan handla om hur 

relationen till vuxna i allmänhet upplevs av barnet och vilken relation barnet och intervjuaren 

vanligtvis har och i synnerhet då i intervjusituationen.  
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Vad gör du om du behöver hjälp med något? 

 

Figur 5: Vad gör du om du behöver hjälp med något?  

Denna fråga, som finns med i den ursprungliga intervjuguiden som används av alla de 

kommunala förskolorna i kommunen, tänkte jag först inte ta med i min studie. Frågan handlar 

inte direkt om varken medbestämmande eller eventuell kränkande behandling, men svaren 

kan avspegla hur relationer till vuxna och andra barn upplevs av respondenterna. Därför 

beslöt jag att ta med frågan i detta arbete. Av 19 (n) deltagande barn, varav 10 flickor och 9 

pojkar, svarar 8 av flickorna och 5 av pojkarna att de frågar en vuxen om hjälp. Min tolkning 

av barnens svar är att ”frågar fröken”, ”ber en vuxen” och ”ropar på hjälp” och liknande svar 

alla handlar om att barnet frågar närmsta vuxen, som de har förtroende för, om hjälp när de 

behöver det. ”Ropar på hjälp” skulle naturligtvis kunna innefatta både barn och vuxna. 

De flesta som hör till kategorin: ”Frågar en vuxen” har svarat med orden: fröken/fröknarna (9 

barn).  

Två av åtta pojkar frågar i stället en kamrat om hjälp. Theo (4; 6) är tydlig med vilken kamrat 

han vill ha hjälp av: Då ropar jag på Christoffer. Gunnar (5;11): Frågar kompisarna.  

Tomas (4;11) svarar: Oj, de blir svårt. Men efter en ledande fråga från intervjuaren (Går du 

till en vuxen?) svarar han ja och hamnar därför i frågar en vuxen - kolumnen.  

”Alla hjälps åt” är Klas (4;7) lösning på problemet. 

”Vet inte”: Henrik (5;8).  

”Blir arg”: Sofi (3;6) tycker nog inte om att be om hjälp. Hon svarar: Då är jag arg. 

”Ej relevant svar”: Tove (3;7) svarar Klättrar över.(Går du till någon vuxen?) Nej, spindeln 

kommer. Med lite fantasi kan även detta svar tolkas som relevant för frågan. Tove kanske 

0

2

4

6

8

10

12

14

Flickor Pojkar Summa

Frågar en vuxen

Ber en kompis

Alla hjälps åt

Vet inte

Blir arg

Ej relevant svar



30 

 

menar att hon inte ropar på hjälp när hon står framför ett hinder, utan klättrar över det i stället. 

Kanske klarar hon till och med av spindlar utan hjälp från någon vuxen. Ett annat alternativ 

kan vara att hon inte förstår frågan. Den intervjuande läraren på avdelningen Tallen bedömde 

svaret som icke relevant.   

Analys 

Det är intressant att se att flickor (8 av 10) i något högre grad än pojkar (5 av 9) gärna frågar 

en fröken eller annan vuxen om hjälp. Intressant är också att se på intervjun med Lova (4;7) 

då jag som intervjuare hade problem med att göra mig förstådd. Lovas svar på frågan vad hon 

gör när hon behöver hjälp med något var i tur och ordning:  

1. Hjälper nån. 2. Bygger ett torn. 3. Sätta på vantar. 4. Gå ut. 5. Frågar mamma. 

6. Leker. 7. Frågar fröken.  

Med följdfrågor försökte jag hjälpa henne att förstå frågan. Behöver hon hjälp när hon sätter 

på vantarna? Nej, det klarar hon själv. Jag har lyssnat igenom bandet flera gånger, men jag 

förstår inte varför just denna fråga blev så svår. Kanske är det så enkelt att hon hade tröttnat 

och att jag borde ha avbrutit intervjun just här. Det mest slående med resultatet av denna fråga 

anser jag vara det faktum att majoriteten barn frågar en vuxen om de behöver hjälp med något 

(13 av 19 barn). Det är bara pojkar (2) som har svarat att de frågar en kamrat när de behöver 

hjälp.  

Frågor om den pedagogiska miljön 

Som komplement till intervjuguiden fanns också fotografier på olika platser inomhus från 

varje avdelning och utomhus från förskolans gård. Frågan som ställdes till varje fotografi var: 

Hur känner du dig när du är här? Fotografierna som var tagna utomhus var desamma för tre- 

och fyraåringarna medan femåringarna tittade på fotografier från skolgården där de oftast 

uppehåller sig. För frågor om innemiljön tittade barnen bara på bilder från sin egen avdelning. 

Resultatet från avsnittet med fotografier i intervjuguiden är inte med i detta arbete, men 

genomgången av barnens svar visade att inget barn signalerade att de var utsatta för 

kränkande behandling någonstans på förskolans område. Kartläggningen av hur barnen 

upplever den pedagogiska miljön började med tre allmänna frågor om var barnen helst leker, 

var de inte vill leka samt vad de helst leker. I detta arbete valde jag att endast ha med frågan 

om var barnen inte vill leka för att, om möjligt, undersöka om det förekom någon form av 

kränkande behandling på vissa platser. En av treåringarna (Herman 3;2) är inte med på 

kartläggningen av hur barnen upplever miljön på förskolan då den intervjuande läraren på 

avdelningen Häggen (Eva) bedömde att han inte skulle orka med fler frågor. Det är alltså 18 

(n) barn som är med i denna del av intervjuguiden i min undersökning.  

Syftet med frågorna om hur barnen upplever inne- och utemiljön var att ta reda på om det 

förekom någon form av kränkande behandling eller mobbning någonstans på förskolan och 

om någon plats eller något område därför upplevdes som otryggt av barnen. Nedan följer ett 

urval av barnens utsagor på frågan om var de inte vill leka inomhus och utomhus. 
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Uttalanden om frågan: Var vill du inte leka inomhus? 

Sofi (3;6) lekhallen: För igelkotten kommer dit och biter mig i benen å då säger Eva å Marie 

(lärare): Aja, baja, igelkotte! 

Lina (4;5) vilrum: Inte var barnen sover, för de e inte roliga böcker. 

Beata (5;7) byggrum: Det finns inga roliga saker. 

Therese (5) legorum: Det e inte så stort rum. 

Gunnar (5;11) byggrum: Inte med kapla, jobbigt, man kan ramla.  

Lova (4; 7) kuddrum: Ja tycker inte om å leka härinne. 

Hedvig (4; 3) dockvrå: För det e jobbigt å städa. 

Uttalanden om frågan: Var vill du inte leka utomhus? 

Karin (4;4) klätterställning: Lite läskig, man kan halka. 

Lova (4;7) buskarna: Vaffö ja brukar inte va där så mycke. 

Gunnar (5;11) vid bordet: De e tråkigt. 

Sofi (3;6) 1. Lekstuga. 2. Klätterställning. 3. Rutschkana: 1. För ja ramlar där. 2. För ja 

kommer inte upp. 3. Ja vågar inte komma ner. 

Analys 

Detta urval av barnens utsagor om de olika miljöerna inne och ute på förskolan har gjorts för 

att de tydligt visar hur barnen har uppfattat frågorna, enligt min bedömning. Övriga utsagor, 

som inte togs med i detta arbete, handlar alla om var det är roligt respektive tråkigt att leka. 

Min analys av denna del av resultatet är att det är svårt att läsa ut något om kränkande 

behandling eller mobbning av barnens svar. Barnens svar visar att de tolkat frågorna som var 

det är roligt respektive inte så roligt att leka (se även de intervjuande lärarnas svar nedan). 

Några barn förmedlar att vissa ställen upplevs som farligare än andra i den meningen att man 

kan falla och göra sig illa där. Resultatet kan också bero på att relationerna i de olika 

kamratkulturerna i barngrupperna är oreflekterade och tas för givna av barnen. De vet vem 

som leker med vem och vem som brukar vara bråkig och att det är så det är. Eller kan det vara 

så att ingen kränkande behandling förekommer bland barnen just nu på denna förskola? 

Endast Lova (4;7) ger i intervjun uttryck för att en kamratrelation kan vara besvärlig och då 

hör svaret inte till miljödelen av intervjumatrisen utan var svar på frågan: Tycker du att du får 

vara med och leka? Detta resultat innebär, anser jag, att lärarna bör hitta på något annat sätt 

att ta reda på om någon plats på förskolan upplevs som obehaglig på grund av kamraters 

kränkande behandling. Kanske är det så enkelt att frågan bara behöver formuleras om.  

Min egen medverkan 

Under de intervjuer jag själv genomförde märkte jag att det var betydelsefullt att vara lyhörd 

för både kroppsspråk och tonfall för att kunna tolka barnets svar, men vissa saker upptäckte 

jag inte förrän jag lyssnade igenom bandet efteråt. Kanske hade jag kunnat tolka samtalen 
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bättre om jag också hade filmat intervjun. Jag försökte uppmuntra barnen att reflektera över 

frågorna och inte svara vad de trodde att jag ville veta. Samtidigt ville jag att inte ”tränga mig 

på” utan försökte vara uppmärksam på när barnen tyckte att det räcker med nyfikenhet från 

min sida, vilket jag inte alltid lyckades med.  

Enkät till lärare 

Då jag genomfört intervjuerna med de tre barnen på Lönnen (Lova, Laura och Lina) 

funderade jag mycket över om barnens svar stämde med hur de verkligen upplevde relationer 

och miljö på förskolan. Min uppfattning var att det fanns en hel del möjliga felkällor i 

intervjuförfarandet. Jag blev också nyfiken på hur mina fem intervjuande kollegor uppfattat 

saken så jag ställde samman en enkel enkät med fyra frågor som jag lämnade till dem. Fyra av 

fem intervjuande lärare lämnade in sina svar på enkäten. Kollegornas namn är fingerade. 

Frågorna och svaren var som följer:  

Upplever du som intervjuare att du har fått reda på vad barnen känner och tycker? 

Eva: Inte från barn under 4 år. Svårt för 3 – åringar. 

Lena: Ja. 

Ann (5-årsgruppen): Ja, men de uppfattade frågorna mer ”lustbetonade”, vad jag tycker är 

roligt. 

Mia (5-årsgruppen): Litegrann, men kanske inte som det var tänkt. 

Använde du dig av följdfrågor vid intervjuerna? 

Eva: Ibland. När barn tappade ”röda tråden”. 

Lena: Ja. 

Ann: Ibland, när jag tyckte det fanns behov. 

Mia: Ja, fick påpeka om det var en annan årstid, hur skulle det vara då. 

Vad tyckte du om utformningen av intervjumatrisen? 

Eva: Lite för omfattande, stor. 

Lena: Bra. 

Ann: Ja, de var väl ok. Om barnen vetat vad vi var ute efter, men det var ju inte meningen. 

Mia: Den var bra, men vi på Hasseln har ju så många ställen att täcka in, så de hann nog 

tröttna. 

Skulle vi ha kunnat göra på något annat sätt för att få reda på vad barnen känner och 

tycker om relationer och miljö? 

Eva: Vet inte. 

Lena: Inte vad jag kommer på. 



33 

 

Ann: Använda frågorna efter vi pratat om relationer, mobbing m.m. 

Mia: Vet inte. Svårt. 

Analys 

Kollegornas svar visar att tre av fyra är osäkra på om resultatet från barnintervjun ger en 

rättvisande bild av hur barnen upplever miljön och sina relationer på förskolan. Eva anser att 

det var svårare att intervjua de yngre barnen och Ann och Mia menar att barnen uppfattat 

frågorna på ett annat sätt än det var tänkt. Ann föreslår att man (åtminstone i 5-årsgruppen) 

skulle kunna använda samma frågor efter samtal om relationer och mobbning. Endast Lena är 

odelat positiv till intervjuguiden samt till resultatet av intervjuerna. Alla fem kollegor var 

villiga att delta, men bara fyra av fem intervjuande kollegor lämnade in svar på enkäten. 

Eftersom samma, eller åtminstone en liknande, undersökning skall göras varje år måste nog 

intervjuguiden och eventuellt själva intervjuförfarandet ses över till nästa gång. Min åsikt är 

att svaren på frågorna om barnens kamratrelationer ger en rättvisare bild av hur det verkligen 

är än frågan om huruvida barnen anser att de får bestämma. För att barn ska kunna vara med 

och bestämma på sin förskola bör de också veta vad de kan ha inflytande över och det måste 

lärarna informera dem om. Även frågan om vad man gör när man behöver hjälp är kanske så 

pass neutral att svaren visar hur det förhåller sig. Mitt förslag är att en ny intervjuguide 

utvecklas utifrån den gamla och att lärarna får kompetensutveckling i semi-strukturerade 

samtal med förskolebarn. 
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Diskussion och avslutande reflektion 

Diskussion 

Empirin till det här examensarbetet kommer till största delen från en kvalitativ semi - 

strukturerad intervjustudie utförd med förskolebarn med frågor om miljö och relationer och 

till en mindre del från en enkät ställd till de medverkande lärarna. Den ursprungliga 

undersökningen syftar till att ge barnen möjlighet till inflytande och delaktighet i den plan 

mot kränkande behandling och diskriminering som varje förskola och skolenhet skall upprätta 

årligen och delstudien i detta arbete syftar till att undersöka vad barnen förmedlar i sina svar. 

Det var vad vi lärare skulle göra, men har vi lyckats att göra barnens röster hörda?  

Resultaten visar att drygt hälften av barnen i undersökningen anser att de får vara med och 

bestämma (10 av 19), att ingen alltid är utesluten ur leken, att alla barn i stort sett leker med 

de barn de vill leka med samt att de flesta barn (13 av 19) frågar en vuxen om de behöver 

hjälp med något. Vidare framkom det inget som tydde på att det förekom någon kränkande 

behandling mellan barnen någonstans i inne- eller utemiljön. Det är förhållandevis positiva 

resultat. Kan det verkligen stämma?    

Jag har försökt att titta på resultaten ur ett sociokulturellt perspektiv då det handlar om 

samspel i barngruppen, mellan vuxna och barn samt i samspelet mellan intervjuare och 

informant. Då jag gick igenom intervjuerna, i synnerhet de jag själv utfört, men också de 

utskrifter jag fått av mina kollegor, fann jag en hel del möjliga felkällor och missförstånd som 

skulle kunna påverka resultatet (se Metod, Tillförlitlighet). Mina egna val som uttolkare av 

resultaten kan också vara en möjlig felkälla då mina val påverkar utfallet. Som jag ser det så 

kan både barnens ovana att reflektera över något i sin tillvaro och att sätta ord på sina tankar 

samt lärarnas ovana vid strukturerade samtal med barn, vara en bidragande orsak till att 

undersökningen inte skulle ha full tillförlitlighet (om nu en sådan undersökning kan ha det). 

Dessutom tolkade alla barn frågorna om inne- och utemiljön som var det var roligt eller inte 

roligt att leka och inte om det förekom någon form av kränkande behandling i miljön.  

I teorianknytningen har jag kortfattat visat på olika teorier om hur lärare kan försöka förstå 

barn för att de i sin tur ska känna delaktighet i och ha inflytande över sin vardag på förskolan. 

Olika forskare har framfört olika delar av tillvaron som påverkar relationerna i pedagogiska 

verksamheter, men de är också ganska samstämmiga. Samstämmigheten ligger i en post-

modern syn på det kompetenta barnet med en tilltro till barns förmåga samt vikten av att 

bevaka barns rättigheter i en intervju- eller forskningssituation (Arnér & Tellgren, 2006; 

Corsaro, 2000; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Dunphy, 2005; Einarsdottír, 2007; 

Emilson, 2008; Formosinho & Barros Araújo, 2006; Johansson, 2001, 2003; Lenz-Taguchi, 

1997; Modig, 2003; Nordin-Hultman, 2003; Tullgren, 2004; Williams, 2006; Wrethander 

Bliding, 2007). Einarsdottír (2007) beskriver det som att barn är: 

samhällsmedlemmar som har sina egna åsikter och sätt att se på saker, de är kompetenta 

och har rätt att bli hörda och de är kapabla att tala för sig om rätt metoder används (min 

översättning), (Einarsdottír, 2007, s.197). 
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Enligt dessa forskningsrön är det inte bara så att barn skall ha inflytande utan de är också 

kompetenta att ha egna ståndpunkter om vi vuxna hjälper dem på rätt sätt att sätta ord på sina 

tankar. Flera forskare har också tagit upp vikten av att som vuxen vara medveten om 

maktrelationerna som finns mellan barn och vuxna (Arnér & Tellgren, 2006; Emilson, 2008; 

Johansson, 2003; Tullgren, 2004). Att det är barnet som står i en underordnad position i 

förhållande till den vuxne och att det för barnet (och den vuxne, min anmärkning) ofta är 

oreflekterat och hör till sakernas ordning (Arnér & Tellgren, 2006). Detta innebär att det är 

den vuxne som har tolkningsföreträde gentemot barnet (Arnér & Tellgren, 2006, Johansson, 

2003). Å andra sidan menar Foucault (1962) att ”det är i maktrelationer som subjektet skapas 

och förstår vem hon är” (Foucault, 1962, se även Tullgren, 2004). Min förståelse är att det är 

viktigt att läraren tar med sig den vetskapen i samtalen med barnen för att lättare förstå hur 

intervjusituationen kan te sig för barnet. Formosinho och Barros Araújo (2006) hävdar också 

att det beror på den vuxnes begränsningar, inte barnets, om en intervjusituation ska fungera 

och ge önskat resultat.  

Det kan också vara bra att vara medveten om hur kamratkulturerna ser ut i barngruppen för att 

som vuxen förstå hur barns relationer till varandra fungerar (Corsaro, 2000; Wrethander 

Bliding, 2007, Thornberg, 2006) och att komma ihåg att all interaktion mellan människor är 

beroende på vilken kontext den utspelar sig i (Wrethander Bliding, 2007).  

En annan del i hur vi vuxna kan försöka förstå barn är att vara medvetna om den pedagogiska 

miljöns påverkan. Nordin-Hultman (2003) menar till exempel att de möjligheter och krav som 

finns i de pedagogiska rummen kan hjälpa oss vuxna att förstå barns sätt att vara och vilket 

intryck de gör på oss (Nordin-Hultman, 2003).  

Det är dock den vuxnes kompetens och förhållningssätt till samt respekt för barnet som flera 

forskare bedömer vara mest betydelsefullt om barn i förskolan skall få sina röster hörda 

(Arnér & Tellgren, 2006; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Emilson, 2008; 

Johansson, 2001, 2003; Sheridan, 2001; Williams, 2006; Wrethander Bliding, 2007, m.fl.). 

Enligt Emilson (2008) krävs det då att läraren försöker närma sig barns perspektiv:  

Det finns också empirisk grund för att dra slutsatser som att barns delaktighet liksom 

inflytande är direkt avhängigt lärarens intresse för att närma sig barnets perspektiv. 

(Emilson, 2008, s.86) 

Enligt denna förståelsegrund är det lärarens: insikt om hur maktrelationer mellan barn - vuxna 

och mellan barn – barn kan se ut, tilltro till barnets förmåga, respekt för barnet som individ, 

beaktande av barnets rättigheter, insikt i den pedagogiska miljöns påverkan, samt inte minst 

lärarens egen kompetens och vilja att närma sig barns perspektiv som är förutsättningarna för 

att barn ska få möjlighet till inflytande i förskolan. Eller ska vi som Broström (2005) menar av 

hänsyn till barnet istället skapa en större distans mellan oss och barnen: 

perhaps we should create a greater distance between ourselves and the children instead 

of trying to enter their world, since the children´s right to privacy and protection are 

more important that (sic)exciting new data and new insights about teaching. 

(Broström ,2005, i Einarsdottír, 2007, s.208) 
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Det är även betydelsefullt att tänka på att det måste finnas en balans mellan att som lärare få 

barnet att delta, i t.ex. en intervju, och att skydda barnets privata sfär (Einarsdottír, 2007). 

Detta är essensen av vad jag har fått ut av teorierna i litteraturen jag läst och det är också teser 

jag personligen kan skriva under på.  

Avslutande reflektion 

Så tillbaka till den utförda undersökningens mestadels positiva resultat. Betyder det att de 

deltagande lärarna har lyckats med att göra barnens röster hörda? Tas allt det ovan framförda i 

beaktande som kan påverka hur barn svarar på frågor från vuxna så kanske resultaten bör ”tas 

med en nypa salt”. Min mening är att det varken går att tala om resultatet som en helt 

rättvisande bild av hur barnen i undersökningen upplever sin miljö och sina relationer eller att 

resultaten skulle vara helt missvisande och inte alls stämma med barnens upplevelser av 

verkligheten, men kanske har vi fått en fingervisning. Och det vore intressant att göra en 

liknande intervjuundersökning efter det att lärarna i studien på något vis förkovrat sig och fått 

lite övning i att ha strukturerade samtal med barn. Ett nytt arbetssätt med pedagogisk 

dokumentation har också påbörjats på förskolan som deltar i denna undersökning vilket 

innebär att lärarna tillsammans med barnen, och i viss mån med deras föräldrar, går tillbaka 

och reflekterar över och utvärderar vad de gjort i verksamheten. På så vis kommer barnen 

förhoppningsvis också få en större vana i att reflektera över olika företeelser och att sätta ord 

på sina tankar och känslor vilket kan göra att nästa undersökning faller ut på ett annorlunda 

och kanske mer rättvisande sätt. Så kan det i bästa fall utfalla på just denna arbetsplats, men 

styrdokumenten gäller i hela landet. Det vore likaledes intressant att se forskning på hur andra 

förskolor gör för att göra barns röster hörda i den här frågan. Hur de vuxna än försöker att 

komma nära och förstå barns perspektiv är det är dock bra att komma ihåg att det aldrig går 

att få reda på allting om en annan människa.  

 Det finns alltid något kvar hos den andre som vi inte kan få tillgång till.           

(Merleau-Ponty, 1962, i Johansson, 2003, s.44)  
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Bilaga A 

Åtgärdspunkter från Skolinspektionen, Förskola 

Åtgärdspunkter för XXXXXX och XXXXXX förskolor 

 Vidta åtgärder för att säkerställa att varje verksamhet årligen upprättar en plan mot 

kränkande behandling i enlighet med bestämmelserna i skollagen 

Förskolorna i XXXXXXXXXX har gemensamt utarbetat ett underlag för plan mot 

kränkande behandling och diskriminering, ett slags geografisk kartläggning av inom - 

och utomhusmiljön samt frågor rörande rutiner och de sociala förutsättningarna på 

förskolan. Efter samtal med barnen, som tas ut genom fokusgrupp, sammanställs 

materialet och en handlingsplan upprättas. Vid behov i samarbete med föräldrar. 

Information om handlingsplanen tas upp på föräldramöten och utvecklingssamtal.  

 Vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen högskoleutbildad personal. 

En barnskötare vidareutbildar sig till förskollärare. Vid vakanser anställa 

högskoleutbildad personal i den mån det finns att tillgå. Ge möjlighet till personalen 

att söka Lärarlyftet/förskollärarlyftet. 

 Vidta åtgärder så att det i varje förskola finns system och rutiner för att bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Förskolorna i kommunen har arbetat gemensamt för att utveckla dokumentationen 

kring barns utveckling och lärande. En kartläggning har gjorts om hur vi arbetar med 

kvalitetsarbetet och vad som behövs. Föreläsare är inbjuden till våren. Efter denna 

föreläsning skall det på respektive förskola starta studiecirklar i ämnet. 

 Försäkrar sig om att varje förskola upprättar en kvalitetsredovisning som innehåller 

tydliga mål, resultat, åtgärder och en tydlig koppling mellan dessa delar. 

All personal på förskolorna är involverade vid skrivning av redovisningen. 

Återkoppling sker med rektorer och arbetslagsledare där mål, resultat samt åtgärder 

diskuteras. Ex. Mål och analys för 08/09 ger de åtgärder som behövs och åtgärderna 

blir ett mål 09/10. På det sättet blir det en koppling, ”en röd tråd”, mellan de olika 

verksamhetsåren. 

Skolchef och kvalitetsutvecklare från förvaltningen tar del av redovisningen och ger 

synpunkter på den till ledningsgruppen på skolorna. 

 

 

 



 

 

Bilaga B 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Bilaga C 

Information till föräldrar 

De kommunala förskolorna i xxxxxxxxx kommun har gemensamt 

utarbetat ett underlag för att varje verksamhet skall kunna upprätta en 

plan mot kränkande behandling och diskriminering. Underlaget, som 

har formen av en barnintervju, är ett slags geografisk kartläggning av 

inom- och utomhusmiljön samt innehåller frågor rörande rutiner och 

de sociala förutsättningarna på förskolan. På xxxxxxx förskola 

kommer fokusgruppen bestå av tjugotre slumpmässigt utvalda barn 

mellan tre och fem år. Efter samtalen med barnen sammanställs 

materialet och en handlingsplan upprättas. 

Vidare vill xxxxxxxxx förskola informera Er om att Elise på xxxxxx 

kommer att skriva sitt examensarbete om delar av denna undersökning 

(barnens verkliga namn kommer inte att nämnas i uppsatsen). 

Bandupptagningar från intervjuerna kommer att finnas på Högskolan i 

Gävle i ett år efter det att uppsatsen är färdig varefter materialet 

förstörs. Examensarbetet publiceras efter godkännandet i DIVA 

(digitala vetenskapliga biblioteket). 

 

Jag godkänner/godkänner inte att mitt barns intervjusvar finns med i 

uppsatsen. Ringa in det svar som önskas. 

Underskrifter: 

 

  



 

 

Till berörda föräldrar  

 

Om ni undrar över något som rör ert barns deltagande i min uppsats 

får ni gärna kontakta mig. 

 

 

 

Elise Eklund 070-814 60 09 

elise.eklund@hotmail.com 

Högskolan i Gävle 

Handledare: Daniel Pettersson  

daniel.pettersson@hig.se  

 

 

 

 

 
 


