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Abstract 
The aim of this research is to develop a better understanding of how preschool-teachers 

respond to children in preschool, when they show that they want to have some influence. I 

have concentrated this study on how the preschool-teachers respond to the children in the 

gatherings and when the children are playing freely indoors, where the questions at issue are: 

How do the preschool-teachers respond to the children’s initiative for participation in the 

gathering and while playing freely? 

 

There have been four preschool-teachers and 14 children who have taken part in this study. 

The children who took part are in the ages of three to five. The study was done at a section in 

a preschool in middle Sweden. 

 

The method used in this study is unstructured observations. The collecting of material has 

been concentrated on how the preschool-teachers respond to children while they are playing 

freely and during the gatherings. Is the response positive or negative, and if there are any 

obstacles that might have caused the preschool-teachers’ choice of response. The result shows 

that the preschool-teachers are more eager to a positive response towards the children’s 

initiative for participation while the children are playing freely compared to the gatherings. It 

shows that the preschool-teachers have more control and are stricter with the content in the 

gatherings. During the daily routines (e.g. cleaning), at the morning gatherings and when the 

preschool-teachers are occupied with something else, the children tend to receive either a 

negative response or the word “wait” as an answer. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att utveckla en ökad förståelse för hur pedagoger bemöter barn i 

förskolan, när de visar att de vill ha inflytande. Jag har koncentrerat den här studien på hur 

pedagogerna bemöter barnen i samlingarna och när barnen har fri lek inomhus, där 

frågeställningen är: 

 Hur bemöter pedagogerna i förskolan barns initiativ till inflytande sett i både 

samlingen och den fria leken? 

 

Det är fyra pedagoger och 14 barn som har varit delaktiga i studien. Barnen som har deltagit 

är i åldern tre till fem år. Undersökningen har genomförts på en avdelning på en förskola i 

mellersta Sverige. 

 

Metoden som har använts i den här studien är ostrukturerade observationer. Insamlandet av 

materialet har varit koncentrerat på hur pedagogerna bemöter barnen i den fria leken och 

samlingarna. Är bemötandet bejakande eller nekande, samt finns det något hinder som orsakar 

pedagogers val av bemötande. Resultatet visar att pedagoger är mer bejakande till barnens 

initiativ till inflytande i den fria leken än vad de är i samlingarna. Det visar att pedagogerna 

har mer kontroll och är mer styrda av innehållet i samlingarna. De dagliga rutinerna (tex. 

Städning), vid morgonmöten och när pedagogerna är upptagna med annat, får oftast barnen ett 

nekande bemötande eller att de möts med ordet ”vänta”.   

 

 

Nyckelord: Förskola, pedagoger, bemötande, inflytande  



 

 

 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................. 2 

2. Litteraturstudie och tidigare forskning ........................................................................................... 3 

2.1 Styrdokumentet och FN:s konvention om barnets rättigheter ............................................. 3 

2.2 Inflytande ..................................................................................................................................... 3 

2.2.1 Hinder för barns inflytande ................................................................................................ 6 

2.3 Olika synsätt på barn ................................................................................................................. 7 

2.3.1 Barnsyn – då och nu .......................................................................................................... 8 

2.4 Förhållningssätt .......................................................................................................................... 9 

3. Metod ............................................................................................................................................... 11 

3.1 Val av metod ............................................................................................................................. 11 

3.1.1 Observation ....................................................................................................................... 11 

3.2 Urval ........................................................................................................................................... 12 

3.3 Genomförande .......................................................................................................................... 12 

3.3.1 Förberedelser .................................................................................................................... 12 

3.3.2 Observationer .................................................................................................................... 13 

3.4 Bearbetning av data ................................................................................................................. 14 

3.5 Forskningsetiska överväganden ............................................................................................ 15 

3.6 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................. 15 

4. Resultat ............................................................................................................................................ 17 

4.1 Samling ...................................................................................................................................... 17 

4.1.1 Bemötande av barns eget initiativtagande .................................................................... 17 

4.1.2 Bemötande av barns berättelser .................................................................................... 18 

4.2 Den fria leken ............................................................................................................................ 20 

4.2.1 Nekande bemötande av barnen ..................................................................................... 20 



 

 

 

4.2.2 Bejakande bemötande av barnen .................................................................................. 22 

4.3 Sammanfattning ....................................................................................................................... 24 

5. Diskussion ....................................................................................................................................... 26 

5.1 Metoddiskussion....................................................................................................................... 26 

5.2 Resultatdiskussion ................................................................................................................... 27 

5.3 Slutsats ...................................................................................................................................... 32 

5.4 Förslag till vidare forskning ..................................................................................................... 32 

Referenser ........................................................................................................................................... 34 

 

Bilaga 1 – Brev till pedagogerna 

Bilaga 2 – Brev till vårdnadshavarna 

Bilaga 3 – Hållpunkter



 

 

- 1 - 

 

1. Inledning 

 

”Jag tycker dom vuxna ska lyssna på barnen. Barn har också något viktigt att säga (Mona, 

5år; barnombudsmannen, 2000, s.3). (Emilson 2003, s.32) 

 

Det Mona, 5 år uttrycker visar på en tydlig beskrivning av hur betydelsefullt barn tycker att 

det är att få vara med att påverka i samhället, då till en början i förskolan. Det är ett tydligt 

budskap om att hon tycker att vuxna i barns omgivning ska ta sig tid till att lyssna på barnens 

åsikter, men framförallt att även barns synpunkter är viktiga. Utifrån min uppfattning och 

erfarenhet kring barns möjligheter att göra sin röst hörd och bli tagna på allvar, finns det 

svårigheter. Det kan bero på att det är hektiskt i förskolan och i det övriga samhället där barn 

och föräldrar befinner sig. Det handlar om tidsbrist och prioriteringar. Tider som ska passas 

och aktiviteter som ska genomföras, som inte ger barnen möjlighet att bli lyssnade på. Hur 

viktigt anser vuxna att det är att barnen i samhället ska ha möjligheter att uttrycka sina åsikter 

och tas på allvar? För att barn ska ha möjlighet till ett inflytande i dagens samhälle, måste det 

ha sin början någonstans, till exempel i förskolan. Det krävs då att varje individ ska ha chans 

att göra sin röst hörd, men även bli sedd och respekterad. För att det ska vara möjligt borde 

personal inom förskolan och vuxna, som finns i barnens omgivning men även människor 

utanför de här kretsarna, öppna ögon och öron och ta sig tid till barnen för att förstå att även 

barn har tankar och idéer att dela med sig av. Den här studien fokuserar på hur pedagoger 

bemöter barnen, när barnen vill göra sin röst hörd i förskolan. Hur man som pedagog kan visa 

ett intresse och engagemang för barnens åsikter. I styrdokumentet för förskolan, Lpfö 98 står 

det att ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.” (Skolverket, 2006, s.11). 

 

Den här studien har sin utgångspunkt i barns inflytande och pedagogernas bemötande av 

barnens intresse för inflytande. Vissa aktuella begrepp kan behöva förtydligas. Jag börjar med 

inflytande. När begreppet inflytande används, syftar det till situationer där barnen ska få chans 

att uttrycka sina åsikter och idéer, vilket innebär i min mening att få sin röst hörd. Jag väljer 

att använda mig av begreppet pedagog, när det handlar om förskollärare och barnskötare.  

 

Begreppet bemötande är ett centralt ord i det här arbetet och därför måste det förtydligas. 

Bemötande är hur pedagogerna möter barnen i fråga när barnen visar initiativ till inflytande i 
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sin vardag. Det finns nekande, bejakande och tillmötesgående bemötande. Med nekande 

menar jag att barnen får ett nej eller får vänta av olika anledningar. Bejakande är motsatsen 

och betyder att pedagogerna lyssnar in barnen och visar ett engagemang i deras åsikter och 

när barnen får ett ja, vilket kan innebära att de får göra det de vill eller att få hjälp med något. 

Tillmötesgående använder jag som en synonym till begreppet bejakande. Där det visar hur 

pedagogerna bemöter barnens initiativ enbart i mötet och inte hur det ger utfall i vidare 

handlingar.   

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att utveckla en ökad förståelse för hur pedagoger bemöter barn i 

förskolan, när barnen visar att de vill ha inflytande. 

 

Frågeställning 

 Hur bemöter pedagogerna i förskolan barns initiativ till inflytande sett i både 

samlingen och den fria leken? 
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2. Litteraturstudie och tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer litteratur och tidigare undersökningar som är aktuella för den här 

studien att presenteras. Den här delen kommer behandla styrdokument, FN:s konvention om 

barnets rättigheter, innebörden av begreppet inflytande, vad som kan utgöra hinder för barns 

försök till inflytande samt två synsätt på barn och tre förhållningssätt som pedagoger har. 

2.1 Styrdokumentet och FN:s konvention om barnets rättigheter 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att de intressen barnen visar i verksamheten ska 

synas och bör vara grunden till förskolans pedagogiska planering och miljö. I avsnittet där 

barns inflytande nämns säger målen att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 

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

situation” (Skolverket, 2006, s.11). För att det ska vara möjligt måste pedagogerna i 

verksamheten utföra ett arbete som hjälper varje individ att framföra sina åsikter, samt att 

dessa ska respekteras i gruppen (Skolverket, 2006).  

 

Även i FN:s konvention om barnets rättigheter är barns inflytande viktigt. Den är baserad på 

54 artiklar varav fyra är konventionens grundpelare. Artikel 12 ”Åsiktsfrihet och rätten till att 

bli hörd” är en av grundpelarna och i den står det följande ”Konventionsstaterna skall 

tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla 

frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad.” (Regeringskansliet, 2006, s.38). Det här citatet innebär att alla barns 

åsikter har rätt att uttryckas, med andra ord, att ha möjlighet till att göra sin röst hörd i 

förskolans verksamhet. FN:s konvention om barnets rättigheter påvisar att budskapet är 

viktigt i och med att barnens åsikter i samhället är viktiga och ska tas på allvar. 

2.2 Inflytande  

Begreppet inflytande ses ofta som en synonym till delaktighet och är komplicerat att få en 

tydlig definition på. Det finns ett fåtal studier som handlar om barnets inflytande i förskolan 

och det medför svårigheter att utveckla en tydlig definition av begreppet (Arnér & Tellgren, 

2006; Emilson, 2008). Ett demokratiskt förhållningssätt i förskolan innehåller begreppet 

inflytande där innebörden är att barnens inflytande ses som ett gemensamt bestämmande 

(Johannesen & Sandvik, 2009; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Författarna menar att 

inflytande syftar till att varje individ ska förmås att lyssna och respektera varandras åsikter i 

barngruppen och detta skapar en gemensam bestämmande röst som uppkommer ur 
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kompromisser mellan individerna. Bjervås (2003) ser på delaktighet som att barnet ska få 

göra sin röst hörd, samt att bli lyssnad på. Det finns likheter i författarnas definition av 

begreppet inflytande till exempel att den individ som framför sin åsikt ska bli respekterad av 

omgivningen, men även att det inte handlar om ett barns enväldiga bestämmande, utan ett 

samspel mellan individernas åsikter. Det här har betydelse för barns möjligheter att göra sig 

hörda i förskolan.  

 

För att barn över huvud taget ska ha en möjlighet till inflytande, behöver förskolorna och 

pedagogerna ha ett demokratiskt förhållningssätt och kunna förmedla till barnen vad det 

innebär (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). För att barnen ska få en förståelse för demokratiskt 

förhållningssätt, behöver pedagogerna vara uppmärksamma, visa engagemang, deltagande 

och ha en lyhördhet för barnens försök att komma till tals och ge uttryck för sina åsikter. 

Något en pedagog har hjälp av är en god ”hörstyrka”, ett begrepp som återkommer i Åberg 

och Lenz Taguchis bok Lyssnandets pedagogik. ”Hörstyrka” innebär enligt en pojke att 

”…man måste lyssna hela tiden på vad alla pratar om, noga måste man lyssna. Det är bara så 

man kan få en bra hörstyrka.” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.10). Åberg menar att 

pedagoger runt om i förskolorna, till viss del, har tappat sin ”hörstyrka”. Hon menar även att 

en bra hörstryka krävs för att kunna driva en förskola som har ett demokratiskt 

förhållningssätt. Det krävs mer än enbart en god ”hörstyrka” hos en pedagog som ska kunna 

möta barns åsikter. Enligt Johannesen och Sandvik (2009) bör pedagogerna använda sig av 

alla sina sinnen. Deras studie om små barns delaktighet och inflytande, har fokusering på barn 

i åldern 1-3 år. Alla barn i studien har inte ett färdigutvecklat verbalt språk, vilket innebär att 

pedagogen behöver bruka alla sinnena. Ovanstående resonemang kan överföras på pedagogers 

bemötande av barn i 3-5 års åldern, eftersom det är viktigt att även där kunna använda sig av 

alla sina sinnen, inte bara hörseln. Detta krävs för att pedagoger ska vara uppmärksamma på 

hur 3-5 åringarna uttrycker sig för att bli hörda.  

 

Förutom att pedagogerna behöver använda sina sinnen, behöver de ge barnen utrymme i den 

dagliga verksamheten, där de kan få dela med sig av sina åsikter och bli bemötta med respekt 

av pedagoger och barn (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Det här kan vara ett tillfälle då 

pedagoger tar sig tid för barnen och låter dem få göra sin röst hörd och får respekt från resten 

av barngruppen, och samtidigt få ha ett inflytande i sin vardag (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005). Författarna går vidare med att påpeka att om det ska vara någon mening med att lyssna 

till barnet, är det viktigt att tänka på hur man lyssnar. Är det för lyssnandets skull, eller är det 
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för att förstå vad barnet vill säga? Qvarsell (2003) menar att barn har rätt att föra fram sina 

åsikter oberoende av hur de uttrycker sig. Författaren framhåller att barnens uttryck har inte 

enbart med den verbala rösten att göra, även kroppsspråket har stor betydelse. Det finns 

många olika sätt att framföra åsikter, till exempel genom att protestera. Olofsson (2010) 

beskriver en situation där en pedagog efter vilan med några barn, möts av några av de andra 

barnen som inte var på vilan. De barnen protesterade, för att de ville ha ett högre staket på 

förskolans gård för att bollen inte ska komma över till andra sidan. Resultatet av protesten 

blev att pedagogen visar ett intresse och engagemang i barnens röster genom att sätta sig ner 

tillsammans med dem och låta dem framföra sina åsikter. Barnen kom med många olika 

önskningar och förslag, dock gick inte alla förslag att genomföra, men vid det tillfället visade 

pedagogen engagemang i barnens åsikter och bemötte deras intresse genom att lyssna och 

gjorde ändringar utifrån barnens önskningar. Olofsson (2010) påpekar att det kan vara svårt 

att veta hur mycket barn ska få ha inflytande över, eller få bestämma. Det är inte meningen att 

delaktighet och inflytande i förskolan ska innebära ett barns enväldiga bestämmande, istället 

ska en interaktion mellan barn och pedagoger utvecklas där individerna visar respekt 

gentemot varandras åsikter och viljor (Johannesen & Sandvik, 2009; Åberg & Lenz Taguchi, 

2005). 

 

Beroende på hur pedagoger använder sig av sin lärarkontroll, kan barnen ha olika möjligheter 

till inflytande i verksamheten. Emilson (2007) har gjort en undersökning som handlar om 

detta. Undersökningen är gjord i samband med samlingar och den visar att barnens 

möjligheter till inflytande är kopplad till hur pedagoger använder sig av sin lärarkontroll. Det 

kan delas in i fyra aspekter. Emilsons (2007) första aspekt visar att barnen har små 

möjligheter till inflytande när lärarkontrollen är stark, vilket innebär att pedagogerna 

bestämmer vad samlingens innehåll ska vara. I den andra aspekten har pedagogens 

lärarkontroll avtagit i styrka och de börjar lyssna på barnens önskan vilket medför en ökad 

chans till inflytande. I den tredje aspekten tar barnen initiativ till samlingens innehåll och 

pedagogerna har fortfarande lärarkontroll, men kan ta tillvara barnens initiativ. Den fjärde och 

sista aspekten handlar om barnens möjlighet att påverka till exempel sina val av aktivitet 

utifrån frågor som pedagoger ställer till barnen efter samlingen. Emilson (2007) visar två 

varianter av frågor, indirekt fråga, ”vad vill du göra?” och en direkt fråga, ”vill du bygga 

pussel?”. De här frågorna påverkar barnens möjlighet till ett eget val av aktivitet. Den 

indirekta frågan ger större valmöjlighet, än en direkt fråga. Trots att den här undersökningen 
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har fokusering på samlingen kan aspekterna ses i den dagliga verksamheten och pedagogers 

bemötande av barnen. 

  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att en viktig och avgörande del i att 

pedagoger ska ha förmågan att delge barnen rätt till inflytande krävs det att kunna se såväl 

barnet, och ur barnets perspektiv. För att det ska vara möjligt behöver pedagogerna utveckla 

ett förhållningssätt där full tillit och tro ges till barnet, samt utveckla en förståelse för det 

enskilda barnets liv och behov. Vidare menar författarna att vuxna kan föra barnets åsikter 

vidare, men för att barnet ska ha en möjlighet till inflytande i sitt liv, är det viktigt att 

pedagogerna kan ta barnet på allvar och respektera barnets röst.   

 

En studie gjord av Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) handlar om barns inflytande ur 

en pedagogisk kvalitativ synvinkel och är uppdelad i två typer av kvalitet. Den här studien 

visar att det finns ett samband mellan kvalitet och barns möjlighet till inflytande i förskolan. 

Ett tecken på nivå av kvaliteten kan vara om barnen har tillåtelse till eller inte tillåtelse till att 

utföra sina handlingar. Barnen i undersökningen (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001) 

uttrycker att de får tillåtelse att, i princip, göra det de vill, medan i annan kvalitativ aspekt 

berättar barnen att de gör det som de blir tillsagda att göra. Här ger inte pedagogerna barnen 

förtroendet och ser inte barnet ur ett barnperspektiv, vilket i vissa fall ger intryck av att 

pedagoger inte lyssnar på barnens åsikter och viljor. Pedagogisk kvalitet innebär enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att pedagoger har kunskap och kompetens att 

kunna koppla ihop barnens intressen med målen i läroplanen för förskolan. Detta för att 

främja varje individs enskilda behov av utvecklingen. I undersökningen är de tydligaste 

skillnaderna enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) att barn har större möjligheter 

till inflytande i en förskola där pedagogerna har kunskap och visar förståelse och respekt för 

barnen. Det finns även en viss flexibilitet kring reglerna, samt att det finns tid och rum för 

förhandlingar mellan pedagog och barn.  

2.2.1 Hinder för barns inflytande 

Barns inflytande är ett begrepp med positiv anda, dock finns det enligt en undersökning av 

Arnér (2009) olika hinder för barnens möjlighet och rätt till inflytande i förskolan. Författaren 

nämner två typer av bemötande, bejakande och nekande. Det första innebär ett 

tillmötesgående och engagerat bemötande och det andra har en innebörd av pedagogers 

avvisande mot barnens visande intresse till att delge omgivningen något. Det kan orsakas av 
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att pedagogerna ser en problematik med att bryta förskolans rutiner och traditioner. En 

anledning kan vara att pedagogerna ser den kommande situationen som något kaotiskt och 

problematiskt eftersom reglerna har ett bestämt värde och en trygghet i förskolan (Arnér, 

2009). Författaren förklarar vidare att pedagogerna i de här fallen styrs av rutinerna och 

traditionerna eftersom det är en del av verksamheten. I en förskola där detta är aktuellt finns 

det en oro över vad kollegor ska ha för åsikter om vad den enskilda individens handlingar 

innebär. Åberg och Lenz Taguchi (2005) är inne på liknande tankar som Arnér, i frågan om 

svårigheten att ta sig bort från traditioner. Det skapas en bild av hur en pedagog ska vara, 

vilket medför svårigheter att bryta sig ur rutiner och traditioner. När pedagogerna lever i den 

här bilden av hur en pedagog bör vara, kan barnen påverkas negativt på grund av ett nekande 

bemötande. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att man ska bryta sig ur de invanda 

situationerna och våga ta in ny kraft och mod för att skapa sig en egen syn på hur en pedagog 

kan vara.  

 

Arnér och Tellgren (2006), Johannesen och Sandvik (2009) är några av de som förespråkar 

barns rätt till inflytande i förskolan. En undersökning gjord av Arnér och Tellgren (2006) 

handlar om vad barnen tycker och tänker om sin rätt till inflytande. Det framkommer att det är 

de vuxna som framför sina åsikter och säger att barnen har ett inflytande tillsammans med 

dem. Dessa situationer ger en bild av att barnen har ett inflytande, men barnen samtycker med 

pedagogerna och ifrågasätter sällan de vardagliga aktiviteterna. När barnen väljer att 

ifrågasätta pedagogerna bemöts de ofta med ett negativt svar. Enligt Arnér och Tellgren 

(2006) kan anledningen vara att barnen i dagens samhälle är ovana vid eget inflytande, i och 

med att barnen har fått ett intryck av att det är vuxna i omgivningen, som har makten att 

bestämma vad som är tillåtet och möjligt att göra. Författarna ”tror att om barn är ovana vid 

att få göra sin röst hörd så blir tillfällena till inflytande få. Vi lägger alltför mycket kraft på 

sådant som vi tror att vi måste göra på vissa sätt, istället för att lyssna in vilka idéer barnen 

har”. (Arnér & Tellgren, 2006, s.87). 

2.3 Olika synsätt på barn 

Människans föreställningar om barndom och barn har olika utgångspunkter beroende på var 

och hur man lever. Det som styr ens tankar om hur barnet ska vara har grunder i de kulturella 

aspekterna. De här aspekterna har betydelse för hur vår syn och föreställning av barnet har 

uppkommit, man ser barnet som kompetent eller inkompetent (Markström, 2007). Det finns 
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olika teoretiska konstruktioner av barn och i det här avsnittet fokuseras det på den äldre och 

den nyare synen på barnet, samt olika förhållningssätt som förekommer i förskolan. 

2.3.1 Barnsyn – då och nu 

Människan har gått igenom en lång utvecklingsprocess. Synen på barnet, har genomgått en 

utveckling från upplysningstiden till nutiden (Sommer, 2005). Vi har följts av olika teorier om 

hur barnet är och dess utveckling. Genom teorierna har olika konstruktioner av barn 

uppkommit, några av de här konstruktionerna nämner Löfdahl (2004). En konstruktion som 

ses ur utvecklingspsykologin, har sin utgångspunkt i att se barnet som det naturliga barnet, 

vilket menas med att barnet ses som inkompetent utifrån en jämförelse med de vuxnas 

kompetens. Johansson (2003) nämner att inom sociologin benämner man den äldre synen på 

barnet som ”human becomings”, vilket innebär att barnet ses som en ofullständig vuxen. 

Löfdahl (2007) förklarar detta genom att barnet får stöd och trygghet från de vuxna för att 

kunna utvecklas till en självständig individ. Det innebär också att barnet inte är delaktig i sin 

egen utveckling, utan ses som ett passivt objekt. Enbart för att det uttrycks som en äldre 

barnsyn, innebär det inte att den har utgått, utan lever till viss del kvar i dagens samhälle.  

 

Den nyare synen på barnet har framkommit i ett paradigmskifte, som Sommer (2005) vill 

namnge till övergången mellan den äldre och nyare synen på barnet. Sociologins begrepp av 

den nyare synen på barnet är ”human beings” (Johansson, 2003), vilket kan förklaras med att 

barnet ses som en medmänniska i sin omgivning och i den egna utvecklingen (Löfdahl, 2004; 

Johansson, 2003). För att anamma den här synen är det väsentligt att vuxna ser barnet i sitt 

kontextuella sammanhang och frångår den universella synen på barnets utveckling (Löfdahl, 

2004). Det kompetenta barnet är ett begrepp som används vid benämning av barnet som 

medmänniska. Det innebär att pedagogen förhåller sig till barnets kompetens och barnets 

kompetens utvecklas utifrån barnens intressen (Löfdahl, 2004). Olofssons (2010) tolkning är 

att pedagogen ser barnet som en stark individ där förmågan är att klara av handlingar själv, 

samtidigt låter man barnet prova att genomföra olika aktiviteter. Hur kommer inflytande in i 

den här synen? Inflytande handlar om att se barnet som en individ med egna åsikter utifrån 

dennes erfarenheter (Olofssons, 2010). Åberg och Lenz Taguchi (2005) använder meningen 

”ingen vet vad det kan bli” och syftar till barnet i samband med en tro på barnets kompetens. 
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2.4 Förhållningssätt 

Johansson (2003) har i en undersökning delat in pedagogers förhållningssätt till barn i tre 

olika kategorier, ”barn är medmänniskor”, ”vuxna vet bättre” och ”barn är irrationella”. 

(Johansson, 2003, s.82). Det handlar om hur pedagoger bemöter och förstår barnen och deras 

avsikt och vilja att uttrycka sina handlingar. I den här delen kommer en förklaring utifrån vad 

Johansson menar med de olika förhållningssätten gentemot barnen.  

 

Det första förhållningssättet, ”barn är medmänniskor” innebär att pedagogerna förhåller sig 

till barnen på ett lyhört och tillmötesgående sätt, där barnen får uttrycka sina åsikter och 

viljor. Istället för ett nekande svar, används både kompromisser och samtal tillsammans med 

barnen för att få en förståelse för barnens intentioner. Johansson (2003) nämner även att 

förmågan att se barnen som enskilda individer och bemöta varje individs olika uttryck i 

kroppsspråk och känslor är en del av förhållningssättet.   

 

Det andra förhållningssättet, ”vuxna vet bättre” innebär enligt Johansson (2003) att 

pedagogerna utifrån ett vuxenperspektiv och deras personliga syn på vad barnen behöver göra 

för att gynna sin utveckling. Det kan uttryckas genom att pedagogerna bestämmer vad varje 

barn ska göra trots att barnet inte visar något intresse. Vidare synliggörs även falska val i 

denna kategori, vilket innebär att pedagogen ställer en fråga där innehållet egentligen inte ger 

barnet ett val, vilket ses i följande exempel: ” ”Vill du ha röd färg?”, samtidigt som man häller 

upp röd färg till barnet” (Johansson, 2003, s.88). Ytterligare ett exempel på förhållningssättet 

märks när barnen visar ett intresse för något och bemöts med ett avslag från pedagogerna, 

eftersom de anser att de vet vad barnen ska göra. 

 

Det tredje förhållningssättet, ”barn är irrationella” har en innebörd av att pedagogerna i 

förskolan hindrar barnen att genomföra sin tanke och vilja. Pedagogernas uppfattning av 

barnens agerande ses som irrationellt och utan mening, i och med att pedagogerna missar att 

skapa förståelse för barnens handlingar. Följden av pedagogernas tolkning av barnens 

agerande är att negativa ord används och pedagogerna anser att det är ett regelbrott om barnen 

genomför sina handlingar. En kort sammanfattning av en händelse (Johansson, 2003) är när 

ett barn sitter vid datorn och ett annat barn vill sitta och titta. Det andra barnet tar en stol och 

flyttar den till datorn. En pedagog får syn på detta och tar stolen från barnet och ställer den på 

ursprungsplatsen. Barnet började gråta och försöker ytterligare en gång att flytta stolen till sitt 

mål. Här ser inte pedagogen någon mening med barnets strävan med sitt agerande.  
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I Johanssons (2003) indelning av förhållningssätten, finns det vissa likheter med de tidigare 

och senare synsätten på barn. Paralleller kan ses mellan det irrationella barnet och den äldre 

synen på barnet eftersom barnet ses som inkompetent av pedagogerna, som anser sig veta vad 

som är bäst för barnet. Detta ger till resultat att barnet inte blir delaktigt i sin egen utveckling. 

Här kan även förhållningssättet ”vuxna vet bättre” ingå, eftersom barnen inte blir förstådda på 

det viset som barnet som medmänniska blir. Synsättet på barnet som medmänniska har istället 

närstående likheter med det kompetenta barnet och den nyare synen på barnet. Pedagoger är 

lyhörda och visar engagemang och intresse för barnets intentioner, istället för att bemöta på 

ett nekande sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 11 - 

 

3. Metod 

I det här kapitlet kommer jag redogöra för mitt metodval i undersökningen och ge en 

beskrivning av hur undersökningen har genomförts, urvalsgrupp, bearbetning av insamlat 

material, forskningsetiska överväganden och studiens tillförlitlighet.  

3.1 Val av metod 

Utifrån mitt syfte och frågeställning, där avsikten är att undersöka hur pedagoger bemöter 

barnens visade intresse för inflytande, har jag valt att göra en kvalitativ undersökning. Valet 

av metod är observation. Magne Holme och Krohn Solvang (2008) menar att en kvalitativ 

studie används när syftet är att beskriva och skapa ökad förståelse kring unika fenomen, i 

jämförelse med en kvantitativ studie där ett genomsnittligt resultat eftersöks till exempel 

utifrån en enkät. I en kvalitativ studie intresserar sig forskaren bland annat för händelsernas 

sammanhang och helhet, vilket ökar förståelsen av problemområdet samt utvecklar ett djupare 

och rikare material (Magne Holme & Krohn Solvang, 2008). Den här metoden genomsyras av 

flexibilitet, eftersom framarbetade hållpunkter kan förändras under studiens genomförande. 

Hållpunkterna har varit riktlinjer för vad jag har observerat, till exempel om bemötandet har 

varit nekande eller bejakande (bilaga 3). Det kan innefatta en förändring av delar som är 

felformulerade, men även av ordningen i upplägget (Magne Holme & Krohn Solvang, 2008). 

3.1.1 Observation 

Det finns olika typer av observationer, där mitt val är ostrukturerade observationer. Enligt 

Patel och Davidson (2003) används ostrukturerade observationer när syftet med studien är att 

kunna erhålla en mängd information inom ett specifikt område. I den här typen av observation 

kan observatören använda sig av fältanteckningar, som skapas utifrån nyckelord, där 

observatörens material är papper och penna. Nyckelorden är till för att komma ihåg viktiga 

punkter i händelsen, som sedan utvecklas till fältanteckningar för att få en helhet av händelsen 

(Patel & Davidson, 2003). Anledningen till mitt val av observationstyp är att jag anser att den 

ostrukturerade observationen har en möjlighet att ge studien ett bra grundmaterial eftersom 

mitt syfte är att undersöka pedagogers bemötande av barnen och därför har sökt att få en 

bredd i det empiriska materialet. 

 

Dels ska observatören bestämma sig för en observationstyp, men också hur förhållningssättet 

till aktörerna ska vara. Även här finns det olika slags roller som en observatör kan ta. Jag 

valde att genomföra observationerna öppet, där mitt förhållningssätt var passivt. Det innebär 
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att gruppen med aktörer vet om att jag, som observatör är där, samt att de förstår vad 

undersökningen har för syfte (Magne Holme & Krohn Solvang, 2008). För att en öppen 

observation ska fungera krävs det att observatören känner tillit från gruppen, i det här fallet 

pedagogerna och barnen. Att inneha en passivroll eller åskådarroll som observatör innebär ett 

avståndstagande till situationen som observeras. Det kan påverka aktörerna i deras agerande, 

eftersom de kan känna sig betraktade och bedömda (Magne Holme & Krohn Solvang, 2008).  

För att skapa en tillitsfull relation till pedagoger och barn har jag varit öppen, ärlig och 

tillgänglig när frågor och funderingar uppkommit. När barnen har ställt frågor om min uppgift 

på förskolan har jag tillmötesgått deras frågor med svar som barnen accepterat, vilket har 

skapat ett förtroende för mig, hos barnen. Sedan tidigare känner jag pedagogerna, vilket har 

underlättat skapandet av en tillitsfull relation mellan mig och personalen.  

3.2 Urval 

Min studie baseras på observationer på en förskola i mellersta Sverige. På den utvalda 

avdelningen finns 21 barn i åldrarna tre till fem år och fyra pedagoger. Samtliga pedagoger är 

utbildade förskollärare. De har arbetat på avdelningen under olika lång tid. Barnen vars 

vårdnadshavare har gett sitt medgivande till att delta i min undersökning är 14 stycken. 

Undersökningens fokusering är på pedagogerna. För att uppnå syftet krävs det att barnen 

deltar i observationerna. Alla pedagoger och barn har fiktiva namn i studien.  

 

Jag valde att utföra undersökningen på den här förskolan, eftersom jag känner pedagogerna 

sen tidigare och det underlättade för att skapa en bra relation med pedagoger och barn. En bra 

relation är viktig för genomförandet av studien. Efter diskussioner med min första handledare 

enades vi om att ett intressant problemområde var hur pedagoger bemöter barnens 

initiativtagande och inflytande under samlingen och i den fria leken. 

3.3 Genomförande 

Den här rubriken är uppdelad i två delar: förberedelser och observationer. Det för att 

tydliggöra genomförandet av undersökningen. 

3.3.1 Förberedelser  

Före studien påbörjades var jag i kontakt med personalen på avdelningen och rektorn på 

området, för att få ett godkännande att utföra studien. Jag berättade vad studien skulle handla 

om och att jag skulle observera personalen och barnen. Information gavs även om vid vilken 

tidpunkt på hösten jag tänkte befinna mig på förskolan. Ungefär en vecka innan fältstudierna 
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påbörjades besökte jag förskolan och avdelningen där undersökningen genomfördes. Under 

det här besöket bestämdes tider för observationerna, samt att jag lämnade blanketter för 

samtycke från personal (bilaga 1) och vårdnadshavare (bilaga 2). Blanketterna innehåller 

information angående vad undersökningen skulle innefatta. På vårdnadshavarnas blankett 

fanns två alternativ, en för samtycke och en för avböjande av medverkan. Med de alternativen 

gavs vårdnadshavarna en möjlighet att välja om deras barn skulle delta i undersökningen eller 

ej. Personalens blankett har ett liknande upplägg, där deras underskrift medgav samtycke.  

Jag har använt mig av ostrukturerade observationer, där jag har fört fältanteckningar. Innan 

jag genomförde observationerna jobbade jag fram hållpunkter som skulle vara till hjälp för att 

veta vad jag skulle fokusera på (bilaga 3). Hållpunkterna innehåller två områden, det första är 

hur pedagoger bemöter barnen i den fria leken och den andra är hur bemötandet är i 

samlingen. Hållpunkterna har delvis varit problematiska att följa och uppfatta under 

observationerna, speciellt när barn och pedagoger befann sig ute på gården. Jag har hållit mig 

på avstånd från pedagogerna, detta gjorde det svårt att höra vad och hur personalen förhöll sig 

till barnets uttryck för att få inflytande, samt att barnen inte tog kontakt med personalen 

frekvent. Det har också förekommit att hållpunkterna inte har varit relevanta i de gjorda 

observationerna och det har orsakat förändring bland hållpunkterna. Jag har tagit bort punkter, 

för att det inte har visats under observationstiden, samt att några punkter har behövts 

utvecklas för att bli tydligare. 

3.3.2 Observationer 

I en period på ungefär två veckor genomförde jag observationer på den aktuella avdelningen. 

Sammanlagt var jag där fem hela dagar och en eftermiddag. Observationerna utfördes till en 

början både inomhus och utomhus. Jag övergick till att bara observera inomhus därför att i 

utomhussituationerna uppkom endast under ett fåtal situationer där barnen tog kontakt med 

personalen och när barnen väl tog kontakt fanns det svårigheter att uppfatta barnens budskap 

och hur pedagogens bemötande kom till uttryck. I utomhusobservationerna var jag till en 

början placerad vid en bänk där pedagogerna befann sig. I ett försök att få ut mer av 

observationerna följde jag pedagogerna, men höll mig fortfarande på avstånd. Vid 

observationerna som genomfördes inomhus var jag placerad i avdelningens öppna rum, där 

personalgruppen oftast uppehöll sig. I detta rum varierade min plats mellan ett bord där jag 

satt på hörnet och i en soffgrupp. Från soffan hade jag en bredare vy över avdelningen. Dock 

befann jag mig mest vid bordet då pedagogerna cirkulerade kring denna plats. Vid 

observationstillfällena använde jag mig av nyckelord, med en viss utveckling i 
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konversationer, för att skapa en fylligare bild av en situation. Vid insamling av empirisk data 

använde jag penna och papper. Jag valde bort videoinspelning och ljudupptagning. Orsaken 

till mina bortval av hjälpmedel vid insamling av empirisk data är att det vid videoinspelningar 

av situationer krävs mer tid till bearbetning samt att alla vårdnadshavare inte lämnat sitt 

samtycke till att deras barn skulle få medverka i undersökningen. Det innebär att jag inte 

skulle ha möjlighet att filma alla situationer. Jag ansåg att ljudupptagning vid observationerna 

inte var ett alternativ då mitt avstånd varierade från händelse till händelse, samt att övriga 

barn och personal kunde försvåra avlyssningen, eftersom även deras röster skulle registreras i 

ljudupptagningen.  

3.4 Bearbetning av data 

Efter varje observationsdag skrev jag rent materialet i löpande text på datorn. När insamlingen 

av materialet var genomfört och renskrivet gav jag alla barn och pedagoger fiktiva namn och 

därefter läste jag igenom det empiriska materialet flera gånger för att få en helhetssyn av 

observationerna. Därefter delade jag upp materialet i två kategorier; samling och den fria 

leken. Innan jag påbörjade analysen plockade jag ut de relevanta situationerna. Jag anser att 

situationerna är relevanta eftersom frågeställningen blir besvarad och att de passar in under 

kriterierna för samling och den fria leken. Jag har analyserat materialet utifrån min 

frågeställning: Hur bemöter pedagogerna i förskolan barns initiativ till inflytande sett i både 

samlingen och den fria leken? Och hållpunkterna: Är det ett nekande eller bejakande 

bemötande från pedagogen. Hur då? Får barnet en förklaring av pedagogen av dess val av 

bemötande. Hur var förklaringen? Om det är flera barn som vill göra sin röst hörd, hur går 

pedagogen tillväga? Vad finns det för eventuella hinder som påverkar pedagogers bemötande? 

På vilket sätt visar det sig i bemötande till barnen? Vid bearbetningen har jag markerat i 

texterna med färgpennor, för att det gav mig en tydligare struktur vid fortsatt analysering. Den 

slutgiltiga produkten ska innehålla en bra balans mellan observationer och egna tolkningar, 

för att även ge läsaren en egen chans till tolkning av texten (Patel & Davidson, 2003). 

I de citat jag använder mig av i den slutliga produkten har jag valt att namnge pedagogerna 

med pedagog: A, B, C och D, därför att jag inte vill avslöja deras identitet och agerande. Jag 

har också valt att inte skriva ut barnens ålder, då inte detta har framkommit som relevant 

under bearbetningen. Pedagogerna har inte gjort någon skillnad i bemötandet beroende på 

barnens ålder, utan det är en barngrupp med åldern tre till fem år.  
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3.5 Forskningsetiska överväganden  

Inom forskningsstudier måste forskaren ta hänsyn till forskningsetiska frågor som berör 

personer som medverkar i studien. Vetenskapsrådet (2002) har i Forskningsetiska principer 

publicerat de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Innebörden av det första kravet, informationskravet, är att forskaren ska 

ge deltagarna information om studiens innehåll och vad som gäller för personerna som 

medverkar. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att deltagarna i undersökningen har 

rätt att bestämma kring sin egen medverkan. Om barnen är under 15 år krävs det att 

vårdnadshavare ger sitt samtycke till barnets medverkan. Enligt det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, ska all information kring varje individ behandlas på ett sådant vis att 

ingen individs identitet avslöjas. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att allt 

insamlat material i undersökningen enbart användas i studiens syfte.  

 

I den här studien har information om arbetet delats ut till vårdnadshavare och personal i form 

av en blankett (bilaga 1 & 2). Blanketten innehåller information om undersökningen och 

utifrån konfidentialtetskravet kommer enbart fiktiva namn på barn och personal att användas 

för att deras identitet inte ska avslöjas. Fyra pedagoger har lämnat sitt samtycke och 

vårdnadshavare till 14 barn har medgivit samtycke till den här studien.  

3.6 Validitet och reliabilitet  

I kvalitativa undersökningar innebär validitet att forskaren ska hitta olika fenomen, samt att 

göra tolkningar och analyser av det insamlade materialet och ha en förståelse kring detta 

(Patel & Davidson, 2003). Författarna nämner också att validiteten i en kvalitativ 

undersökning berör hela processen, men att när det gäller datainsamlingen berör det 

trovärdigheten i forskarens tolkning av det insamlade materialet. Vid användning av 

observationer i ostrukturerad form är det bra som forskare att tänka på att hålla sin egen 

värdering utanför det insamlade materialet för att hålla validiteten hög (Patel & Davidson, 

2003). I den här studien anser jag att mina värderingar hålls utanför så gått det går i de 

utskrivna observationerna, samt att jag har en medvetenhet kring att mina val under processen 

kan ha påverkat resultatet. 

  

I en kvalitativ undersökning innebär reliabilitet att olika svar på samma fråga inte behöver 

betyda något negativt, utan att det istället kan stärka de unika situationerna som uppfattas av 

forskaren (Patel & Davidson, 2003). Författarna forstätter att skriva ”Reliabiliteten bör istället 
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ses mot bakgrunden av den unika situation som råder vid undersökningstillfället.” (Patel & 

Davidson, 2003, s.103). Reliabiliteten i kvalitativa undersökningar har inte en sådan stor 

innebörd i jämförelse med kvantitativa undersökningar, utan att validiteten har en större 

betydelse i kvalitativa undersökningar (Patel & Davidson, 2003). I den här undersökningen 

har det framkommit i observationerna en variation i situationer som påminner om varandra. 

Med stöd av Patel & Davidson (2003) anser jag att variationen i mina observationer stärker 

det här resultatet.   
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4. Resultat 

I det här avsnittet kommer jag presentera mina resultat ifrån observationsstudierna som är 

utförda under samlingar och den fria leken. De här två delarna är huvuddelarna i resultatet. 

Den här studien innefattar 14 barn och fyra pedagoger. Som utgångspunkt i bearbetningen av 

resultatet har jag haft min frågeställning ”Hur bemöter pedagogerna i förskolan barns initiativ 

till inflytande sett i både samlingen och den fria leken?” och hållpunkterna (bilaga 3). 

4.1 Samling 

Det här avsnittet i resultatet har jag delat in i två delar: Bemötande av barns egna 

initiativtagande och bemötande av barns berättelser. De här rubrikerna har jag sedan delat in i 

kategorier som har en innebörd av bejakande och nekande bemötande i samlingarna. 

4.1.1 Bemötande av barns eget initiativtagande 

Bejakande 

I observationerna har jag sett att barnens initiativtagande till inflytande har olika uttryckssätt. 

Handlingarna från barnens sida kan vara att resa sig upp eller prata rakt ut. John är ett av 

barnen som reser på sig under en samling vars innehåll är SET (social emotionell träning). 

 

… Efter ett tag får John syn på barnen som är ute och gungar på gården och ställer sig upp i soffan. 

Pedagog A säger ”vet du, att om du sätter dig” pedagog A avslutar mitt i meningen och säger ”nu 

är samlingen slut och gå på toaletten så går vi ut sen.”  

 

I den här situationen är John mer intresserad av det han erfar visuellt ute på gården än 

samlingens innehåll. Pedagog A börjar bemötandet av John med ett försök att avslå Johns 

vilja med ett övertalningsförsök.  

 

I liknande situationer har barnen använt sig av det verbala språket och uttryckt en önskan över 

att få gå ut på gården, och då har pedagogerna avbrutit samlingen. De kan ha avslutat 

samlingen för att de vill tillmötesgå barnens initiativtagande. 

 

Nekande 

Barnens initiativtagande skiljer sig beroende på om det sker under eller inför samlingen. Där 

barnen blivit bemötta med ett nekande svar, har barnen pratat rakt ut och kommit med förslag 

till aktivitet, eller varit tysta när de har försökt att hjälpa till med förberedelser inför 

samlingen så som att ta fram frukt eller stolar. Pedagogerna har i de här situationerna antingen 
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berättat att alla förmodligen inte kan leken eller tagit över och slutfört barnens handling. Det 

är ett bemötande som kan ses som inte tillmötesgående gentemot barnens initiativ. 

 

Kommande situation utspelar sig i samlingen före mellanmålet, där Vilma har pratat rakt ut 

och gett två konkreta förslag på aktiviteter (Pilen och Färgen) som hon vill göra. Barnen sitter 

i soffan. 

 

Barnen sitter i soffan när pedagog D kommer från köket och lutar sig på bordet som står vid 

soffan. Pedagog D säger till barnen att de nu ska sitta stilla. När barnen har blivit tysta, säger 

Vilma ”vi kan göra Färgen eller Pilen”. (det är två olika lekar). Vilma blev tyst i några sekunder, 

men forsätter ”Färgen kan vi ta”. Pedagog D vänder sig till Vilma och säger ”jag tror inte att alla 

kan den.” och därefter reser sig pedagog D från bordet och berättar för barnen vid vilket bord de 

ska sitta vid när de äter mellanmål. 

 

I den här situationen tar Vilma initiativ genom att prata rakt ut och fånga pedagogens 

uppmärksamhet för en stund. Vilma ger konkreta förslag på vilka lekar de skulle kunna 

använda sig av innan mellanmålet. 

 

Pedagog D bemöter Vilmas förslag med att berätta för Vilma att alla barn troligen inte kan 

den här leken och konstatera att det är dags för mellanmålet. I den här situationen är 

mellanmålet lite sent och kan ha varit en anledning till att Vilma inte fick igenom sitt förslag 

hos pedagog D. Pedagog D kan även ha sett att det var ett bra initiativ av Vilma, bara att det 

inte finns tillräckligt med tid att förklara leken, eftersom mellanmålet är sent. Jag kan se ett 

återkommande bemötande hos pedagogerna i liknande situationer. När pedagogerna går in i 

samlingarna och har bestämt sig för vad innehållet i samlingen ska vara, så används oftast ett 

bemötande som inte möter barnens initiativ till inflytande.  

4.1.2 Bemötande av barns berättelser  

Pedagogerna har använt sig av metoder så som handuppräckning och gå varvet runt i ringen 

och ge ett barn i taget ordet i frågan om hur de bemöter barnen när många vill prata och dela 

med sig av sina erfarenheter kring olika känslor, vid arbetet med SET (social emotionell 

träning). Det som är vanligast förekommande i samlingarna är att barnen får räcka upp handen 

och vänta på sin tur. Den andra metoden, gå varvet runt i ringen, som pedagogerna har använt 

sig av, medför att alla barn kommer till tals, även de barnen som i vanliga fall väljer att inte 
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räcka upp handen. 

 

Ett återkommande sätt att bemöta barnen är att pedagogerna försöker ge en förklaring om 

bemötandet inte är bejakande, men som jag tolkar det vill jag använda ordet förtydligande. 

Anledningen är den att observationerna ger mig en bild av att pedagogerna förtydligar för 

barnen vad de ska göra i vissa situationer. Pedagogerna visar också att tydlighet är viktigt för 

att barnen ska förstå vad det är som ska göras, till exempel när barnen ska räcka upp handen 

eller bara vänta på sin tur.  

 

Kommande situationer utspelar sig vid samlingar där innehållet är förutbestämt av 

pedagogerna. Avdelningen arbetar med SET (social emotionell träning) vid de här tillfällena. 

I observationerna har det visat sig att pedagogerna använder sig av två metoder vid 

bemötandet; antingen visat engagemang i barnens berättelser eller fokusering på frågorna med 

mindre ögonkontakt. 

 

Visat engagemang 

Den här situationen belyser hur pedagog C använder sig av följdfrågor till barnen under 

samlingen som behandlar känslan arg.  

 

… Pedagog C har läst klart och frågar barnen ”vad brukar ni göra när ni blir arga?”. Barnen räcker 

upp handen. Pedagog C tilltalar och tittar på Fredrik först som svarar ”jag springer hem så fort jag 

kan och hoppar in i sängen. Ronja får berätta ”jag brottas” Pedagog C tittar på Ronja och frågar 

henne ”du brottas när du blir arg, brukar det bli bra när du brottas?” Inget svar från Ronja. Nu är 

det Tova som säger ” springer till mamma”, Linnea säger att hon gömmer sig i en koja. Anna är 

det sista barnet som får berättar att om hon blir arg på sin mamma så går hon och smäller igen 

dörren. Pedagog C frågar Anna ”vad säger din mamma då?” Anna svarar ”nej”. 

 

Pedagog C bemöter barnen med uppmärksamhet genom att aktivt lyssna till deras berättelser 

om vad de gör när de blir arga genom att använda sig av följdfrågor till vissa barn och möta 

barnets blick. När den här metoden används av pedagogerna får de andra barnen vara tysta 

och lyssna på sina kamrater.  
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Fokusering på frågor 

Istället för att pedagogerna använder sig av följdfrågor när barnen delar med sig av sina 

erfarenheter kring att vara arg kan en samling med SET vara mer fokuserade på frågorna och 

att hinna med dem.  

 

När barnen fått frågan om hur det är att vara arg räckte barnen upp händerna. Tova fick berätta 

först, och pedagog A svarar med ljudet ”aaa”. Efter frågorna är det sällan som barnen får 

följdfrågor, utan det kommer en ny fråga snabbt på den frågan som barnen besvarar. I den här 

samlingen var det många barn som ville prata så efter Tova, gick pedagog A varvet runt.  Det var 8 

(11 barn är med i samlingen varav 8 barn som jag får observera) barn som fick frågan om hur man 

reagerar när man blir arg. Pedagog A lyssnade till alla barnen. När Anna pratade ville Lukas säga 

något, men blev stoppad med en hand som pedagog A satt framför honom. (stopptecken)… 

 

Observationen ger en bild av när pedagogerna har en tydligare fokusering på vilka frågor som 

ställs, än vad barnen har för erfarenheter att dela med sig av att vara arg. När barnen pratar 

rakt ut för att bli hörda, dämpar Pedagog A i det här fallet Lukas genom att sätta upp handen 

som ett stopptecken framför honom. För att den här pedagogen ska kunna bemöta och lyssna 

på alla barnen väljer hon att gå varvet runt i ringen för att alla barn skulle få göra sin röst 

hörd.  

4.2 Den fria leken 

Observationerna har visat att pedagogerna på avdelningen är tillmötesgående mot barnen då 

det inte finns någon form av hinder. Med hinder menar jag: morgonmöte, när pedagogen är 

upptagen, allmänna rutiner så som sekvenser före städning och samling. De här 

observationerna grundar sig på när barnen tar kontakt med pedagogerna. Barnen har vid alla 

tillfällen gått fram till pedagogerna och uttryckt sin vilja på olika sätt.  

4.2.1 Nekande bemötande av barnen 

Morgonmöte 

När pedagogerna har haft ett bemötande gentemot barnen som haft en nekande innebörd har 

observationerna visat att det vid de här tillfällena varit något som varit ett hinder för att kunna 

bejaka barnen utifrån de vuxnas perspektiv. Morgonmöten förekommer på den här 

avdelningen varje dag, för att alla pedagoger ska bli informerade om det är något speciellt 

som händer under dagen eller om det är något speciellt kring något barn. Morgonmötena 

genomförs alltid när barnen har fri lek.  
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Pedagog A, pedagog B och pedagog C sitter vid bordet i det öppna rummet och har morgonmöte. 

Vilma går fram till pedagog B och frågar ”kan jag få ha barnvagnen” (dockvagn). Pedagog B 

vänder sig till Vilma och svarar ”vänta lite”. Vilma går bort till dockvrån. 

 

Barnet Vilma tar kontakt med pedagog B genom att gå fram till pedagogen och frågar rakt ut 

efter det hon vill leka med. Pedagogen vänder sig till Vilma och säger att Vilma får vänta. Det 

är en vanlig syn vid de här mötena, att barnen blir tillsagda att vänta tills pedagogerna är 

färdiga med mötena, undantag finns då det är något brådskande, till exempel om något barn 

gjort illa sig och liknande saker. Beroende på vad barnen vill säga pedagogerna när de sitter i 

morgonmöte, reagerar pedagogerna på olika vis, antingen har pedagogerna vänt sig till barnen 

på en gång och lyssnat eller så säger pedagogerna att barnen får vänta tills mötet är avslutat. 

 

Pedagoger är upptagna med andra sysslor 

När pedagogerna gör något annat utöver att arbeta med barngruppen till exempel att sitta vid 

datorn, eller andra uppgifter med pappersarbete får även barnen då ofta möta ordet ”Vänta” 

eller som i situationen nedan då ett barn vill ha en bild att fylla i.  

 

… Ronja går till bänken där det står en dokumentsamlare med bland annat målarböcker i. Pedagog 

B sitter på en hög pall och knappar på datorn vid den bänken. Ronja rör på en målarbok som finns 

i dokumentsamlaren. Pedagog B säger till Ronja ”du behöver inte riva där uppe” då säger Ronja 

”men jag vill välja bild”. Pedagog B säger då ”okej” och lämnar bänken. Ronja fortsätter att 

försöka ta få tag på en av målarböckerna. Pedagog B kommer tillbaka till bänken och säger ”nej, 

nu får det vara nog, jag ställer undan den nu”. Pedagog B flyttar dokumentsamlaren längre in på 

bänken. Ronja går till hyllan som finns vid sidan av bänken och hämtar ett vanligt papper. 

 

Ronja använder sig av en annan metod för att få uppmärksamhet för att visa sin vilja att rita. 

Hon börjar peta på dokumentsamlaren och det lägger pedagog B märke till och bemöter Ronja 

genom att hon säger ”du behöver inte riva där uppe”. Pedagogen möter Ronja med att inte 

tillmötesgå hennes önskan att måla i en bild. Den här situationen visar hur pedagogerna kan 

agera, men det förekom också när de var upptagna med andra uppgifter att barnen fick vänta 

tills pedagogen blev färdig med sitt. Då bemötte pedagogerna barnen med ”vänta”.  
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I samband med rutiner 

Här menar jag situationer som innehöll sekvenser före samling och städning. Det kan också 

vara städningen innan samlingen.  

 

Det är strax före samlingen och Tova kommer fram till pedagog A och säger ”limmet är slut”. Hon 

behöver mer lim. Pedagog A lutar sig ner till henne och säger ”det är ingen idé för att det är snart 

dags att städa”. Tova lämnar platsen. 

 

Här försöker Tova få ett nytt limstift till det hon håller på med. Det är nära inpå att de ska 

börja städa för att göra något annat. Pedagog A bemöter Tova på hennes nivå genom att luta 

sig ner och berättar att det inte är någon idé. Tova får här inte någon direkt förklaring, förutom 

att det snart är dags för städning. Ordvalet som pedagog A använder vid det här tillfället 

används även av de andra pedagogerna när de anser att det inte är någon mening med att 

påbörja något nytt för att de antingen ska ha samling eller gå ut snart.  

4.2.2 Bejakande bemötande av barnen 

Pedagogerna har bemött barnen på liknande sätt när de utgått från barnens initiativ och gett 

dem inflytande. Vid vissa tillfällen har pedagogerna först mött barnen med att säga emot dem 

vilket betyder ett nej, men som har omvandlats till bejakande vid vidare förklaring för barnen. 

Den här situationen visar på hur det kan se ut när pedagogerna ändrar sitt svar och därmed sitt 

bemötande. 

 

Linnea sitter vid bordet och gör ett pärlhalsband. Hon säger ”vill inte pärla mer”. Pedagog B som 

sitter vid bordet säger ” jo, men gör det” (menar att hon ska fortsätta göra klart halsbandet). Linnea 

säger ”orkar inge mer”. Pedagog B säger ”då lägger vi den i din låda”. Pedagog B säger till Linnea 

”lägg ner halsbandet på bordet för att det ska vara lättare att ta halsbandet utan att pärlorna ska åka 

av snöret”… 

 

Här vill inte Linnea färdigställa halsbandet, medan pedagog B möter henne med att hon ska 

göra det. Det är sedan något som händer, när Linnea förklarar varför hon inte vill fortsätta just 

då. Den här förklaringen gör att pedagog B lyssnar på Linnea och hjälper henne att lägga ner 

halsbandet i hennes låda. I och med att Linnea förtydligar för Pedagog B varför hon vill 

avsluta aktiviteten, får pedagog B större insikt i Linneas önskan att inte fortsätta göra 

halsband. Det gör att pedagog B låter Linnea avsluta aktiviteten.  
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När pedagogerna har ändrat sig av andra orsaker eller inte haft möjlighet att hjälpa barnet med 

dess förslag till aktivitet, har jag sett ett tecken på att pedagogerna har kompletterat och stöttat 

varandra för att tillmötesgå barnets initiativ till inflytande. För att det ska vara möjligt för 

pedagogerna är kriteriet att minst två pedagoger måste finnas i rummet dit barnet kommer.  

Kommande situation visar hur pedagogerna kompletterar varandra, pedagog C hjälper 

pedagog A. 

  

Pedagog A står vid byrån i det öppna rummet. Pedagog A står med ryggen mot det som sker och 

laminerar papper. /…/ Lina går fram till pedagog A och säger ”jag vill ha en sån här bamse”. 

Pedagog A vänder sig mot Lina. Hon visar pedagog A en bild av Bamse som finns i en målarbok. 

Pedagog C ansluter till rummet och pedagog A säger ”kan du prata med pedagog C istället?”. 

Pedagog C vänder sig direkt till Lina och säger ”ska vi kopiera?” Lina sätter sig vid bordet och 

bläddrar i bamsemålarboken. Pedagog C böjer sig ner över Lina och sätter händerna på var sin sida 

om målarboken (som ett tak över Lina). Lina pekar på en bild som innehåller Bamse och siffror. 

Pedagog C tar med sig Lina och kopierar. 

 

Det här visar att pedagog A vill hjälpa Lina, men att nu när det finns en annan pedagog i 

rummet, kan hon få hjälpa Lina istället så att pedagog A kan få fortsätta med att laminera. 

Pedagog C visar sitt intresse för Lina, då pedagog C vänder sig och börjar kommunicera med 

Lina på en gång. Det här samspelet mellan pedagogerna öppnar för ett bejakande av barnet 

och låter barnet välja bild och även följa med till kopiatorn. Det som också kännetecknar de 

flesta tillfällena är att pedagogerna alltid börjar med att vända sig till barnet innan 

pedagogerna börjar samtala med barnet.   

 

När inte några hinder, så som morgonmöte och upptagna pedagoger finns i verksamheten 

visar observationerna att det är vanligt att barnen får sin önskan igenom på en gång i den fria 

leken. I sådana situationer visar pedagogerna ett bemötande som kännetecknas av att 

pedagogerna är vända mot barnet och söker ögonkontakt, samt att de lyssnar på vad barnen 

vill göra. Det leder vidare till att pedagogerna hjälper till att exempelvis ta fram papper eller 

liknande saker. Pedagog B är med i en situation som belyser detta. Fredrik vill ha hjälp med 

att vika ett flygplan. 

   

Fredrik går fram till pedagog B och säger att han behöver ett papper. Pedagog B vänder sig till 

Fredrik och säger ”behöver du ett papper, så finns det inget där. Då får vi se efter om vi kan hitta 



 

 

- 24 - 

 

nya papper”. Pedagog B går och hämtar nya papper som sitter ihop i varandra och ställer sig vid 

bordet och river isär dem. Fredrik säger ” vill ha ett flygplan”. Pedagog B ”jag ska bara riva isär 

papprena först”. Fredrik tittar på pedagog B som viker ett flygplan till honom. 

 

Här möter pedagog B Fredrik med att vända sig till honom och sedan börja samtala. 

Pedagogen tar fram papper och ger även en förklaring till vad som behöver göras innan 

Fredrik kan få sitt flygplan. Pedagog B forstätter att hjälpa Fredrik när han har en önskan om 

hjälp till att göra flygplanet. Det som pedagog B gör är att upprepa Fredriks fråga, vilket har 

visat sig vara vanligt hos vissa av pedagogerna, medan andra möter barnet med att utföra 

barnets vilja på en gång. Pedagogen vänder sig även mot barnet innan samtalet tar sin början.  

En direkt motsats till en situation där rutiner är ett hinder som den tidigare beskrivna 

observationen, då Tova ville ha mer lim när det var städdags, visas i observationen där 

pedagog A hjälper Lina att ta på sig en klänning, trots att det snart är tid för städning. 

 

Lina kommer fram till pedagog A med en klänning i händerna. Klänningen hör till 

utklädningskläderna. Pedagog A står vid en bänk och tittar på papper och datorn. Lina säger ”vill 

ha klänningen” (hon vill att pedagog A ska hjälpa henne att ta på sig den). Pedagog A vände sig 

till Lina och sa ”vi ska snart städa, men en stund är okej”… 

 

Här låter pedagog A Lina få hjälp att ta på sig klänningen, trots att det snart är städning. 

Pedagogen vänder sig även till Lina i mötet med henne och betonar att hon får ha på sig 

klänningen, men att det bara är en kort stund. 

4.3 Sammanfattning 

Det jag har kommit fram till i den här studien är att pedagogerna bemöter barnen mer med ett 

bejakande av barnens önskemål i den fria leken, medan i samlingarna har pedagogerna en 

mera bestämd och styrd inriktning och barnens initiativ till inflytande blir bemötta nekande.  

 

Min frågeställning i det här arbetet är: hur bemöter pedagogerna i förskolan barns initiativ till 

inflytande sett i både samlingen och den fria leken? Resultatet har jag arbetat fram med hjälp 

av några hållpunkter, bland annat nekande bemötande, bejakande bemötande och om det har 

funnits några hinder som orsakat ett visst bemötande av barnen. 

 

Samlingarna har varit tillfällen då pedagogerna har varit styrande, men det har uttryckts på 

olika vis, beroende på vilken typ av samling det har varit. I samlingar där barnen har fått dela 
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med sig av sina berättelser kring olika känslor har pedagogerna visat två olika sätt att bemöta 

barnen. Det har tydliggjorts när pedagogerna har använt sig av följdfrågor och låtit barnen 

prata tills de är färdiga. Här har pedagogerna väntat in barnen och haft ögonkontakt med dem 

och därmed visat sitt engagemang. Medan däremot när pedagogerna har varit inriktade på 

frågorna och att få dem besvarade har följdfrågorna uteblivit och likaså ögonkontakten. 

 

I andra situationer i samlingar där barnen har visat mer initiativtagande har pedagogerna även 

här bemött barnen på både ett nekande och ett bejakande sätt. Pedagogerna har lyssnat in 

barnet när det har varit koncentrerat på andra saker. I de här situationerna har pedagogerna 

avslutat samlingarna och tillåtit annan aktivitet. Det har också funnits situationer där 

pedagogerna har varit nekande till barnens förslag av initiativtagande och fortsatt med sin 

handling. Det som har varit utmärkande i de här situationerna är när barnen har kommit med 

konkreta förslag till exempelvis en lek i samlingen och pedagogerna möter barnen med ett 

”nej”, för att sedan fortsätta med det som pedagogen eventuellt har planerat i förväg.  

  

I den fria leken visar resultatet att barnen får sin önskan till aktivitet bejakad, om det inte finns 

något hinder utifrån pedagogernas perspektiv. När pedagogerna tillmötesgår barnens initiativ 

till inflytande har de varit vända mot barnet och satt sig ner på deras nivå, vilket har medfört 

ögonkontakt med barnen. Pedagogerna lyssnar och visar intresse för det barnen har en önskan 

om att göra. Förutom detta har det även framkommit att det finns nekande bemötande i olika 

vardagliga situationer. Den här sortens bemötande blir synligt när det finns någon form av 

hinder, så som när pedagogerna är upptagna med morgonmöte, pappersarbete och i andra 

rutinsituationer så som före städning eller bestämd aktivitet. Vid de här tillfällena har barnen 

fått avbryta sina aktiviteter eller fått uppmaning av pedagogerna att vänta.  

 

Framförallt i den fria leken har observationerna visat att pedagogerna har kompletterat och 

stöttat varandra för att det ska gynna barnet. Det är något som har framträtt när det är fler 

pedagoger som uppehållit sig i närheten av varandra. När ett barn har tagit kontakt med 

personalen och en av pedagogerna har varit upptagen med något, har den andra pedagogen 

varit tillmötesgående mot barnet.   

 



 

 

- 26 - 

 

5. Diskussion 

I det här avsnittet kommer metoddiskussion, resultatdiskussion och förslag till vidare 

forskning att presenteras. Jag börjar med att framföra en diskussion kring mitt metodval, som 

var ostrukturerade observationer på en avdelning i en förskola i mellersta Sverige. Vidare 

presenteras resultatdiskussionen där jag kommer att koppla litteraturen till mina resultat som 

framkommit av observationerna och sedan ger jag min slutsats på den här undersökningen. 

Till sist ger jag förslag på vidare forskning inom detta område. 

5.1 Metoddiskussion 

Mitt syfte med den här studien var att utveckla en ökad förståelse för hur pedagoger bemöter 

barn i förskolan, när de visar att de vill ha inflytande i den fria leken och i samlingen. Utifrån 

mitt syfte valde jag att använda mig av en metod, observationer, av den anledningen att jag 

ansåg att det var den bästa metoden för att få svar på min frågeställning. I efterhand anser jag 

att det hade varit bra att föra ett samtal med pedagogerna, för att veta mer varför pedagogerna 

agerade på vissa sätt i situationerna. Jag valde bort den delen på grund av tidsbrist och att det 

inte var en tanke som jag hade från början. 

 

Som observatör finns det olika hjälpmedel som man kan använda sig av och jag valde att 

endast använda mig av papper och penna. Det innebar att jag valde bort hjälpmedel som 

diktafon (ljudupptagning) och filmkamera (bild- och ljudupptagning). Ljudupptagning valde 

jag bort av den anledningen att det skulle vara svårt att fånga upp de aktuella samtalen då barn 

och pedagoger befann sig runt om på avdelningen. Filmkamera använde jag inte därför att det 

skulle ha tagit för lång tid att analysera och att det skulle hindra mig att observera då det bara 

var 14 av 21 barn som fick vara med i den här studien. Om jag hade haft ljud- och 

bildupptagning hade jag fått ett fylligare material, eftersom det var svårt att uppfatta hela 

samtal och skriva ner alla ord och det generella bemötande så som kroppsspråk och tonläge i 

rösten med att bara använda papper och penna.   

 

Min första tanke var att jag skulle observera situationer både utomhus och inomhus, men efter 

ett par försök att observera utomhus ansåg jag att det inte skulle ge mig ett fylligare material. 

Anledningen var att jag var på för långt avstånd ifrån händelserna då barnen tog kontakt med 

pedagogerna, samt att barnen inte var i samma behov av att fråga pedagogerna vid utevistelse.  

 



 

 

- 27 - 

 

För att få ett rikare empiriskt material valde jag att använda mig av ostrukturerade 

observationer. Det innebar att jag har arbetat fram några hållpunkter, för att ha ett stöd vid 

observationerna. Efter de första observationstillfällena märkte jag att hållpunkterna behövde 

justeras, eftersom en del punkter var överflödiga i sammanhanget och några behövde 

utvecklas. Till en början tyckte jag att det var svårt att få ner allt som hände i situationerna. 

Efter ett antal gjorda observationer började jag att använda mig av fler förkortningar och att 

jag skrev rent det insamlade materialet när jag var på plats. Jag utvecklade det än mer i 

ytterligare en renskrivning på datorn när jag kom hem, för att göra det till en mer förståelig 

text.  

 

Jag kände till pedagogerna sen tidigare och pedagogerna kände till mig. Det kan både vara till 

fördel, men också vissa nackdelar. Jag upplevde att det fanns svårigheter att vara helt neutral, 

eftersom jag känner pedagogerna sen tidigare. Det förde även med sig fördelar, då jag inte 

behövde ägna extra tid för att lära känna pedagogerna som skulle vara delaktiga i studien. Jag 

var medveten om att pedagogerna och barnen kunde känna ett obehag över min närvaro vid 

observationstillfällena. Det här kan ha påverkat hur de bemötte barnen i olika situationer, trots 

detta blev jag positivt bemött under observationstiden. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här undersökningen har varit att utveckla en ökad förståelse för hur pedagoger 

bemöter barn i förskolan, när de visar att de vill ha inflytande i den fria leken och i samlingen. 

Jag tycker att jag har fått svar på detta, med hjälp av min frågeställning. I det här arbetet har 

jag koncentrerat mig på nekande och bejakande bemötande och vad det har funnits för hinder 

i den dagliga verksamheten som har lett till pedagogernas bemötande av barnen. 

 

Under min utbildning till förskollärare har mitt intresse kring barns inflytande ökat, eftersom 

jag har skapat en större förståelse för vad inflytande är och hur man kan ta vara på det barnen 

förmedlar i förskolorna. När barnen får ett inflytande i sin vardag i förskolan, tror jag att 

barnen tar med sig detta vidare i livet. För att det här ska fungera krävs det att pedagogerna 

ger barnen tillfälle för inflytande, och förklarar vad det innebär så att barnen blir medvetna 

om detta. Det är då viktigt hur pedagogerna bemöter barnen. Åberg & Lenz Taguchi (2005) 

menar att det är viktigt att pedagoger visar ett engagemang och lyhördhet när barnen visar sitt 

intresse för att få göra sin röst hörd. Det tycker jag stämmer bra överens med min åsikt kring 

detta, men det jag har sett är att det inte är lika lätt att åstadkomma i de mer styrda 
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aktiviteterna ute i verksamheten så som samlingar, även om pedagoger skulle vilja det. Ett 

begrepp som Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver om är ”hörstyrka”, vilket man som 

pedagog behöver, för att ha förmågan att arbeta med ett demokratiskt förhållningssätt, där jag 

tycker att inflytande och respekt är en del av den. Innebörden av ”hörstyrka” är att man ska 

lyssna och ta in vad som sägs i omgivningen. Jag tycker att det krävs som pedagog att man 

inte bara ska lyssna till det som barnen uttrycker verbalt, utan det handlar om så mycket mera. 

Det som Johannesen & Sandvik (2009) skriver om, att man ska använda sig av alla sina 

sinnen anser jag är en mycket viktig del i hur man bemöter barnen. Eftersom exempelvis 

kroppsspråket talar minst lika mycket till oss som det verbala språket. Det kan vi se i en 

situation där John ställer sig upp i en soffa under samlingen och pedagogen i fråga först 

försöker att få honom på andra tankar, innan hon avbryter samlingen. Här anser jag att 

pedagogen tar till sig det kroppsliga som John uttrycker när han har ställt sig upp och har sin 

koncentration på annat håll. Det handlar alltså inte bara om att använda sina öron som 

pedagog utan också sina ögon. Qvarsells (2003) tankar handlar mycket om det som jag menar, 

att barn har rätt att kunna uttrycka sina tankar på olika sätt, men ändå bemötas av pedagoger 

på ett öppet och engagerat sätt.   

   

Jag tycker att begreppet inflytande är komplicerat, vilket stämmer med Arnér och Tellgren 

(2006) och Emilson (2008). Författarna menar att definitionen på begreppet är komplicerat, då 

det inte finns så många tidigare studier kring detta. Begreppet kan tolkas på olika sätt, 

beroende på vilket sammanhang man sätter in det i. Min uppfattning utifrån resultatet är att 

inflytande ser olika ut, i den fria leken respektive samlingarna och att det är en skillnad i hur 

pedagogerna bemöter barnen i dessa aktiviteter. För att fortsätta kring hur inflytandet ser ut i 

den här studien kontra litteraturen, handlar den fria leken om ett bestämmande av de enskilda 

barnen, alltså vad barnen vill göra, medan samlingen berör fler barn och att det är mer styrt. 

Det som Johannesen & Sandvik (2009) samt Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar är att 

inflytande inte ska handla om ett enskilt bestämmande, utan en gemensam bestämmande röst 

där man ska lyssna och respektera varandras röster. Jag tycker att det som framkommer i den 

här litteraturen är att inflytande handlar om att alla ska vara inblandade när förslag ska tas 

fram. Bjervås (2003) använder inte den benämningen, utan menar att inflytande handlar om 

att få göra sin röst hörd och att bli lyssnad på. Dock tycker jag att alla nämnda författare anser 

att det handlar om att visa varandra respekt i sina olika åsikter och tankar. Jag tycker att 

inflytande också kan handla om det enskilda barnet, som kommer och önskar något som den 

vill göra i den fria leken. I sådana situationer, behöver fler barn verkligen vara med och 
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bestämma? Jag kan säga detta eftersom jag inte har sett vid något tillfälle att barnen har haft 

ett större inflytande över hela verksamheten, eller bara i samlingarna. Hur kommer det sig? 

Kan det bero på att barnen inte vet om att det finns möjligheter till detta? I min mening hade 

det varit intressant att ha tagit del av hur pedagogerna skulle ha bemött barnen om de framfört 

önskemål om något som involverar fler personer. Handlar det om att pedagogerna inte har 

tillräckligt med kunskap och förståelse för barnet som Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2001) skriver? Jag tror att man som pedagog kan ha kunskap och visa förståelse, men även 

respekt till barnen, även om barnen inte har visat att de vill ha inflytande på verksamheten. 

Jag anser att det finns fler komponenter som har en inverkan på detta, så som tid och 

förhållningssätt. 

  

I samlingarna har pedagogerna visat ett bemötande av barnen som uttryckts som ett 

bestämmande där barnen har lite att tillföra, då exempelvis innehållet varit bestämt från 

början. Det jag har tänkt på är att pedagogerna kan ha haft en klar bild i huvudet hur 

samlingen ska genomföras och vad de vill förmedla till barnen, istället för att prata med 

barnen om förslag hur samlingen kan genomföras. Det har varit vissa utbrytare av barnen i 

samlingarna som har lett till att samlingen har avbrutits, men det har inte haft med samlingens 

innehåll att göra. Bemötandet från pedagogerna har både varit nekande och bejakande. När 

pedagogerna har avbrutit samlingen kan det antingen ha berott på att tillmötesgå barnens 

önskan eller att de inte tyckte att det var någon idé att fortsätta samlingen för att de har ansett 

att barnen har överfört sin okoncentration till resten av barngruppen. Vad kan det finnas för 

anledningar till att pedagogerna har använt sig mestadels av ett nekande bemötande till barnen 

i samlingen? När barnen har velat prata och komma med förslag i eller inför samlingarna, har 

pedagogerna oftast varit nekande i dess möte med barnen. Jag ser en möjlig koppling till 

lärarkontroll som Emilson (2007) tar upp i sin undersökning. Hon skriver om lärarkontroll 

och att pedagogers grad av lärarkontroll har en viss påverkan på hur mycket inflytande barnen 

har möjlighet att få. Pedagogerna har pendlat mellan Emilsons (2007) olika aspekter, till 

exempel då pedagogerna har haft fokusering på frågorna i SET - boken lyser det igenom att 

lärarkontrollen är stark, eftersom pedagogerna bemöter barnen med att vara nekande till 

barnens förslag och att låta dem dela med sig av sina erfarenheter. I samlingar där materialet 

är styrt med till exempel frågor, kan pedagoger dock visa ett engagemang i det barnen säger. 

En av pedagogerna var tydligare i sådana situationer, då pedagogerna skapade ögonkontakt 

och även att komma med följdfrågor till barnen. Då tycker jag att pedagogerna lyssnar in 

barnen och den starka lärarkontrollen avtar något. De har fortfarande kontroll, men på ett 
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annorlunda sätt. Pedagoger behöver ha lärarkontroll, men som Emilson (2007) skriver finns 

det olika typer av detta. Beroende på hur den enskilda pedagogens lärarkontroll ser ut, anser 

jag att man bemöter barnen på olika sätt både i kroppsspråk och verbalt språk. 

 

Som jag skrev tidigare i diskussionen visar resultatet en skillnad i hur pedagogerna bemöter 

barnen i fråga om initiativ till inflytande i samlingarna och den fria leken. I den fria leken 

tycker jag att pedagogerna är mer tillmötesgående i bemötandet av barnen. Med det menar jag 

att barnen får ett bejakande om det inte finns något hinder som gör att barnen får ett nekande 

svar eller får vänta. När det handlar om den fria leken, handlar det oftast om att barnen har 

gått fram och frågat om de har fått göra olika saker, där barnen oftast blev bemötta med ett 

bejakande svar. Men beroende på när och vad barnen frågade bemötte även här pedagogerna 

barnen med både nekande och bejakande svar. Arnér (2009) använde de här begreppen i sin 

undersökning där det framkom att det finns olika hinder för barnen att framföra sina åsikter. I 

min undersökning finns det olika hinder som påverkar pedagogernas bemötande av barnen. 

När jag menar hinder så handlar det om morgonmöte, att de har varit upptagna med andra 

sysslor eller situationer som har handlat om rutiner, exempelvis städning. När en situation 

utspelar sig i samband med någon av ovanstående hinder, får barnen ofta ett nej eller att de 

ska vänta. Det var genomgående ett nekande bemötande, men det fanns vissa undantag. Arnér 

(2009) nämner att ett nekande bemötande kan bero på att pedagoger kan oroa sig för att det 

blir problem, eller vad kollegor ska tycka, om man bryter de invanda mönstren i 

verksamheten, alltså rutiner och regler. Förutom det som Arnér skriver i sin undersökning tror 

jag att pedagogers bemötande av barn i frågan om inflytande beror på den tid, möjlighet och 

vilja som finns i att ta vara på barnens intressen och även en eventuell förändring av sin egen 

syn och inställning. Det de här pedagogerna visade som en styrka är att man hjälps åt för att 

kunna möta barnens viljor i den fria leken. Med det menar jag att när en pedagog är upptagen 

med andra sysslor så kan en av de andra pedagogerna ta över och fortsätta tillmötesgå barnets 

önskan istället. Barnen blir dock nekade att börja en ny aktivitet när det är tid för städning 

eller samling. Det leder till att barnen är tvungna att avbryta det som de håller på med, eller 

vill slutföra. Städning är en rutin, som måste utföras när pedagogerna säger det. Kan det göras 

på något annat sätt? Åberg och Lenz Taguchi (2005) talar om att ta in ny kraft och våga bryta 

de invanda mönstren som finns i förskolorna. Ett exempel på den typen av agerande visar sig 

då en pedagog vid ett tillfälle är på väg att ge barnet ett nekande svar, men ändrar åsikt och 

låter barnet påbörja den leken med utklädningskläder, trots att det är städning inom några 

minuter. För att man ska fungera som ett arbetslag på ett bra sätt som är gynnsamt för både 
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pedagoger och barn, tror jag är att man måste lita på varandra, så att man också vågar komma 

med nya förslag och förändringar. Det kan skapa en större förmåga att bemöta barnen på 

deras nivå och ta till sig deras åsikter och låta deras röst bli hörd i verksamheten.  

 

Pedagogers sätt att bemöta barnen med nekande eller bejakande svar, har sin grund 

någonstans. Jag har en tanke att det utgår från hur pedagogerna ser på barnet och hur man 

förvaltar detta i vardagen tillsammans med barnen och förhåller sig till deras åsikter och 

viljor. Varje pedagog utvecklar sin egen barnsyn och förhållningssätt till barnet, och 

personens egna kulturella bakgrund ligger till grund i detta (Markström, 2007). Det Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) skriver om att våga bryta de invanda mönstren, anser jag handlar mycket 

om att vara stark som individ och att vara öppen för nya idéer och förändringar. Vidare anser 

jag att man som pedagog bemöter barnen utifrån hur man ser på barnet. Johansson (2003) 

skriver om ”human becomings” och ”human beings”, som ses i den äldre respektive den nyare 

barnsynen. När man ser på barnet som ”human beings” ser man barnet som en kompetent 

medmänniska som kan utföra handlingar och ser det som något positivt. Jag anser också att 

den nyare barnsynen handlar om att pedagoger kan ta vara på barnens åsikter och låter deras 

röster bli hörda. När man som pedagog gör detta ser man barnet som kompetent. Det jag kan 

se utifrån mina resultat handlar inte enbart om den ena eller om den andra synen på barnet, 

utan det är en blandning. Jag tror inte att man enbart kan hålla sig till den ena synen på barnet, 

utan att det behövs en blandning av båda två. Förutom detta anser jag att det finns fler orsaker 

som kan påverka bemötandet, nämligen hur mycket tid pedagogerna har, för det krävs tid till 

att arbeta fram ett bra material till det barnen eventuellt önskar att ha i någon form av projekt. 

En annan viktig del som kan kopplas till hur pedagoger bemöter barnen i förskolan är 

förhållningssättet som man har till barn. Förhållningssättet kan kopplas till de olika 

barnsynerna, där Johansson (2003) påpekar i sin undersökning att det finns olika sorters 

förhållningssätt, som jag även har kunnat se i mitt resultat. Det jag framförallt har uppfattat att 

pedagogerna mestadels möter barnen är som ”barn är medmänniskor”. Johansson (2003) 

menar bland annat att pedagoger är lyhörda för barnens åsikter och för samtal med barnen 

som ökar förståelsen för barnens viljor. Vidare menar Johansson (2003) att det också handlar 

om att kunna möta barnen i deras olika uttryckssätt vid samtal. Dock har observationerna 

också visat att pedagogerna inte alltid har bemött barnen som medmänniskor, utan där 

pedagogerna istället har bestämt vad barnen ska göra till exempel vid städning och liknande 

situationer som har med rutiner att göra. I sådana situationer har jag uppfattat att pedagogerna 

inte möter barnen där de befinner sig för tillfället, utan bestämmer att barnet får till exempel 
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plocka undan på en gång. I min studie har det varit tydligast att pedagogerna har bemött 

barnen som medmänniskor i den fria leken, men i samlingarna har pedagogerna haft ett 

förhållningssätt som Johansson (2003) benämner med att ”vuxna vet bättre”. Det uttrycks av 

att pedagogerna bestämmer när en aktivitet ska avslutas för att en ny aktivitet ska börja, 

istället för att lyssna till barnets åsikt. Det kan handla om att barnet bara vill avsluta en 

pågående handling.   

 

Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 12 (Regeringskansliet, 2006) anser jag 

att pedagogerna har låtit barnen i åldern tre till fem år få uttrycka sina åsikter och önskan till 

aktivitet. Det har visats tydligast i den fria leken, men har vid få tillfällen visats i samlingarna. 

Det som också ska tilläggas är att jag har bara varit med på samlingarna under en kortare 

period, vilket kan ha påverkat resultatet. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 

2006), står det att barnen ska ha möjlighet att utveckla sin förmåga att framföra sina åsikter i 

verksamheten, samt att pedagogerna ska förhålla sig på ett sådant sätt att barnen får det stöd 

de behöver för att utveckla denna förmåga (Skolverket, 2006). Det anser jag att pedagogerna i 

den här undersökningen strävar efter. 

5.3 Slutsats 

Min slutsats av den här undersökningen är att pedagogerna använder sig av ett bejakande 

bemötande till barnen, när det inte är styrda aktiviteter som pedagogerna har en planering eller 

tanke runt. Det innebär att barnens initiativ blir mest synligt i den fria leken och mestadels 

uteblir i samlingarna. För att barnen ska ha möjlighet till mer inflytande i förskolan, krävs det 

att pedagoger har kunskap och förståelse för barnet. Pedagoger kan ha kunskap, men det 

gäller att våga göra förändringar och tro på det man gör. Det som också behövs är mer tid till 

att bearbeta barnens förslag och idéer till olika innehåll i samlingarna. 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Jag tycker att det här är ett brett och intressant område. Det gör att det finns mycket som kan 

leda till vidare forskning. När jag började skriva var jag inriktad mot att det skulle vara 

vinklad utifrån ett genusperspektiv, men övergick till hur pedagoger bemöter barnen generellt 

och därför tycker jag att det vore intressant att se om det är någon skillnad i hur pedagoger 

bemöter flickor och pojkar, när de visar initiativ till inflytande i förskolan. 
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En annan del som jag har tänkt på är hur förskolor utvecklar och arbetar med inflytande i 

förskolorna runt om i Sverige när den reviderade läroplanen för förskolan införs den 1 juli 

2011. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Ida Akre och går min sjunde och avslutande termin på lärarprogrammet på Karlstads 

Universitet. Som en del av den här terminen ska jag skriva ett examensarbete som har sin 

knutpunkt runt barns inflytande. Jag är intresserad av att veta mer om hur pedagoger bemöter 

barnens initiativ till inflytande. Studien kommer innehålla observationer i form av skriftlig 

dokumentation. Det är frivilligt att delta i min studie och du kan när som helst välja att dra dig 

ur. 

 

Ditt namn och identitet kommer inte att avslöjas och allt material i studien kommer förstöras 

när analysen är klar. I det slutgiltiga examensarbetet kommer kommun, förskola och alla 

inblandade parter i studien tillges fiktiva namn, för att identiteten inte ska avslöjas. 

För att kunna genomföra studien behöver jag ditt samtycke till att observera dig i 

verksamheten. 

Senast den 22 september 2010 ska samtyckespappret vara ifylld. 

  

Om du har någon fråga, hör av dig till mig på:  

XXX-XXXXXXX eller XXX.XXXX@hotmail.com 

 

Med Vänlig Hälsning  

Ida Akre 

 

 

 

 

Underskrift  

 



 

 

 

Bilaga 2 

Hej! 

Jag heter Ida Akre och går min sjunde och avslutande termin på lärarprogrammet på Karlstads 

Universitet. Som en del av den här terminen ska jag skriva ett examensarbete som har sin 

knutpunkt runt barns inflytande i verksamheten. Studien kommer innehålla observationer i 

form av skriftlig dokumentation. 

 

Barnens namn och identitet kommer inte att avslöjas och allt material i studien kommer 

förstöras när analysen är klar. I det slutgiltiga examensarbetet kommer kommun, förskola och 

alla inblandade parter i studien tillges fiktiva namn, för att identiteten inte ska avslöjas. 

 I och med att den här studien kommer involvera barngruppen och just ditt barn när 

observationerna genomförs är min fråga till dig som är vårdnadshavare om jag har ditt 

samtycke till att observera ditt barn. Sätta ett kryss på raden bakom det påståendet som 

stämmer, samt att jag behöver din underskrift för att genomföra observationerna.  

Fyll i pappret och lämna det till personalen på XXXXX senast den 22 september 2010. 

 

Om du har någon fråga, hör av dig till mig på:  

XXX-XXXXXXX eller XXX.XXXX@hotmail.com 

 

Med Vänlig Hälsning  

Ida Akre 

 

Vårdnadshavare till: ________________________________ 

Jag samtycker att mitt barn är med i studien:___ 

Jag samtycker INTE att mitt barn är med i studien:___ 

 

Vårdnadshavarens underskrift  



 

 

 

Bilaga 3 

I den fria leken, när barn tar kontakt med pedagog 

 Är det ett nekande eller bejakande bemötande från pedagogen. Hur då? På vilket sätt 

är det nekande/bejakande? 

 Får barnet en förklaring av pedagogen av dess val av bemötande. Hur var 

förklaringen? (om jag hör den) 

 Om det är flera barn som vill göra sin röst hörd, hur går pedagogen tillväga? 

 Vad finns det för eventuella hinder som påverkar pedagogers bemötande?  

På vilket sätt utmärker det säg på bemötande till barnen? 

 

Samling 

 Får barnet ett nekande eller bejakande bemötande från pedagogen. Hur då? På vilket 

sätt nekande/bejakande? 

 Är pedagogen tillmötesgående i den meningen att barnet får en förklaring? 

Tillmötesgående på vilket sätt? 

 Om det är flera barn som vill göra sin röst hörd, hur går pedagogen tillväga 

 Vad finns det för eventuella hinder som påverkar pedagogers bemötande?  

På vilket sätt utmärker det säg på bemötande till barnen? 

 

 


