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Abstract 

The aim with this study is to study how young children’s influence expresses itself in some 

educators’ stories about their work with children. The study also looks at the relations be-

tween pedagogues’ approaches to children and aims at identifying the educator’s perspectives 

of children. To get to know more about this I have interviewed five pedagogues who work 

with children in the ages of 3-6 years in different fields at a preschool area in India. 

The result shows that childrens’ influence and participation for the educators involves chil-

dren selecting activities. A consequence of this is that the teacher is the one who decides when 

and what kind of influence the child can practice. Furthermore the teachers express different 

views on the child which sometimes are contradictory but still coexist. A conclusion of the 

study is that the images of children that the pedagogues are expressing have to be looked upon 

in relation to the context of the activity. The context of the activity becomes therefore also 

central for how the children’s influence expresses itself.   
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur barns inflytande kommer till uttryck i några 

pedagogers berättelser om sitt arbete med barn. Studien syftar även till att undersöka 

pedagogernas förhållningssätt i relation till olika bilder av barn. För att närma mig studiens 

intentioner har jag intervjuat fem pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 3-6 år och inom 

olika professioner på ett skolområde i Indien.  

Resultatet visar att barns inflytande enligt pedagogerna involverar barns möjligheter att välja 

aktiviteter. Resultatet visar även att lärarna är de som avgör när och vilket slags inflytande 

barnen har möjlighet att utöva. Vidare visar resultatet att lärarna ger uttryck för varierade 

bilder av barn som ibland kan verka motstridiga men samtidigt samexisterar. Studiens 

slutsatser visar att de bilder av barn som pedagogerna bär med sig måste ses i relation till den 

kontext verksamheten utformas i. Verksamhetens kontext blir på så sätt även avgörande för 

hur barnens inflytande kommer till uttryck. 

 

Nyckelord 

Barns rättigheter, barnsyn, bilder av barn, förskola, Indien, inflytande, interjuver, pedagogers 

perspektiv 
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Inledning 

När homsan kom till grönsakslandet lade han sig platt på magen och ålade in bland salladen. Det var 

den enda möjligheten. Fienden hade spejare utsända precis överallt och en del av dem flög i luften. 

Jag blir svart, sa lillebror.                                                                                                                            

Tyst, viskade homsan, ifall livet är dig kärt. Vad hade du väntat att bli i ett mangroveträsk? Blå?            

Det är sallad, sa lillebror.                                                                                                                        

Du blir nog snart fullvuxen om du fortsätter så där, sa homsan. Du blir som mamma och pappa och det 

är rätt åt dig. Sen ser och hör du på det vanliga sättet, jag menar du varken ser eller hör och sen är det 

slut med dig (Jansson, 1962, s. 21). 

 

Med dessa ord vill jag leda er in i min studie. Det Tove Jansson här ovan lägger fingret på, är 

något som skulle kunna ses som ett barns perspektiv på vuxna. Vuxna som i det här fallet för-

knippas med en bristande förmåga att lyssna. Förskolans läroplan skriver fram att ”Förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket, 2010, s. 12). Utdraget ur läropla-

nen visar på att vuxna i förskolan behöver ha god förmåga och vilja att lyssna till barn. Vuxna 

som tillskriver barns röster legitimitet och värde. Vuxna som ser på barn som människor på 

lika villkor som dem själva och som ser barn som bärare av rättigheter. Artikel 12 i konvent-

ionen om barns rättigheter handlar om respekten för barnets åsikter menar Hägglund, Quen-

nerstedt och Thelander (2013). Artikeln öppnar inte enbart upp för barns möjligheter att delta 

i beslutsfattandeprocesser som berör dem, utan visar även att deras åsikter är betydelsefulla 

och räknas (ibid).  

Jag har intresserat mig för hur barns inflytande tar sig uttryck i fem pedagogers berättelser om 

sitt arbete med barn och vilka bilder av barn som framkommer i deras berättelser om arbetet 

med barnen. Jag finner att ovanstående ämnen blir intressanta utifrån min kommande yrkes-

roll som förskollärare eftersom vi enligt förskolans läroplan är ålagda att arbeta med infly-

tande. Emilson (2008) lyfter att trots att inflytande skrivs fram som något betydande i läropla-

ner, skollagen, FN:s konvention om barnets rättigheter samt olika statliga utredningar och 

dokument, så framkommer ingen klar definition av begreppet. Det finns heller inte någon en-

tydig förklaring kring hur inflytande ska gestalta sig i den praktiska verksamheten.  

Studien har utförts i Indien och jag vill börja med att lyfta några aspekter om det skolområde 

där de intervjuade pedagogerna arbetar. Förskoleverksamheterna på det här skolområdet 

utformas i förhållande till Montessori-inspirerat undervisningsmaterial och på ett sätt lärarna 

finner lämpligt. Det finns även vissa bestämmelser kring vilka ämnen som lärarna ska 

undervisa utifrån. Under tiden jag var på skolan höll utvecklingspedagogen, som jag kallar 

Gorjo, (se urval) på att arbeta fram en läroplan. Det land jag kallar Ganja (se urval), vars 

exilregering har sitt säte i Indien, har liksom Indien ratificerat konventionen om barnets 

rättigheter (Unicef, 2014). När ett land ratificerar barnkonventionen förpliktigar sig landet att 

följa konventionen (ibid). Landet Ganja har stor betydelse för skolområdet då det är på grund 

av flykten från landet som skolan uppkommit i Indien.  
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Jag hoppas att den här studien kan inspirera till samtal, reflektion och vidare läsning kring 

barnsyn och barns inflytande i förskolan.  

 

Syfte 

Studiens övergripande syfte är att genom samtal med fem pedagoger, på ett skolområde i In-

dien, undersöka hur barns inflytande kommer till uttryck i pedagogernas berättelser om arbe-

tet med barnen. Studien syftar även till att undersöka vilka bilder av barn som framträder i 

berättelserna om arbetet med barnen. 

 

Frågeställningar 

 

 Vad innebär inflytande för pedagogerna?  

 

 Hur möjliggörs för barns inflytande i utformandet av verksamheten?  

 

 På vilket sätt tas barns intressen till vara på i verksamheten? 

 

 Vilka synsätt på och bilder av barn kommer till uttryck i berättelserna om arbetet med 

barnen? 
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Litteratur och tidigare forskning 

I detta kapitel lyfter jag tidigare forskning och litteratur som berör barns inflytande i förskolan 

samt bilder av barn. Områdena särskiljs för att göra genomgången tydlig. Det förekommer 

dock att det jag tar upp om de olika begreppen sammanfaller med båda områdena. Jag fokuse-

rar inflytande samt bilder av barn utifrån forskning och litteratur som liknar min egen studie. 

Kapitlet syftar till att visa hur studien tar sitt avstamp i begreppen bilder av barn samt barns 

inflytande i förskolan. Det här kapitlet kommer främst att ta sin utgång i nordisk forskning 

och litteratur, då jag har upplevt svårigheter med att finna internationella bidrag. Westlund 

(2011) fann liknande svårigheter i sin sökning efter utomnordiska studier rörande inflytande. 

Westlund menar att en tänkbar anledning kan vara att det finns varierade begrepp som övers-

ätter ordet inflytande. Hon pekar även på att det kan handla om att en stor del av forskning 

som berör barns inflytande i förskolan utförs i Norden. Jag har främst använt begreppen in-

fluence och participation när jag gjort sökningar utifrån begreppet inflytande. Barnsyn och 

bilder av barn har jag främst översatt med perspective on children. När jag sökt utifrån child-

ren rights har det resulterat i både nationell och internationell litteratur.   

 

Barns inflytande i förskolan 

Begreppet inflytande  

Emilson (2008) lyfter, som jag tidigare nämnt, att det inte finns någon klar förklaring av be-

greppet inflytande. I Nationalencyklopedin (2014) översätts ordet inflytande med ”möjlighet 

att påverka”. Westlund (2011) visar i sin genomgång av inflytande att det är ett komplicerat 

och mångtydigt begrepp. Johannesen och Sandvik (2009) resonerar också kring begreppet 

inflytande. De menar på att barns inflytande inte bör ses som något i konflikt mellan individen 

och gruppen. Att det inte handlar om att bestämma utan att vara en del av gemenskapen. Som 

jag tolkar deras uttalanden innebär inflytande att bli lyssnad till och att kunna göra sin röst 

hörd. Att varje individ spelar en betydande roll i förskolegruppen, bidrar till och påverkar den. 

I den svenska förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att alla barn ska få uppleva att de 

är en tillgång i gruppen. Vidare finns ett eget kapitel som benämns ”Barns inflytande” (Skol-

verket, 2010, s.12). Här skrivs det bland annat fram att utformningen av miljön och planering-

en av verksamheten ska grundas på de behov och intressen som barnen själva, på olika sätt, 

ger uttryck för. Jag förstår det som att det som pedagog blir viktigt att sträva efter att ta ett 

barns perspektiv. Att vi måste försöka tyda barnens intentioner. Att det är det barnet ger ut-

tryck för som blir viktigt att söka förstå. Det här sett i jämförelse till att som vuxen tolka uti-

från sitt eget perspektiv och utifrån att man i egenskap av att vara vuxen vet vad som lämpar 

sig bäst för ett barn (Johansson, 2003). Ribaeus (2014) lyfter att barns möjlighet till inflytande 

verkar ha ökat men att det i många fall främst handlar om att göra sin röst hörd snarare än att 

faktiskt kunna påverka. Skolverket (2010) poängterar att barns inflytande i förskolan handlar 

om att barnen ska utöva ett reellt inflytande på verksamheten. Att bli lyssnad till är också en 

av rättigheterna som skrivs fram i artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (Unicef, 

2009).  
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Ribaeus (2014) visar i sin avhandling, om demokrati i förskolan, att begreppet inflytande inte 

förekommer i konventionen om barnets rättigheter, men att det används i texter som försöker 

tolka och tydliggöra konventionens artiklar. Det Ribaeus visar på stärks av Emilson (2008) 

som menar att förskolans läroplan binder samman begreppen demokrati, inflytande och delak-

tighet. Det ger belägg för att inflytande är ett begrepp som är svårdefinierat och att det råder 

mångtydiga bilder av ordet. Emilson (2008) lyfter vidare att trots att inflytande skrivs fram 

som något betydande i läroplaner, skollagen, FN:s konvention om barnets rättigheter samt 

olika statliga utredningar och dokument så framkommer ingen klar definition av begreppet. 

Det finns heller inte någon entydig förklaring kring hur inflytande ska gestalta sig i den prak-

tiska verksamheten. Det jag vill visa på är den komplexitet som inflytande för med sig och att 

det finns olika sätt att tolka begreppet på och förhålla sig till det. 

 

Barns inflytande och pedagogers styrning 

Emilson (2008) undersöker i sin studie hur fostran kommer till uttryck i samtal mellan barn 

och lärare i förskolan. Avhandlingen består av tre delstudier. Jag fokuserar de två senare då 

jag finner dem mer relevanta i förhållande till min undersökning. I delstudie nummer två un-

dersöks barns möjligheter att göra egna val och ta initiativ i samlingssituationer. Resultatet 

visar att stark lärarkontroll inte behöver hindra barnens inflytande. Huruvida lärarens struktur 

under samlingssituationerna blev begränsande hade att göra med hur läraren utövade kontroll. 

Vidare visar studien att barns möjlighet till inflytande ökade då läraren inte utövade stark kon-

troll. Barnens möjlighet till inflytande ökade även då läraren i kommunikationen med barnen 

strävade efter att närma sig barnets perspektiv. Barnens inflytande i samlingssituationerna 

gestaltades främst genom att barnen fick välja utifrån de vuxnas strukturer. Inflytande kunde 

även förekomma i form av att barnen uttryckte en åsikt eller rättighet. 

Ribaeus (2014) studie, som handlar om den svenska förskolans demokratiuppdrag, visar på 

liknande resultat som Emilsons. Här menar de studerade förskollärarna på att barnens möjlig-

heter att kunna påverka sin vardag i förskolan ökar då verksamheten inte är alltför planlagd. 

Ribaeus resultat visar även på att barnens inflytande villkoras av de vuxna samtidigt som det 

även finns rum för aktivt lyssnande till barnen. Det här tydliggör att arbetet med inflytande är 

komplext. Ribaeus skriver fram att barnens möjligheter till inflytande beror mycket av de 

vuxna. Att de vuxna bestämmer vem som har inflytande, vad barnen har inflytande över och 

när de har möjlighet att utöva det. 

Emilson (2008) undersöker även förskolefostran till innehåll och form utifrån kommunikat-

ionshandlingar mellan pedagoger och barn. Ett antagande som skrivs fram i den artikel som 

studien resulterade i är att värden som uppmuntras säger mycket om vilket barn förskolan vill 

konstruera. Att det säger mycket om vilket slags barn som är önskvärt. Analysen visade på tre 

övergripande värden. Dessa nämns som omsorgsetiska, demokratiska och disciplinerande. En 

slutsats som visas på är att dessa tre är kvalitéer som är önskvärda hos förskolebarnet. Där det 

omsorgsetiska barnet inte ska skada andra barn utan istället hjälpa och komma väl överens 

med dem. Det demokratiska barnet är delaktigt i den dagliga verksamheten, förhandlar och 

utövar inflytande. Inflytande visade sig även här vara avhängigt läraren och inte alltid möjligt 

att utöva på eget initiativ. Det disciplinerade barnet tar till sig vuxnas budskap. Barnet är 
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också självständigt samtidigt som det kan lyssna till instruktioner och göra det som förväntas 

av det. Emilson (2008) skriver på så vis fram olika bilder av förskolebarnet utifrån ett fost-

rande perspektiv. Studien visar vidare att olika former av kommunikation framkallar olika 

slags värden.  

I likhet med Emilsons kommer Tullgren (2003) in på önskvärda egenskaper hos barn utifrån 

vuxnas styrning av barns lek. Tullgren undersöker vad det är i barns leksituationer på försko-

lan som blir föremål för vuxnas styrning. Hon studerar även vilka tekniker pedagogerna an-

vänder sig av för att styra barnen i leken. Resultatet visar att leken ses som ett fenomen där 

bilden av det fria och aktiva barnet ska uppfyllas. Här framträder en styrning som fokuserar 

barnens framtida kompetenser. För att nå det här målet måste barnen ledas bort från det som 

anses vara oönskat. Resultaten visar på att barnen fostras och regleras i leken. Det här syns 

genom att pedagogerna stöttar och uppmuntrar barnen i leken men även reglerar de barns lek 

som inte anses vara meningsfull. Ett annat sätt att styra barns lek visade sig i hur pedagogerna 

formade lekens innehåll. Vad barnen leker har betydelse för om den giltighetsförklaras eller 

inte. Innehållet ska vara behagligt och nyttigt och inte otrevligt eller olagligt. Ett exempel på 

ett lektema som av pedagogerna ansågs vara olagligt var då ett barn lekte att någon mördades. 

Leken styrdes även genom att barnen tränades i samtal med varandra, där samhälleliga värde-

ringar blev viktiga. Tullgren menar på att leken som anses vara en aktivitet som ofta beskrivs 

som fri och där barns inflytande kan göra sig gällande blir föremål för pedagogernas kontroll. 

I likhet med Emilson (2008) pekar Tullgren på förskolan som fostrande av ett visst barn med 

särskilda kompetenser och förmågor som anses ska gynna barnet och samhället i stort. Tull-

gren resonerar kring att pedagogernas styrning genomsyras av idéer om den framtida männi-

skan, det barnet ska komma att bli. Det här blir intressant i förhållande till min studie som 

syftar till att se hur inflytande kan ta sig till uttryck i en förskoleverksamhet. Detta eftersom 

leken, som Tullgren (2003) här ovan menar på, ofta anses vara något av fri karaktär och som 

barnen själva har inflytande över. Tullgrens studie blir även intressant utifrån den delen av 

min studie som syftar till att undersöka vilka bilder av barn som framkommer i pedagogernas 

berättelser, eftersom hon även resoneras kring de vuxnas förhållningssätt i sin studie och hur 

det förknippas med barnet.  

Gannerud och Rönnerman (2006) gör liknande iakttagelser av leken som Tullgren gör. De 

undersöker i sin studie hur förskolan och skolans uppdrag kommer till uttryck i förskollärares 

och lärares berättelser om innehållet i lärararbetet och utformningen av det, samt dess förut-

sättningar och ramar. I ett av resultaten där den fria leken identifieras av förskollärare som 

central för verksamheten framkommer det att den inte alls verkar vara särskilt fri. Gannerud 

och Rönnerman framhåller att förskollärarna är tydliga med vilken slags lek som är eftersträ-

vansvärd. De menar på att den typ av styrning som pedagogerna använder sig av sker på ett 

slags hjälpsamt sätt och som får omgivningen att tro att pedagogernas förhållningssätt till bar-

nen har blivit mer demokratisk.  

Översikten visar på att inflytande förekommer i diskussioner som har att göra med FN:s kon-

vention om barnets rättigheter. Forskningen visar att hur pedagogerna möjliggör för barns 

inflytande har att göra med den barnsyn och de bilder av barn som de bär med sig (se bl.a. 

Johansson, 2003; Ribaeus, 2014; Arnér, 2009).  
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Barnsyn och bilder av barn  

Hägglund, Quennerstedt och Thelander (2013) menar på att den samhälleliga synen på barn 

och barndom lägger grunden till hur verksamheter som berör unga utformas och styrs. Det här 

syns även i förskolans läroplan som lyfter att barnen ska få ta del av de värderingar som sam-

hället vilar på (Skolverket, 2010). Johansson (2003) förklarar begreppet barnsyn så här: ”med 

barnsyn menas hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som personer” (s. 

81). Hon förklarar vidare att se ett barn som person innebär att se barn som medmänniskor. 

Att visa respekt för barnet och för dess värdighet (ibid). Åberg och Lenz Taguchi (2005) skri-

ver fram att:  

 

Min barnsyn är också min människosyn och har att göra med mina grundläggande värderingar. Det 

handlar om hur jag möter och tänker om andra människor oavsett om de är små eller stora (s. 60.)  

 

Författarna menar även att den verksamhet som utformas beror av de bilder av barn som pe-

dagogerna bär på. Vidare lyfter de att det är i mötet med barnen som synen på barn framträder 

och att det påverkar förhållningssättet till barnet (ibid). Det här tyder på att den syn på barn 

som existerar hos pedagoger lägger grunden till utformandet av verksamheten de är en del av. 

Det här placerar in föreliggande studie i, ett för förskolan, relevant område då den syftar till 

att undersöka vilka bilder av barn som framträder i fem pedagogers berättelser om sitt arbete 

med barn.   

En studie som Johansson (2003) utfört på uppdrag av Skolverket syftade bland annat till att 

studera pedagogers förhållningssätt gentemot de yngre barnen i förskolan i relation till försko-

lans läroplan. En av studiens frågor var vilken syn på barn som framkommer i pedagogernas 

förhållningssätt till barnen och i de intervjuer som genomfördes med pedagogerna. Resultaten 

visar bland annat att storleken på barngruppen och personaltätheten tillsammans med pedago-

gernas syn på barnet som person, kunskaps- och lärandesyn samt gemensamma mål är viktiga 

för förskolans verksamhet. Trots att min studie fokuserar barn i åldern 3-6 år, finner jag det 

relevant att lyfta Johanssons studie. Den bidrar med information kring hur synen på barn och 

verksamhetens utformande samspelar. Vidare ska jag därför redogöra för de teman som Jo-

hanssons (2003) analys av synen på barn resulterade i. Det första temat, barn är medmänni-

skor, kännetecknas av att pedagogerna utgår från barnens erfarenheter. De söker möta barnen 

på deras egna villkor. Pedagogerna strävar efter att ge barnen kontroll och inkludera dem i 

beslut som berör dem. Temat vuxna vet bättre utgår från de vuxnas perspektiv. Barn ges val-

möjligheter utifrån de vuxnas ramar. Barnets behov och vad som är bäst för barnet tar sin 

grund i vad pedagogerna anser vara bäst för barnet. I temat barn är irrationella ser pedago-

gerna barnen som att de handlar utan intentioner. Pedagogerna strävar inte efter att förstå bar-

nens handlingar eller uppmuntra till egna initiativ. Då ett barn i studien har för avsikt att flytta 

en stol för att sitta vid sin vän som spelar dator, stoppar pedagogen handlingen. Detta utan att 

försöka ta reda på barnets avsikt. De vuxna hindrar och begränsar barnen på liknande sätt 

inom detta tema.  
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Gars (2002) lyfter, likt Johansson, synsätt på barn. I sin studie genomförde hon intervjuer med 

vårdnadshavare och förskollärare. Syftet med studien var att bidra med perspektiv och be-

grepp som kan öka förståelsen av vårdnadshavarnas och förskollärarnas samverkan. Gars re-

sonerar kring vad som bidrar till den blick som lärarna ser på barnen med. Hon menar att ett 

sätt att förstå lärares arbete i förskolan är att se till den barnsyn och det perspektiv på barn 

som lärarna utgår ifrån. Studiens resultat visade bland annat att förskollärarna talade om bar-

nen i form av utvecklingspsykologiska termer, vilket även förväntades av vårdnadshavarna. 

Vidare menar Gars att det utvecklingspsykologiska perspektivet var befäst hos förskollärarna 

och bidrog till både ett synsätt på barn likväl som en särskild praktisk verksamhet. Gars reso-

nerar även kring hur barndom institutionaliseras och att sättet att reglera barnen på, i både tid 

och rum, är så accepterat i dessa sammanhang att när barnen inte passar in förpassas proble-

men till dem istället för de vuxna.  

 

Konstruktioner av barnet 

Dahlberg, Moss och Pence (2013) lyfter även de, i likhet med Johansson och Gars, perspektiv 

på barn. I sin översikt presenterar de olika konstruktioner av barn. Barnet som kunskaps- iden-

titets- och kulturreproducent är ett barn som författarna liknar vid Lockes barn. Barnet kan 

förstås som ett tomt kärl, eller en tabula rasa, ett tomt ark. Barnet föds utan förmågor och det 

blir viktigt att förbereda barnet inför den stundande skolgången. 

 

Under tidig barndom behöver därför det lilla barnet bli fyllt med kunskap, färdigheter och domine-

rande kulturella värderingar, vilka redan är bestämda, socialt sanktionerade och färdiga… (Dahlberg, 

Moss och Pence, 2013, s. 69).  

 

Författarna menar på att det här barnet även behöver tränas i att rätta sig efter de krav som den 

framtida utbildningen kommer att ställa på det. Barndomen blir en förberedelseprocess inför 

vuxenlivet och en grund för en senare framgångsrik utveckling. I bilden av barnet som oskyl-

digt är det Rousseaus barn som skymtar fram. Barndomen ses som en oskuldsfull period av 

livet. Barnet föds godhjärtat och samhället ses som ett hot att förstöra denna godhet. Barnet 

behöver skyddas från den omgivande miljön. Det blir viktigt att skapa en trygg plats som er-

bjuder detta skydd. Barnet framträder här som oskyldigt och en aning outvecklat. Ser man 

barnet som natur uppfattas utvecklingen som en naturlig biologisk process. Författarna lyfter 

det här barnet som normaliserat och som ett mer naturligt- snarare än ett socialt fenomen. 

Kulturen och barnets egen inverkan tillskrivs ingen betydelse. Barnet förstås utifrån oklara 

föreställningar om mognad eller genom stadier av utveckling. Även här ses barnet som oklart 

och på väg mot nästa steg. Inom synsättet barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet 

och kultur tillskrivs barnet förmågor, egenskaper och intentioner. Barnet ses inte enbart som 

en del av familjen utan beskrivs som en fullvärdig människa med egna tankar och idéer. För-

fattarna beskriver barnet som ägare av rättigheter och som en erkänd medborgare i samhället. 

Här existerar inte ett universellt barn eller barndom. Man pratar istället om flera barndomar 

och barn. Barndomen ses som socialt konstruerad och är kontextbunden. Barnet ses som en 
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aktiv medkonstruktör av kultur, kunskap och av den egna identiteten. I det här synsättet är 

barnet inte längre mätbart och på väg i utveckling. Det här barnet är från det att det föds 

(Dahlberg, Moss och Pence, 2013). 

Några som, i likhet med författarna här ovan, har intresserat sig för konstruktioner av barnet 

är James och James (2004). I sin översikt undersöker de hur barn, barndomar och barnet kon-

strueras. De pekar på att de kulturpolitiska diskurser som ligger bakom olika policys, lagar 

och socialpraktiska fenomen ofta ser till en slags allmän barndom där barns varierade livssitu-

ationer och erfarenheter tillintetgörs. James och James syftar till att undersöka den komplexi-

tet som ligger bakom dessa diskurser och hur de påverkar barnen. De argumenterar för hur 

kulturella övertygelser, politiska faktorer och de resonemang dessa resulterar i samarbetar i 

skapandet av barndomen. Utifrån dessa processer menar de att barnen kontrolleras. James och 

James vill erbjuda ett nytt sätt att se på barn, ett kulturpolitiskt perspektiv. De pekar på att det 

kulturpolitiska perspektivet kan användas för att förstå alla barn och barndomar, med hänsyn 

till den kulturella kontexten. Vidare frågar de sig under vilka omständigheter och när ett barns 

varande är en allmängiltig upplevelse. De ställer sig också undrande till varför barns behov 

idag ses som något universellt.  

I sin diskursanalys undersöker Bjervås (2011) hur lärare i förskolan talar om barn och hur de 

bedömer barnen i relation till verktyget pedagogisk dokumentation. Jag kommer främst att 

fokusera två begrepp som Bjervås använder sig av i sin analys samt skriva fram några av de 

resultat jag finner relevanta i relation till min egen studie. I sin diskussion pekar Bjervås på att 

bilder av barn som kan tyckas motsägelsefulla samexisterar inom den undersökta verksamhet-

en. Lärarna som ingick i studien verkade mena att kontexten spelade en avgörande roll för hur 

barnen uppfattas. Vidare menar Bjervås på att motsägelsefulla sätt att se på barn även kan 

förstås som kompletterande. Begreppen being och becoming kan användas som ett sätt att 

förstå hur barn positioneras utifrån vuxnas föreställningar om barn. Bjervås översätter being 

med att vara och becoming som något i tillblivelse. Hon använder sig av begreppen för att 

diskutera de studerade lärarnas uttalanden om förskolebarnen. Begreppen being och becoming 

är något som kan relateras till de bilder av barn jag beskrivit här ovan med utgångspunkt i 

Dahlberg, Moss och Pence (2013). De konstruktioner som ser på barnet som i en förberedel-

seprocess inför vuxenlivet kan kopplas samman med synen på barnet som becoming. Medan 

synen på barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur i större bemärkelse lyf-

ter barnet som being. Ett barn som ses som en fullvärdig människa från början och just nu. 

  

Förståelse av pedagogers förhållningssätt 

Arnérs (2009) bok om barns inflytande i förskolan grundas på ett utvecklingsarbete. Här dis-

kuteras bland annat vuxnas förhållningssätt gentemot barn utifrån olika perspektiv. Frågan 

lyfts hur lärare kan förstå det egna agerandet i mötet med barn och andra vuxna i förskolan. 

Arnér menar på att alla lärare har en teori som ligger bakom det praktiska handlandet om det 

arbete de utför. Denna teori menar hon är avgörande för hur ens arbete planläggs och utförs. 

Vidare förklarar Arnér att denna teori kan vara omedveten och att den måste medvetandegöras 

om den ska kunna användas som ett verktyg i verksamheten. I utvecklingsarbetet visade det 

sig att lärarna kände sig stärkta i sin yrkesroll och kunde ifrågasätta sitt arbetssätt efter att de 
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blivit medvetna om sina teoretiska perspektiv och fått förståelse för sambandet mellan teori 

och praktik. Anledningen till att jag lyfter in det här är att jag i min studie är intresserad av att 

studera de bilder av barn som framkommer i pedagogernas berättelser om sitt arbete med bar-

nen. Resonemanget här ovan speglar en aspekt som är utav vikt i synen på barn.  

Persson (2010) undersöker hur pedagoger arbetar med demokratiutveckling i förskola och 

skola. En fråga som Persson ställer sig är vad det är som får pedagogerna att handla på ett 

visst sätt i strävan efter att utveckla en demokratisk verksamhet. Resultatet visar att samhälle-

liga värderingar, särskilda pedagogiska idéer, egna övertygelser om behov samt olika slags 

reaktioner på samhällets utveckling var några av de aspekter som hade inverkan på hur peda-

gogerna arbetade med demokratiuppdraget. Andra drivkrafter som framkom var personliga 

och professionella utmaningar samt olika gruppers förväntningar på pedagogerna. Effekter av 

undervisningen som syntes hos barnen och eleverna samt tydliga förväntningar från kollegor 

ansågs även vara betydelsefulla för hur arbetet framskred. Perssons studie blir intressant i 

förhållande till min egna då den erbjuder sätt att förstå vuxnas förhållningssätt till faktorer 

som förknippas med bland annat barns inflytande. 

Shier (2001) pekar på att forskning visar att barn ofta vill ha mer att säga till om när det gäller 

områden som berör dem. Dock menar han att det kan finnas många anledningar till att barnen 

inte uttrycker sina åsikter. Anledningar till detta kan vara att barnen är blyga, har lågt självför-

troende eller inte är vana en kultur där de blir lyssnade på. Shier menar därför att vuxna som 

arbetar med barn aktivt måste möjliggöra för barns uttryckande av sina åsikter genom att vara 

positiva och stötta barnen när de gör sina röster hörda. 

Med den här presentationen av olika synsätt på- och bilder av barn har jag velat visa på den 

mängd av uppfattningar av barn som kan förekomma och hur synsätten och bilderna kan vara 

ett sätt att förstå pedagogers arbete med barn i förskolan. Jag har även velat visa på att dessa 

bilder av barn kan hänga nära samman med hur pedagoger förhåller sig gentemot barnen. Att 

synen på barn beror av den människosyn man bär på. På det här sättet förhåller jag mig till 

barnsyn och bilder av barn i den föreliggande studien. Att förhållningssättet till människor är 

något som talar om hur vi faktiskt ser på dem. Detta ligger i linje med det jag önskar studera, 

nämligen pedagogernas berättelser om sitt arbete med barn i relation till de bilder av barn som 

framkommer. 
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Utgångspunkter 

I det kommande kapitlet förklarar jag studiens utgångspunkter. Jag kommer dels att förklara 

hur jag förhåller mig till insamlad empiri, då jag särskilt vill tydligöra detta med tanke på den 

kontext jag samlat in den i. Jag lyfter även de teoretiska perspektiv på barn som studien tar 

avstamp i och modellen Pathways to participation (Shier, 2001) som jag använt mig av för att 

analysera på vilket sätt den verksamhet pedagogerna talar om möjliggör för barns inflytande.  

 

Att förstå andras perspektiv 

Johansson (2003) lyfter något som förklarar hur jag har valt att förhålla mig till min empiri. I 

en diskussion om att närma sig barns perspektiv lyfter hon ett fenomen som jag anser stämma 

in på närmandet av alla människors perspektiv. Johansson framhåller att vi i stävan efter att ta 

ett barns perspektiv alltid är begränsade av egna erfarenheter, uppfattningar och antaganden. 

Jag är medveten om att jag i mötet med de människor jag har intervjuat riskerar att misstolka 

deras uttalanden på grund av mitt egna perspektiv på exempelvis inflytande och barn. Johans-

son tolkar i sitt framskrivande av ett barns perspektiv Merleau-Ponty: 

 

Samtidigt kan vi aldrig fullt ut förstå andra människor, säger Merleau-Ponty. Det finns alltid något 

kvar hos den andre som vi inte kan få tillgång till (refererad till i Johansson, 2011, s. 59).  

 

Det här innebär att jag inte kan uttala mig om hur något är, men jag har en strävan att förstå 

dessa pedagogers berättelser. Lenz Taguchi (2012) stärker Johanssons uttalande ytterligare 

och lyfter det faktum att vi ser utifrån de perspektiv som omger oss och som vi tränats i att se 

utifrån. Som jag förstått det syftar Lenz Taguchi på de mer omedvetna föreställningarna som 

jag som människa bär på, och hur dessa påverkar mitt förhållningssätt till det jag möter. Det 

jag vill visa på är risken med dessa införlivade föreställningar och hur svårt det kan vara att 

tydliggöra dem för sig själv.  

 

Teoretiska perspektiv 

Ett barnrättsperspektiv 

Den här studien tar sin utgång i ett barnrättsperspektiv. Det innebär att barn i den här studien 

ses som bärare av rättigheter. Hägglund, Quennerstedt och Thelander (2013) skriver i sin 

översikt fram att de ser på barnet som en fullvärdig människa med förmåga och kompetens att 

lära, agera och påverka sin utbildning. Det här är något jag förhållit mig till i studien och ut-

gått ifrån när jag tolkat min empiri. Jag har intresserat mig för hur inflytande tar sig uttryck i 
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fem pedagogers berättelser om sitt arbete med barn och vilka bilder av barn som framkommer 

i deras berättelser om arbetet med barnen. Jag undersöker alltså pedagogernas utsagor om 

arbetet med barnen i relation till synen på barn som bärare av rättigheter. Den här studien ut-

går ifrån en förståelse av inflytande som en rättighet (Emilson, 2008; Ribaeus, 2014). Det 

menas att i den här studien anses barnet ha rätt att utöva inflytande över den verksamhet hen 

är en del av och att det blir de vuxnas ansvar att möjliggöra för det. Inflytande förstås som ett 

reellt inflytande där barnen har en faktisk påverkan på verksamheten. Lenz Taguchi (2012) 

lyfter en viktig aspekt om barnet som rättighetssubjekt. Hon menar här på att vi aldrig kan ha 

som avsikt att sträva efter att förstå vad eller vem ett barn är. Åberg och Lenz Taguchi stärker 

det här ytterligare i en diskussion om barn utifrån ett rättighetsperspektiv, ”alla barn har rätt 

att förstås på flera olika sätt” (2005, s. 20). Detta blir även relevant för mig att förhålla mig till 

i tolkningen av min källdata. Jag kommer nu att gå vidare med att förklara en modell som 

grundar sig på konventionen om barnets rättigheter.  

 

Pathways to Participation (Shier, 2001) 

Studien tar som jag nämnt ovan sin utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv. För att enklare 

kunna studera pedagogernas berättelser om sitt arbete med barnen i relation till inflytande har 

jag använt mig av Shiers modell Pathways to participation. Modellen grundar sig på artikel 

12 i konventionen om barnets rättigheter och är tänkt att vara en hjälp för organisationer eller 

enskilda att kartlägga hur de arbetar med barns inflytande (Shier, 2001). Modellen baseras på 

fem deltagarnivåer:  

 

1. Children are listened to 

2. Children are supported in expressing their views  

3. Children´s views are taken into account 

4. Children are involved in decision-making processes  

5. Children share power and responsibility for decision-making 

 

(Shier, 2001, s. 110) 

 

För att tydliggöra vilken grad av barns deltagande en person eller organisation möjliggör för 

identifieras tre steg av deltagande i modellen. Shier kallar dessa ”openings, opportunities och 

obligations” (2001, s. 110). En opening eller öppning uppstår då exempelvis en organisation 

har som avsikt att arbeta utifrån en viss deltagarnivå. Ett exempel kan vara då en organisation 

bestämmer sig för att de är beredda att lyssna till barnen. Ansvaret att uttrycka en åsikt ham-

nar i det här steget hos barnen (Shier, 2001). I det här steget ställs frågan om huruvida man är 

beredd att lyssna till barnen. Shier pekar på att det är det här som särskiljer steg 1,en opening 

från steg 2, en opportunity (möjlighet). En möjlighet uppstår då organisationen inte enbart har 

för avsikt att arbeta med att lyssna till barnen utan praktiskt gör det. Här arbetar organisation-

en på ett sätt som möjliggör för att barnen blir lyssnade till. I steg 2 kanske organisationen 

möjliggjort för att lyssna till barnen genom att exempelvis avsätta tid till samtal med barnen 

eller att de verksamma inom organisationen gått en kurs i hur man kan möjliggöra för att ak-

tivt lyssna till barn. I det här steget ställs frågan om man har uttänkta idéer eller aktiviteter 

som möjliggör för barnens inflytande utifrån de olika deltagarnivåerna. Steg 3 som Shier kal-
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lar obligations, alltså skyldigheter, etableras när den tänkta organisationen är förpliktigade att 

arbeta utifrån en vidd deltagarnivå. Här är exempelvis organisationen förpliktigad att lyssna 

till det barnen har att säga. De verksamma är skyldiga att lyssna till barnen och ta deras röster 

på allvar. 

 

Modellen ser alltså så ut att en enkel fråga ställs utifrån varje steg och varje deltagarnivå, för 

att den som använder modellen enkelt ska kunna kartlägga vart i processen de för tillfället 

befinner sig och vilket steg som blir det nästa. Exempelvis ser frågan på första steget utifrån 

deltagarnivå 3, Children´s views are taken into account, ut så här: Are you ready to take child-

ren´s views into account? (Shier, 2001, s. 111). Frågan översatt till svenska är ungefär: Är du 

beredd att räkna med barns synpunkter?  

 

Modellen är tänkt att användas inom organisationer för att kartlägga nivån av barns delta-

gande och inflytande. Genom att svara på de olika frågorna är det meningen att kartlägga vart 

i processen man befinner sig och identifiera vilket steg som blir det nästa. I den här studien 

används modellen dels genom att Chuka, Sano, Palmo och Tencho under intervjuerna har fått 

reflektera om sitt arbete med barnen i relation till modellen. Modellen används även i ana-

lysen av empirin genom att pedagogernas berättelser om sitt arbete med barnen sätts i förhål-

lande till modellen för att tydliggöra arbetet med barns inflytande utifrån ett rättighetsperspek-

tiv. I resultatet framkommer det av pedagogerna att förskoleavdelningarna inte utgår från 

några styrdokument. Därför kommer modellens tredje steg obligations, som finns på varje 

deltagarnivå, inte nämnas då det steget syftar till att det finns framskrivna skyldigheter inom 

organisationen. Både Indien och landet jag kallar Ganja har ratificerat barnkonventionen 

(Unicef, 2014), vilket gör modellen relevant att förhålla resultaten till. 
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Metodologisk ansats och val av metod 

Metod  

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer för att söka svar på mina frågeställningar. Från en 

början fann jag det dock intressant att ta mig an mitt syfte utifrån livsberättelseansatsen som 

metod. Faraday och Plummer (enligt Bryman, 2011) ser livsberättelser som ett sätt att närma 

sig en persons inre upplevelser. En av anledningarna till att jag slutligen valde att utgå ifrån 

kvalitativa intervjuer var att jag och pedagogerna jag intervjuade inte hade engelskan som 

förstaspråk. Jag antog utifrån detta att missförstånd kunde vara något som skulle kunna uppstå 

under samtalen. Därför ansåg jag det mer lämpligt att utgå från mer framskrivna frågor för att 

fokusera samtalet till specifika områden. Något annat som jag förstått är viktigt utifrån livsbe-

rättelseansatsen är tiden (Löfgren, 2014). Att etablera en ömsesidig grund där båda är intresse-

rade av studien tar troligtvis några timmar. Just den tiden trodde jag mig inte ha.  

Att utgå från kvalitativa intervjuer innebar i det här fallet ett mer passande sätt att närma mig 

studiens syfte. Bryman (2011) lyfter att i kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den in-

tervjuades åsikter och upplevelser. Det här är något som stämmer väl överens med min studie, 

då jag har intresserat mig för hur inflytande tar sig uttryck i fem pedagogers berättelser om sitt 

arbete med barn och vilka bilder av barn som framkommer i deras berättelser om arbetet med 

barnen. Bryman (2011) menar på att det eftersträvansvärda i kvalitativa intervjuer är att de är 

dynamiska och rör sig i olika riktningar för att fånga det intervjupersonerna finner betydelse-

fullt. Furgerson och Jacob (2012) stärker det här och menar på att ”when we interview, we ask 

people to share their stories” (s. 1). De pekar också på det användbara med att utgå ifrån frå-

gor som börjar med en fras i stil med ”tell me about...” (s. 4). Detta för att möjliggöra för den 

intervjuade att leda frågan i de riktningar hen finner relevant och i en förlängning kunna 

komma med vinklar som jag som intervjuare inte från början tänkt på. Just detta ligger väl i 

linje med studiens syfte eftersom jag ville ta del av några pedagogers berättelser, deras erfa-

renheter och upplevelser om sitt arbete med barn. Att använda mig av mer öppna frågor i stil 

med exemplet här ovan upplevde jag att var av stor vikt under samtalen, då jag tror att inter-

vjupersonerna uppfattade mig som intresserad och att de, när de förstod frågornas form, 

slappnade av.  

Att jag valde just kvalitativa intervjuer som intervjuform ligger även i linje med de synsätt 

som jag valt ta mig an min data. Genom att undvika att förbereda för ett mer fast frågeschema 

möjliggörs i utsträckning för intervjupersonernas egna berättelser (Furgerson & Jacob, 2012). 

Det leder till att de deltagande får möjlighet att lyfta sådant de tycker är intressant och viktigt. 

Sådant som jag skulle begränsa om jag använt mig av exempelvis strukturerade intervjuer 

som form. Bryman (2011) menar på att strukturerade intervjuer återspeglar forskarens intres-

sen istället för de intervjuades berättelser. Att använda sig av mer slutna frågor innebär att jag 

som forskare är mer förutbestämd kring de svar jag vill ha. Lenz Taguchi (2012) skulle be-

nämna strukturerade intervjuer som en mer stratifierad form av samtal. Där stratifierad inne-

bär strukturen av vad som möjliggörs i en viss situation. Att det finns ett visst sätt för hur nå-

got ska utföras på i en viss situation. Jag vill ge ett exempel sett till slutna och öppna frågor. 

En sluten fråga möjliggör för svar utifrån olika svarsalternativ, alltså blir det en högre grad av 
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stratifiering. En öppen fråga möjliggör för svar med egna ord och det man själv refererar till, 

lägre grad av stratifiering.  

Att ha ett frågeschema (se bilaga 2-5) att förhålla mig till var dock utav vikt för att inte låta 

samtalet bli alltför spretigt och undvika att det tog riktningar som jag inte ämnade undersöka. 

Samtidigt var det viktigt att de frågor jag ställde öppnade upp för intervjupersonernas egna 

berättelser. Då skolan varken förhåller sig till en läroplan eller konventionen om barnets rät-

tigheter har jag inte kunnat skapa en förförståelse som skulle kunna vara av hjälp i utforskan-

det av det tänkta området. Med förförståelse menar jag en tidigare förståelse kring den speci-

fika skola jag utförde min studie på. Ett jämförande exempel kan vara om jag istället hade 

utfört min studie på en förskola som vilar på Skolverkets läroplan. I det fallet hade jag från 

början haft Skolverkets bild av barns inflytande och vilka mål förskolan ska sträva efter. Det 

här var något som ytterligare kommit att stärka mitt val av metod. De förhållandevis öppna 

frågor jag ställt kring de ämnen jag önskat undersöka, har möjliggjort för mig att ta del av 

pedagogernas berättelser och erfarenheter kring vad exempelvis inflytande innebär för dem. 

Genom att använda mer öppna frågor om bland annat inflytande har jag strävat efter att 

kringgå att min uppfattning om vad inflytande innebär ska synas alltför väl i intervjuerna. I 

mina frågor har jag försökt närma mig pedagogernas berättelser om sitt arbete med barnen. 

Det har jag gjort genom att skriva fram tre olika frågescheman (se bilagor). Frågorna är kopp-

lade till vad jag fann relevant att fråga intervjupersonerna om, utifrån deras varierade arbets-

områden. Ett exempel på detta är att jag har valt bort att fråga förskolechefen om hans under-

visning eftersom han inte undervisar. Två av intervjuerna kompletterades med en uppfölj-

ningsintervju, då jag fann delar i min empiri som jag inte förstod (se bilaga 5). Dessa inter-

vjuer utfördes med Sano och Cuka (se presentation i urval). 

En utgångspunkt i studien är synen på barnet som bärare av rättigheter. Där konventionen om 

barnets rättigheter och artikel 12 ligger till grund. Här lyfts barnens rätt till att uttrycka sig 

(Unicef, 2009). Frågeställningarna hänger nära samman med den här utgångspunkten då det 

jag ämnar undersöka är hur inflytande tar sig uttryck i fem pedagogers berättelser om sitt ar-

bete med barn och vilka bilder av barn som framkommer i deras berättelser om arbetet med 

barnen. Eftersom det har varit pedagogerna som stått i fokus har det blivit naturligt att foku-

sera dem i studien. Då jag har använt mig av intervjuer som metod blir det viktigt att även 

lyfta hur jag ser på de utsagor min empiri består av, det har jag tydliggjort i kapitlet om teore-

tiska perspektiv.  

 

Urval 

Den verksamhet jag har studerat ligger i Indien i ett område som jag kallar Ranj. Ett tusental 

människor från ett land som jag kallar Ganja lever i exil där. Anledningen till att min studie 

förlades i Ranj var att några bekanta skulle utföra ett utbildningsprojekt på en skola där. Mina 

bekanta hade redan en etablerad kontakt med skolan och det har även möjliggjort för min väg 

in.  

Ockupationen av Ganja och flykten till Ranj gav till följd att många barn blev föräldralösa. 

Skolan upprättades till följd av detta och var från början ett hem för de föräldralösa barnen. 
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Idag går omkring 1750 elever på skolan som även fungerar som internat för de flesta barnen. 

Många av barnen är föräldralösa eller har föräldrar på långt avstånd. Lärarna på skolområdet 

arbetar starkt för att upprätthålla den kultur de förknippar med landet Ganja och föra den vi-

dare till barnen. Något som påbjuds av de dokument skolan råder under. Detta görs bland an-

nat genom språkundervisning samt inslag som sång, dans, musik, klädsel, yoga och meditat-

ion.  

De fem personer jag har intervjuat arbetar på olika områden i skolan. Eftersom studien inrik-

tas på barn i förskoleåldern har jag sökt personer som har anknytning till de yngsta barnen. 

Fyra av intervjupersonerna har kopplingar till det de kallar pre-primary school eller Montes-

sori-section, som motsvarar det som i Sverige kallas förskola och en av intervjupersonerna 

arbetar i class one som motsvarar förskoleklassen. Jag använder i fortsättningen orden Mon-

tessori- section eller förskola för verksamheten som berör tre- femåringarna och förskoleklass 

för barnen i sexårsåldern. Studien fokuserar pedagogers berättelser om barn i åldern 3- 6 år. 

Skolan i stort styrs av en rektor medan förskolan styrs av en förskolechef. Förskolan på det 

här skolområdet är enligt min uppfattning mer inriktad på undervisning än lek. Lärarna som 

deltar i studien arbetar på samma skola men i olika förskolor. Här nedan följer en presentation 

av de fem personer som deltagit i studien. Namnen är fingerade.  

Sano är förskollärare och arbetar med barn i åldern 3-5. Hon är 49 år och har arbetat som lä-

rare i 24 år. Förskollärare i verksamhet 1. 

Palmo är förskollärare och arbetar med barn i åldern 3-5. Hon är 41 år och har arbetat som 

lärare i 18 år. Förskollärare verksamhet 2. 

Tencho är förskolechef. Han har tidigare arbetat som lärare med barn i åldern 3-5. Han är 56 

år.  

Chuka är lågstadielärare och arbetar med barn i åldern 6-10 år. Hon är 48 år.  

Gorjo är i grunden förskollärare men arbetar som Montessori- utvecklare, då han fördjupat 

sig mycket inom Maria Montessoris pedagogik. Han är 56 år.   

Jag har inte kunnat urskilja i empirin hur länge Tencho, Chuka och Gorjo arbetat som lärare. 

 

Genomförande 

Den 8/3-2014 träffades jag, min kontaktperson och rektorn på skolan. Vi hade ett kort samtal 

på rektors kontor i Ranj. Rektor och jag bokade i samband med detta in ytterligare ett möte 

för ett slags lämplighetsintervju med mig. Den 11/3-2014 träffades jag och rektor åter. Samta-

let fokuserade vem jag var och syftet med den föreliggande studien samt min vilja att få ta del 

av den verksamhet som bedrivs för de yngre barnen. Rektor berättade även en del om skolan. 

Under samtalet kontaktade rektor Tencho, som är chefen för förskolorna och jag fick träffa 

Tencho samma dag. Vi beslutade om att jag skulle starta upp med att observera och ta del av 

två olika förskoleverksamheter i ca två veckor framöver. Efter det skulle jag avlägga tid till 
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min studie. Mellan den 12/3- 15/3-2014 tog jag del av verksamhet 1 och mellan den 17/3-

22/3-2014 tog jag del av verksamhet 2. Deltagandet i den fysiska verksamheten har inget att 

göra med min studie, men har möjliggjort för mig att skapa en bild av den kontext intervju-

personerna ingår i. Jag deltog även i övriga skolaktiviteter så som en aktivitetsdag för barnen. 

Mellan den 24/3- 28/3-2014 planerades och genomfördes intervjuerna. Jag intervjuade de två 

förskollärarna för de förskoleverksamheter jag tagit del av, samt en lärare för barn i sexårsål-

dern. Jag intervjuade även förskolechefen och chef för utveckling av skolorganisationens 

Montessorisektion. Både förskolechef och chef för utvecklingen av skolans Montessoripeda-

gogik har tidigare arbetat som lärare för barn i förskoleåldern. De två veckorna som jag fick ta 

del av verksamheterna gav mig en värdefull inblick i hur undervisning kan gestaltas på områ-

det.  

När det var dags för genomförandet av intervjuerna tog jag kontakt med de olika personer jag 

önskade samtala med genom att söka upp dem och fråga om de kunde tänka sig att delta i min 

studie. En person, en musiklärare, dök inte upp trots avtalad tid två gånger. Gorjo, chefen för 

utveckling av Montessori-pedagogiken valde istället att delta. Innan den första intervjun for-

mulerade jag ett antal frågor som jag ansåg kunde närma sig svaret på mina frågeställningar. 

Jag formulerade även ett samtyckesbrev (se bilaga 1). Här förklarar jag studiens syfte, etiska 

riktlinjer samt varför jag finner det nödvändigt att spela in samtalet. Brevet innehåller även en 

del där deltagarna får möjlighet att tacka ja eller nej till medverkande samt en del där de skri-

ver under om de väljer att delta. Jag konstruerade även tre frågescheman (se bilaga 2-5) som 

stöd till intervjuerna. Här skrev jag ner intervjufrågorna samt annat som jag skulle lyfta. Det 

var av vikt att ha dessa frågescheman dels för att komma ihåg de frågor jag skulle ställa men 

också för att påminna mig själv om att fråga om intervjupersonerna undrade över något både 

innan och efter intervjun. Jag ville även vara säker på att komma ihåg att lämna ut kontakt-

uppgifter och öppna upp för frågor utifrån samtyckesbrevet. Innan intervjuerna gjorde jag 

några provinspelningar med diktafonen, gick igenom funktioner och laddade upp med extra 

batterier. Anteckningsblock och penna fanns även med vid intervjutillfället.  

Intervjuerna med Tencho, Chuka och Gorjo genomfördes enskilt medan intervjuerna med 

Sano och Palmo genomfördes med dem i samma rum. En halvtimme till en timmes tid avsat-

tes i förväg till samtalen och samtalen tog mellan 20- 45 minuter. Deltagarna bestämde plats 

för mötena och jag kom dit till avsatt tid. Sano och Palmo förlade samtalet till Sanos klass-

rum. Chuka, valde ett rum i ett bibliotek. Förskolechefen, Tencho, intervjuades på sitt kontor 

och chefen för Montessoriutvecklingen, Gorjo, förlade samtalet till sitt arbetsrum. Varje in-

tervju började med att jag informerade deltagarna om studiens syfte, deras rättigheter och 

mina skyldigheter som forskare. De fick i lugn och ro läsa igenom samtyckesbrevet och ställa 

frågor innan vi påbörjade själva intervjun. Under den första intervjun, som var tillsammans 

med Sano, tog jag stödanteckningar för att komplettera det som sades. Detta var dock inget 

jag fortsatte med då jag fann det viktigare att hålla ögonkontakt med personen jag samtalade 

med. På så sätt kunde jag tydligare visa mitt intresse och jag upplevde att stämningen blev 

mer lättsam. Intervjutillfället med Sano och Palmo behöver förklaras närmare då båda satt 

med under den andres samtal. Sano intervjuades först och under det samtalet talade endast jag 

och hon. Under samtalet med Palmo vände sig Palmo till Sano ett par gånger för att få hjälp 

med översättning. Då jag frågade Palmo vad hon tyckte var viktigt att tänka på som lärare i 

mötet med barnen hänvisade hon delvis till Sanos svar och svarade även själv.  
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Bearbetning av data 

Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram att forskningsprojekt som utgår ifrån empiriskt material 

bör formas utifrån strukturerad och kritiskt analyserad insamlad data. Jag tänker här redogöra 

för hur jag gått till väga i analysen av insamlad empiri. Den sammanlagda inspelningstiden för 

de fem intervjuerna är 1h och 57 minuter. Efter varje samtal har jag lyssnat igenom inspelad 

data och transkriberat det genom att skriva ned vad som sägs i ett dokument på min dator. Jag 

har lyssnat på ljudinspelningen och sedan ordagrant skrivit ned vad de olika personerna säger. 

Jag har skrivit ned när personerna gör olika ljud som att skratta, harkla sig och tveka. Jag har 

även antecknat när något som sägs är ohörbart och när jag misstänker att ett missförstånd upp-

stått. I de fall jag uppfattat att en utsaga har förstärkts av en gestikulering eller liknande har 

jag antecknat det. Ett exempel på detta är när någon har himlat med ögonen i följd av ett utta-

lande eller pekat på något.  

Efter transkriberingen gick jag vidare med att koda materialet. Jag började med att utifrån 

mina frågeställningar skriva fram några övergripande teman. Detta för att göra materialet mer 

hanterbart. Därefter tilldelades varje tema en färg. Jag klistrade in alla transkriberingar i ett 

dokument och började sedan läsa igenom materialet. Då jag upptäckte något som verkade 

relevant i förhållande till mina teman markerade jag detta med aktuell färg. Jag har på det här 

sättet gått igenom mitt material ett flertal gånger för att inte riskera att missa något. Temana 

mynnade i vissa fall ut till underkategorier. För att konkretisera det hela ska jag ge ett exem-

pel. I ett första steg benämnde jag ett tema ”inflytande”. Därefter läste jag igenom det tran-

skriberade materialet och markerade alla frågor och uttalanden med grön färg som kan relate-

ras till det som jag tycker mig förstå som någon grad av inflytande. Proceduren upprepades 

utifrån temat barnsyn och bilder av barn och så vidare. På så sätt har jag fått en mer överskåd-

lig bild av mitt material. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) förklarar kodning som ett första 

steg i analysfasen som syftar till att göra den insamlade och textbaserade källdatan mer lätt-

hanterlig. Jag fann utöver dessa teman intressanta ämnen att ta upp till diskussion, men som 

inte har med mina frågeställningar att göra. Som jag har förstått är detta ännu ett forskningens 

dilemma. Att begränsa sig är av verklig vikt för att inte stanna upp för länge på de sidospår 

som erbjuds. 

 

Etiska ställningstaganden  

Jag använder mig av kvalitativa intervjuer som metod. I min undersökning har jag förhållit 

mig till individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002) för att säkerställa de deltagandes rättig-

heter samt mina skyldigheter som forskare i den utövade studien. Vetenskapsrådet (2002) 

lyfter i dokumentet Forskningsetiska principer fyra övergripande krav utifrån individskydds-

kravet. Här går jag djupare in på hur jag förhåller mig till dessa. 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) syftar till att skydda de deltagande från att 

uppgifter om dem sprids till obehöriga. Det rapporterade materialet ska inte heller kunna 

kopplas till personer utan vara oidentifierbara. Genom att använda mig av fiktiva namn på de 

personer jag intervjuat, den skola och det område jag utfört studien på undviker jag att de del-

tagandes identitet avslöjas. Informationskravet (ibid) innebär att jag som forskare delger stu-
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diens syfte till de som berörs av undersökningen och samtyckeskravet (ibid) innebär att delta-

garna informeras om att medverkande är frivilligt. De deltagande har innan intervjun fått ta 

del av studiens syfte, att det är valfritt att medverka samt att de, närhelst de vill, kan avbryta 

samtalet. Det fjärde kravet är nyttjandekravet (ibid) som handlar om att den data jag samlat in 

enbart får användas till det presenterade forskningssyftet. Jag har innan intervjun bett om till-

stånd att få spela in samtalet samt berättat att materialet enbart kommer att användas i den 

rapport som föreligger och sedan raderas. Jag har innan och efter intervjun öppnat upp för 

eventuella frågor från de medverkande och bett dem att kontakta mig om de kommer på något 

i efterhand. Alla deltagare har skriftligen samtyckt till sitt deltagande i studien. Rektor för 

aktuellt skolområde har informerats och godkänt studiens utförande och personalens medver-

kande. Jag har i min studie förhållit mig till ovan beskrivna krav och informerat om dem i det 

samtyckesbrev (Se bilaga 1) berörda tagit del av. I samma brev hämtade jag även samtycke 

till användningen av diktafon för att spela in samtalen.  

Något som jag anser är av största betydelse att poängtera är vikten av att låta de människor jag 

möter själva identifiera vad som är deras kultur och identitet (Lunneblad, 2008). Jag har för-

hållit mig till det här genom att inte tillskriva intervjupersonerna egenskaper som de själva 

inte lyfter fram. Det här gestaltas bland annat i mina frågor där jag låter intervjupersonerna 

berätta om sina upplevelser utifrån studiens teman. Studien har inte en jämförande ansats utan 

undersökningen syftar till att se hur just dessa pedagoger berättar om sitt arbete med barn. Jag 

har valt att inte lägga särskilt stort fokus vid var empirin är insamlad, med det menar jag att 

det land jag utfört studien i inte är bärande för studiens resultat och diskussion.  
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Resultat 

Jag kommer att gå vidare med att skriva fram resultatet av analysen. Resultatet är uppdelat i 

två huvudteman, inflytande samt barnsyn och bilder av barn. Mina frågeställningar ligger som 

grund till det resultat som presenteras. I resultatet finns både utdrag från empirin med och 

även min förståelse av utdragen. För att yttrandena ska bli tydligare har jag i vissa fall korri-

gerat grammatiken. De ord jag själv skrivit till har satts inom parentes för att läsaren ska veta 

vad som lagts till. I de fall jag inte har uppfattat ljudupptagningen sätter jag ordet ohörbart 

inom parentes. Då jag själv finns med i exemplet skriver jag ut mitt namn, Caroline. Jag sätter 

alla namn inom parentes efter utdragen från transkriberingarna. Eftersom utdragen är på eng-

elska följer jag upp med en översättning efter varje exempel. Utsagorna om inflytande och 

perspektiven på barn flyter i vissa fall ihop, vilket stärker det jag tidigare lyft angående att 

dessa begrepp hänger nära samman och beror på varandra. Syftet med min studie är att genom 

samtal med fem pedagoger i en förskola i Indien undersöka hur inflytande och perspektiv på 

barn kommer till uttryck i deras berättelser om arbetet med barnen. 

 

Barns inflytande i förskolan 

I det följande presenterar jag resultatet genom att illustrera med hjälp av några utdrag från 

empirin som besvarar studiens frågeställningar om vad inflytande innebär för pedagogerna, 

hur pedagogerna möjliggör för barnens inflytande i utformandet av verksamheten samt på 

vilket sätt barnens intressen tas till vara på i verksamheten.  

 

Pedagogernas definition av begreppet inflytande 

När jag ställde frågan till Sano, Chuka och Palmo om vad inflytande innebär för dem svarade 

de att inflytande handlar om den påverkan vuxna kan ha på barnen. Att som lärare föregå med 

gott exempel och även att ge goda exempel verkar vara av vikt för dem alla. Sano och Chuka 

lyfter det nödvändiga i att vara försiktiga i närheten av barnen och att som vuxna tänka på vad 

de talar med barnen om och hur de beter sig. Till exempel menar Sano att:  

 

Aah influence.. Actually for the small children they really look to adults. You know for example if I 

wear all this bright bright colors and have bright bright nail polish or something like that then all the 

children will give attention (to that). Their attention will be your clothes and your nail polish and your 

makeup things… and they won´t study much... You know, so we should be, teachers should be very 

simple and don´t wear to much bright so when we teach them they won´t lose their attention to the 

clothes and this things. And then adults should behave towards… with the children (we should) be 

very carefully. (Sano) 
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Sano menar på att barn ser upp till vuxna. Hon ger ett exempel på att om hon som lärare klär 

sig i färgglada kläder och använder färgglatt nagellack kommer barnen att uppmärksamma 

det. Barnen kommer att glömma bort att studera på grund av attributen läraren bär. Hon berät-

tar att man som lärare bör vara enkelt klädd och inte använda attribut som är alltför färgstarka. 

Vidare berättar hon att vuxna ska uppföra sig i närheten av barnen och vara försiktiga med 

barnen. Chuka ger en liknande bild: 

 

Influence means for me as a teacher… for me it´s like if I do something bad it influences the children. 

(Chuka) 

Okay. (Caroline) 

So that is the word for me… Influence means as an example I have to show them (the children) 

examples. So my example should be the good one. Like a mother, if the mother is drinking and 

shouting at home it will influence the child and the child cannot (focus on the) studying at school. 

(Chuka) 

 

Chuka menar på att inflytande innebär att om hon som lärare gör något som anses vara dåligt 

kommer det att ha inflytande på barnen. Hon menar att hon måste ge barnen goda exempel. 

Vidare ger hon ett exempel på hur inflytande kan gestaltas och berättar om hur en mamma 

som i hemmet dricker alkohol och skriker på barnet kommer påverka barnet så att det inte kan 

fokusera på studierna i skolan.   

Det förefaller vara viktigt för Sano att som lärare tänka på att klä sig enkelt och inte använda 

färgglada attribut då det kan störa barnen i deras studerande. En tolkning jag gör av det peda-

gogerna berättar är att de ser på barn som i behov av att skyddas från den omgivande vuxen-

världen. Även Chuka framställer barnet som i behov av skydd och utan möjlighet att kunna 

avgöra vad som är gott och ont uppförande. Deras inflytande och påverkan på barnen verkar 

vara något som de som lärare måste vara ständigt medvetna om för att inte riskera att överföra 

oönskade egenskaper till barnen. De goda exemplen är avgörande. I en kompletterande inter-

vju bad jag Sano att förklara inflytande utifrån barnen och hur det skulle kunna gestaltas. Hon 

svarade då att barnen också kan utöva inflytande och menar på att de lätt tar efter negativa 

beteenden från varandra.  

 

Barnens inflytande i verksamheten 

I analysen framkommer även en annan sida av begreppet inflytande som handlar om hur bar-

nen görs delaktiga i den praktiska verksamheten. Dessa utsagor förknippas med de frågeställ-

ningar som har att göra med om hur barnens intressen tas till vara på och hur verksamheten 

möjliggör för barnens inflytande. Här har jag ställt frågor som handlar om barnens idéer och 

intressen och hur dessa tas tillvara på i utformningen verksamheten. 
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Samtliga verksamma lärare resonerar på liknande sätt när det gäller hur barnens intressen tas 

till vara på i verksamheten och hur barnet görs delaktigt och får möjlighet att utöva inflytande. 

Inflytande och delaktighet verkar iscensättas genom att barnen får tid avsatt till att göra egna 

och fria aktivitetsval, dessa förläggs enligt utsagorna till eftermiddagen. Följande uttalande 

från Sano exemplifierar detta:  

 

So after lunch we will say “now you can do whatever you want” so we don´t force them you know 

(syftar på att skriva). In the morning we do a little bit harsh with them, with the reading and writing 

and after lunch we do drawing sometimes playing and today I thought because it´s very nice sunshine 

we take children outside… (Sano) 

 

Sano berättar här om hur hon och hennes kollegor delar upp förskoledagen. Efter lunch får 

barnen göra ”vad de vill”. Hon berättar i samma mening att de dock inte tvingar barnen till att 

skriva om de inte vill. Vidare berättar hon att på morgonen arbetar de lite hårdare med läsning 

och skrivning och efter lunch får barnen rita eller leka och ibland om det är fint väder gör de 

någon aktivitet utomhus. Här syftar Sano på att barnen får möjlighet att välja aktivitet själva 

efter lunch. Palmo visar även hon på hur dagen är uppdelad. 

 

After lunch (I say) “now, it is your time, what do you want to do?” And they like toys. (Palmo) 

 

Palmo berättar att hon efter lunch brukar säga till barnen att ”nu är det er tid, vad vill ni 

göra?” Hon berättar att barnen gillar leksaker. Tencho erbjuder ett annat alternativ till att göra 

barnen delaktiga och utöva inflytande i verksamheten. Han pekar på att lärarna genom att 

undersöka vad barnen är intresserade av kan uppmuntra till lärande och utveckling. Att 

lärandet kan grundas på barnens fria val av aktiviteter. Tencho berättar: 

 

 If some children say “I want to do some painting” then it is ok they can to do this. And we (get?) 

(ohörbart) the things, we give them the color pencil and paper and we do not say that you write this 

and that, only the children can write what they want. (Tencho) 

Do you think that this is important for the children? (Caroline) 

Tencho: Yes it is important.  If they draw some hills and river (ohörbart) “if you draw like this it will 

be very beautiful”… like that… (Tencho) 

 

Tencho berättar att om något barn säger att det vill måla så kan de få göra det. Lärarna hämtar 

då färg, penslar och papper. De låter barnen måla det de själva vill. Jag frågar om han tror att 

det är viktigt för barnen att få göra det, varpå Tencho svarar att det är det. Han berättar att om 

barnen exempelvis målar berg och en flod kan läraren vägleda barnet genom att ge förslag på 

hur barnet kan utveckla det hen målar för att det ska bli riktigt vackert. Barnen får enligt Ten-
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cho möjlighet att välja aktiviteter själva. De ges även inflytande i hur aktiviteten ska utföras 

samtidigt som aktiviteten ses som en källa till utveckling. Här fokuseras den potential och 

utveckling som kan finnas i det tänkta barnets teckning. Här verkar inflytande möjliggöras 

genom att barnet kan välja en aktivitet som intresserar barnet. Tencho framställer här verk-

samheten som flexibel med möjlighet att formas utifrån barnet.  

 

Barns rätt att uttrycka sig  

Under intervjuerna med Sano, Chuka, Palmo och Tencho använde jag mig av Shier´s modell 

(se teoretiska perspektiv) för att se vart de skulle placera sig själva och skolan i förhållande 

till den. Detta öppnade även upp för diskussioner kring inflytande i form av barns rätt att 

uttrycka sig. Vid ett tillfälle sitter Chuka med Shiers modell framför sig. Hon följer modellens 

olika steg och stannar på en av rutorna. På den står det en fråga om huruvida 

beslutsfattandeprocesser är något som grundar sig på barnens åsikter. Chuka förklarar utifrån 

rutan:  

 

For upper class (it is possible) but for lower classes we cannot do this much, because they are coming 

from kindergarten... (Chuka) 

 

So you think that will be hard work with them (syftar på sexåringarna)? (Caroline) 

Yes… This one is not for class one (syftar till ovan nämnda ruta på modellen). (Chuka) 

So can you just give me an example. Like this, if you take children´s views into account in an English 

lesson, how could it look like? (Caroline) 

For the class one? (Chuka) 

Yes, if you have one (example)? (Caroline) 

No I don´t think I have one…(Chuka) 

 

Chuka förklarar utifrån modellen att detta blir möjligt för barnen som går i mellanstadiet att 

vara med och besluta om saker. Det är dock inte möjligt att göra detsamma med de yngre 

barnen eftersom de kommer från förskolan. (Chuka arbetar bland annat i en klass som är 

motsvarar förskoleklassen). Jag frågar Chuka om hon tror att det skulle vara problematiskt att 

låta de yngre barnen delta och hon svarar att hon tror det och att de inte arbetar på det sättet 

med sexåringarna. Jag går då tillbaka till den föregående rutan i modellen. På den rutan står 

frågan om huruvida barnens synpunkter räknas. Jag ber Chuka ge ett exempel hur detta skulle 

kunna gestalta sig under en lektion i engelska. Hon frågar mig om jag syftar till sexåringarna, 

vilket jag gör och hon berättar då att hon inte har något exempel utifrån dem. 

En möjlig tolkning av Chukas uttalande är att barns synpunkter hör ihop med barnets ålder. 

Att en åsikts giltighet har något med mognad att göra. Chuka fortsätter med att berätta om hur 

de äldre barnens intressen kan styra hur lektionerna utformas och ger flera exempel på hur det 
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kan se ut. När jag bad Tencho, förskolechefen att se på modellen i hänvisning till förskolan, 

stannar han efter den femte rutan. Där ställs frågan om huruvida du har en uppsättning med 

idéer som kan möjliggöra för barnen att göra sin röst hörd och uttrycka sina åsikter. Tencho 

menar på att det är möjligt att arbeta med det steget. Han menar på att lärarna har aktiviteter 

som kan möjliggöra för att barn ska kunna uttrycka sina åsikter. Vidare berättar han att de inte 

arbetar med de följande stegen som modellen förklarar. En annan lärare, Sano, diskuterar 

rutorna och menar på att hon arbetar med vissa av dem, dock inte efter den ordning som 

modellen påbjuder. Det framgår från både Sano, Tencho och Chuka att förskoleavdelningen 

inte omfattas av några dokument, utan att det är lärarna som avgör hur lektionerna ska 

utformas. Sano läser på den första rutan i modellen som handlar om huruvida man är beredd 

att lyssna på barnen: 

 

Over here it´s very important to (läser) “are you ready to listen to the children?” Sometime we can 

learn from the children when they are asking you a question so that is very important. We have to 

listen to the children and then we will see what sort of question the children are asking. (If it is a) very 

good question then you have to share that question to the other children. And (if the question) maybe 

not is that much good and you should not (ohörbart) if his question is not like this (you have to 

explain) “it is a misunderstanding of you, I understand what you are saying but you should not say 

like this”. We have to share the right way with them. (Ohörbart) but if you ask a good question you 

share that to the other children. And then we (ohörbart) reply and the other children will also get their 

mind. You know. So like this. I think this is very important. (Sano) 

 

Här kommer ett exempel om hur Sano möjliggör för barnen att göra sin röst hörd:  

 

(Läser) “do you have a range of ideas and activities to help children express their views?” This is also 

very important you know. (Sano) 

Can you give me an example of what you can do as a teacher? (Caroline) 

Ahhm I told you, you know. We let the children sit all round (I cirkel) in a long round and then you 

ask, when you become a big and educated what you want to do? And then maybe they will say that… 

we cannot really trust their view but get their idea oh I want to become a nurse then I told them if you 

want to become a nurse what sort of nurse is it? What is a nurse job? And then they will say, nurse job 

is to give injection like this... And I so this is very important, we have to check what they want to 

become when they become big or what they want to become. Sometime they will say I want to 

become an actress because Hindi influence movies you know, I want to become an actor or hero like 

this things… (Sano) 

 

Sano berättar om en aktivitet som går ut på att barnen sitter i en cirkel och att hon som lärare 

sedan frågar barnen om vad de vill utbilda sig till när de blir äldre. Hon menar på att det de 

säger kanske inte är något som representerar en sanning, men att de som lärare kan få ta del av 

deras tankar. Om ett barn berättar att det vill jobba som sjuksköterska frågar Sano vilken sorts 

sköterska barnet vill bli och vad yrket går ut på. Barnet kan då svara att det handlar om att ge 

sprutor. Ungefär så går aktiviteten till enligt Sano. Hon menar på att det här är väldigt viktigt 

att få ta del av barnens tankar om vad de vill arbeta med när de blir äldre. Hon berättar att 
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vissa barn ibland säger att de vill bli skådespelare eller hjältar och hon tror att det beror på 

influenserna från de så kallade Bollywood- filmerna som är på Hindi.    

 

Sano är den av de verksamma lärarna som berättar om en konkret aktivitet som är riktad mot 

att öppna upp för barns uttryck och åsikter. Hon kallar den ”sharing”, alltså att dela, och den 

går ut på att barnen ett efter ett svarar på lärarens fråga om exempelvis vad de vill bli när de 

blir stora, vad de gjort på lovet och så vidare. Här verkar det även handla om att stötta och 

legalisera barnens tankar kring vad de vill bli när de blir äldre genom att exempelvis ställa 

följdfrågor. Samtidigt lyfter Sano att de inte riktigt kan lita på barnens utsagor.  

 

Sammanfattning 

Inflytande handlar för de verksamma lärarna dels om vuxnas påverkan på barn. Vuxna blir på 

så sätt viktiga förebilder för barnen och de bör alltid föregå med gott exempel. Barnen är i 

behov av vuxna som leder dem rätt genom att ge goda exempel på hur de ska bete sig och 

förhålla sig till omvärlden. Barnens inflytande och delaktighet i verksamheten gestaltas 

genom att barnen får tid avsatt till fria val av aktiviteter. Det är också på så sätt barnens 

intressen verkar tas till vara på utifrån lärarnas utsagor. Förskolechefen menar också på att 

verksamheten kan utgå från barnen genom att lärandet grundas på barnets intresseområden. 

När Sano, Chuka, Palmo och Tencho resonerar kring barns inflytande i förhållande till en 

modell för delaktighet lyfts barns rätt till att uttrycka sig. Här verkar det vara de vuxna som 

avgör barnens möjligheter att göra sina röster hörda och på vilket sätt det ska gå till. Tencho, 

Sano och Chuka berättar att förskolorna inte lutar sig mot barnkonventionen. 

 

Barnsyn och bilder av barn 

I det följande presenterar jag resultatet genom att illustrera med hjälp av några utdrag från 

empirin som besvarar studiens frågeställning om vilka synsätt på och bilder av barn som 

framkom i pedagogernas berättelser om barnen. Här har jag ställt frågor som handlar om vad 

intervjupersonerna tycker att är viktigt i mötet med barnen och vad som blir viktigt att förhålla 

sig till som lärare. Fyra bilder av barnet framkom i resultatet: Ett barn i behov av kärlek, det 

kunskapslösa barnet, ett barn i behov av råd och exempel och framtidsbarnet- ett barn på 

väg. 

 

Ett barn i behov av kärlek 

Det som tydligt framträder i materialet från de verksamma lärarna, Chuka, Sano och Palmo, är 

en bild av ett barn som i första hand är i behov av kärlek. Alla tre nämner även vikten av att 

vara en modergestalt för barnen.  
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Chuka förklarar utifrån pedagogrollen: 

 

It is very important to be like a mother. So how the mother takes care of their own children (like that) 

we have to treat the children. (Chuka) 

 

Här berättar Chuka att det är viktigt att vara som en mamma. Hon säger att på samma sätt som 

en mor tar hand om sitt eget barn, måste de som lärare behandla barnen. Palmo förklarar istäl-

let så här:  

 

 (The) first thing we have to (do is to) give (the children) love, and after a while we can (start to) 

teach. (Palmo) 

 

Palmo säger att det första de behöver göra som lärare är att visa barnen kärlek, och att de se-

dan efter ett tag kan börja undervisa. Sano lyfter de olika roller som hon måste använda sig av 

som lärare i mötet med barnen. Sano menar på att hon behöver vara förälder, lärare och om-

vårdare samtidigt. Hon pratar också om att hon tror att barn över hela världen liknar varandra 

i att de alla behöver kärlek. Liknande yttranden kommer från Chuka och Palmo som även de 

menar på att de behöver kunna inta varierade roller inom sitt yrke. Förskolechefen Tencho 

lyfter också vikten av att visa barnen kärlek, men även tålamod: 

 

For the small children (the) teacher needs to be very very patient and (have knowledge about) how to 

care for the children. Patience is very important for small children and love. (Tencho) 

 

Tencho säger att man som lärare behöver vara tålmodig och veta hur man tar hand om barnen. 

Han avslutar med att säga att tålamod är viktigt för små barn och även kärlek. Det som 

utmärker sig i materialet är ett barn som är i stort behov av en vuxen och inte vilken vuxen 

som helst utan en förälder. Det verkar även som om det är viktigt att barnet tas om hand och 

blir visad kärlek. Läraren ska inte enbart undervisa barnen utan även vara en kärleksfull 

vuxen. Barnet tillskrivs på så sätt en sårbarhet. 

 

Det kunskapslösa barnet 

En annan bild som tydligt framkommer i materialet är en bild av ett barn med brist på 

kunskap och som är i behov av en vuxen för att kunna lära sig något. Synen på barnet verkar 

vara att det är ofullkomligt och i en ständig förberedelse för det som komma skall. Här lyfter 
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alla respondenter liknande bilder. Gorjo, som arbetar som utvecklingspedagog, berättar om 

hur lärarna bör arbeta med barnen: 

 

So at (the) age (of) three we cannot make them to learn something so I told them (the teachers) within 

three or four month just teach them how to clean how, to hold, how to unfold the mat. Because Maria 

Montessori she has (ohörbart) of exercises according to their age and intelligence level. (Gorjo) 

 

Gorjo berättar att de inte kan få barnen att lära sig något i treårsåldern. Han säger att han har 

uppmanat förskollärarna att de första tre till fyra månaderna lära barnen hur man städar, hur 

man bär olika saker och hur man viker ihop mattan. Med mattan menar Gorjo den matta som 

inom Montessoripedagogiken används som underlag för att utföra olika uppgifter på. Gorjo 

fortsätter att förklara att Maria Montessori utvecklade olika lektioner som förknippas med 

barnens ålder och intelligensnivå. En möjlig tolkning av det Gorjo berättar är att barn i 

treårsåldern inte har förmågan att lära ännu. Samtidigt lyfter han att lärarna ska fokusera på att 

lära barnen att städa, hur att hålla i exempelvis en bricka och att vika mattan på ett korrekt 

sätt. Här verkar synen på barnet vara att det är oförmöget att lära, men att det efter ett par 

månader kommer anamma den förmågan. Samtidigt lyfter han att det kan lära sig att 

exempelvis städa under tiden de blir redo att ta emot annan kunskap. Det här skulle kunna 

förstås som att kunskap tillskrivs olika värden då Gorjo säger att lärarna i början kan fokusera 

på att lära barnen att städa, att hålla/lyfta ordentligt och hur mattan ska vikas ihop för att efter 

ett par månader börja lära barnet saker. En syn på barnet som tomt på kunskap framkommer. 

Gorjo hänvisar till Maria Montessori och menar på att hon utvecklade olika lektioner 

beroende på ålder och intelligensnivå. Chuka förklarar hur hon bemöter barnen och kommer i 

sitt resonemang in på moral och varför det inte går att undervisa de yngre barnen i detta: 

 

So the youngest ones I treat them like my youngest children in a very polite way. I am polite and if 

that doesn´t work I have to find out another method. And then for the higher ones, the ten year old 

students… They can be naughty so I have to teach them moral. What you have to do and what you not 

have to do. What are the results of the good things, bad things? (Chuka) 

Okay, so do you do that with the younger children as well? Giving them moral advices? (Caroline) 

Öhm they won´t understand that, they would get bored. So we have to tell them either directly ”don’t 

do this” or because of the reason in the middle section, in the middle of the school session they 

starting to understand that. So everything we (do is) act according to their level of understanding and 

age as they grow up. (Chuka) 

 

Chuka berättar att hon uppträder trevligt och artigt mot de yngsta barnen på skolan, att hon 

behandlar dem som hon behandlar sina egna barn. Hon säger att hon är trevlig och om det inte 

fungerar behöver hon finna andra metoder. Vidare säger hon att de äldre studenterna som är 

omkring tio år, behöver lära sig moral eftersom de kan vara olydiga. Hon lär dem vad de bör 

och inte bör göra och vad de olika beteendena kan resultera i. Varpå jag frågade henne om hon 

gör detsamma med de yngre barnen, ger dem moraliska råd. Chuka svarar att de inte skulle 
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förstå det utan bli uttråkade. Hon menar att hon måste säga åt dem direkt att ”gör inte så här”. 

Chuka säger att barnen börjar förstå moral när de blir äldre och börjar i mellanstadiet. Hon 

menar på att de som lärare utgår från barnens nivå av förståelse och vilken ålder de är i.  

På samma sätt som Gorjo verkar Chuka mena på att vissa kunskapsområden hör till en viss 

ålder. Även Chuka lyfter barnens nivå av förståelse och kan kopplas samman med det som 

Gorjo lyfter som intelligensnivå. På liknande sätt talar Sano, Tencho och Palmo om barnen.  

 

Ett barn i behov av råd och exempel 

Respondenterna talar om barnen som om de är i behov av en vuxen som vet bättre och kan ge 

barnet kunskap om den omgivande världen. Något som framträder under alla samtal är vikten 

av att som lärare ge barnen exempel. Vid ett tillfälle berättas det bland annat om den utflykt 

till templet som barnen ibland får göra tillsammans med sina ”homeparents”. Denna aktivitet 

sker alltså efter skoldagen och tillsammans med barnens internatföräldrar och syskon. Sano 

förklarar: 

 

And sometimes we give the children examples. The home parents take the children to the city center. 

You see so many beggars (there) and then we just give the example “if you do not study hard you will 

become like this and you will also become one (a beggar)”. (Sano) 

 

Sano berättar att de ibland ger barnen exempel. Hemföräldrarna brukar ta med barnen till sta-

dens centrum där man ser många tiggare. Sano berättar att de då ger barnet ett exempel kring 

detta och berättar för dem att om de inte studerar hårt kommer även de behöva tigga.  

Här framkommer en syn på barnet som i behov av vuxna som vet bättre. Vuxna som kan tala 

om för barnet hur saker och ting förhåller sig. Det verkar vara viktigt att barnen får ta del av 

lärarnas erfarenheter för att de redan nu ska kunna skapa sig goda möjligheter inför framtiden. 

Det verkar här vara viktigt att barnet får reda på vad som väntar om de inte engagerar sig i 

sina studier. Vilka konsekvenser som kan uppkomma om studierna inte sköts. Senare i inter-

vjun fördjupar Sano resonemanget kring det inflytande de som lärare har över barnen och 

vikten av att som lärare ge exempel. Sano och Palmo talar om att om något av barnen beter 

sig illa brukar de ibland hitta på en liknelse i form av en berättelse för att få barnet att förstå 

att det inte kan fortsätta på det sätt det gör. Jag frågar dem om det är viktigt att barnen lär sig 

sådant här i förskolan. Sano berättar: 

 

It is most, it´s very very important. It is basic, and therefore teachers should be very careful with the 

children also and if teachers misbehave children will also do the same thing, so children will copy 

through the adults… Children doesn´t go by themselves, we are teaching them directly or indirectly. 

We have to talk with them politely, we have to tell them to help each other and share things. (Sano) 

 

Sano säger att det är väldigt viktigt att ge barn exempel, att det är grundläggande. Det är där-

för lärare måste vara försiktiga med barnen eftersom de lätt tar efter om vuxna beter sig illa. 
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Sano menar på att barnen ”inte går av sig själva” utan att det är de vuxna som lär dem direkt 

eller indirekt. Hon säger att de som lärare måste prata med barnen på ett artigt och trevligt 

sätt, säga till dem att hjälpa varandra och att dela saker med andra. Sano lyfter här vikten av 

att som lärare uppföra sig i närheten av barnen, tänka på vad de säger och att lärare måste vara 

försiktiga med barnen. Barnen kan lätt ta efter de vuxnas beteenden. Sett till Sanos båda utsa-

gor här ovan verkar flera bilder av barnet vara närvarande. Å ena sidan framträder ett barn 

som ska delges vuxnas värld. Å andra sidan ett barn i behov av skydd från vuxnas värld. Sano 

avslutar den sista utsagan här ovan med att gestalta en bild av barnet som inte har möjlighet 

att lära sig utan vuxnas direkta eller indirekta påverkan, vilket även stämmer in på föregående 

tema om barnet som kunskapslöst. Gorjo berättar om Maria Montessoris pedagogik och hur 

de som lärare behöver agera inför barnen:  

 

What she says is that in childhood the child has a special absorbing mind she says. We need to act in 

front of them (the children) and make them to observe it and make them do like us… you just show 

them (an) example and make them do as you did. (Gorjo) 

Okay (Caroline) 

They (the children) like it and (says) “oh I build this tower” so in the age of three you can just finish 

all lessons in example way. When they reach (the) age of four then you just use those lessons to teach 

them some words like long and short, thick and thin, heavy and light with those materials. We teach 

the concept of difference and plus different shapes, all these things, just two contrast things, big 

contrast and when you reach the age five that last year of Montessori preprimary school you teach 

them gradation, like heavy heavier heaviest. (Gorjo) 

Okay (Caroline) 

Light lighter lightest, like this… all these gradations. So I think at that age the child’s mind and 

development has gone where he can do gradation. If he starts gradation in (the) age of three he think it 

is boring. He does not know (the concept of) heavy and light. How can he then say which is heavier or 

lighter? This lesson is so good you know. When you engage a child in this kind of lessons the child 

takes interests and they just do these things and that helps a child to develop his concentration. When 

he develops his concentration he will not have all those naughty things. (Gorjo) 

 

Gorjo påstår att Maria Montessori skriver om att barnet har ett särskilt absorberande sinne 

under barndomen. Gorjo menar att utifrån det här behöver de som lärare agera framför barnen 

och få dem att observera det lärarna gör för att sedan låta barnen kopiera. Att det handlar om 

att visa barnen exempel och få dem att kopiera dem. Han menar på att barnen tycker om det 

och att de kan utbrista ”oh, jag byggde det här tornet”. Han talar om de specifika lektioner 

Maria Montessori skrivit fram utifrån olika läroteman och menar att lärarna enbart behöver 

utföra lektionerna genom att visa exempel när barnet är i treårsåldern. När barnet fyller fyra 

används lektionsmaterialet istället till att lära barnen olika ord, som lång och kort, tung och 

lätt. Barnen lär sig då innebörden av ordet samt olika former och figurer. Här menar Gorjo på 

att det är viktigt att använda material med stora kontraster. När så barnet fyller fem och går 

det sista året i förskolan, undervisar läraren i gradering som tung, tyngre tyngst och lätt, 

lättare, lättast och så vidare. Gorjo anser att när barnet är i femårsåldern har dess intellekt och 

utveckling kommit till den nivån att barnet kan gradering. Han påstår vidare att om barnet 

skulle börja med gradering i treårsåldern skulle det tycka det var tråkigt eftersom barnet i den 
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åldern inte förstår innebörden av orden. Gorjo tycker att de här lektionerna är bra och att 

barnen blir intresserade och att det hjälper dem att utveckla deras koncentration. Vilket även 

leder till att barnet inte kommer att ägna sig åt en massa olydigt.   

 

Gorjo verkar i likhet med de andra lärarna mena på att kunskap är sammankopplat med ålder 

och mognad. Att det utifrån barnets specifika ålder blir viktigt att undervisa på ett visst sätt. 

Barnets förmågor kopplas samman med mognad och intelligens. Lektionerna bidrar enligt 

Gorjo till att barnens koncentration utvecklas och även till att barnet inte blir så olydigt. Här 

framkommer även en bild av ett barns som behöver kontrolleras och att undervisningen 

påbjuder en sådan möjlighet.    

 

Framtidsbarnet- ett barn på väg 

En annan bild som tydligt framkommer i samtalen med respondenterna är ett barn som är på 

väg. På väg mot nya skolklasser, mot vuxenlivet, mot att bli en medborgare av samhället. 

Under samtalen som fokuserat barnens inflytande och huruvida deras intressen och idéer har 

möjlighet att påverka verksamheten, har de verksamma lärarna lyft vikten av att tid läggs till 

studierna för att de ska förberedas inför kommande skolgång. Gorjo lyfter hur specifika 

lektioner kan göra barnen bättre på att koncentrera sig och skapa ett lugn i framtida 

skolklasser. Sano, Chuka, Palmo och Gorjo talar återkommande gånger om barnen i relation 

till mognad och intelligens. Tencho visar däremot på en annan syn på barnet när han talar om 

det som en framtida resurs för samhället. Som jag uppfattar Tencho verkar förskolan vara 

viktigt för att lära barnen sociala kunskaper som empati som barnen senare i livet kan använda 

sig av. Tencho förklarar:  

 

We get different children. Some are really weak in their body, some are healthy. So sharing and 

helping and social element is very important in Montessori-section. If we develop from Montessori-

section then (when) they (the children) become older they can… because if children develop their 

compassion like that then (when) they become older they can help each other and they can think on 

their own society and like that. (Tencho) 

 

Tencho berättar om de olika förutsättningar som råder för barnen. Vissa barn är svaga i sin 

kropp, vissa är friska, säger han. Så att dela, hjälpa och olika sociala moment är viktiga i 

förskolan. Tencho säger att om barnen utvecklar den här empatin under tiden i förskolan kan 

barnen, när de blir äldre, hjälpa varandra och tänka på det egna samhället.  

 

Sammanfattning 

Respondenterna målar upp varierade bilder av barnet och jag har urskilt fyra olika 

konstruktioner av barn i resultatet. Ett barn i behov av kärlek kännetecknas av barns behov av 

kärlek från lärarna och vikten av att lärarna försöker vara som en förälder för barnen. Barnet 
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berättas om som sårbart och i behov av lärarnas skydd och kärlek för att kunna få sina behov 

tillfredställda. Det kunskapslösa barnet framkommer då barns kunskaper och erfarenheter inte 

verkar tillskrivas något värde utan lärarna blir viktiga för att barnen ska kunna lära sig något. 

Barnet tillskrivas inte heller några särskilda förmågor och talas i de flesta fall om i relation till 

mognad och intelligensnivå. Ett barn i behov av exempel urskiljs då flera av respondenterna 

lyfter exempel som avgörande för barnens framgångar nu och i framtiden. Barnen behöver 

lärarnas exempel för att kunna få förståelse om omvärlden. Framtidsbarnet- ett barn på väg 

tydliggörs då respondenterna talar om barnet i relation till det som komma skall. Här verkar 

barndomen ses som ett stadie inför vuxenlivet.  

I vissa situationer och i vissa aktiviteter verkar barnens tankar få ett värde. Barn talas främst 

om i allmänhet där det individuella barnet osynliggörs vilket kan förstås som en syn på barnet 

som universell, ett slags allmängiltigt barn.  
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Diskussion  

I det här kapitlet behandlar jag studiens reliabilitet och validitet, metodens relevans och 

dilemman. Jag diskuterar mitt resultat i relation till studiens frågeställningar, utgångspunkter, 

presenterad forskning och litteratur, samt ger förslag på vidare forskning.  

 

Metoddiskussion 

Min tanke med att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod var att möjliggöra för 

intervjupersonernas berättelser om sina upplevelser och erfarenheter. När jag analyserade mitt 

material uppmärksammades jag på de frågor jag ställt respondenterna. Nu i efterhand har jag 

reflekterat över om min empiri hade sett annorlunda ut om jag istället hade riktat mina frågor 

till att handla om barnen istället för de vuxnas förhållningssätt gentemot dem (se bilaga 2-5). 

Vissa frågor påbjuder vissa svar (Bryman, 2011) och jag är medveten om den inverkan detta 

kan ha haft på mitt material. En annan aspekt som jag vill lyfta upp för diskussion är intervju-

erna med Sano och Palmo. De var båda med under varandras intervjuer och detta har med 

säkerhet påverkat intervjusituationen. Jag kan inte uttala mig om på vilket sätt det gjort det, 

men i ett fall svarade exempelvis Palmo med att hänvisa till Sanos svar på en fråga. Palmo tog 

även hjälp av Sano när hon inte förstod en fråga. Ur ett etiskt perspektiv kan de upplevt sig 

granskade av att ha den andra bredvid sig och även svarat annorlunda än de skulle gjort om 

intervjun hade varit enskild. Som kollegor anser jag dem inte vara obehöriga. Jag möjlig-

gjorde för enskilda intervjuer genom att förklara för dem att jag kunde intervjua dem en och 

en. De valde dock att ha den andre närvarande. Sett till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrå-

det, 2002) som syftar till att skydda de deltagande från att uppgifter om dem sprids till obehö-

riga, ser jag alltså inte att situationen gått emot kravet.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om hur studiens material har samlats in. Huruvida det gjorts på ett 

noggrant sätt eller inte (, 2009). Bjereld, Demker och Hinnfors menar på att ett sätt att stärka 

reliabiliteten är att låta en annan forskare genomföra studien i sin helhet eller delar av den för 

att se om resultatet liknar den föregående. Detta innebär svårigheter om intervjuer legat till 

grund för studiens genomförande. Då författarna menar på att de svar som framkommer i 

intervjun handlar mycket om det möte som sker mellan intervjuaren och respondenten, något 

som därför blir svårt för en annan forskare att iscensätta. I sitt avhandlingsprojekt, som 

belyser kognitiv utveckling i förhållande till lek, visar Jensen (2008) på detta. Jensen menar 

på att studiens reliabilitet skulle öka om mer än en person granskade det insamlade materialet. 

Det här är något som jag vill koppla till min egen studie. Att ensam tyda och tolka sitt 

material innebär en risk för tillskrivandet av meningar utifrån bland annat egna uppfattningar. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar på att en dokumentation av något behöver ”tolkas med 

många olika ögon” (s.21). Vidare lyfter de något som blir meningsfullt i den studie jag arbetar 

med. Nämligen att reflektionen jag gör utifrån det insamlade materialet inte är ett försök att 
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hitta någon allmängiltig sanning (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Att det snarare blir intressant 

att försöka förstå vad det är som står bakom uttalanden och berättelser. Då studien utförts på 

ett skolområde i Indien har jag och studiens deltagare använt oss av det engelska språket. I 

och med det har ingen av oss talat vårt förstaspråk med varandra. Det här kan innebära en 

motsättning till reliabiliteten och i ett led att stärka tillförlitligheten har alla samtal spelats in 

med hjälp av diktafon. Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) lyfter att det insamlade materialet 

måste omvandlas till analyserbar text och att det ofta görs genom någon slags transkribering. 

Jag har lyssnat igenom ljudfilerna och under tiden pausat och skrivit ned de ord jag har 

uppfattat, alltså har transkriberingen gjorts ordagrant. Jag har även skrivit ned när någon 

exempelvis skrattar, harklar sig och tvekar. I det fall jag funnit det bärande för utsagan har jag 

antecknat kroppsspråk, exempelvis då en respondent himlat med ögonen eller gestikulerat. Jag 

har även antecknat när jag upplevt att respondenten missförstår en fråga. I två fall har jag 

kontaktat respondenterna för en kort kompletterande intervju på grund av att jag trodde mig 

missförstått en utsaga. I en strävan att göra arbetet så genomskinligt som möjligt består stor 

del av resultatet av respondenternas utsagor. På så sätt kan läsaren skapa en egen bild av 

materialet. Att vara noggrann i mitt materialinsamlande har varit utav särskild vikt på grund 

av just risken med de språkliga missförstånden. Det sätt jag analyserat materialet på har varit 

ett led i att stärka tillförlitligheten och minska risken med att föregå med egna uppfattningar. 

Validitet handlar om huruvida jag som forskare undersöker det studien syftar till att undersöka 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). I analysen av empirin har jag använt mig av kodning (se 

bearbetning av data) vilket kan ses som ett led i att stärka validiteten, eftersom det möjliggör 

för att noggrant granska materialet i förhållande till det studien ämnar undersöka.  

 

Resultatdiskussion 

Studien fokuserar hur inflytande tar sig uttryck i fem pedagogers berättelser om sitt arbete 

med barn och vilka bilder av barn som framkommer i deras berättelser om arbetet med bar-

nen. Följande frågor ställdes: 

Vad innebär inflytande för pedagogerna? 

Hur möjliggörs för barns inflytande i utformandet av verksamheten?  

På vilket sätt tas barns intressen till vara på i verksamheten?  

Vilka synsätt på och bilder av barn kommer till uttryck i berättelserna om arbetet med barnen? 

 

Inflytande 

Vad innebär då inflytande? Resultatet visar att inflytande för pedagogerna handlar om vuxnas 

påverkan på barn. Pedagogernas uppfattning om vad inflytande innebär och studiens 

utgångsläge i begreppet skiljer sig på så sätt åt. I förhållandet till de vuxnas påverkan lyfts 

vikten av goda exempel in. Att som lärare föregå med gott exempel genom att inte göra barnet 
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uppmärksammat på bland annat yttre attribut så som kläder är något som bland annat lyfts 

som ett viktigt förhållningssätt som lärare. Det framkommer även att det är viktigt att vuxna 

tänker på hur de talar inför barnen och att de är försiktiga med vad de säger. Det här skildrar 

den syn på barn som Johansson (2003) nämner som vuxna vet bättre då resonemanget utgår 

från lärarnas perspektiv, och att det är de som lärare som vet vad som lämpar sig bäst för 

barnen och vilka behov barnen har.  

När det gällde frågan om hur barns inflytande möjliggörs i utformandet av verksamheten vi-

sade det sig att Sano, Palmo och Chuka avsätter tid till aktiviteter som barnen själva får välja 

genom att ibland låta dem göra det de vill efter lunchen. På så sätt kommer barns inflytande 

här att handla om möjligheten att göra egna och fria val under en viss tid på dagen. Frågan är 

dock om barnen verkligen kan göra egna val. Det Johansson (2003) såg i sin studie var att när 

barnsynen vuxna vet bättre kännetecknade barngruppens atmosfär gavs barn valmöjligheter 

utifrån de vuxnas struktur. Vidare framkom det i Ganneruds och Rönnermans (2006) samt 

Tullgrens (2003) resultat att leken som ofta anses vara en fri aktivitet ändå blir mål för vuxnas 

styrning.  

 

Frågan om på vilket sätt barnens intressen tas till vara på liknar svaret på föregående fråge-

ställning. Barnen får möjlighet att under tiden som är avsatt för fria val av aktiviteter göra det 

de själva vill och har lust till. Ibland kan lärarna efter lunchen plocka fram material som pen-

nor och papper, detta verkar enligt lärarna syfta till att det ska vara roligt för barnen och utgå 

från deras intresse. Resultatet visar på så sätt att barns intressen verkar vara av vikt i utform-

ningen verksamheten. Emilson (2008) menar att huruvida lärares strukturer blir begränsande 

för barns inflytande har att göra med på vilket sätt läraren utövar kontroll. 

Resultatet indikerar att de vuxenstyrda aktiviteterna särskiljs från de aktiviteter som barnen 

väljer då pedagogerna främst talar om barnens intressen i relation till att barnen får göra det 

de vill och inte i relation till påverkan av exempelvis skrivstunderna, som jag tolkar som en 

vuxenstyrd aktivitet. Tid blir alltså ett sätt för lärarna att ordna dagen och resultatet visar att 

tiden kan förstås som en slags kompromiss där barnen ges tid till fria val om de först ägnar 

morgonen till att studera det lärarna har för avsikt.     

  

För att tydliggöra hur pedagogerna talar om barnens inflytande i verksamheten ska jag sätta 

resultatet i relation till Shiers modell pathways to participation. Modellen (se närmare presen-

tation i teoretiska perspektiv) är ett sätt att utifrån barnkonventionens tolfte artikel se hur arbe-

tet med barns delaktighet och inflytande arbetas med inom exempelvis en organisation (Shier, 

2001). Studiens resultat tyder på att hur pedagogerna möjliggör för barns inflytande beror på 

situation och aktivitet, vilket även Shier menar på att verkligheten ofta ser ut. Resultatet visar 

att respondenterna verkar vara villiga att lyssna till barnen och att de tycker att det är viktigt. 

Enligt modellen ses det här som ett första steg, en öppning på den första deltagarnivån som 

handlar om huruvida de vuxna är beredda att lyssna till det barnen har att säga. Resultatet ty-

der även på att pedagogerna arbetar med steg två på den här deltagarnivån som handlar om att 

faktiskt möjliggöra för barnen att bli lyssnade till. Detta grundar jag på att lärarna Sano, 

Chuka och Palmo berättar att de avsätter tid till barnens egna aktiviteter och i ett vidare led ser 

jag det som ett sätt att låta barnens röster höras då det möjliggör för barnen att utöva infly-

tande över sin egen vardag. Att inflytande förknippas med fria val är något som syns i bland 

annat Emilsons (2008) studie. Emilsons resultat visar även att de fria valen barnen hade möj-

lighet att göra främst utgick ifrån pedagogernas strukturer. Enligt studierna ovan verkar som 
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att vuxnas maktförhållanden döljs i aktiviteter som ska utgå från barnens val (Tullgren, 2003; 

Gannerud & Rönnerman, 2006). Gannerud och Rönnerman pekar vidare på att pedagogers 

styrning idag sker på ett mer hjälpsamt sätt vilket får oss alla att tro att förhållningssättet till 

barnen blivit mer demokratiskt.  

 

Modellens andra deltagarnivå handlar om huruvida barnen stöttas i att uttrycka sina åsikter. I 

resultatet ger Sano ett exempel om jag kopplar till detta. Hon berättar om en situation utifrån 

Shiers första deltagarnivå, men kommer in på hur hon handlar när ett barn uttrycker en åsikt. 

Sano menar här att hon agerar beroende på vad det är barnet säger. Hon menar att hon kan lära 

av barnens frågor och att om barnen ger uttryck för är något som hon klassar som bra blir det 

även viktigt att låta resten av barngruppen ta del av det. Samtidigt berättar hon att om barnet 

säger något som klassas som dåligt så ska det inte delges de andra barnen, utan det blir istället 

av vikt att få barnet som uttryckte sig att förstå att hen uttryckt sig på fel sätt. Ribaeus (2014) 

studie visar på liknande resultat där pedagogerna var de som avgjorde vem som har infly-

tande, vad barnen har inflytande över och när de har möjlighet att utöva inflytande. På så sätt 

stärks ytterligare den syn som Johansson (2003) presenterar som vuxna vet bättre då barns rätt 

att uttrycka sig utgår här från de vuxnas syn på vad som är lämpligt eller olämpligt att uttala 

sig om. Sanos uttalande kan ses i relation till Emilissons (2008) tredje delstudie som handlar 

om hur värden som uppmuntras i förskolan säger något om de barn förskolan vill konstruera. 

Att en möjlig förståelse av Sanos exempel är att se hennes agerande som en strävan efter att 

fostra barnen till att förstå vad som man bör och inte bör uttala sig om. Barnens röster verkar 

villkoras av lärarna så förstår jag deras berättelser som att de ändå öppnar upp för att barnen 

ska kunna uttrycka sig. Som jag tolkat Shier (2001) och även studiens resultat så beror arbetet 

med inflytande av situationen. Det som i en kontext möjliggörs kan i en annan kontext verka 

omöjligt. Steg två på den andra deltagarnivån handlar om huruvida pedagogerna har olika 

aktiviteter som faktiskt möjliggör för barnen att uttrycka sina åsikter. Resultatet visar på att 

Sano har en aktivitet som syftar till att låta barnen berätta om olika saker och Tencho, försko-

lechefen menar att alla lärare har idéer om aktiviteter som syftar till att låta barnen uttrycka 

sig. Aktiviteten som kallas sharing kan förstås som en strävan att närma sig barns perspektiv 

då den handlar om att låta barnen berätta om vad de exempelvis har gjort på sitt lov. I Emil-

sons (2008) andra delstudie visade resultatet att huruvida barns möjlighet att utöva inflytande 

begränsas utifrån lärarnas struktur hade att göra med hur läraren kontrollerade verksamheten. 

Studien visar att barns möjlighet att utöva inflytande ökade då läraren genom att samtala med 

barnet strävade efter att ta barnets perspektiv. Aktiviteten som Sano beskriver kan tänkas möj-

liggöra för.  

 

På den tredje deltagarnivån handlar det om huruvida man är beredd att utgå ifrån barnens syn-

punkter. Tencho, förskolechefen är den av respondenterna som lyfter något som kan förstås i 

relation till det första steget på den här deltagarnivån. Vid ett tillfälle talar han om att barnens 

intressen skulle kunna styra verksamhetens utformning genom att säga att man kan fråga bar-

nen vad de vill göra och lyfta lärandet utifrån det. Chuka berättar hur hon arbetar med de äldre 

barnen och ibland låter deras synpunkter och intressen styra hur hon utformar lektioner, men 

att det är svårt med sexåringarna då de precis kommit från förskolan. En möjlig förståelse av 

Chukas uttalande är att huruvida barns åsikter ses som giltiga och hanterabara har med ålder 

och kanske även mognad att göra. 
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Barnsyn 

När det gällde frågan om vilka synsätt på och bilder av barn som kom till uttryck i 

pedagogernas berättelser om sitt arbete med barnen visade det sig att det förekom flera bilder. 

Jag urskilde fyra huvudsakliga bilder av barn i resultatet. Ett barn i behov av kärlek, ett 

kunskapslöst barn, ett barn i behov av råd och exempel och framtidsbarnet- ett barn på väg. 

Bilderna sammanfaller i vissa fall med varandra.  

Dahlberg, Moss och Pence (2013) lyfter bilden av barnet som natur. I den konstruktionen 

förstås utveckling som en naturlig och biologisk process och barnet uppfattas i relation till 

mognad och utvecklingsstadier. Den här bilden av barnet stämmer väl samman med det 

kunskapslösa barnet som framkom i den här studiens resultat. Respondenternas utsagor 

kännetecknas här av att barnen verkar ses som ofullkomliga och i en ständig förberedelse för 

det som ska komma. Det här antyds bland annat i Gorjos utsagor om att lärarana ska vänta ett 

par månader innan det börjar undervisa barnen eftersom barn i treårsåldern inte är kapabla att 

lära sig något. Chuka stärker även bilden av barnet som natur och menar på att de som lärare 

gör allt i relation till barnens förståelsenivå och ålder. Det kunskapslösa barnet målas även 

upp som att barnet behöver en vuxen för att kunna tillgodogöra sig kunskap. Kunskap talas 

om i relation till ålder vilket tyder på att barnet måste utvecklas till en viss nivå för att kunna 

tillgodogöra sig viss kunskap. Något som respondenterna utgår ifrån i sin undervisning. Detta 

stärker ytterligare bilden av barnet som natur då barnet snarare ses som ett biologiskt än 

socialt fenomen och där barnets egen kultur och påverkan inte verkar tillskrivas betydelse. 

Barnet kommer på så sätt även att liknas vid en tabula rasa, ett tomt ark där lärarna verkar 

behövas för att kunna tillgodogöra barnet kunskap. Synen på barnet som en tabula rasa kan 

sammankopplas med en annan konstruktion av barn nämligen, kunskaps-, identitets och 

kulturreproducenten (Dahlberg, Moss och Pence 2013). Ett barn i behov av råd och exempel 

stämmer även överens med den bild som lyfts här ovan som kunskaps-, identitets och 

kulturreproducenten. Den här bilden aktualiseras av respondenterna genom att de ger barnen 

exempel. Sano talar om att stadens tiggare brukar användas för att motivera barnen till att 

studera hårdare. Det här kan ses som en strävan efter att få barnen att förstå vikten av att 

engagera sig i studierna. Att förbereda barnen inför de krav som skolgången kommer att ställa 

på dem är något som kännetecknar kunskaps-, identitets och kulturreproducenten (Dahlberg, 

Moss och Pence, 2013). Respondenterna lyfter återkommande vikten av exempel och även 

här, i likhet med det kunskapslösa barnet, blir lärarna betydelsefulla aktörer för att barnen ska 

kunna tillgodogöra sig kunskap. Genom att de vuxna visar på exempel kan de låta barnen ta 

del av omvärlden och barnsynen vuxna vet bättre framträder återigen tydligt då de vuxna 

verkar vara de som avgör barnets bästa (Johansson, 2003). Synen på barnen som i behov av 

råd och exempel innefattar motstridiga bilder. Å ena sidan är det viktigt att exemplifiera hur 

det kan gå för barnen om de inte studerar hårt genom att delge barnen risken det kan medföra. 

Å andra sidan målas barnet upp på ett sätt som kan ses i relation till konstruktionen barnet 

som oskyldigt där barnet ses som godhjärtat, oskyldigt och behöver skyddas från omvärlden 

då samhället ses som ett hot (Dahlberg, Moss och Pence, 2013). Den här bilden framkommer 

bland annat då respondenterna talar om de vuxnas påverkan på barnen. De menar på att det är 

viktigt att som lärare vara försiktiga med barnen och uppföra sig väl i närheten av dem då 

barnen kopierar vuxnas beteende. Sano förstärker den här synen och menar på att barnen inte 

lär sig utav sig själva utan påverkas av de vuxna direkt eller indirekt, varför det blir viktigt att 

som lärare ständigt tänka sig för i mötet med barnen. 
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Framtidsbarnet- ett barn på väg synliggörs då de flesta respondenter talar återkommande om 

barnen i relation till ålder och mognad och en syn på barnen som becomings snarare än beings 

framkommer (Bjervås, 2011). Barnen talas inte om som varande här och nu utan snarare som i 

utveckling och det som komma skall. Respondenterna talar om barnen på flera sätt och det 

framkommer varierade bilder av barn. Bilder som i vissa falla kan verka motstridiga. Ett 

exempel på det är när Sano talar om barn som i behov av skydd från de vuxnas värld och en 

stund senare lyfter vikten av att vuxna delger barnen sina uppfattningar om omvärlden. Detta 

visar även Bjervås (2011) studie på där de lärare som ingick i undersökningen menade på att 

hur barnen uppfattades berodde av den kontext de befann sig i. Dahlberg, Moss och Pence 

(2013) talar om barnet som rättighetsbärare och menar på att en sådan barnsyn kännetecknas 

av att barnet tillskrivs förmågor, ses som en fullvärdig människa och mäts inte utifrån termer 

om mognad och intelligens. James och James (2004) erbjuder ett sätt att förstå vad det är som 

ligger bakom synsätt på barn. De pekar på vikten av att studera barn utifrån ett kulturpolitiskt 

perspektiv för att mängden av komplexa processer som ligger bakom olika perspektiv lättare 

ska kunna synliggöras. De menar på att de kulturpolitiska diskurser som ligger bakom bland 

annat olika lagar och policys ofta ser till ett slags allmängiltigt barn och där barns 

levnadssituationer och erfarenheter tillintetgörs (ibid). Vidare pekar de på att dominanta 

kulturella övertygelser och politiska fenomen resulterar i resonemang som har att göra med 

konstruktionen av barn och barndom. Hägglund, Quennerstedt och Thelander (2013) menar 

att den samhälleliga synen på barn ligger till grund för hur verksamheter som förskolor 

utformas. Gars (2002) talar om lärares blick och resonerar kring vad det är som ligger bakom 

den, hon menar att ett sätt att få förståelse för lärares arbete i förskolan är att studera deras 

barnsyn. Lärarna i Bjervås studie lyfter kontexten, att det är den som avgör vilken blick som 

riktas mot barnen. Det jag vill visa på är att ett sätt att förstå dessa varierade bilder av barn är 

att blicka bortom de verksamheter pedagogerna är en del av. För vad är det egentligen som de 

olika bilderna berättar? Bilden av barn i behov av kärlek kanske är något som framkommer på 

grund av den kontext skolområdet utformas i. De flesta av barnen lever utan föräldrar och 

kanske är det främst därför som pedagogerna talar om vikten av att visa barnen kärlek. På så 

sätt verkar både synen på barn och vad som blir möjligt för barnen att utöva inflytande över 

hänga nära samman med verksamheternas kontext.  

Pedagogernas berättelser om sitt arbete med barnen behöver ses i relation till sammanhanget, 

vad det är som blir möjligt att berätta om utifrån kontexten de befinner sig i. Sätter man det 

här i ett större perspektiv och i relation till Shiers modell samt barnkonventionen skulle man 

kunna se det som att den kontext som pedagogernas verksamhet utformas i inkluderar mo-

dellens tredje steg, obligations, då Indien och även Ganja ratificerat konventionen. Utifrån det 

drar jag slutsatsen att de makthavare som bestämde om ratificerandet såg sig beredda att 

lyssna till barn och att barns röster upplevs som värdefulla, vilket kan ses som modellens 

första steg, openings. Det andra steget, opportunities, som handlar om huruvida det görs möj-

ligt att lyssna till barn blir på så sätt en faktor som behöver arbetas mer med, då ett perspektiv 

på barnet som rättighetsbärare inte i någon större utsträckning syns i pedagogernas berättelser 

och alltså i den omgivande kontexten.  

 

Shier (2001) lyfter att barn ofta vill ha mer att säga till om i situationer som berör dem men att 

det kan finnas många anledningar till att barnen inte uttrycker sina åsikter. Han menar på att 

barn som inte är vana en lyssnande kultur kanske inte heller ser det som någon idé att berätta 

om sina tankar. Vidare menar han på att vuxna som arbetar med barn på så sätt blir viktiga för 
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att uppmuntra barnen till att göra sina röster hörda. Detta tror jag är något som är viktigt att 

förhålla sig till som pedagog i arbetet med barnen och utifrån ett rättighetsperspektiv. 
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Slutsats 

Studiens resultat visar att barns inflytande gestaltas genom att barnen dels får tid avsatt till att 

göra det de själva vill. Huruvida pedagogernas berättelser vittnar om att barnen får möjlighet 

att utöva inflytande över miljöns utformning kan jag inte uttala mig om, men en slutsats jag 

drar av det här är att det kan medföra dilemman om pedagogerna är omedvetna om den egna 

maktpositionen. Som jag visat i diskussionen framkommer det både i den här studien och i 

tidigare studier att barns fria aktiviteter ofta blir mål för vuxnas styrning. Begreppet stratifie-

rad (Lenz Taguchi, 2012) blir relevant att lyfta då det som möjliggörs i en viss situation eller i 

en viss miljö påbjuds av de omgivande strukturerna. Att fundera kring blir alltså om barnen 

verkligen kan göra det de vill, som pedagogerna påstår att de kan, eller om de kan göra det 

pedagogerna vill och möjliggör för.  

Studien visar att trots att pedagogerna berättar att de inte utgår från barnkonventionen i ut-

formningen av sina förskoleverksamheter arbetar de ändå med inflytande utifrån olika nivåer, 

sett till Shiers (2001) modell Pathways to participation. Det här visar att ratificeringen av 

barnkonventionen inte innebär att verksamheter för barn utformas i linje med den, trots att det 

är något som jag tolkar att ratificeringen påbjuder. Barnen som rättighetsbärare tydliggörs inte 

i större utsträckning i resultatet och jag finner det intressant att fundera på varför den bilden 

inte framkommer. Studien antyder att huruvida barnen tillskrivs rättigheter har att göra med 

vilken kontext de befinner sig i. En slutsats jag drar av det här är att kontexten är avgörande 

för dels den blick som riktas mot barnen och att det leder till vilka förmågor pedagogerna till-

skriver barnen som i sin tur verkar ha påverkan på hur pedagogerna möjliggör för barnen att 

utöva inflytande.  

 

Studien i relation till min kommande pedagogroll  

Sett till min kommande pedagogroll har jag fått upp ögonen för kontextens betydelse för den 

verksamhet vi i förskolan utformar och för den blick jag riktar mot barnen. Min förståelse för 

vikten av att ständigt granska sig själv för att kunna synliggöra dolda föreställningar jag bär 

på har stärkts ytterligare. Något jag har börjat inse är att om pedagoger inom förskolan ska 

kunna se barnen som bärare av rättigheter måste de även skapa en kontext som möjliggör för 

det. Det innebär ett stort ansvar då inflytande skrivs fram som en mänsklig rättighet (Emilson, 

2008; Ribaeus, 2014). I min kommande pedagogroll tar jag också med mig det Arnér (2009) 

diskuterar om hur synliggörandet av de perspektiv som ligger bakom människors handlande 

kan bli användbara verktyg i verksamheter som förskolan. På så sätt blir det en viktig aspekt i 

strävan efter att stärka barnet som rättighetssubjekt eftersom pedagoger först då kritiskt kan 

granska sitt agerande och det som ligger till grund för det.  

 



 

39 

 

Vidare forskning 

Studien har väckt nyfikenhet och det skulle vara intressant att utföra en etnografisk studie som 

syftar till att studera maktförhållandena mellan barnen och pedagogerna med fokus på barns 

inflytande utifrån ett rättighetsperspektiv. Det skulle även vara intressant att få ta del av 

barnens tankar kring verksamheten. Hur resonerar de om sina möjligheter att påverka 

verksamheten och hur ser de på vuxna? Anser barnen sig ha möjlighet att påverka sin 

utbildning och tas deras röster på allvar enligt dem?  
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Bilaga 1 
Letter of permission 

My name is Caroline Persson. I am studying to become a preschool teacher at Karlstad 

University in Sweden. This study is a part of my education. The main purpose of the study is 

to search information about how young children participate in their preschool education and 

which role they play in the activities. 

The data that I will collect from talking with you will only be used in my study. It is important 

to point out that no participant will get exposed in my essay and that the information cannot 

get tracked. Therefore I will not use any names on people, the school or the place where the 

school takes place. The participation is optional and you can, whenever you want to, interrupt 

the conversation. 

In order to help myself to remember and to understand our conversation I ask for your 

permission to record it. After the interview I am the only one who will listen to the recorded 

data. 

If you have any questions after the interview, don´t hesitate on contacting me. My email 

address is:  

 

YES: I have taken part of the information above and I want to participate. ( ) 

 

NO: No thank you, I do not want to participate in this study. ( ) 

 

Please sign to confirm, if you have given your confirmation to participate: 

 

Name:............................................................................................................ 

 

Date:........................................... 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 1 

(Lärare ”Montissori-section”) 

 

*Samtyckesbrev, förklara studien, fråga efter funderingar utifrån brev eller studie. 

 

*Berätta lite om din bakgrund: Ålder, utbildning. 

 

*Er förskola vilar ju på Maria Montissoris pedagogik, vad är det som blir viktigt att tänka på 

när en arbetar utifrån den här pedagogiken? 

 

*Vilka egenskaper är viktiga att ha som lärare i arbetet med barnen? 

 

*Hur skulle du beskriva dig själv i arbetet med barnen? Vilka kvalitéer nyttjar du i arbetet 

med barnen? Vad är viktigt att tänka på i mötet med barnen? 

 

*Känner du till ordet inflytande? 

 

*Vad innebär inflytande för dig? 

 

*Vad innebär inflytande i den verksamhet du är en del av? 

 

*På vilket sätt medverkar barnen under lektionerna i *******? 

 

*På vilket sätt har barnen möjlighet att påverka lektionerna i ********? 

 

*Hur ges barnens idéer och intressen utrymme i utformandet av verksamheten? 

 

*Diskussion utifrån modellen pathways to participation. 

 

*Avsluta med att fråga om personen har några frågor. 

 

*Tacka för att hen tog sig tid, berätta hur jag kommer att gå vidare med studien och välkomna 

frågor i efterhand via mail. 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 2 

(Verksamhetsutvecklare, förskoleavdelningen 

 

*Samtyckesbrev, förklara studien, fråga efter funderingar utifrån brev eller studie. 

 

*Berätta lite om din bakgrund: Ålder, utbildning. 

 

*Vilka åldrar är det om berörs av Maria Montessoris pedagogik här på ert skolområde? 

 

*Vad är det som blir viktigt i undervisning utifrån det här synsättet? 

 

*Om du ser på barnet utifrån Maria Montessoris pedagogik, vad är det som huvudsakligen 

framträder? 

 

*Känner du till ordet inflytande? 

 

*Vad innebär inflytande för barnen när en utgår från Montessoripedagogiken? 

 

*Avsluta med att fråga om personen har några frågor. 

 

*Tacka för att hen tog sig tid, berätta hur jag kommer att gå vidare med studien och välkomna 

frågor i efterhand via mail. 
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Bilaga 4 
Intervjuguide 3 

(Chef, förskoleavdelningen) 

 

*Samtyckesbrev, förklara studien, fråga efter funderingar utifrån brev eller studie. 

 

*Berätta lite om din bakgrund: Ålder, utbildning. 

 

*Vilka ämnen undervisar ni i här på Montessori-section (ålder 3-5år)? 

 

*Vad är viktigt att barnen lär sig under de här åren? 

 

*Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha som lärare? 

 

*Känner du till ordet inflytande? 

 

*Hur kan inflytande gestalta sig i verksamheten som utövas? 

 

*Diskussion utifrån modellen pathways to participation. 

 

*Vilar er skola på FN´s konvention om barnets rättigheter? 

 

*Avsluta med att fråga om personen har några frågor. 

 

*Tacka för att hen tog sig tid, berätta hur jag kommer att gå vidare med studien och välkomna 

frågor i efterhand via mail. 
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Bilaga 5 
 

Kompletterande intervjufrågor 

(Lärarna, förskoleavdelningen) 

 

*Vilka ämnen undervisar ni utifrån på förskoleavdelningen? 

 

*Vad är viktigt att barnen lär sig under de här tre åren? 

 

*Förra gången vi pratade berättade du om vad inflytande var för dig och att det handlar om 

vuxnas påverkan på barnen. Om vi vänder på det, har barn något inflytande på oss vuxna? 

 

*Förtydliga genom att berätta hur jag ser på inflytande och se om det finns någon koppling till 

verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


