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Abstract:  

Freedom and influence from the view point of children and teachers  

This study examines the conditions for children’s and adults' influence and freedom in 

preschool. The study is based on observations, interviews and discussions in a preschool 

class. Freedom is defined – in accordance with Marx and the dialectical tradition – as the 

human ability to experience and reshape reality in an active way that creates meaning. The 

success of children and adults in the creation of meaning is, in the study, examined in the 

interplay between the subjects’ action and the external circumstances. This analytic method is 

developed in accordance with activity theory, following Vygotskij and Leontiev.  

In the analysis – which also employs Habermas’s and Honneth’s theories – the increasing 

demands on results and learning in preschool are linked to a lack of freedom of both children 

and adults. The lack of freedom among adults appears both in relation to how they seem to 

experience themselves as passive objects of external demands and in relation to how they 

perceive a lack of recognition in their profession. From the children's horizons, a focus on a 

more formalized and planned learning can be interpreted as an obstacle for their desire for 

free play. 

Studies done by Anette Emilson and Klara Dolk confirm this picture of controlled activity as 

an obstacle to children's influence. But other central findings in my study contradict this 

viewpoint.  Some of the ways in which children and adults create meaning, as observed in the 

study, would not be possible without planned activities and organized meetings. Furthermore, 

in a close study of two activities at the preschool, teacher control does not appear to be the 

most important factor determining children’s freedom. Based on Csikszentmihalyis concept 

of "flow" and Bjørkvolds concepts "musisk", the key factor for children’s freedom in the 

activity seems more strongly linked to the way in which children act and relate. This 

liberating way of being is defined in the way they are actively present without fear of failure 

and an ability to experience reality as changeable and dynamic. 

Keewords: power, influence, children, preschool, democracy, activity theory  



 

  



 

Sammanfattning: 

Frihet och inflytande ur barns och pedagogers perspektiv  

Denna studie undersöker förutsättningarna för barns och vuxnas inflytande och frihet i 

förskolan. Studien bygger på observationer, intervjuer och diskussioner på en 

förskoleavdelning. Frihet definieras i studien – i linje med Marx och den dialektiska 

traditionen – som människans förmåga att uppleva och förändra verkligheten på ett aktivt 

meningsskapande sätt. Hur framgångsrika individerna är i sitt meningsskapande tolkas i 

samspelet mellan subjektens aktivitet och yttre omständigheter. Denna analytiska metod 

utvecklas i linje med aktivitetsteori, utifrån Vygotskij och Leontiev.  

I analysen – som också innefattar teorier från Habermas och Honneth – kopplas ökade krav på 

resultat och lärande i förskolan till en avsaknad av frihet för både vuxna och barn. Detta 

framträder hos vuxna dels i hur de uppfattar sig som passiva objekt för yttre krav dels i en 

upplevd brist på erkännande i yrkesrollen. Från barnens perspektiv inskränker ett mer 

formaliserat och planerat lärande möjligheter till fri lek, vilket barnen efterfrågar.  

Studier gjorda av Anette Emilson och Klara Dolk bekräftar bilden av styrda aktiviteter som 

hinder för barns inflytande. Men andra observationer i föreliggande studie motsäger också 

detta. Vissa sätt på vilket vuxna och barn skapar mening skulle inte vara möjligt utan 

planerade aktiviteter och organiserade möten. I en närstudie av två aktiviteter framstår inte 

pedagogens styrning som den mest avgörande faktorn för barns inflytande. Utifrån 

Csikszentmihalyis begrepp "flow" och Bjørkvold term "musisk" bedöms den avgörande 

faktorn för barnens frihet vara mer tydligt knuten till det sätt som barnen agerar. Detta 

frigörande förhållningssätt utmärks av en aktiv närvaro utan rädsla för misslyckande samt 

upplevelsen av verkligheten som föränderlig och dynamisk.  

Nyckelord: makt, inflytande, barn, förskola, demokrati, aktivitetsteori, verksamhetsteori  
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1. Inledning  

Den fösta meningen i förskolans läroplan (LPFÖ 98, rev 2016, sid 4) lyder: ”Förskolan vilar 

på demokratins grund”. Hur väl präglar denna portalparagraf förskolans arbete? Detta är 

knappast en enkel fråga att besvara. Andra mål som matematiskt eller språkligt kunnande 

mäts genom olika tester – framför allt senare i skolan. Mätresultaten ligger till grund för en 

het debatt om hur verksamheten ska förändras för att bättre leva upp till målen.  

De demokratiska målen låter sig inte lika lätt konkretiseras som något vi kan mäta. Det går så 

klart att testa vad förskolebarn, pedagoger, chefer och tjänstemän har för kunskaper om de 

demokratiska församlingarna, deklarationer om de mänskliga rättigheterna, 

röstningsförfarande och så vidare. Men att mäta vissa teoretiska kunskaper är något annat en 

att studera hur demokratiska de faktiska förhållandena är. Ett annat sätt att gå tillväga är att 

undersöka förekomsten av formella demokratiska strukturer. Finns det en demokratiskt vald 

skolnämnd? Efterlevs demokratiskt fattade beslut? Finns det organ för personalens och 

barnens inflytande? Detta är viktiga frågor att besvara men vi kan inte utgå ifrån att vissa 

institutioner är liktydigt med demokrati och inflytande. I avhandlingen Bångstyriga barn visar 

Klara Dolk (2013) på klyftan mellan teori och praktik då barn i förskolan ska tvingas in i de 

vuxnas mall för hur demokrati och inflytande ska fungera.  

I föreliggande studie vill jag undersöka demokrati utifrån individernas perspektiv – som 

individens frihet och inflytande i sitt sammanhang. Vissa relationer, förhållanden eller 

formella omständigheter är därmed inte liktydiga med demokrati. I stället bedöms formernas 

demokratiska potentialer genom att ställa dem i relation till individernas förmåga att – inom 

ramen för dem – nå mål och finna mening.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för barns och vuxnas inflytande 

och frihet i förskolan. Ett särskilt fokus ligger på barnens frihet och inflytande. För att uppnå 

syftet söker jag svar på två frågeställningar:  

1. I vilka situationer och sammanhang har individerna i förskolan inflytande eller 

upplever frihet?  

Utifrån vilket svar jag får på denna fråga går jag vidare med den andra frågan: 
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2. Vilka förutsättningar och omständigheter är det som möjliggör inflytande och frihet 

eller som skapar problem för de samma?  

För att besvara dessa frågor undersöker jag vad individerna i studien upplever som 

meningsfullt och på vilket sätt som mening förverkligas. Vad som händer i verksamheten 

relateras till individernas upplevda mening.  

Arbetsprocessen  

Uppsatsen som påbörjades våren 2013. Det var då som själva fältstudien genomfördes. 

Helheten i projektet slutförs först våren 2017.  

Den inledande ansatsen att jag på något sätt ville konkretisera barns och vuxnas inflytande i 

förskolan i relation till vad de själva uppfattade som meningsfullt och relatera detta till 

praktiska aktiviteter har inte förändrats under resans gång. Men vad jag saknade då var 

teoretiska redskap för hur jag skulle analysera materialet. Inte minst upplevde jag en avsaknad 

på exempel på liknande studier.  

Under flera år har jag läst och analyserat forskning som har att göra med inflytande på 

förskolan. Det har tagit tid att sätt mig in i olika dominerande teorier i forskarvärlden och nå 

fram till hur jag skulle relatera min egen studie till detta.  

Till sist har teorierna och analysmetoderna tagit form och jag har kunnat återvända till mina 

transkriptioner och inspelningar från 2013. Mycket tack vare stöd från min handledare Henrik 

Bohlin under hösten 2016 har jag kunnat sålla i den från början allt för omfattande 

genomgången av teorier.  
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2. Bakgrund 

I Förskolans läroplan (LPFÖ 98, rev 2016) uttrycks två förhållningssätt till begreppet 

demokrati. Vad som nämns först och mest frekvent är uppfattningar av typen att förskolan ska 

”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (LPFÖ 98, rev 2016, sid 4). 

Detta för att barnen ”på sikt aktivt ska delta i samhällslivet”. Demokrati kan här uppfattas som 

ett färdigt system av val, demokratiska församlingar och ett fristående rättsväsende som 

barnen ska lära sig om för att senare i livet kunna ta del av. I kontrast till denna beskrivning 

av demokrati förhåller sig läroplanen också till demokrati som en relation som är här och nu. 

Detta uttrycks i formuleringar om att ”förskolan ska tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där 

barnen deltar” och att barnen ska få ”sina behov respekterade och tillgodosedda och få 

uppleva sitt eget värde” (LPFÖ 98, rev 2016, sid 8). Det finns också en egen rubrik i 

läroplanen om ”Barns inflytande” där det står: ”De behov och intressen som barnen själva ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” 

(LPFÖ 98, rev 2016, sid 12).  

Enkelt uttryckt kan skillnaden beskrivas som en skillnad mellan ett synsätt som går ut på att 

människor ska formas av samhället för att bli demokratiska och synsättet att demokrati 

betyder att individer ska forma sina sammanhang här och nu efter vad som är meningsfullt för 

dem. Skillnaden knyter å ena sidan an till den auktoritära, förmedlingspedagogiska traditionen 

och å andra sidan den frihetliga, progressivistiska traditionen som påverkat skoldebatten 

sedan långt tillbaka i historien. ”Den dominerande traditionen är under historien 

förmedlingspedagogiska, vars företrädare ser kunskapen som given av vetenskapen och 

inbyggd i det kulturella arvet”, skriver Bernt Gustavsson (2002, sid 27). Progressevismen 

kritiserar föreställningar om en absolut kunskap och lyfter fram hur individerna lär sig själva 

utifrån sina sammanhang och intressen.  

Inom barnomsorgen har liknande konflikter funnits men de har tagit sig andra uttryck då 

verksamheten från början inte fokuserat på lärande utan främst på omsorg. Elisabeth Nordin-

Hultman (2011) beskriver en dragkamp i barnomsorgen mellan en hemdiskurs och en 

verkstadsdiskurs. Enligt Nordin-Hultman (2011, 115-116) blev föreställningen om den trygga 

borgerliga kärnfamiljen en viktig symbol i ett konfliktfyllt 1800-tal. De så kallade 

folkbarnträdgårdarna som startades från och med 1904 skulle enligt debattörer – i linje med 
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hemdiskursen – fungera som ett mönsterhem för att överföra goda vanor till arbetarbarn och 

arbetarmödrar. I verkstadspedagogiken som fungerat som en motdiskurs kan barnen, enligt 

Nordin-Hultman, i stället för att formas av andra forma sig själva genom miljöer och 

aktiviteter som tillåter dem att vara aktiva och skapande.  

Enligt Nordin-Hultman (2004, sid 110-132) var det hon kallar verkstadsdiskursen länge 

marginaliserad men fick i och med Barnstugeutredningen som gjordes mellan 1968 och 1972 

ett erkännande. Innehållet i utredningen kan ses ge uttryck för en våg av radikalt engagemang 

i samhället vid denna tid. Arbetare, kvinnor och studenter kämpade för frigörelse – makt, 

hierarkier och förtryck ifrågasattes (Gerdin, Mari & Ohrlander, Kajsa (red.) 2007). 

Utredningen förordade kreativa material och verkstäder (Nordin-Hultman 2004, sid 128), en 

dialogpedagogik med respekt för barns perspektiv och en arbetsplatsdemokrati på förskolorna 

som en förebild för barnen (Martin Korpi 2015, sid 23-24).  

Barnstugeutredningens verkstadspedagogiska ambitioner fick dock inget större genomslag i 

verksamheten. Enligt Nordin-Hultman (132-133) var den dominerande diskursen i 

barnomsorgen för stark – för att bryta den hade omfattande satsningar på att utveckla 

pedagogiken i verksamheterna behövts. Detta bekräftades också i Pedagogiskt program för 

förskolan 1987 då fokus låg på att skapa en ”tydlig vuxenroll” och där bord och stolar i 

vuxenhöjd, som Barnstugeutredningen förespråkat, inte längre var norm, skriver Nordin-

Hultman (sid 138, 140-141).  

Då förskolan 1998 (LPFÖ 98) får sin första läroplan läggs fokus åter på, det Nordin-Hultman 

kallar, verkstadspedagogik. Detta är inte bara något som pekar tillbaks till en svensk 

progressivistisk tradition utan också till stora delar på influenser från den italienska Reggio 

Emilia-pedagogiken. En intressant fråga är dock i vilken mån omsvängningen har en 

demokratisk innebörd och i vilken mån den speglar en önskan att forma barn efter det 

moderna näringslivets starkare krav på kunskap och flexibilitet.  

Medan barns fria skapande i Barnstugeutredningen kopplades samman med demokratiska, 

jämlika relationer också för personalen läggs nu större vikt vid en tydlig hierarki i förskolan 

mellan de vuxna. Vid revideringen av Läroplanen 2010 (LPFÖ 98, rev 2010) lades en särskild 

tyngd vid barnskötare och förskollärares olika roller. Detta skapar en situation där 

demokratiska värden ska förmedlas till barnen i en organisation som i sig inte strävar mot 

utjämning och demokrati i någon mer radikal betydelse.  
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3. Tidigare forskning  

Inflytande som problem i en vetenskaplig studie 

Anette Emilson (2008, sid 94) lyfter i sin avhandling Det önskvärda barnet fram vad hon ser 

som svårigheter med att vetenskapligt undersöka inflytande i förskolan. Hon ser i studien hur 

pedagoger genom lekfullhet och inlevelse kan ge barnen mer inflytande utan att släppa 

kontrollen. Men ska detta ses som ett verkligt inflytande eller är det en annan form av mer 

osynlig och manipulativ maktutövning? Barnen är alltid beroende av de ”vuxnas goda vilja” 

skriver Emilson vilket leder henne vidare till följande slutsats.  

”Frågan om vad som är att betrakta som reellt inflytande och vem som egentligen 

kan ha det är” (...) ”av filosofisk karaktär som får lämnas därhän i denna 

diskussion. Det intressanta i föreliggande avhandling är snarare att utröna 

villkoren för någon form av inflytande för barn i förskolan.” 

När jag formulerar mina egna teoretiska utgångspunkter tar jag min utgångspunkt i denna 

svårighet som Emilson lyfter fram. Vad är reellt inflytande och hur kan det undersökas? I min 

läsning av tidigare forskning har jag funnit liknande problem som de Emilson stöter på i att 

konkretisera vad inflytande innebär från barnens perspektiv. Jag kommer därför att utveckla 

mena egna teoretiska utgångspunkter i relation till tidigare forskning.  

Det önskvärda barnet   

Anette Emilson (2008, sid 21) tar en teoretisk utgångspunkt i att; ”Det är i relation till andra 

som individens subjektivitet blir till, i en språkligt konstituerad värld”. Delaktighet tolkas 

förutsätta intersubjektivitet som beskrivs som en kommunikation där båda parter deltar på 

grundval av ömsesidigt erkännande och förståelse. Möjligheterna till delaktighet i mötet 

mellan vuxna och små barn problematiserar Emilson utifrån att barnen saknar samma 

möjligheter som de vuxna vad gäller förmåga till perspektivtagande och tillgång till kunskap, 

resurser och makt. Detta innebär menar Emilson att barns inflytande i kommunikationen är 

beroende av pedagogernas förmåga att närma sig barnens perspektiv.  
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I en del av studien (Emilson 2007, sid 13) får ett barn uppgiften att rita en buss på ett papper. 

Barnet visar inget intresse för att rita men försöker på andra sätt – genom att sjunga och 

genom kroppsspråk – att svara på pedagogens uppmaningar. Eftersom pedagogen envisas 

med att barnet ska uttrycka sig genom att rita så misslyckas barnet med att, som Emilson och 

Folkesson skriver [i min översättning]; ”delta på sina egna villkor utifrån sina idéer och 

erfarenheter”. Här menar jag att en brist på inflytande konkretiseras utifrån vad barnet 

uttrycker som sin mening i relation till ett bemötande som omöjliggör att aktiviteten 

vidareutvecklas utifrån barnets meningsskapande.  

I andra delar blir frågan om inflytande, eller snarare avsaknaden av den, mindre konkret. Om 

förhållandena vid en samling skriver Emilson (2007, sid 20) att subjektet i situationen är 

pedagogen medan barnen är objekt och passiva mottagare. Det jag ser som problematiskt i 

denna analys är att Emilson kategoriserar barnens situation utifrån vad pedagogen gör. Vad 

som saknas, som fanns i den tidigare situationen, är försök att förstå vilken mening samlingen 

har utifrån barnens perspektiv. I de fall då barns handlingar avviker från pedagogens intention 

och får tillrättavisningar konkretiseras hur barns uttryckta mening möter problem. Men de 

barn som väljer att sitt och lyssna framstår i denna studie alltså som passiva objekt fast att de 

också gör val då de sitter och lyssnar. Ett barn säger också åt ett annat barn att inte ta ett 

mjukdjur som ligger i samlingsringen. Men detta bedömer inte Emilson som ett inflytande 

utan i stället som en brist på inflytande eftersom barnet uttrycker en regel som pedagogen i 

situationen bestämt.  

Centralt för Emilsons tolkning är utgångspunkten att barnens inflytande förutsätter att barnen 

gör ”egna val och tar egna initiativ.” (2007, sid 31) Jag håller med om att sett utifrån 

pedagogens samlingsplan är barnen objekt. Men vad jag ifrågasätter är slutsatserna kring vad 

detta vidare gör med barnen som sådana. Om vi utifrån teorin att subjektet skapas i 

kommunikationen hävdar att objektifieringen löser upp barnen som tänkande och handlande 

individer så menar jag att vi har dragit resonemanget väl långt.  

Emilson (2008, sid 85-107) finner i studien att större frihet eller inflytande för barnen blir 

möjlig i förskolan inom ramen för aktiviteter som är mer öppna i hur de organiseras och 

genomförs samt i situationer då de vuxna genom emotionell närvaro och lekfullhet närmar sig 

barnens perspektiv.  
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Bångstyriga barn 

I Klara Dolks (2013) avhandling Bångstyriga barn finns ett mer tydligt fokus på barnens 

aktivitet. I relation till observationen av ett barn som inte vill delta i en aktivitet skriver Dolk 

(2013, sid 198-200) om vikten av ”att ’se tysta och blyga’ barn – oavsett kön – som aktiva 

subjekt, där tysthet och att stå i ett hörn kan ses som en aktiv handling och inte enbart som en 

brist på handling.” Men det är inte tystnaden utifrån dess mening för barnet som är det 

centrala i studien utan hur den relaterar till verksamheten och pedagogernas förväntningar. 

Liksom hos Emilson ligger fokus på kommunikationen och hur språket konstituerar 

individerna och verkligheten. En viktig skillnad är dock hur Dolk utifrån poststrukturalistisk 

teori i sin studie beskriver språket i makttermer där människan beskrivs som fången i 

diskurser och normer (Dolk 2013, sid 239-240).  

Om de vuxna i Emilsons studie framställs som subjekt som utifrån sin maktposition är 

ansvariga för barns möjlighet till inflytande så är vuxna och barn i Dolks studie mer 

jämbördiga som offer för diskursers och normers makt. Möjligheten att agera beskärs av en 

ordningsdiskurs, etikettsregler, ramar och förhållningssätt (Dolk 2013, sid 192-193). Att 

pedagogerna vill ha lugn och ro vid bordet och att barnen inte ska kasta bestick betraktar Dolk 

inte som pedagogernas strävan efter inflytande över sådant som påverkar deras stress på ett 

negativt sätt. I stället förklarar Dolk (2013, sid 195) detta utifrån en dominerande diskurs med 

rötter i 1800-talet som innebär att barn betraktas som ociviliserade vildar.  

Den enda möjlighet till någon form av frihet inom ramen för detta poststrukturalistiska 

tänkande är ett ifrågasättande som skapar tvetydighet och möjliggör fler perspektiv (Dolk 

2013, sid 239-240 ). Detta innebär att det är först då individerna gör motstånd som det finns 

potentialer till demokratisering.  

Barnens aktivitet reduceras till antingen en återupprepning, vilket reproducerar makten, eller 

ett motstånd som utmanar makten (Dolk 2013, sid 215). Motstånd tolkar Dolk (2013, sid 223, 

225) mycket brett så att alla handlingar som hamnar på kant med pedagogernas intentioner är 

ett motstånd – ett barn vill till exempel måla men tillåts inte göra detta val, ett annat exempel 

är barn som pedagogerna upplever som stökiga då de leker med dinosaurier. I och med att 

barns aktivitet inte blir bekräftad av omgivningen tolkar Dolk om den till att vara ett motstånd 

mot normer. Från detta resonerar Dolk (2013, sid 241-242) vidare kring att motståndet är 

uttryck för barnens vilja till demokratisk kommunikation.  
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Utifrån sin forskning hävdar Dolk att personalen inte tar tillvara den normkritik som barnens 

motstånd representerar. Detta beror, menar Dolk, på att personalen befinner sig i en snäv 

normerande verklighet som innebär begränsade möjligheter till reflektion och med lite 

utrymme för flexibilitet. 

Ett inflytande från barnens perspektiv 

I relation till den ursprungliga frågeställningen, om hur ett reellt inflytande ska kunna 

undersökas, konstaterar jag att Emilson beskriver hur en pojke försöker få ett inflytande 

genom sång och rörelser. Jag menar att detta är en fråga om ett reellt inflytandes vara eller 

icke vara. Vi kan studera vad som faktiskt händer i situationen och detta ställer vi i relation till 

barnets önskning, intention eller mening.  

Detta sätt att förstå inflytande på finns med i Dolk och Emilsons studier men det utgör inte 

den generella utgångspunkten utifrån vilket aktiviteterna tolkas. För då barn är nöjda eller får 

det de ber om tas det inte alltid som exempel på inflytande utan kan i stället tolkas som 

motsatsen utifrån att barnen blir manipulerade, är passiva objekt eller styrda av normer. I 

Emilsons text kopplas detta till idén att inflytandet är beroende av ömsesidiga villkor i 

kommunikationen. Emilson hänvisar i dessa utgångspunkter till den tyska sociologen Jürgen 

Habermas diskusetiska teori. Habermas utgår i denna teori ifrån att för att en jämlik 

kommunikation ska kunna äga rum krävs att båda parter har samma tillgång till kunskaper 

och att ingendera parten har tillgång till maktmedel. En viktig poäng i denna teori är att dessa 

grundförutsättningar är saker som vi kan bedöma objektivt – vilket gör att ömsesidighet inte 

bara handlar om subjektiva upplevelser. Men Emilson utgår ifrån att dessa villkor inte 

existerar reellt i förskolan och att relationen mellan vuxna och barn i stället präglas av en 

grundläggande ojämlikhet. Detta innebär att inflytande bara kan skapas genom de vuxnas 

goda vilja och inlevelseförmåga. Det är dock viktigt, menar jag, att förstå att Habermas teori 

inte handlar om vilket inflytande individer har. Teorin handlar om förutsättningar för ett 

ömsesidigt inflytande. Vilket reellt inflytande individerna har utan att titta på den konkreta 

aktiviteten kopplad till individernas önskningar och intentioner är bara spekulationer. 

Maktförhållandet mellan barn och vuxna likväl som frågan om vad graden av ömsesidighet 

innebär för inflytandet i konkreta situationer är öppna frågor som behöver undersökas 

empiriskt. Som generellt antagande kan vi säga att barn har mindre makt än vuxna. Men då vi 

undersöker inflytandet i samspelet mellan vuxna och barn behöver maktförhållanden 
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konkretiseras genom observationer då aktiviteten analyseras och bedöms utifrån hur 

framgångsrik den kan anses vara i relation till de deltagande individernas egna intentioner och 

meningsskapande.  

I Dolks avhandling relativiseras möjligheten att förstå inflytande – på basis av observerade 

uttryck för barns och vuxnas meningsskapande – utifrån tanken att människan i 

poststrukturalistisk anda är som diskursernas fångar. I andra poststrukturella studier finns inte 

barnen alls med utan vad som undersöks är mer direkt diskurser och normer som antas ha 

begränsande inverkan för barnen. Hillevi Lenz Taguchi (2000) resonerar till exempel kring 

hur barnen objektifieras av vissa föreställningar hos pedagogerna och i Nordin-Hultmans 

studie antas barnen passiviseras av förskolors organisering av rummen och tiden. 

Den franska filosofen Michel Foucault är en viktig referenspunkt för alla dessa studier. I 

boken Övervakning och straff visar Foucault (2003) genom historiska jämförelser mellan den 

medeltida maktordningen och modernare maktordningar hur makt i mindre utsträckning 

kommit att utövas genom ett yttre fysiskt tvång. I stället är det, menar Foucault 

kännetecknande för den moderna maktordningen att fungera genom vår egen 

självdisciplinering utifrån gemensamma normer och idéer om det universellt goda och vår 

rädsla att avvika. Genom historiska jämförelser pekar Foucault på att dominerande 

uppfattningar som vi tar för självklara är konstruktioner av vår tid. Olika diskurser öppnar upp 

för vissa tolkningar och handlingar och stänger till andra. Normernas makt över människor 

tydliggörs menar Foucualt genom motstånd från de som missgynnas så som fångar, kvinnor 

eller homosexuella.  

Som när det gäller Habermas resonemang om kommunikationens förutsättningar menar jag 

att Foucaults resonemang om diskursernas makt i relation till frågan om inflytande behöver 

ses som antaganden om dess förutsättningar – men det säger inget om vilket inflytande en 

enskild person har i ett specifikt sammanhang. Genom motstånd kan normer konkretiseras 

som begränsande i relation till vissa individers meningsskapande. Motståndet kan öppna 

ögonen för fler eller kan antyda att flera människor upplever begränsningar som de ännu inte 

agerat för att göra något åt. Men detta i sig bevisar inte normernas begränsande roll mer 

generellt. Det är en öppen fråga som vi kan studera.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  

Frihet och mänsklig aktivitet  

Jag kommer nu gå vidare genom att mer direkt beskriva mina egna teoretiska utgångspunkter. 

I och med detta övergår jag från att fokusera på begreppen inflytande och delaktighet – som är 

knutet till hur jag resonerat kring utgångspunkterna i Emilson och Dolks studier – till att mer 

tala om frihet. Fördelen med frihet är att det är en bredare term som inrymmer mer. Vad jag är 

ute efter är att kunna tolka aktivitet så långt som möjligt utifrån individernas 

meningsskapande. Mening behöver då inte nödvändigtvis vara kopplad till att individen har 

inflytande över något i omgivningen.  

För att i min studie lyfta fram inflytande och frihet utifrån dess innebörder för deltagare i 

förskolans verksamhet knyter jag an till förståelser av frihet som utvecklats inom den 

teoretisk riktning som Seth Chaiklin (2012) beskriver som den ”dialektiska traditionen”. 

Framträdande teoretiker inom denna riktning är den tyska filosofen Hegel, de tyska politiska 

tänkarna Marx och Engels och de ryska psykologerna Vygotskij och Leontiev. Vygotskij är 

en central teoretiker i den pedagogiska diskussionen och är en flitigt använd referens i studier 

i skola och förskola. Men Chaiklin lyfter fram en brist i hur Vygotskiljs teoretiska texter ofta 

tolkas. Vygotskilj förstås sällan, menar Chaiklin, inom ramen för den dialektiska traditionen 

och utan koppling till det frihetsbegrepp som inom denna tradition är av central betydelse för 

förståelsen av människan.  Chaiklin (2012, sid 35) beskriver denna frihetssyn utifrån Marx 

som; (…) ”inte en a priori filosofisk definition, utan en konsekvens av det mänskliga livets 

villkor, och utvecklingen av människans möjligheter i relation till dessa villkor.” (Min 

översättning från engelska) 

Med ”det mänskliga livets villkor” menas att människan är en varelse som genom sitt 

medvetande och sin kultur omformar sig själv och sin miljö. Marx (1995, sid 69) skrev att; 

”Människan gör själv sin livsaktivitet till ett objekt för sin vilja och sitt medvetande.” (…)  

”Endast av den anledningen är hennes verksamhet en fri verksamhet.” Friheten är för Marx, 

som Chaiklin skriver, ”en konsekvens” av dessa villkor vilket innebär att frihet inte är något 

vi behöver välja utan det är en inneboende aspekt av allt medvetet handlande – vi reflekterar, 

värderar och gör val. Historiskt var det, skriver Leontiev (2000, kapitel 4, sid 3-6), genom att 

utveckla formerna för socialt samspel och språket som människan kollektivt skapade 
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förmågan till medveten reflektioner. På detta sätt hänger alltså frihet från början samman med 

människans kollektiva skapande aktivitet. Över tid utvidgar människan sina möjligheter i och 

med varje generations bidrag till kultur, industri, vetenskap, transporter med mera. De 

grundläggande villkor som ger människans aktivitet dess fria karaktär förblir de samma men 

omfånget i vad människan kan förstå och omvandla förändras. Denna uppfattning innebär att 

det inte finns någon frihet i ren abstrakt, filosofisk grundad, form. Frihet förstås i stället som 

människors faktiska omformande aktivitet vars omfång är beroende av den sociala och 

kulturella utvecklingen i en ständigt pågående process.  Detta innebär alltså att friheten inte 

ses som en ändlig resurs som en människa bara kan ha på bekostnad av en annan. En 

konsekvens av detta är att jag i första hand förstår samhället som frihetens förutsättning. 

Språket och normernas primära funktion är då inte, som i Dolks poststrukturalistiska 

utgångspunkter, att fängsla människor utan de är medel för att förverkliga mänskliga 

potentialer.  

Det speciella med mänsklig aktivitet är alltså att den inte bara formas av nödvändigheter – av 

inre behov eller yttre tvång – utan uttrycker vilja, värderingar, tankar och mening. Leontiev 

(2000, kapitel 6) lyfter fram att vi behöver förstå aktivitet som en process genom vilken 

ömsesidiga transformationer äger rum mellan polerna subjekt och objekt. De objekt vi skapar 

– maträtter, vägar, texter eller teorier – speglar våra avsikter och vår personlighet (det 

subjektiva). Å andra sidan gör vår medvetna blick på tingen att objekten blir subjektifierade 

det vill säga vi ser dem utifrån vad som är meningsfullt för oss. 

Aktiviteten, i den bemärkelse som Marx, Vygotskij och Leontiev lägger i begreppet, är 

objektet för denna studie. Aktivitet i denna betydelse är inte individernas handlingar 

separerade från de handlande individerna – den är en helhet där subjektet genom sin praktik är 

förenad med sitt sociala och materiella sammanhang. Jag undersöker specifikt hur 

framgångsrik aktiviteten kan anses vara i relation till de deltagande individernas egna 

meningsskapande. Detta är min konkretisering av frihet som individers praktiska förmåga att 

skapa mening eller påverka vad som är meningsfullt för dem.  

Den inriktning inom psykologin som Vygotskij och Leontiev med flera utvecklat kallas 

aktivitetsteori eller verksamhetsteori. I denna studie använder jag mig av termen 

aktivitetsteori.  
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Meningsskapande  

Mening är inte någon avskild aspekt av människors tillvaro utan kännetecknande för allt det 

människor gör. Individernas förmåga till mening har två aspekter – förmågan att uppleva 

mening och förmågan att skapa mening. Jag använder begreppet meningsskapande som 

beteckning både för hur människor upplever och omformar världen på ett aktivt 

meningsskapande sätt.  

Den amerikanska psykologen James J. Gibson (1986) har fördjupat sig i hur människor, i 

överenstämmelse med det aktivitetsteoretiska perspektivet, aktivt upplever – på ett sätt som 

skär igenom uppdelningen subjekt och objekt. En upplevelse är inget, påpekar Gibson (1986, 

sid 239), som individen har utan något som individen gör. Vi utforskar aktivt vår omvärld 

utifrån vad vi finner meningsfullt i en process där mottagande av och reaktion på information 

behöver ses som simultana (Gibson 1986, sid 245). Den information som är möjligt att plocka 

upp från ett objekt är, menar Gibson (1986, sid 243) – i relation till oss som föränderliga 

subjekt i en föränderlig värld – oändlig.  

Förmågan att omforma verkligheten och skapa något nytt förklarar Vygotskilj (1995, sid 31-

32) i hur information genom vår fantasi delas upp i mindre delar samt hur den organiseras, 

associeras och sätts samman på nya sätt. Vygotskij (1995, sid 49) menar vidare att fantasin 

strävar efter att förverkligas: ”Varje skapelse av fantasin som utgår från verkligheten strävar 

efter att beskriva en fullständig cirkel och ta gestalt i verkligheten.”  

Distinktionen mellan förmågan att skapa och att uppleva mening ser jag som viktig för hur 

meningsskapandets framgångar kan förstås och bedömas i forskning. Den första formen av 

meningsskapande är målinriktad. Detta innebär ett meningsskapande som har en bestämd 

riktning och som är utsträckt i tiden. Hur framgångsrika handlingarna är som uttryck för 

inflytande kan då bedömas i hur väl aktören lyckas nå sina mål – något som kan ta tid. Då 

mening i stället skapas genom hur vi upplever en aktivitet, situation eller ting är meningen 

omedelbar. Det saknas då en plan som på förväg kan visa på vilket sätt som ett resultat kan 

anses lyckat. Ett misslyckat meningsskapande är då det samma som att individen inte finner 

mening i situationen så som den ter sig för henne. 

Ur aktörens perspektiv kan vi se att de två typerna av meningsskapande sätter olika prägel på 

tillvaron – hur aktören möter andra, upplever sig själv och sin omvärld. I verkligenheten 

blandas formerna för meningsskapande hela tiden men den ena eller den andra formen kan 
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vara mer dominant. För att beskriva vad detta innebär renodlar jag de två typerna här och 

ställer dem emot varandra: I den målfokuserade aktiviteten genomsyras allt av en överordnad 

rationell logik som organiserar situationen i en riktning mot ett bestämt mål. I detta målfokus 

finns ingen plats för olika perspektiv – allt som finns är plan/syfte, genomförande, medel, 

hinder och mål. I den andra aktiviteten är mening ett ständigt föränderligt flöde i en hel och 

mångfasetterad värld. På detta sätt kan vi se att vilken form av meningsskapande som 

dominerar påverkar aktivitetens karaktär och på vilket sätt individerna är aktiva, hur de 

upplever omvärlden och sig själva.  

Sociala förutsättningar  

I sitt praktiska meningsskapande är individen beroende av samspel med andra – vi lever till 

följd av andras omsorg, tillvaron får mening i samspel med andra, tillsammans med andra lär 

vi oss och löser problem och genom samhället får vi tillgång till olika verktyg och resurser för 

vårt meningsskapande. Hur framgångsrikt samspelet är ur en individs horisont avgörs utifrån 

hur hennes mål och det sätt som hon agerar på svarar mot den sociala omgivningens mål och 

samverkansformer. I det sociala sammanhanget får skillnaden mellan en mening genom 

måluppfyllelse och som upplevelse särskilda innebörder vilket Jürgen Habermas fördjupat sig 

i. Habermas skiljer på två grundläggande handlingsalternativ – det kommunikativa och det 

framgångsinriktade handlandet. Med kommunikativt handlande, menar Habermas, en relation 

där dialogens syfte är att nå ömsesidig förståelse. Det framgångsinriktade handlandet innebär 

en relation där den ena parten görs till ett medel för den andra partens mål. 

Habermas (1996, sid 102) framhåller att valet av hur vi förhåller oss till andra inte är något vi 

godtyckligt kan göra på egen hand. Hur vi agerar mot andra beror nämligen på vilka 

motreaktioner våra handlingar får – för att vi ska bli lyssnade på behöver vi uttrycka oss på ett 

sätt som kan förstås och vara relevant för andra. Detta kopplar vidare till de ekonomiska och 

sociala förhållandena. Enligt Habermas (1996, sid 133, 139) förutsätter det kommunikativa 

handlandet en jämlikhet som innebär att individerna är fria att kunna ifrågasätta andras 

yttranden och att de också har kunskap att kunna göra det. Genom maktmedel kan en individ 

agera framgångsinriktat mot andra. Detta är staters och företags handlingssätt – utifrån 

juridisk och ekonomisk makt.  

Vilka kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden som ger störst möjlighet för frihet och 

demokratiskt maktutövande är en mycket omdiskuterad fråga. Den amerikanska 
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nationalekonomen Milton Friedman (1982) lyfter fram frivilliga utbyten mellan självständiga 

aktörer på marknaden som den mest frihetliga formen för mänsklig samverkan. Detta 

förutsätter att det finns en fungerande marknad där den privata äganderätten respekteras, där 

det finns flera köpare och säljare att välja mellan och individerna har likvärdig tillgång till 

information. Marknadens mekanismer och de gemensamma överenskommelser som den 

fungerar igenom gör alltså, enligt teorin, att individerna agerar framgångsinriktat på ett sätt 

som inte begränsar andra. Människor drar ömsesidigt nytta av varandra.  

Den tyska filosofen Hanna Arendt (2004), är i kontrast till detta, starkt kritiskt till marknadens 

ordning där var och en är utlämnad till sig själv. Arendt förespråkar i stället en ordning där 

alla är garanterade välfärd. Detta menar Arendt ska innebära att människor kan möta varandra 

på ett förutsättningslöst sätt – fritt från de materiella eller ekonomiska omständigheternas 

tvång. Det centrala för Arendts förståelse av frihet är alltså att den måste bygga på 

kommunikativ handling vilket innebär att individerna blir bekräftade som subjekt som har ett 

värde i sig.  

Även om marknaden bygger på fria uppgörelser så är det ett ömsesidigt utbyte i ett mycket 

begränsat avseende. Marx (1969, sid 74) beskriver detta problem som att vi på marknaden inte 

möter varandra som människor utan som bärare av ekonomiska värden – det är i den 

egenskapen som vi bekräftar varandra. Marknaden ger så, enligt denna teori, upphov till ett 

främlingskap mellan människor. Detta innebär, i linje med Marx teori, att även om marknaden 

är effektiv på att möjliggöra vissa former av målinriktat handlande – som att köpa en billig 

soffa på blocket – så kan den samtidigt skapa problem för andra typer av meningsskapande. 

Den tyska filosofen Axel Honneth (2003, sid 99-101, 190-191) lyfter fram vårt behov av mer 

allomfattande erkännanden och bekräftelse från omgivning som grundläggande för vår 

möjlighet att på ett otvunget sätt utveckla olika förmågor och för att vi ska kunna utveckla en 

positiv självrelation.  

I kontrast till en nationalekonomisk idealbild av en marknad där relativa jämlikar byter varor 

beskriver Marx kapitalismen som ett samhälle där stora rikedomar är koncentrerade i fåtalets 

händer. Systemet innebär, menar Marx, att människor är formellt fria men i praktiken är 

tvungna att sälja sin kreativa förmåga till de som äger företagen. Leontiev (kapitel 4, sid 18) 

utvecklar hur den sociala skiktningen och lönearbete i grunden förändrar hur vi i våra 

aktiviteter förverkligar mening. Att byggnadsarbetare lyckas färdigställa ett hus innebär 

tillexempel inte att de därmed har nått sina mål – för dem är löneutbetalningarna och 
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fikarasterna troligen betydligt mer meningsfulla. Dans kan ses som en typ av aktivitet som i 

allmänhet inte syftar till något mål bortom den positiva upplevelsen i stunden, men en 

professionell dansare kanske inte upplever dansen som meningsfull i sig utan bara som ett 

medel för att tjäna pengar.  

Dessa former för meningsskapande innebär skriver Marx (1995, sid 66) att vi inte bara 

förhåller oss till andra utan också till oss själva som medel för att nå mål. Detta riskerar leda 

till att vi förlorar förmågan att uppleva mening för oss själva utan i stället endast upplever en 

mening genom att leva upp till andras krav.  

I min studie undersöker jag förekomsten av maktmedel i relation till Habermas teori om 

handlingsalternativ. Det individuella agerandet relaterar jag till hur aktiviteten som vuxna och 

barn gör tillsammans är organiserad. Jag bedömer då hur öppna eller styrda aktiviteterna är 

med hjälp (liksom Emilson gör i sin studie) av Basil Bernsteins (2000) begreppsapparat om 

svag eller stark klassifikation och inramning. Ju starkare klassifikation en aktivitet har, i 

Bernsteins teori, ju mer specialiserad är den. Den avskiljs som en egen kategori mot andra 

aktiviteter. Bernsteins begrepp inramning handlar om hur stark eller svag kontroll som 

ledaren i aktiviteten har över vad som ska göras och hur det ska göras. 

Upplevelsen av sig själv och världen 

Kapitalismen upphäver inte vår förmåga att reflekterar, tolka och gör val – men det gör, 

menar Marx, att vi inte kan uppleva dessa förmågor som tillhörande oss själva.  Den tyska 

psykoanalytikern Erich Fromm utvecklade Marx teorier om främlingskap inom det 

psykoanalytiska fältet. Fromm (2003, sid 47-49) skriver att främlingskapet innebär att vi 

upplever känslor, tankar och förmågor som ting som vi äger – eller rättare sagt; så gör vår 

passivitet inför dem, att de äger oss. Så upplever vi till exempel kärlek som något som drabbar 

oss i stället för som en relation som vi är aktiva i att skapa och underhålla. På liknande sätt 

menar Fromm (2003, sid 69) att främlingskapet gör att vi anammar idéer som fasta orubbliga 

dogmer, som vi därmed inte förhåller oss aktiva och kritiska till.  

Upplevelsen av sig själv som aktör är särskilt svår att uppfatta när det handlar om våra 

sinnesupplevelser eftersom det går emot djupt rotade modernistiska uppfattningar av oss 

själva som passiva mottagare av objektiva bilder. Därmed inte sagt att det inte går att uppleva 

sin aktiva del i tillvaron.   
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Den ungerska psykologen Mihaly Csikszentmihalyi (2006) menar att människor i det som han 

kallar för flow – då människor förlorar sig i en aktivitet utan rädsla att misslyckas – kan slippa 

ur maktstrukturernas grepp och uppleva kontroll i sin situation. Teorin bygger på omfattande 

intervjustudier där människor beskriver vad de upplever som optimala upplevelser. 

Csikszentmihalyis (2006) beskrivning av Flow liknar på många sätt det som den norska 

musikvetaren Jon-Roar Bjørkvold (2009) skriver om som människors musiska förmåga. 

Bjørkvold hävdar utifrån sin forskning att den musiska förmågan är särskilt utmärkande för 

barns kulturskapande. Han beskriver det som aktivt, kreativt förhållningssätt där livets olika 

aspekter samverkar (2009, sid 54-55). Bjørkvold menar att barns anpassning till den vuxna 

kulturen är passiviserande och förstörande för barns självständiga kunskapsprocess. 

Csikszentmihalyis och Bjørkvolds studier handlar båda om aktiviteter och förhållningssätt 

som ger aktörerna en särskild upplevelse av kontroll, närvaro och mening. Jag använder mig 

av dessa beskrivningar som en idealbild som jag kan jämföra de olika individernas agerande 

med. Kännetecknande för en människa i flow och den musiska människan är att deras 

aktivitet leder till ett överskridande av jagets gränser och en integrering av verklighetens olika 

aspekter. Att uppleva sig själv som ett aktivt subjekt färgar av sig på hela tillvaron. 

Förändring kräver ömsesidiga relationen som förenar subjektet med den omvärld som hon 

påverkas av och påverkar. Tillstånden bygger på ett fokus på nuet och upplevelsen i sig. Detta 

förhindrar dock inte att aktiviteten också stävar mot något målinriktat, bara att 

målinriktningen inte kan vara allt för dominerande.  
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5. Metod 

Förskolan Viken 

Jag kallar förskolan som jag har gjort mina observationer och intervjuer på för Viken och 

förskoleavdelningen kallas för Abborren. Förskolan ligger i en stockholmsförort med blandad 

bebyggelser - höghus, radhus, både hyres- och bostadsrätter. Avdelningen Abborren har barn i 

åldrarna 4-6. På förskolan finns ytterligare två avdelningar – en med de minsta och en med de 

mellanstora barnen. På Abborren jobbar två förskollärare Anna och Stina samt barnskötaren 

Marie.  

Viken är en kommunal förskola som är tydlig influerad av Reggio Emilia-pedagogik. Denna 

inriktning på förskolan gör kanske att den inte är lika representativ, å andra sida är denna typ 

av influens väldigt vanlig. Utifrån min studie är pedagogiken intressant då den sätter stort 

fokus på barns inflytande. Jag vill utvärdera hur dessa intentioner stämmer med en praktisk 

förståelse av frihet i den konkreta verksamheten.  

Förskolan har en stor gård kringgärdad av staket. Där finns en bergsknalle, lite träd, en 

sandlåda, gungor och en rutschkana. Också lokalerna inne på förskolan är rymliga, där finns 

olika öppna verkstäder där barnen själva tar fram och använder en stor mängd material som 

finns tillgängligt och välsorterat.  

Intervjuer, observationer och urval 

Vid tre tillfällen befann jag mig på förskolan som jag i studien kallar Viken. Jag har försökt 

att få ut så mycket som möjligt av det som händer på förskolan. Till en början vill jag få ett 

grepp om helhet i strukturen och aktiviteter för att sedan detaljstudera några situationer som 

jag analyserar i relation till det större sammanhanget. Jag har försökt förstå verksamheten 

både från barnens och pedagogernas perspektiv.  

Jag observerade verksamheten, läste styrdokument och genomförde intervjuer. Jag har gjort 

ljudupptagningar och filmat vilket jag redovisar nedan. Jag har också genomfört mer 

informella samtal med barn och personal och gjort allmänna observationer som inte är 

inspelade men som jag gjort anteckningar kring. Jag har genomfört intervjuer för att förstå 
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personalens syfte och få deras reflektioner kring de observerade aktiviteterna. Jag genomförde 

också en intervju med ett barn för att få barnets reflektion. Som avslutande del deltog jag på 

ett arbetsplatsmöte då jag reflekterade tillsammans med personalen kring mina observationer 

och analyser. Jag har lyssnat och tittat igenom inspelningarna flera gånger och har jag 

transkriberat en del vilket redovisas nedan.  

Första besöket 2013-03-21 från kl 8-12  

– Intervju med Anna kring övergripande strukturer och kring projektarbete. 4.06 minuter. 

– Ljudupptagning av en aktivitet: barnen ritar självporträtt. Tre barn och en pedagog. Min 

plan var att filma men jag fick problem med utrustningen så det blev ljudupptagning. 36.26 

minuter – varav 31.45, då den gemensamma aktiviteten pågick, är transkriberat. Jag satt 

också med och observerade. 

– Intervju med barnet Bea utifrån barnets upplevelse av aktiviteten. 1.57 minuter. 

– Intervju med Anna kring aktiviteten: självporträtt – syfte, bakgrund reflektion. 23.37 

minuter varav 12 minuter transkriberat i början och en bit på 11.15 senare.  

Andra besöket 2013-04-10. Från 8-12 

– Inspelning av Anna och Stinas reflektionsmöte på morgonen. 63 minuter.  

– Filminspelning: skrivande av välkomstskylt. 3 barn deltar och sporadiskt de två 

pedagogerna Anna och Stina. 32.42 minuter. Jag har transkriberat delar. Ungefär 20 

minuter.  

– Filminspelning, olika barn gör pappersdekorationer. 13.38 minuter.  

Tredje besöket 2013-04-17. På kvällen. 

– Ljudupptagning på arbetsplatsmöte med Anna, Stina, Marie och en annan pedagog. Jag 

redovisar mina observationer och reflektioner kring min studie, gemensamma reflektioner. 

79.14 minuter. 

Jag utgår ifrån att det större sammanhanget är avgörande för att förstå de konkreta 

aktiviteterna hos individerna. Omvänt behöver de stora sammanhangen förstås utifrån 

konkreta aktiviteter. Jag jobbade för att få ett övergripande grepp och observera så mycket 

som möjligt. Urvalet av vad jag sedan gick vidare med att analysera gjorde jag utifrån att det 

jag observerat behöver kunna knytas till och tolkas i ett större sammanhang. Jag har valt att 

analysera två typer av planerad verksamhet som jag mötte i mina observationer – livskunskap 

och familjemötet.  
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Av de tre inspelade observationerna av aktiviteter valde jag bort en observation: barnen gör 

pappersdekorationer. Detta beror på att barnen rörde sig in och ut ur aktiviteten utan att säga 

särskilt mycket. Under besöken tog jag del av flera andra aktiviteter. Inte minst pågick ett 

övergripande projektarbete på temat nedbrytning med ett fokus på maskar. Jag gjorde dock 

ingen inspelning av barnens aktiviteter i projektet. Det jag har inspelat av aktiviteten är 

pedagogernas planering och reflektioner kring projektet som de genomför på morgonmötet. I 

brist på inspelade observationer av själva aktiviteterna i projektet valde jag att utelämna detta 

ur min studie. Men utifrån pedagogernas samtal och mina reflektioner tillsammans med 

pedagogerna kommer jag ändå att beröra andra delar av verksamheten än de två aktiviteter 

som jag specialstuderar. Det kommer med som pedagogernas beskrivningar och tankar kring 

mening i verksamheten, om organisationsformer och tankar kring situationer då barnen 

passiviseras eller är aktiva.  

Validitet  

Jag har tidigare (kapitel 3) i relation till annan forskning resonerat kring på vilket sätt 

människors aktiviteter kan förstås som utryck för ett reellt inflytande. Dessa resonemang 

bestämmer inriktningen för hur jag arbetar med validitet i denna studie. Vilken relevans det 

jag observerar har – som uttryck för inflytande och frihet – bedöms i relation till vilken 

mening det har för de individer, vars inflytande och frihet jag undersöker. Avgörande för 

denna validitet är hur väl jag i studien lyckas förstå individernas meningsskapande på basis av 

deras egna premisser. Mening är då inte detsamma som att ha kul eller göra något som 

samhället eller jag som forskare värderar som meningsfullt. Mening tolkas som den 

grundläggande drivkraften, vilken den än må vara, utifrån vilka medvetna aktiviteter kan 

tolkas som något annat än fysiska objekt och krafters samspel. Detta innebär också att det är 

individernas meningsskapande som sätter gränserna för studiens omfång. Jag sätter sålunda 

inte upp någon gräns för en socialsfär inom vilket inflytande utövas utan ser allt som 

människor förhåller sig till som del i social, kulturell verksamhet. Även döda ting eller 

individernas privata tankar är kopplade till frihet och inflytande i den mån jag kan förstå dem 

som del i individernas meningsskapande.  

För validiteten blir det viktigt med en mångfald av synsätt vilket gör att forskningen bättre 

kan anpassas efter hur och i relation till vad som individerna uttrycker mening. Empirin 

tolkas, kontrolleras och analysen nyanseras utifrån flera olika utgångspunkter. Jag använder 



20 

 

mig både av sociologiska och psykologiska perspektiv, jag jämför det kortsiktiga med 

långsiktiga följder, likväl som jag växlar mellan en mikro- och makronivå i studien.   

Överförbarhet 

I den vetenskapliga metoden ingår att andra ska kunna styrka eller ifrågasätta resultat genom 

att återupprepa ett experiment eller studie. Villkoren för hur detta kan göras ser väsentligt 

annorlunda ut i en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ. I en kvalitativ studie som 

denna är mitt deltagande i unika situationer något som inte kan återupprepas med någon 

exakthet. Men för att ge andra forskare så goda möjligheter som möjligt att jämföra resultaten 

med liknande studier är det centralt att vara noga med att en rik beskrivning av de 

omständigheter under vilka studien är genomförd. Jag redogör därför för förhållanden på och 

kring den förskola som jag studerar.  

Etiska överväganden 

Jag vill i så stor utsträckning som möjligt låta deltagarna vara med i tolkandet och 

reflekterandet över arbetet. Detta är på samma gång en metod för att få bättre resultat som att 

det har ett etiskt värde. Utgångspunkten har varit att bedriva en forskning som inte bara syftar 

till ett resultat som kan leda till något gott utan också sträva mot att forskningsarbetet i sig är 

något gott för de som deltar. 

Respekten innebär också att utifrån forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002) 

informera om mitt arbete och att deltagandet är frivilligt. Det samma för barn som för vuxna. 

Via personalen har föräldrar till barnen som deltar givit sitt medgivande. I texten använder 

jag, för att skydda de som deltar, fingerade namn på alla personer och på förskolan.  

Det insamlade materialet används inte i något annat sammanhang och ljudinspelningar, 

anteckningar, filmer och bilder förstörs när arbetet är klart.  
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6. Resultat och analys  

Redovisningen av resultat och analys i studien gör jag i tre olika nivåer. Jag börjar med att 

redovisa mer generella observationer och analyser. Hur mening uttrycks hos barn och vuxna 

och hur möjligheter att förverkliga mening relateras till verksamheten på ett generellt plan. 

Därefter skriver jag om två övergripande verksamheter – livskunskap och föräldrasamverkan. 

Hur relaterar dessa verksamheter till barns och vuxnas meningsskapande på ett övergripande 

plan? Vad har verksamheterna för bakomliggande syften och hur förändras de utifrån barns 

och vuxnas meningsskapande? Till sist detaljstuderas handlingar och samverkan i två 

aktiviteter som sker inom ramen för de två verksamheterna.  

På ett övergripande plan 

Ur barnens perspektiv  

Vid två tillfällen var jag på förskolan för att observera planerad verksamhet. Det slog mig hur 

olika barnens första respons var inför uppgifterna. Vid båda tillfällena kom jag på morgonen 

och var med när barnen åt frukost. Efter frukostarna hölls en samling då förmiddagens 

aktiviteter diskuterades mellan pedagoger och barn. Vid första tillfället då barnen skulle ha 

livskunskap var det ett barn som om och om igen pratade om att han ville ha disco, samtidigt 

var det flera barn som uttryckte att de inte ville ha livskunskap. Vid det andra tillfället var alla 

barn mycket fokuserade inför familjedagsförberedelserna, jag hörde inga barn som 

protesterade eller uttryckte missnöje med uppgifterna som de skulle göra.  

Förskolläraren Anna bekräftar när jag intervjuar henne att barnen ofta protesterar mot 

livskunskap och annan planerad verksamhet. Hon menar att många barn hellre vill leka med 

leksaker. Pedagogerna har låtit barnen ta med sig leksaker hemifrån men att detta gjort att 

barn inte velat delta i den planerade verksamheten utan bara velat leka med leksakerna. 

Utifrån detta har pedagogerna bestämt att barnen bara får leka med leksakerna under vissa 

bestämda tider. Anna menar också att barnen särskilt i början av veckan gärna vill umgås och 

vara sociala med varandra. ”Dom vill komma hit och mingla å liksom vara med varandra”.   

Även i den så kallade fria verksamheten ligger fokus på ”skapande” före ”lek”, vilket Anna 

beskriver som ytterligare begränsning av barnens fria möjlighet att välja. Hon beskriver detta 
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som en del i Reggio Emilia-inspirationen, ”det är en akilleshäl” säger hon. ”Vi säger ofta; Här 

är verkstaden, ni stör, gå med er lek någon annanstans, fast vi har inte något förslag på var 

man kan leka”, säger Anna.  

Men mina observationer vid familjekvällen motsäger bilden av att barnen protesterar mot alla 

planerade aktiviteter. Jag hör inga protester utan märker en stor entusiasm. Men i detta fall är 

de planerade aktiviteter resultatet av ett stor deltagande och inflytande från barnen. Barnen 

verkar uppleva en stark mening i att göra ett arrangemang för sina familjer och få visa upp 

verksamheten på förskolan.  

Ur de vuxnas perspektiv  

Vad är det då för meningar som ligger bakom pedagogernas val? Anna och Stina lägger stor 

vikt vid barns inflytande. Men det är då inte alltid inflytande i meningen att barnen får göra 

det de vill utan de avser att barnen ska få vara fria genom en fri skapande verksamhet vilket 

alltså hamnar i konflikt med det barnen själv uttryckligen vill göra. Pedagogernas motstånd 

mot leksaker motiverar de utifrån att leksaker har förutbestämda sätt för hur de kan användas i 

kontrast till skapandematerial med vilket barnen har möjlighet att skapa egna saker.  

Anna berättar med entusiasm om hennes deltagande på fritiden i pedagogiska diskussioner på 

Twitter vilket visar på ett intresse som går utöver vad lönen ger. Stina och Anna har också ett 

tätt umgänge utanför arbetet så att arbetet blandas in i fritiden och fritiden blandas in i arbetet. 

Det jag såg av pedagogernas arbete och pedagogernas inbördes relationer vara att de 

präglades av att vara avslappnade och otvungna med mycket skämt och skratt. Men denna 

dimension av jobbet är något som de inte alltid vill lyfta fram i kontakten med mig.  

Jag får tillåtelse av Anna och Stina att sitta med och lyssna och spela in när de har planering. 

Men särskilt Anna uttrycker på ett skämtsamt sätt att det är besvärligt att jag är med och 

lyssnar och tar med det de säger i en uppsats. Det är som att hon vill visa upp ett mer 

pliktskyldigt arbete med att följa uppdraget – som att de inför mig behöver urskulda sig för att 

de har roligt och skämtar med varandra.  

Under planeringen uttrycker Anna och Stina att de vill börja trappa ner på verksamheten och 

ha ett mer lugnt tempo i det som ska göras. När våren och solen kommer vill de kunna vara 

ute mycket i solen. Här uttrycker alltså pedagogerna en egen mening i verksamheten som inte 

är kopplad till vad det ger barnen. Men jag upplever det som att det inte känns helt ok för 
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pedagogerna att i förhållande till en vetenskaplig studie uttrycka sådana önskningar. Stina och 

Anna är på jobbet inte för att ha roligt utan för att vara till nytta.  

Pedagogerna beskriver en yttre press inte minst i relation till kraven på barns lärande. Marie 

berättar om hur det kommit direktiv från ledningen om att ”nu ska vi fokusera på lärande.” 

Ursprunget till detta vara att kommunens förskolor ansågs ha fått dåligt resultat på den 

punkten i en enkät som skickats ut till föräldrarna.  

Utöver detta talar pedagogerna mycket om att lärandet i förskolan är en fråga om status för 

pedagogerna och verksamheten. ”Jag tror att det har jättemycket att göra med vår 

yrkesidentitet” säger Anna. Pedagogerna ger flera exempel på att föräldrar uttryckt sig på ett 

sätt som de uppfattar som nedlåtande mot deras verksamhet, att föräldrarna inte förstår att 

deras arbete är betydelsefullt, att de tycker att skolan i kontrast till förskolan är ”på riktigt”, att 

barnen inte lär sig något utan bara leker.  

Barn och vuxna – en jämförande analys  

På detta övergripande plan ser jag en tydlig skillnad mellan barnens och de vuxnas situationer 

i hur problem för meningsskapande framträder. I barnens fall ser jag en inskränkning av 

inflytande i relation till hur barnen utrycker en önskan om att göra något annat än livskunskap 

vilket inte får gehör hos personalen. De vuxna utvecklar då jag samtalar med dem denna 

begränsning för barns meningsskapande till att handla mer generellt om en konflikt mellan å 

ena sidan barns önskan till fri lek och lek med leksaker å andra sidan verksamhetens 

inriktning på projektarbete och verkstäder.  

I samtalen med de vuxna framstår problem med deras egen frihet i relation till krav på ett mer 

uttalat lärande. Jag ser detta i hur pedagogerna själva skiljer på sådant i verksamheten som de 

utan referenser till någon plikt beskriver som meningsfullt och sådant de i mer negativa 

ordalag beskriver som krav från chefer och föräldrar. För pedagogerna är lönen en central 

mening i jobbet. Vad lönen betyder är dock inget jag diskuterar med pedagogerna utan det är 

förutsatt i det samhälleliga sammanhanget. I relation till detta sammanhang får chefens ord en 

tyngd och mening inom ramen för en maktordning där personalen om de inte följer dem kan 

få problem.  

Medan barnen i större utsträckning verkar reagera mot sådant de inte gillar med högljudda 

protester agerar personalen utifrån en situation där vad de själva tycker om aktiviteten har 
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underordnad betydelse – de gör saker ändå utifrån att det är deras uppdrag och jobb. Detta ger 

ett instrumentellt förhållningssätt hos personalen till sin egen aktivitet. Meningen är utifrån 

detta förhållande inte vad som upplevs här och nu utan vad det ger i relation till lön och 

bekräftelse på längre sikt.  

Men denna bild är som sagt inte oemotsagd. Oftast pratar pedagogerna i mina samtal med 

dem om mening i verksamheten utan referenser till yttre krav. Medan det mer kravfyllda är 

kopplat till krav på lärande i förskolan är det pedagogerna uttrycker en egen mening, mer 

kopplat till inflytande och barns fria kreativitet. I relation till detta meningsskapande kan 

pedagogerna ses som aktiva subjekt. Motsättningen mellan verksamheten som meningsfullt i 

sig och som verktyg för andra mål ser jag i personalens problem med att i relation till 

forskningen ha kul på jobbet.  

Som jag tar upp i teoriavsnittet är det omdiskuterat hur det instrumentella handlandet är 

relaterat till frihet. Friedman (1982) lyfter fram hur de marknadsmässiga relationerna är 

grundläggande för vår möjlighet att på autonom grund köpa och sälja varor och tjänster. 

Utifrån denna teori kan vi se att personalen gör det fria valet att byta bestämmanderätt över 

sin aktivitet under arbetsdagarna mot en lön som ger dem andra möjligheter. Vuxna har också 

möjlighet att välja mellan olika jobb.  

Men utifrån Honneths (2003, sid 99-101, 190-191)  teori om vårt behov av erkännande och 

bekräftelse för vår möjlighet till en positiv självrelation och för vår handlingsförmåga kan de 

instrumentella relationerna ses i ett annat ljus. Då pedagogerna talar om hur vissa föräldrar ser 

ner på deras arbete kopplar frågan också vidare till en fråga om social status – där personalen i 

förskolan befinner sig i ett lågstatusyrke. Det är tydligt att personalen vill ha ett erkännande 

utifrån att de själva ser sitt jobb som viktigt. Detta kan leda till att personalen agerar på ett 

visst sätt, inte för att det är vad de själva uppfattar som det bästa sättet att bedriva 

verksamheten på, utan utifrån att de vill ha upprättelse från omgivningen.  

Ur denna analys av de vuxnas meningsskapande framstår konflikten mellan barns 

meningsskapande och vuxnas styrning inte bara som en konflikt mellan barnen och de vuxna. 

Vi kan se det som uttryck för hur den politiska styrningen och samhällets krav på lärande 

begränsar både barns och vuxnas frihet och inflytande. Det är bara det att pedagogerna är satta 

att förverkliga dessa krav. Med mindre fokus på formellt lärande i styrda aktiviteter skulle 

friheten kunna öka för både barn och pedagoger samtidigt. 
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Två verksamheter   

Livskunskap  

En förmiddag i veckan har man på avdelningen något som kallas livskunskap som alla barn är 

med på. Livskunskapen är ett paket av olika metoder för att jobba med självkänsla, 

självkännedom, relationer och hur barnen uttrycker känslor och tankar. Den kan ses som en 

konkretisering av läroplanens mål om att överföra demokratiska värden till barnen. 

Livskunskap är något som alla förskolor i Vikens förskoleenhet är förbundna att arbeta med. 

Alla förskolor har en särskild livskunskapspärm. Den inleds med en text som börjar:  

”Eftersom LIVSKUNSKAP är vår gemensamma profil så kommer strukturerna för arbetet att 

se likadant ut i hela vårt område. Detta för att säkerställa att alla arbetar aktivt med 

livskunskap.” Från ledningens sida understryker man alltså hur man ska jobba med 

livskunskap utifrån en vilja att kontrollera att arbetet blir genomfört på liknande sätt över allt. 

Pedagogerna är ålagda att genomföra livskunskapsaktiviteten efter en mall. Deras arbete 

fullföljer i denna bemärkelse inte deras egna mål eller mening. Det är inte livskunskapen som 

Anna och Stina lyfter fram som mest centralt för dem i deras arbete.  

På detta övergripande plan framstår förskolans ledning som det aktiva subjektet – 

pedagogerna är medel för att genomföra mål. Handlandet kategoriserar jag utifrån Habermas 

(1996) teori om handlingsrationalitet som ett framgångsinriktat handlande. Men det finns 

också inom ramen för livskunskapen formella strukturer för personalens deltagande i 

planeringen. Åter med Habermas begrepp kategoriserar jag detta som kommunikativa inslag 

inom ramen för ett framgångsinriktat handlande.  

På ett möte för att diskutera livskunskapens innehåll har pedagoger på avdelningen Abborren 

lyft frågan om barns negativitet inför sitt eget skapande. Pedagogerna vill ge mer tid för ett 

fördjupat skapande, att barnen ska ta sitt skapande på allvar och ta sig tid till det. ”Det är så 

himla ofta som det bara blir liksom... Ja du vet, papper med oväder... För att... det liksom 

spårar ur”, säger Anna. Pedagogerna hoppas med självporträttsaktiviteten kunna stärka 

barnens och då särskilt vissa barns självkänsla genom att lägga fokus och energi på skapandet. 

Anna beskriver att skapandet är kopplat till ett generellt dåligt självförtroende och genom att 

stärka barnets självförtroende i skapandet kommer barnet i stort att stärkas.  

Strukturerna i livskunskapen öppnar alltså upp för personalens inflytande och genom sitt 
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inflytande lyfter personalen fram sådant barnen säger och gör. I detta fallet lyfter pedagogerna 

dock inte sådant barnen uttrycker som viktigt för dem eller är intresserade av utan tvärt om 

sådant pedagogerna ser att några barn tycker är jobbigt. Resonemanget bakom är i linje med 

Reggio Emilia-pedagogikens tanke om värdet i barnens skapande. Denna inriktning kommer 

dock mer generellt på kollisionskurs med barn som känner motvilja mot sitt eget skapande 

eller som föredrar andra aktiviteter. Som Anna berättat är det många barn som gör motstånd 

mot en generell inriktning mot skapande och verkstäder. Barnen vill leka och då särskilt leka 

med sina leksaker. Självporträttsaktiviteten kan på ett mer generellt plan ses som ett sätt för 

pedagogerna att få barnen att fungera bättre med den pedagogiska inriktningen på förskolan.  

Pedagogerna ser till att livskunskapen genomförs trots vissa barns protester. Barnen får finna 

sig i vad de vuxna säger. Genom en tydlig och aktiv styrning fullföljer barnen i självporträtts-

ritandet det pedagogerna har avsett. Utifrån Bernsteins (2000) kategorier kan aktiviteten 

beskrivas som starkt klassificerad och inramad. Det första utifrån att den är tydligt avskild 

från annan verksamhet. Det finns en avgränsad början och slut och det är tydligt vilka som 

ingår. Att den är starkt inramad innebär att aktivitetens ledare har en tydlig kontroll över 

dialogen och vad som görs inom ramen för aktiviteten. Det är de vuxna som har definierat 

meningen i aktiviteterna. Barnen vet i förväg inte vad som ska ske – de har att välja på att 

vägra och protestera eller göra som pedagogerna säger.  

Emilson (2007) menar utifrån resultaten i sin studie att dessa förhållanden ger litet utrymme 

för inflytande. Men utifrån mitt aktivitetsteoretiska perspektiv lämnas frågan om barnens 

inflytande tills vidare öppen. Jag konstaterar att inget av barnen som är med på denna aktivitet 

protesterar mot aktiviteten som sådan. De verkar tvärt om entusiastiska inför att delta. Som 

jag utvecklat i teoriavsnittet ser jag inte ett passivt deltagande i en aktivitet i sig som en 

inskränkning av frihet och inflytande. För att avgöra den frågan behöver det som sker 

relateras till vad individerna som ingår i sammanhanget finner meningsfullt.  

Föräldrasamverkan och familjemötet   

Familjemötet kan också ses som tydligt kopplad till målen i läroplanen där det står om vikten 

av ett gott samarbete mellan hem och förskola. Det ska hållas föräldramöten och 

utvecklingssamtal. Också detta är ett framgångsinriktat handlande ytterst från riksdagens sida. 

Men när det gäller Abborrens familjemöte så har inriktningen förändrats genom barnens 

deltagande. Anna berättar att barnen året innan hade blivit väldig engagerade i förberedelserna 
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inför ett föräldramöte. Barnen uppfattade det som att det hette familjemöte och att de själva 

skulle vara med, men när de förstod att det inte var så blev de besvikna. Mötet genomfördes 

ändå som planerat, utan barn. Men året efter, då jag gör mitt besök, har pedagogerna utifrån 

barnens önskemål bestämt att arrangera en familjekväll då barnen också ska vara med. Jag är 

med då barn och pedagoger förbereder familjemötet och studerar särskilt tre barn som gör en 

välkomstskylt. Pedagogernas roll är i denna aktivitet inget som barnen protesterar emot utan 

tvärt om något som barnen aktivt använder sig av för att nå sina egna mål.  

Även denna aktivitet definierar jag, med Bernsteins (2000) termer, som starkt klassificerad. 

Men till skillnad från självporträttsaktiveten så är arbetet med välkomstskylten en svagt 

inramad aktivet eftersom pedagogerna inte har något större inflytande över vad som görs och 

hur det görs.  På ett övergripande plan ser jag inte den starka klassificeringen som något 

hinder för inflytande. I stället är det ett mått av organisation – som pedagogerna är centrala för 

att upprätthålla – som möjliggör inflytandet för barnen. Barnens inflytande framstår heller 

inte som något hinder för pedagogernas meningsskapande eftersom pedagogerna ser denna 

typ av inflytande från barnens sida som centralt för vad de själva ser som meningsfullt i 

verksamheten. Slutsatserna konkretiserar mina aktivitetsteoretiska utgångspunkter i hur 

inflytande inte behöver ske på den ena partens bekostnad utan kan utvidgas i det sociala 

samspelet.  

En jämförelse mellan verksamheterna  

Gemensamt för båda verksamheterna är att de utgår från ett framgångsinriktat handlande från 

ledningens sida, samtidigt har de inom ramen för detta kommunikativa inslag. Jag ser i 

materialet att verksamheterna genom de sätt som de organiseras på avdelningen möjliggör 

barns och vuxnas inflytande.  

Skillnaden mellan kommunikativt och framgångsinriktat handlande är inte bara – som jag 

tidigare varit inne på genom Arendt (2004), Habermas (1996) och Honneth (2003) – om 

vilket som är mest effektivt för att nå ett avgränsat mål. Frågan kopplar till hur omgivningen 

svarar mot det handlande subjektets kommunikationshandlingar. Jag redovisar handlingar och 

dess följdverkningar på makroplan i två tabeller; bilaga 1 och bilaga 2. För att särskilt kunna 

får syn på vilka konsekvenser olika former av meningsskapande får – inte bara direkt utan 

också indirekt – redovisas direkta och indirekta resultat i skilda kolumner.  
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Två aktiviteter inom ramen för de två verksamheterna  

Rita självporträtt 

En mer detaljerad redovisning av aktiviteten finns att läsa som bilaga 3.  

Efter frukost samlas barnen till samling då livskunskapsaktiviteterna ska presenteras och 

barnen delas in i grupper. Tre barn har utsetts för en aktivitet tillsammans med pedagogen 

Anna. Barnen lämnar, då samlingen är slut, den större gruppen för att gå in i ett annat rum 

med Anna. Barnen har jag låtit kalla Bea (4 år), Ivan (4 år) och Lina (5 år). Jag märker nu inte 

av det motstånd som fanns initialt i barngruppen mot livskunskapsaktiviteten i stort. Inte 

någon gång under aktiviteten talar barnen om att de vill göra något helt annat även om 

formerna och innehållet i aktiviteten ifrågasätts och modifieras. Tvärt om verkar barnen 

förväntansfulla och entusiastiska. Initialt kan barnen tänkas uppleva mening genom att de 

känner sig utvalda och i det sociala umgänget med Anna och de andra i den mindre gruppen. 

Detta ger barnen en annan möjlighet till närhet och att bli hörda och sedda. Det finns också ett 

spänningsmoment i att de inte vet vad som ska hända. 

Aktiviteten placerar Anna och barnen i tydligt skilda roller. Meningen är förutbestämd av de 

vuxna. Barnen ska på begränsad tid i en bestämd gruppkonstellation lära sig en ny teknik. 

Detta innebär att pedagogen behöver ha en dominerande roll. Hon ska berätta vad som ska 

hända och vad barnen ska göra. Ramarna för barnens självständiga tänkande är då snäva. Men 

för att pedagogerna ska nå målet – som också innebär att barnen ska få en annan och 

fördjupad känsla i sitt skapande, vilket ska fungera stärkande för självkänslan – behöver 

barnen också uppleva en egen mening i aktiviteten. Om barnen tecknar för att Anna ska bli 

nöjd, eller för att de ska få gå där ifrån för att leka – då har den inte, som jag förstår 

pedagogernas intention, fått önskat resultat. Det kan ses som att pedagogerna vill ge barnen 

nya eller förfinade verktyg för att skapa mening.  

Anna och de andra pedagogerna har förberett aktiviteten under längre tid. Efter en inledande 

kort presentation lägger hon i barnens händer att bestämma om de ska göra aktiviteten eller 

inte. Om barnen hade svart nej på Annas fråga om de vill göra aktiviteten så hade det visat sig 

om upplägget var skendemokratiskt eller om barnen verkligen hade valet att göra något helt 

annat.  
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När barnen vill ta kort för att rita av från dem går Anna på den linjen fast hon själv har 

förberett med speglar. Att ta kort är något barnen förstår, därför kan Anna inta en mindre 

dominerande roll. Det uppstår en ömsesidighet där barnen och Anna skrattar tillsammans. 

Problem med skrivaren saboterar fullföljandet av detta gemensamma meningsskapande. Här 

finns en komponent som inte har att göra med Anna och barnens relation som inverkar på hela 

gruppens möjlighet att nå ett gemensamt mål. En icke fungerande skrivare är inte bara en 

materiell omständighet utan också en social – den hänger samman med resursfördelningen i 

det större systemet. Det saknas tid och resurser för att se till så att skrivaren fungerar. Anna 

talar också, i samband med aktiviteten, om bristande tid för förberedelser. Anna har inte 

lyckats hitta lämpliga speglar utan tar stora speglar vilket komplicerar aktiviteten i det att 

Anna behöver stå och hålla upp en spegel.  

Hur Anna agerar 

I linje med intentionen att barnen ska uppleva mening för dem själva har Anna förberett en 

presentation av vad självporträtt är som både ska vara informativ och inspirerande. Till att 

börja med talar Anna med barnen genom att berätta och fråga. Hon säger inte till barnen vad 

de ska göra utan frågar dem vad de vill. Detta visar på att hon upplever barnens inflytande 

som meningsfullt.  

Annas språk förändras då hon slår fast vissa grundförutsättningar i aktiviteten. Hon berättar 

vad barnen ”får göra” och hur det ”ska se ut”. Vad Anna slår fast är att barnen först ska titta 

och tänka och sedan rita på ett sätt som ska likna dem själva. En separation mellan plan, 

handling och mål. Formellt kan sägas att Anna här agerar utifrån allas gemensamma vilja 

eftersom barnen redan sagt att de vill göra självporträtt. Barnen verkar dock inte riktigt ännu 

veta vad detta innebär.  

Medan Anna ställer fram speglar ställer hon frågor till barnen för att kontrollera att speglarna 

är vinklade på rätt sätt; ”ser du din mage här i?”. Samtidigt uppfattar jag Annas frågor som ett 

sätt att få barnen att rikta sin uppmärksamhet och intresse åt det håll som Anna vill. Hon 

bekräftar ibland genom att återupprepa något barnen sagt; ”du ska göra ditt vackra hår”.  

Anna ger inte beröm som ”bra”, ”fint”, ”duktigt” och liknande. Detta understryker att Anna 

vill att barnen ska uppfatta mening i aktiviteten utifrån att den har en direkt mening för dem 

själva och inte indirekt för att få beröm.  

Anna svarar flera gånger på det Bea gör eller säger på ett sätt som är direkt avvisande: ”Nej! 
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Fast i dag är faktiskt uppgiften att göra ett självporträtt”, ”Eh, du skulle bara göra ansiktet”, 

”Men har du tänder i ögonen?”. På detta sätt talar hon inte till de andra barnen.  

Jag uppfattar att de två centrala meningarna, från Annas perspektiv, kommer i konflikt med 

varandra i aktiviteten. För att Anna ska lyckas med båda meningarna samtidigt måste hon 

lyckas med att få barnen att förstå och känna mening inför det nya sätt att skapa som Anna 

vill lära ut. När Bea inte uppfattar denna mening utan skapar andra meningar väljer Anna att 

kritisera Beas eget meningsskapande. Mening i att barnen ska lära sig en ny metod 

övertrumfar att barnen ska skapa egen mening. Detta skulle kunna tolkas som misslyckanden 

från Anna i att nå sin mening i det att hon tvingas inskränka Beas inflytande på ett sätt som 

hon vill undvika. Aktiviteten sätter tydliga ramar för Anna själv. Så som Bernstein (2000) 

beskriver så innebär den starka definitionen och inramningen att Anna måste vara rigid. Hon 

kan inte låta meningar uppstå i aktiviteten utan behöver hålla sig till planen. Det är ett 

intensivt arbete som tar på krafterna att få barnen att förstå och få dem att följa 

instruktionerna. Men Anna agerar utifrån mål som hon själv varit med och formulerat. Hon 

har ett engagemang för uppgiften och inför vad som händer i aktiviteten. Hon förverkligar sin 

mening och når till sist det hon vill – att barnen uppfattar meningen i och lär en ny metod.  

Hur Bea agerar 

Jag fokuserar i min analys särskilt på det barn som jag kallar Bea. Hon pratade överlägset 

mest och eftersom jag bara har en ljudupptagning så är det svårt att tolka situationen utifrån 

de andra barnens perspektiv.  

Barnen lyssnar uppmärksamt och sätter snabbt igång med uppgiften. Detta tyder på att barnen 

tycker att sammanhanget är meningsfullt för dem – utifrån att den ger social närhet och att de 

får höra och testa nya saker. Att barnens uppmärksamhet inte primärt vilar på en rädsla för 

vad som kan hända om de inte lyder visar sig – förutom i det jag upplever som en uppsluppen 

och lättsam stämning – i hur Bea när det passar henne går sina egna vägar. Samtidigt bygger 

aktiviteten på ett samspel – av ett givande och tagande där Anna är den som förberett 

aktiviteten. Barnens möjlighet att uppleva mening i den sociala närheten och upptäcka det nya 

Anna vill ge förutsätter att de samspelar om än inte till punkt och pricka.  

I aktiviteten möts Bea av Annas meningsskapande som hon inte kan förutse. I brist på 

förståelse för vad Anna vill säga tar hon sig an uppgiften på ett sätt som inte bara handlar om 

att lyssna utan också om att aktivt delta utifrån sådant som är meningsfullt för henne.  
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Bea visar senare att hon har förstått något av ramarna men bryter mot dem ändå: ”Jag gör en 

tusenfoting. Nej jag bara skoja”. Här uttrycker hon själv att meningen med vad hon säger är 

att skoja. Hennes infall får både henne själv och andra att le och skratta. Samtidigt kan detta 

tolkas som ett sätt att undersöka ramarna i aktiviteten och vilka reaktioner hon ska få från 

Anna. Detta kan alltså vara ett sätt för Bea att förstå sammanhanget. Det kan också tolkas som 

ett sätt att försöka ta kontroll över situationen – en maktkamp.  

En tydlig skillnad mot det meningsskapande som Anna vill att barnen ska omfatta är att Bea 

inte skapar enligt modellen; tanke-handling-mål. Jag uppfattar Beas bångstyrighet som till 

stora delar resultatet av att hon inte skapar mening som ett resultat av en plan för att nå ett 

mål. Meningen uppstår för Bea i aktiviteten, hon associerar fritt – vilket tar aktiviteten i olika 

riktningar. I efterhand kommer hon på sig själv och säger: ”Just det jag skulle ju bara göra 

huvudet min knasboll.”  

Vid flera tillfällen underkänner Anna Beas meningsskapande. Honneth (2003, sid 99-101, 

190-191)  lyfter fram, vilket jag tidigare refererat till, hur individen för att fungera som aktiva 

subjekt är beroende av bekräftelse från omgivningen. Emilsons (2007) studie stödjer denna 

bild i det hon menar att styrda aktiviteter begränsar barns inflytande. Men då jag ur ett 

aktivitetsteoretiskt perspektiv ser på Beas meningsskapande i relation till hur hon blir bemött 

så skapas en bild som motsäger Honneht och Emilsons slutsatser. Ibland ignorerar Bea vad 

Anna säger andra gånger byter hon inriktning men inte på ett passivt sätt utan hela tiden med 

egna tillägg och modifikationer. Annas instruktioner blir inte hinder utan nya verktyg för ett 

nytt meningsskapande. 

Bea lär sig nya saker. Hon berätta själv om hur armarna och halsen förhåller sig till varandra. 

Bea visste så klart redan tidigare var hon har sina armar – men jag tolkar det som att hon ser 

på sig själv från en ny vinkel genom spegeln, utifrån. Hon kan i kopplingen mellan tecknandet 

och spegelbilden få en mer objektiv bild av hur kroppen ser ut. Hon lär sig också att titta noga 

ömsom i spegeln och ömsom på pappret vilket innebär ett kvalitativt annorlunda sätt att rita 

sig själv. Men vad hon inte verkar lära sig är det målinriktade förhållningssätt som Anna 

lyfter fram i sin ledarroll. Bea formar inte bara teckningen efter spegelbilden hon förändrar 

också sig själv efter spegelbilden som när hon börjar skrika för att teckningen ser ut att göra 

det. Hon fortsätter också att lägga till saker ur fantasin - som örhängena. Hon verkar heller 

inte intresserad av målet i verksamheten, eftersom hon är på väg att måla över det hon ritat 

innan Anna stoppar henne.  
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Utifrån analysen av Beas perspektiv kan vi åter fundera över hur vi ska bedöma Annas 

framgång i att ge barnen inflytande över aktiviteten. Anna undviker att säga åt barnen hur de 

ska göra – men den linje överges flera gånger när Anna riktar sig till Bea. I mina 

observationer av vad Bea gör framstår Annas stränga ton mot henne som logisk. Det är tydligt 

att Bea tydligare än de andra barnen utmanar de riktlinjer som Anna ger. Men vad som på 

ytan ser ut som en inskränkning av inflytande verkar vid närmre granskning inte förstöra Beas 

möjligheter till eget meningsskapande – bara leda det i nya riktningar.  

Tillverkning av välkomstskylt 

En mer detaljerad redovisning av aktiviteten finns att läsa som bilaga 4.  

Efter frukost samlas barnen till en samling. Pedagogerna Anna och Stina pratar med barnen 

utifrån tidigare diskussioner och planer för familjemötet. På kvällen samma dag ska 

familjemötet – som barnen genomdrivit, och tillsammans med pedagogerna planerat och 

jobbat för – gå av stapeln. De finns ett tydligt mål för barnen. Pedagogerna delar in barnen i 

olika grupper. Varje grupp har en uppgift att genomföra. Den grupp barn som jag observerar 

har fått uppgiften att göra en välkomstskylt. Det är tre pojkar, Ivan (4 år) som också var med i 

förra observationen och så är det Adel (6 år) och Erik (6 år). De sitter vid ett högt ateljébord 

som är omgivet av lådor och hyllor med material för skapande.  

Erik och Ivan pratar entusiastiskt om familjedagen. Barnen talar specifikt om sina familjer 

vilket visar på det centrala i aktiviteten som ett möte med de egna familjerna. Erik och Ivan 

vänder sig genomgående i aktiviteten mycket till varandra. Detta signalerar mening i en nära 

kompisrelation. Adel står inte lika nära men är naturligt inkluderad i arbetet med skylten.  

Barn och vuxna 

 Den övergripande aktiviteten har skapats genom barnens inflytande inom ramen för en given 

verksamhet. Arbetet med välkomstskylten är något barnen från början förstår som en del i ett 

projekt som är meningsfullt för dem själva. I aktiviteten vilar arbetets genomförande på 

barnen själva. De vuxnas roll är inte att säga vad barnen ska göra eller sätta ramar utan att 

bistå med vad barnen önskar. I denna situation är det i större utsträckning barnen som agerar 

framgångsinriktat jämt med de vuxna i stället för tvärt om.  

I aktiviteten kan vi dock se hur pedagogerna också försöker påverka hur barnen arbetar med 

välkomstskylten. Anna lägger fokus på att barnen först ska diskutera innan de skrider till 
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verket. Både Anna och Stina försöker också påverka arbetet så att skylten ska inkludera alla 

föräldrar. Barnen bryter mot båda dessa uppmaningar. Så som verksamheten är utformad 

måste pedagogerna förlita sig på barnens medverkan och det är barnen som utför jobbet.  

Detta kan ses som demokratiska ambitioner hos pedagogerna. Pedagogerna lyfter fram alla 

barns och familjers rätt att vara inkluderade. Men detta krockar i sammanhanget med det sätt 

på vilket barnen skapar mening i det konkreta sammanhanget – vilket är barnens direkta 

inflytande. De båda perspektiven skulle potentiellt kunna förenas om pedagogerna kunde 

lyckas få barnen att uppfatta det som meningsfullt för dem att inkludera hela gruppen. Anna 

säger istället att de ”måste” skriva alla föräldrars namn. Hon uttrycker det som att barnen inte 

har något annat val. När barnen inte ger någon respons på detta byter Anna snabbt linje och 

säger att de tillsammans kan göra fler lappar. Detta är en annan lösning som tillåter att de 

båda aspekterna av inflytande kan förverkligas på samma gång.  

Annas andra synpunkt som hon driver för döva öron är att barnen först ska diskutera innan de 

börjar arbeta. Stina frågar senare vad som beslutats. Också Annas påtryckning för att barnen 

ska skriva alla namn vilar på tanken om en plan som kan diskuteras och ändras. Men när vi 

tittar på hur barnens aktiviteter utvecklas finns ingen formell plan för hur skylten ska bli. 

Barnens tystnad inför Stina och Annas frågor kan därför tolkas som att barnen verkligen inte 

vet vad de ska säga eftersom ingenting egentligen beslutats.  

Hur barnens samspel utvecklas 

Barnen som kollektiv kan sägas kontrollera aktiviteten och skapa sina egna meningar. Men 

hur ser inflytandet för de enskilda barnen ut? En viktig skillnad mot självporträttsaktiviteten 

är att barnen för genomförandet är beroende av de andras medverkan. Detta gör interaktionen 

avgörande för de enskilda barnens inflytande över skeendet. Jag börjar med att undersöka 

detta inflytande i relation till vad barnen i kommunikationen sinsemellan uttrycker.  

Erik säger inledningsvis att de ska skriva ”välkomna och det föräldrarna heter” och han vill 

att de ska fråga de vuxna om hjälp för att veta hur de ska stava namnen rätt. Ivan säger emot 

Erik: ”Nej, vi måste skriva allas namn. Det är för jobbigt.” Men i aktiviteten går barnen utan 

vidare diskussion kring detta över till att prata om vad deras föräldrar heter, hur namnen 

stavas och också till att börja ljuda och skriva. Barnen verkar mötas i ett gemensamt intresse 

kring deras respektive familjer och ett intresse för stavning.  

Erik är bestämd med att han bara kan skriva de första bokstäverna i föräldrarnas namn. Efter 
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att han gjort det upphör hans skrivande och han upprepar flera gånger att han inte kan. När 

Ivan ska skriva sin pappas namn protesterar Erik; ”nej gör inte det” och ”vi kan bara göra 

’T’”. Ivan säger emot Erik, inte bara i handling utan också i ord ”vi ska försöka”.  Erik verkar 

på väg att överge sin linje. Men Ivan ändrar sig och börjar ropa på hjälp då han märker att 

Erik vill skriva ”Å” i stället för ”O”.  

I hur aktiviteten utvecklas kan vi se att aktiviteten till sist får den form som Erik från början 

föreslagit. Jag ser dock inte detta som att Ivan och Adel får anpassa sig på bekostnad av sitt 

eget meningsskapande. Ivan utrycker visserligen i början att de ska skriva ”föräldrar” och inte 

namnen. Men hans meningsskapande byter omgående fokus utifrån att han verka tycka att 

namn och stavning är roligt. Vi ser också att då han upplever det meningsfullt att stava själv 

så håller han fast vid detta trots Eriks protester. När han går på Eriks linje gör han det först 

utifrån att han förstår att det blir fel annars. Det barn som har problem med inflytande i 

relation till sitt meningsskapande är i stället Erik. Utifrån vad Erik själv säger är aktiviteten 

inte meningsfull som den är och han misslyckas med att få inflytande över de andra för att på 

så sätt ändra aktiviteten.  

Aktiviteten fortsätter med att Anna på lappar skriver ner det barnen vill skriva på skylten. 

Barnen sitter sedan och skriver av från lapparna. När Adel vänder sig till Ivan för att få hjälp 

med sin brors namn säger Erik att man inte ska skriva syskon. Åter, som i konflikten med 

Ivan engagerar sig Erik för att de andra barnen inte ska göra något han uppfattar som fel. I 

detta senare fall får Erik stöd av Ivan vilket innebär att Adel inte får hjälp. Här framstår Ivans 

kunskaper som ett maktmedel, något barnen annars saknar i samspelet. I de andra konflikterna 

har inte någon av parterna någon möjlighet eller väljer att inte använda några maktmedel för 

att få sin vilja igenom. Detta är avgörande för dynamiken i situationerna. Adel vänder sig 

dock till pedagogerna för hjälp. Stinas insats innebär att Adel kan förverkliga sin mening och 

att Erik misslyckas med sin.  

För att sammanfatta kan jag i situationen se att Erik har problem med sitt meningsskapande i 

relation mellan vad som händer i aktiviteten och hans önskan att gruppen ska följa hans idéer 

om att de behöver hjälp och att syskon inte ska stå med på skylten Adel kan tolkas ha problem 

i det att han inte är jämlikt inkluderad i Ivan och Eriks relation. Detta ställs på sin spetts då 

Erik och Ivan agerar för att hindra honom att förverkliga mening på sitt sätt. Händelsen går i 

linje med hur Honneth (2003, sid 99-101, 190-191) beskriver erkännande och bekräftelse som 

centrala för den individuella handlingsförmågan. Detta har både en framgångsinriktad sida i 
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relation till möjlighet att nå ett konkret mål men Honneth kopplar det också till att det är 

nödvändigt för vår möjlighet att bygga upp en positiv självbild. Adels önskan kan tolkas som 

både kopplad till att han verkligen vill att syskonets namn ska stå med och att han vill finna 

glädje i ett bekräftande samspel i gruppen. I kontrast till de situationer då Bea utsätts för ett 

avvisande bemötande visar inte Adels agerande i denna situation att han direkt finner en ny 

mening. Men han når i alla fall målet genom att ta hjälp av pedagogerna.  

Mening i skapandet   

Något som utmärker Eriks agerande, jämfört med de andra barnen i båda de aktiviteter jag 

studerat, är hur han gång på gång upprepar att han inte kan skapa det han i sammanhanget 

upplever som meningsfullt. Stavning och skrivande är en verksamhet med tydliga skillnader 

mellan vad som är rätt och vad som är fel. För att budskapet ska nå fram till föräldrarna krävs 

att barnen i viss mån behärskar skriftspråket. Men att kunna eller inte kunna är i detta fall inte 

en statisk entitet bestämd av ett barns minnesomfång. Barnen kan en del och särskilt då de 

ljudar och hjälps åt.  

När jag diskuterar mina observationer med pedagogerna berättar Stina att Erik, då han skriver 

i sin egen skrivbok, inte har några problem med att skriva på eget bevåg utifrån sitt eget 

ljudande. Men detta vill han inte, menar Stina, göra då han ska skriva till sina föräldrar 

eftersom han då tycker att det är viktigt att det står ”rätt”. Att stava ett namn med ”o” eller ”å” 

avgör inte om namnet är läsbart eller inte. Meningen skulle säkert gå fram ändå. Men barnen 

verkar väl medvetna om att oavsett om något är läsbart eller inte så finns det en rätt stavning 

och en fel stavning. Denna skillnad blir viktigare i ett sammanhang som barnen lägger stor 

vikt vid.  

I linje med mina aktivitetsteoretiska utgångspunkter kan vi alltså se hur inflytandet i en 

aktivitet behöver ses som ett möte mellan yttre och inre omständigheter. Situationen står i 

relation till hur barnen upplever den och hur de väljer att agera vilket förändrar situationen i 

någon riktning. Genom att börja ljuda och samspela upptäcker Ivan och Adel vad de kan 

skriva utan de vuxnas hjälp. Detta är en aktivitet där gruppen kan lita till sina egna förmågor 

och, genom kreativt prövande, lösa problem.  

Erik är inte i första taget öppen för denna typ av aktivitet. Eriks förhållningssätt innebär att 

barnen är beroende av de vuxnas hjälp för sitt meningsskapande. När Ivan går på Eriks linje 

och pedagogerna börjar ge hjälp ändrar aktiviteten karaktär. Aktiviteten blir individuell, det 
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krävs inget självständigt tänkande och inget samspel. Barnen kopierar vad som står. I gengäld 

går aktiviteten snabbare och stavningen blir mer korrekt.  

Å ena sidan kan lösningen ses innebära att barnen mer effektivt når sitt mål av en skylt som 

fungerar som kommunikatör till deras familjer. Å andra sidan går en del av meningsskapandet 

–  i barnens samspel, i att själva undersöka ljuden och lära sig – förlorad.  

Erik lägger också vikt vid att barnen ska göra likadant. Det finns ingenting annat än denna 

tanke eller känsla som hindrar att Erik gör som han sagt och gå och hämtar hjälp. För Erik 

skapas mening genom att de som kollektiv gör något. Vi ser också hur Erik argumenterar för 

att han och Ivan inte kan skriva sina pappors namn och att Adel inte ska skriva sin brors 

namn. Detta meningsskapande står alltså i vägen för Eriks eget meningsskapande i andra 

avseenden och leder honom att motsäga de andra barnens meningsskapande.  

En intressant fråga är i hur stor utsträckning Erik upplever det han uttrycker som positiva val 

och i vilken utsträckning det speglar en upplevelse av tvingande omständigheter i en större 

ordning. Flera saker tyder på det senare. Erik formulerar sig som att det inte finns några val 

med ”vi måste”, ”vi kan inte” och ”man skriver inte” i stället för att prata om vad han tycker 

och vill. Erik blir sittande utan att på egen hand försöka förverkliga sin mening. Han uttrycker 

gång på gång att han inte kan. 

Då Erik skriver i sin egen skrivbok är han fri att skapa meningar utifrån sitt eget ljudande. 

Men då han ska skriva sina föräldrars namn, vilka de ska läsa, är han rädd att göra fel. När 

Erik pratar om att ”man inte” skriver syskonens namn kanske han talar utifrån en föreställning 

om vad som är rätt och fel i andras ögon. I pedagogernas ögon? När Stina bekräftat att Adel 

kan skriva sin brors namn vill Erik också skriva sin systers namn. Det verkar alltså inte handla 

om att han själv inte skulle vilja skriva sin systers namn utan om en mer abstrakt föreställning 

om rätt och fel.  

Det aktiva subjektet  

Jag har beskrivit hur individernas förmåga att skapa mening varierar med sammanhang och 

bemötande. Men dessa analyser klarar inte ensamma av att förklara varför barn lyckas eller 

misslyckas med sitt meningsskapande i olika situationer. För att ytterligare analysera 

situationerna relaterar jag handlingarna till de resonemang jag genom, Csikszentmihalyi 

(2006) och Bjørkvold (2009) utvecklat kring vad som är utmärkande för ett aktivt subjekt.  
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Målfokusering, distansering och rädslan att misslyckas  

Csikszentmihalyi (2006) beskriver att flow innebär ett tillstånd där människor förlorar sig i en 

aktivitet utan rädsla att misslyckas. I detta tillstånd menar han att människor kan slippa ur 

maktstrukturernas grepp och uppleva kontroll i sina situationer.  

Jag ser att de barn som tydligast stämmer in på denna beskrivning är Bea och Ivan. Jag ser att 

särskilt Bea går in för det hon gör med stort engagemang utan att aktiviteten för henne verkar 

ha särskilt mycket med att lyckas eller misslyckas att göra. I början pratar hon om att hon inte 

kan och om att hon vill ha hjälp. Men där hon i aktiviteten inte förstår uppgiften fyller hon på 

med sådant hon själv tycker är intressant så att hon själv skapar mening.  

Ivan är det barn som i den andra aktiviteten genomgående är mest aktiv. På ett lekfullt sätt 

bidrar Ivan mest till samspelet och har lättast för att ljuda och skriva. Han tar dock initiativ till 

att de tar hjälp då han tror att det håller på att bli fel. Så varken Bea eller Ivan agerar helt 

bortom rätt och fel. Den centrala frågan i relation till denna teori är att oro inför att misslyckas 

inte är någon central drivkraft, i stället är själva upplevelsen av att vara aktiv och kreativ i 

nuet det centrala.  

Detta skiljer sig tydligt från Eriks förhållningssätt som jag uppfattar som dominerat av en oro 

för att göra fel. Erik verkar lägga stort fokus på slutresultatet och att detta måste bli ”rätt”. 

Också de vuxna agerar i båda aktiviteterna på ett mer målfokuserat sätt. Men i de vuxnas fall 

ser jag inte att det på samma sätt är kopplat till en rädsla inför att göra fel men väl med ett mer 

distanserat förhållningssätt.  

Att ha en överblick och agera på ett planerat och målinriktat sätt behöver dock också ses som 

en nödvändig del i de vuxnas roll som ledare för aktiviteterna. Ett målfokus finns också 

inbyggt i barnens arbete inför familjemötet utifrån att det är något barnen önskat och planerat 

för. Men som vi kan se finns det i Ivan och Erik olika sätt att förhålla sig i aktiviteten olika 

sätt att arbeta mot ett mål. En central skillnad kan tänkas var kopplad till om individen 

upplever sitt värde som avhängig av att lyckas eller misslyckas. På ett mer långsiktigt plan 

kopplar detta till frågan om hur vi som människor formas av att behandlas på ett 

framgångsinriktat respektive ett kommunikativt sätt.  
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Upplevelsen av tillvaron som statisk eller föränderlig 

Skillnaden mellan Beas och Ivans respektive Erik och de vuxnas förhållningssätt i 

aktiviteterna kan ytterligare utvecklas i relation till Csikszentmihalyi (2006) och Bjørkvolds 

(2009) idéer. Det jag ser som en central tanke är hur vår förmåga att uppleva frihet och 

inflytande hänger samman med om vi upplever tillvaron som dynamisk och föränderlig. 

Skillnaden i synsätt blir särskilt tydlig i relationen mellan Anna och Beas olika sätt att förhålla 

sig i aktiviteten då barnen ritade självporträtt. Den verklighet som Anna utgår från då hon 

leder arbetet med att rita självporträtt kan liknas vid den modernistiska uppdelningen i subjekt 

och objekt. Barnen ska vara observatörer som distanserat betraktar objektet – som i detta fall 

är deras spegelbild – sedan ska barnen rita av verkligheten sådan den är. I Beas aktivitet 

märks inte dessa tydliga uppdelningar – i stället agerar hon på ett sätt där hon påverkas och 

påverkar alla relationer. Hon är en aktiv observatör som omformar sin spegelbild och ändrar 

sig själv efter bilden av sig själv. Till bilden av henne själv lägger hon till sina fantasier och 

önskningar.   

Den mening Anna upplever kan ses kräva att verkligheten delas upp och göras målfokuserad. 

Anna söndrar och härskar. Men i den utsträckning Eriks sätt att uppleva verkligheten på liknar 

Annas kan den ses som behäftad med hans problem med att nå mening. I linje med hur 

Fromm beskriver hur idéer som oföränderliga dogmer har makt över oss kan Erik ses som 

begränsad av sina tankar om vad som är rätt och fel i aktiviteten.  
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7. Avslutande diskussion  

Syfte och frågeställningar besvaras i denna studie på olika sätt beroende på hur generellt eller 

närgånget jag tittar på verksamheten. På det övergripande planet uppstår problem med 

barnens inflytande i relationen mellan å ena sidan barnens vilja till fri leka och lek med 

leksaker å andra sidan en inriktning mot planerad verksamhet och verkstäder. Jag observerar 

hur barnen öppet uttrycker en avvikande åsikt men att de får foga sig.  

Utifrån pedagogernas situation framstår hinder för inflytande inte på samma sätt som en yttre 

makt som bestämmer över dem. Vad pedagogerna beskriver som hämmande kan i stället 

kopplas till hur de upplever en brist på erkännande i yrket och till krav på resultat som de 

själva inte upplever som viktiga. Det pedagogerna lyfter fram som viktigt för dem själva är 

inte minst barns inflytande och ett fokus på barns aktiva skapande och projektarbete som går i 

linje med förskolans Reggio Emila-inriktning. Det pedagogerna beskriver som yttre krav är 

ett fokus på ett mer formellt lärande.  

I relation till dessa observationer får vi en bild av vilka områden som är centrala för barns 

respektive de vuxnas meningsskapande. Det svarar alltså inte på när och över vad barn 

respektive vuxna har inflytande – de har inflytande över allt möjligt hela tiden. Vad resultaten 

visar på är vad som är centralt för barn respektive vuxna – dels utifrån vad de finner särskilt 

meningsfullt inom ramen för en given verksamhet och dels i relation till vad de har problem 

med att förverkliga.  

En generell slutsats är att barn och vuxna i det stora hela gör sådant de finner meningsfullt – 

eftersom verksamheten genomsyras av Reggio Emilia-perspektivet som är meningsfullt för 

pedagogerna och eftersom det finns stort utrymme för fri lek som barnen värdesätter. Utifrån 

detta kan de förstås som fria i verksamheten.   

En annan typ av svar på frågan om frihet och inflytande uppstår i relation till sådant som 

vuxna och barn i linje med vad de uppfattar som meningsfullt har förändrat i verksamheten. 

Barnen har genom sina krav på att få leka med sina medhavda leksaker fått lov under vissa 

tider att göra just detta. Ett annat exempel är familjemötet som blivit en omfattande 

verksamhet utifrån barnens krav och genom barnens medverkan och planering. De vuxna har 

inom ramen för livskunskap tagit initiativ till och utformat aktiviteten där barnen ritar 

självporträtt.  
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Dessa tre exempel visar på sådant som individer i verksamheten utifrån det de upplever som 

meningsfullt haft inflytande över. I likhet med inflytande i Dolks (2013) studie kan inflytande 

i dessa delar av resultatredovisningen bli synligt som ett brott mot hur verksamheten annars 

bedrivs. Till skillnad från Dolks perspektiv är min studie dock inte avgränsat till att bara se 

motstånd som en sorts inflytande. Men – vilket jag kommer att återkomma till – det ständigt 

pågående inflytandet och den fria aktiviteten blir i studien inte tydligt konkretiserat för än jag 

gör en detaljstudie av vad som händer i aktiviteterna.  

En annan viktig skillnad mot både slutsatserna i Emilsons (2008) och Dolks (2013) studier är 

hur den styrda verksamheten måste förstås som helt central för förverkligande av barns och 

vuxnas inflytande. Frihet blir inte bara möjlig genom ett passivt motstånd utan också aktivt 

genom ett organiserat samarbete med möten, beslut och utvärderande reflektion. Jag ser det 

vidare som intressant hur mina observationer också säger emot pedagogernas bild av att 

barnen inte gillar planerade aktiviteter. Medan jag märker av ett generellt motstånd mot 

livkunskapsverksamheten hör jag inga former av protester i arbetet inför familjemötet. Detta 

förstår jag som relaterat till att aktivitetens inriktning uppkommit ur barnens egna synpunkter 

och vidare i hur barnen varit involverade i att styra och utveckla verksamheten.  

Exemplen på hur barnens protester konkret förändrar verksamheten på avdelningen kan också 

ses motsäga Dolks (2013) resultat i det att hon menar att barns protester sällan leder till 

förändringar. Det skulle dock kunna sägas att förändringen av det som från början var ett 

föräldramöte och som blev ett familjemöte inte skedde på en gång. Först efter att aktivitet 

genomförts utifrån pedagogernas plan mot barnens protester så kom aktiviteten vid detta 

senare tillfälle att få en ny form efter barnens önskemål.  

I analysen av aktiviteterna då barnen ritar självporträtt respektive gör en välkomstskylt blir 

frågan om frihet och inflytande på ett annat sätt konkret. Jag ser det som särskilt intressant hur 

resultaten i min studie motsäger resultaten i Emilsons (2008) studie. Medan Emilsons slutsats 

är att aktiviteter med stark klassifikation och inramning ger litet utrymme för inflytande så 

finner jag i min studie att den aktivitet där jag ser att barn tydligast har problem – som jag 

kopplar till inflytande och frihet – är aktiviteten med svag inramning.  

I relation till detta problem finner jag resonemang kring hur förutsättningar för att människor 

ska kunna agera som aktiva subjekt – utifrån Csikszentmihalyi (2006) och Bjørkvold (2009) – 

användbara. Till en del ser jag hur individernas förhållningssätt i aktiviteterna förändras i 

relation till hur objekten för aktiviteterna förändras. Detta knyter på ett spännande sätt an till 
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pedagogernas egna resonemang kring hur barn blir fria i relation till vissa kreativa 

sammanhang. Pedagogernas motstånd mot barnens lek med leksaker handlar om just detta. De 

menar att leksakerna har en uttänkt form för hur de ska lekas med vilket är, hävdar de, 

hämmande för barnens möjlighet att vara kreativa. Nordin-Hultmans (2004) hävdar i sin 

studie, i linje med pedagogernas resonemang, att barnen passiviseras av vissa typer av 

verksamheter. Det är bara det att jag utifrån min läsning av forskning inte hittar studier som 

studerar sambandet mellan objekten för aktiviteter och barns möjligheter att vara aktiva eller 

passiva. Nordin-Hultman drar inte sina slutsatser på basis av några sådana studier – empirin i 

studien utgörs av jämförelser mellan utformningen av lokaler och scheman i Storbritannien 

och i Sverige. 

Då barnen ska rita självporträtt framstår, för att återgå till slutsatserna i min studie, en tydlig 

skillnad i hur individerna är aktiva då de ska ta kort på varandra och då de ska rita 

självporträttet utifrån sina spegelbilder. I arbetet med välkomstskylten uppstår skillnader 

mellan hur aktiviteten ser ut då barnen hjälps åt med att ljuda, då de skriver av på lappar och 

då de i slutet av aktiviteten limmar paljetter. En central förklarande faktor till skillnaden 

verkar utifrån resultaten ha att göra med om aktiviteten är något som barnen själva tror sig 

kunna göra. Då barnen upplever att de inte kan leder det till att den vuxnes roll blir viktigare.  

I relation till frågan om vilka omständigheter som möjliggör inflytande och frihet har dock 

inte dessa skillnader mellan aktiviteterna det starkaste förklaringsvärdet. Vad som 

framkommer är nämligen att hur barnen upplever eller inte upplever problem – kopplade till 

frihet och inflytande i studien – framstår som tämligen oberoende av vad som är objektet för 

verksamheten.  

Förmågan att oberoende av bemötande och sammanhang fungera som ett aktivt subjekt 

hänger samman med den inställning som vissa barn har till uppgifterna. Förmågan liknar jag 

vid det som Csikszentmihalyi (2006) beskriver som flow och Bjørkvold (2009) beskriver som 

en musisk förmåga. Den hänger samman med hur individen går in i aktiviteten utan rädsla för 

att misslyckas och till upplevelsen av tillvaron som dynamisk och föränderlig. Detta 

förhållningssätt ställer jag i kontrast till ett mer distanserat, instrumentellt och målfokusrat sätt 

att agera som jag ser hos de vuxna och hos det barn jag kallar Erik. Men utifrån 

observationerna kan jag inte förenklat ställa två förhållningssätt mot varandra där det ena 

alltid är passiviserande och de andra frigörande. För de vuxna framstår det inte i närstudien 

som passiviserande. Det är snarare olika sätt att vara aktiv och skapa mening på. Men i Eriks 
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fall ser jag att förhållningssättet också är en faktor som står i vägen för hans 

meningsskapande. Detta kopplar jag till en mer dominerande rädsla att göra fel och en 

passiviserande föreställning om rätt och fel.  

Förmågan att vara ett aktivt subjekt är i studien alltså inte tydligt kopplade till hur bemötandet 

i situationerna ser ut. Men utifrån mina teoretiska utgångspunkter kan vi ändå – inte minst 

utifrån Honneth (2003) – se den avgörande förmågan att känna ett värde i sig själv kopplat till 

hur vi blir bemötta i förskolan och i livet i stort. I relation till detta ser jag en risk i att ökande 

kraven på resultat och lärande i förskolan också leder till att barn och vuxna i mindre 

utsträckning blir bekräftade som människor och i större utsträckning i relation till vad vi 

presterar.  

Hur fungerade teorin och metoden?  

Denna uppsats har vuxit fram under lång tid och jag har inte från början haft klart för mig hur 

det studerade materialet skulle analyseras. Genom studier av teorier och forskning samt 

genom olika försök med hur det empiriska materialet kan analyseras har formerna vuxit fram.  

Genom att ställa människors handlingar i relation till vad de uppfattar som meningsfullt går 

det att konkretisera inflytande utifrån subjektens egna horisonter. Den lätta delen i studien är 

att beskriva vad människor gör och vilka synliga följder olika handlingar får. Vilken mening 

människor känner går däremot inte att se i observationerna utan är något som vi kan dra 

slutsatser av genom tolkning av observationen och utifrån intervjuer. Frågan om individens 

inflytande i sitt sammanhang leder vidare till behovet att analysera kvaliteter i den mening 

individen uppfattar.   

För att bättre förstå vilken mening olika handlingar har för individerna behöver man studera 

dem under en längre tid. Slutsatserna blir vaga och mindre pålitliga i min studie då jag inte 

har flera tillfällen då jag kan analysera en individs meningsskapande i olika sammanhang. 

Likaså är det svårt att dra slutsatser kring hur framgångsrika olika handlingar är då jag inte 

kan följa följdverkningarnas effekter och bieffekter under en längre tid.  

I en mer omfattande studie skulle det också vara möjligt att involvera barnen i att beskriva 

meningar i sina handlingar. Nu är det bara de vuxna som får den möjligheten. För att göra 

framgångsrika intervjuer med barnen hade det underlättat att umgås med barnen under längre 

tid.  
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Vygotskij, Lev Semenovič (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos  

 

 

 

 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:223570/FULLTEXT01


 

 

Bilaga 1: Livskunskap tabell 

Vem? Vad? Hur?: Framångsinriktat  Hur?: Kommunikativt  Resultat 1 Resultat 2 

Enhetens ledning. Livskunskap skall genomföras 

varje vecka i alla 

verksamheter  

Arbetet åligger alla att 

genomföra varje vecka vilket 

bland annat fastslås i ett 

dokument.  

I en grupp i enheten ges 

pedagoger möjlighet att 

diskutera och planera 

innehållet livskunskapen.  

Genomförs på Trålen. - Motstånd från barnen. 

- Pedagog genomför 

livskunskapslekar med barnen. 

Barnen leker själva 

livskunskapslekar.  

- Pedagogerna aktiviteter för att 

stärka barns självkänsla. Arbetet 

med självporträtt.  

Några barn som 

inte är ytterligare 

definierade i 

studien.  

Vill inte ha livskunskap. Anna 

tolkar att motståndet beror på 

att barnen vill leka fritt, gärna 

med sina leksaker.  

Upprepade protester och 

vädjanden.  

– 

 

Aktiviteten genomförs 

trots protesterna.  

– 

Anna och Stina. Stärka barnens självkänsla 

genom att satsa på ett 

fördjupat skapande arbete. 

Vill att barnen tar skapandet 

på större allvar – att det ska få 

ta längre tid.  

Aktiviteten är planerad och 

genomförs av pedagogerna. Anna 

styr genom att hålla fast vid och 

återupprepa att barnen ska rita av 

sig själva.  

Anna ställer frågor och arbetar 

för att väcka barnens intresse.  

Tre barn genomför en 

aktivitet där de målar 

självporträtt.  

Barnens tecknande utvecklas 

mot ett mer naturtroget 

återgivande av spegelbilden.  

 



 

 

Bilaga 2: Föräldrasamverkan tabell  

Vem? Vad? Hur?: Framgångsinriktat  Hur?: Kommunikativt  Resultat 1 Resultat 2 

Skolverket  Förskolan ska upprätthålla 

ett gott samarbete med 

föräldrarna.  

Förskolan åläggs via Läroplanen.  Läroplanen lyfter också fram 

att verksamheten ska ha ett 

demokratiskt arbetssätt.  

Förskolan genomför 

familjemöten.  

Formerna utvecklas av 

personal och barn.  

Pedagogerna på 

förskolan. 

Ett möte för föräldrarna 

där barnen är aktiva i 

förberedelserna.  

Pedagogerna planerar och 

genomför.  

– 

 

Mötet genomförs och barnen 

är aktiva i förberedelser.   

Barnen protesterar mot att 

de inte får vara med på 

mötet.  

Barn som inte är 

ytterligare identifierade 

i studien.  

Att de också ska få vara 

med på föräldramötet. 

För fram sin synpunkt, protester.  – Mötet genomförs utan 

barnen. Men nästa år ändras 

upplägget så att barnen är 

med på arrangemanget och 

är med och planerar 

innehållet.  

– 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3: Rita självporträtt  

Jag redovisar observationen varvat med analyser. För att tydliggöra skillnaden mellan 

observation och analys så har jag gjort observationerna kursiverade.  

Efter frukost samlas barnen till samling då livskunskapsaktiviteterna ska presenteras och 

barnen delas in i grupper. Tre barn har utsetts för en aktivitet tillsammans med pedagogen 

Anna. Barnen lämnar, då samlingen är slut, den större gruppen för att gå in i ett annat rum 

med Anna. Barnen har jag låtit kalla Bea (4 år), Ivan (4 år) och Lina (5 år). Jag märker nu 

inte av det motstånd som fanns initialt i barngruppen mot livskunskapsaktiviteten i stort. Inte 

någon gång under aktiviteten talar barnen om att de vill göra något helt annat även om 

formerna och innehållet i aktiviteten ifrågasätts och modifieras. Tvärt om verkar barnen 

förväntansfulla och entusiastiska.  

Initialt kan barnen tänkas uppleva mening i att de känner sig utvalda och i det sociala 

umgänget med Anna och de andra i den mindre gruppen. Detta ger barnen en annan möjlighet 

till närhet och att bli hörda och sedda. Det finns också ett spänningsmoment i att de inte vet 

vad som ska hända.  

Anna presenterar uppgiften genom att prata om konstnären Picasso och visa bilder. Eftersom 

barnen inte vet vad självporträtt är visar hon dem ett självporträtt. Anna frågar barnen hur 

de skulle göra om de skulle göra egna självporträtt. Barnen svarar först att de inte vet men 

kommer sedan på att de kan ta bild på sig själva och rita av eller använda spegel.  

Anna lägger vikt vid att, inom ramen för en strikt form, ge barnen inflytande. Hon försöker 

väcka barnens intresse genom frågor och genom bilderna. På så vis kan Anna få barnen att 

känna mening inför uppgiften ur ett eget intresse i stället för att uppgiften blir något barnen 

gör för att göra Anna nöjd.  

Anna: Ok. Men. För jag tänkte faktiskt att ni skulle få i uppgift att ni ska få göra 

ett eget självporträtt. Vill ni det?  

”Ja”, svarar barnen. ”Ja, phu”, säger Anna till mig och skrattar.  

Anna och de andra pedagogerna har förberett aktiviteten under längre tid. Efter en inledande 

kort presentation lägger hon i barnens händer att bestämma om de ska göra aktiviteten eller 

inte. Om barnen hade svart nej på frågan om de vill göra aktiviteten så hade det visat sig om 



 

 

upplägget var skendemokratiskt eller om barnen verkligen hade valet att göra något helt 

annat.  

Anna pratar om Picasso och om hur han gjorde självporträtt:  

Anna: Det tog jätte lång tid. För han var noga. [Tystnad] Va han. Jag tänkte att 

vi ska också göra självporträtt, men de ska få ta lite tid. Så i dag kanske det blir 

så att... Ni får ta kort. Ni får hjälpa varandra att ta kort. Ni får hjälpa varandra 

att ta kort på varandra. Å sen kan vi kanske mmm... Vi gör som en skiss. Vet ni 

vad det är för något? [Tystnad] När man provritar sig. Man gör som ett prov för 

att bara se hur det känns. Att försöka.  

För Anna handlar aktiviteten om att barnen ska ge sitt skapande tid och ta det på allvar. Hon 

talar utifrån hur Picasso gjorde för att barnen ska känna att detta är meningsfullt i stället för att 

direkt säga till baren hur de ska göra. Anna försöker få barnen att själva delta i ett samtal men 

barnen verkar inte tillräckligt införstådda med vad det är Anna fiskar efter.  

Bea: E det nån som kan hjälpas? 

Anna: Tänkte att du skulle få pröva själv.  

Bea: Fast jag kan inte mig själv.  

Anna: Nä precis. Det är ju därför, man övar. Så att man kan sen. Så är det med 

allt. När man sätter på sig kläder eller vad som helst.  

Bea: Eller så kan man göra sig av en plastpåse.  

Anna: Va? 

Bea: Plastpåse. 

Anna: Eh... Jag skulle ju säga någonting.  

Bea: Fotenstuting eller?  

Anna. Va? 

Bea: Tusenfoting! 

Aktiviteten är något nytt för Bea. Det är svårt att förstå bara utifrån det muntliga och utifrån 

dessa nya begrepp. Picasso framstår kanske som något främmande. Utifrån detta uttrycker 

Bea att hon inte kan. Hon försöker delta med sådant som känns mer begripligt för henne själv. 

Tusenfotingar är något barnen har jobbat med att rita i ett annat projekt. Bea är van vid att det 

är sådant som Anna pratar om och vill att barnen ska rita. Det är också något som Bea vet att 

hon kan göra. Anna kämpar för att få barnen på ett nytt spår.  



 

 

Anna frågar barnen hur de vill ta bilder. Vill de ta på sig själva, eller hjälpas åt att ta bilder 

på varandra? Bea och Ivan svarar att de vill hjälpas åt. Därpå sätter aktiviteten att ta kort 

igång. Anna hjälper till med kommentarer för att de ska rikta kameran rätt och inte hålla 

fingrar för linsen. Det hela fortlöper bra med mycket skratt från både barnen och från Anna.  

Detta är en uppgift barnen förstår och gillar. Det uppstår en ömsesidighet som märks i att alla 

skrattar tillsammans. Anna behöver inte ha en stram ledande roll eftersom de har en 

gemensam plan som alla inblandade förstår och kan delta i.  

På grund av tekniska problem, med att skriva ut bilderna som barnen tagit på varandra, 

bestämmer Anna att de ska använda speglar för att göra självporträtt.  

Anna: Nu är det viktigt att. Ni får tänka först eller prata med varandra, hur ser man ut? Vad 

har ni för något? Som ni ska måla, på pappret för det ska se ut som er.  

Här smalnar Anna av aktiviteten. Hon formulerar vad de ”får göra” och hur det ”ska se ut”. 

Men fortsätter samtidigt med frågor inom ramarna för detta. Anna konstruerar en ordning 

efter vilken hon vill att aktiviteten ska fungera. Först tänka och prata med varandra om vad de 

ska rita – en plan. Sedan göra enligt vad som tänkts och sist resultatet – en bild på pappret 

som ser ut som barnen själva.  

Barnen sätter direkt igång och börjar rita medan Anna fixar med att ställa upp speglar så att 

barnen ska se sig själva. Men barnen tittar inte mycket i speglarna. De ritar figurer utan att 

barnen verkar koppla skapandet till bilderna i speglarna.  

Jag kommer nu fokusera på Anna och Bea i redovisningen och analysen. Eftersom jag bara 

har en ljudupptagning är det svårt att analysera alla barnens aktiviteter. Beas aktivitet är 

lättare att följa eftersom hon pratar mycket.  

Bea börjar med att säga att hon ska göra sitt ”vackra hår”. Hon upprepar detta gång på 

gång samtidigt som hon ritar ett svällande spretigt hår. Anna ger en stram respons till Bea. 

Hon ifrågasätter ibland det Bea ritar; ”a men, har du inga ögon i ditt ansikte? Men Bea får 

en positiv respons då hon börjar prata om var olika kroppsdelar sitter i relation till varandra:  

Bea: Titta på mig själv. Nej här är magen. Å de här, här sitter ju axeln, här är 

armen. Fast armarna är egentligen inte här.  

Anna: Nej. Precis.  



 

 

Bea: Inte här mot halsen... utan där.  

Vid två tillfällen säger Bea att hon ritar en tusenfoting för att sedan säga att hon skojar.  

Bea: Mitt öra... näsa... mun... halsen... halsen... å sen. Jag gör en tusenfoting. Nej 

jag bara skoja. Det här är en vacker klänning.  

Det framstår som att Bea på ett medvetet och retsamt sätt tänjer och utmanar gränserna i 

aktiviteten. 

Detta skulle också kunna tolkas som något som är meningsfullt för Bea för att hon där igenom 

utforskar vad som är möjligt i aktiviteten och vilken reaktion hon ska få från Anna. Detta kan 

då tolkas som en maktkamp.  

Annas plan är att barnen ska förstå och uppskatta meningen i att kopiera av sina kroppar 

sådana de ser ut. Bea verkar inte rakt av uppfatta denna mening. Steg för steg får Bea upp 

intresset för sin spegelbild och för hur hon ser ut. Men hon verkar inte tycka det är 

meningsfullt att kopiera det hon ser i stället vill hon skapar något ur fantasin. Hon kan så 

skapa något som är vackrare eller roligare.  

Barnen ritar till att börja med helkroppsfigurer. Anna tar hand om teckningarna. Hon frågar, 

uppmanar eller ber barnen att göra nya bilder fast bara rita sina huvuden. Hon upprepar 

också gång på gång att de ska titta i speglarna.  

Bea får också uppgiften att på ett nytt papper rita sitt huvud. Bea ritar glatt utan någon tydlig 

koppling till sin spegelbild. En glad figur med långa ögonfransar, klänning och hår som ser 

ut som kronbladen på en blomma.  

Lina: Vad är det? 

Bea: Det är mitt hår.  

Lina: Är det en blomma? 

Bea: Nej, det är mitt hår.  

Lina: Det ser ju ut som en blomma.  

Bea: Det här är mina armar. Här.  

Anna: Alltså nu måste jag kolla i den här spegeln Bea.  

Bea: De här. Kolla det här är en jättefin klänning.  

Anna: Hmm.  



 

 

Bea: Å min lilla gubbe! Just det jag skulle ju bara göra huvudet min knasboll.  

Bea förhåller sig väldigt fritt till uppgiften. Men hon verkar ändå väl medveten om ramarna 

genom att anpassa sig i ord eller visa att hon är medveten om vad hon borde göra. 

Bea får ett nytt papper av Anna. På nytt säger Anna att hon bara ska rita sitt ansikte och göra 

det stort.  

Anna: Så. Sen tittar ni noga, var sitter era ögon? Titta i spegeln! 

Bea lutar sig fram över pappret som ligger på bordet. Hon lägger ansiktet platt på pappret 

och känner efter med handen vart hennes öga är i förhållande till pappret. ”Mitt öga är där. 

Mitt öga är där. Ögonfransar. Där!” Hon lyfter på huvudet och ritar ögon.  

Hon målar en mun som växer och växer med fler och fler varv med pennan. Hon säger med 

inlevelse, ”min stora, stora, stora mun”. Om och om igen upprepar hon det och öppnar 

munnen för att den ska bli lika stort som munnen på pappret.  

Det kan tolkas som att Bea svara på en del av det Anna säger. Var sitter era ögon säger Anna. 

Men Bea tittar inte i spegeln. Hon vet att ögonen sitter i hennes ansikte och hon lägger hela 

ansiktet mot pappret och försöker mäta var ögonen hamnar mot pappret. Ett kreativt svar. Hon 

experimenterar med den stora munnen och härmar sedan det hon ser.  

På nästa papper som Bea får börjar hon ömsom titta på spegelbilden och på pappret och rita 

av det hon ser. ”Nu kommer självporträttet” säger Anna till mig. Bilden uppfattar jag som av 

en annan kvalitet – som betydligt mer naturtrogen. Men Bea lägger också till sin fantasi i det 

hon gör. ”Skriker du eller?”, frågar Ivan som tycker att det ser ut som att Beas självporträtt 

gör det. Bea tittar på bilden och skriker så som figuren på bilden verkar göra. I spegeln får 

Bea då syn på sin tunga som hon målar till på teckningen. Hon fyller på med mer och mer hår 

och lägger till örhängen som också växer och blir större och större tills Anna säger att hon 

får vara klar för att inte Bea ska rita över det hon gjort.  

Bea har lärt sig en ny teknik. Hon förstår nu Annas avsedda mening men gör det på sitt sätt. 

Hon ritar inte bara av hur hon ser ut, hon lägger till från sin fantasi och omformar också sig 

själv efter bilden hon målar. Men Bea verkar själv inte särskilt intresserad av slutresultatet 

som hon är på väg att rita över.  

 



 

 

Bilaga 4: Tillverkning av en välkomstskylt 

Efter frukost samlas barnen till en samling. Pedagogerna Anna och Stina pratar med barnen 

utifrån tidigare diskussioner och planer för familjemötet. På kvällen samma dag ska 

familjemötet – som barnen genomdrivit, och tillsammans med pedagogerna planerat och 

jobbat för – gå av stapeln. De finns ett tydligt mål för barnen. Pedagogerna delar in barnen i 

olika grupper. Varje grupp har en uppgift att genomföra. Den grupp barn som jag observerar 

har fått uppgiften att göra en välkomstskylt. Det är tre pojkar, Ivan (4 år) som också var med 

i förra observationen och så är det Adel (6 år) och Erik (6 år). De sitter vid det höga 

ateljébordet som är omgivet av lådor och hyllor med material för skapande. Adel och Erik 

sitter på ena kortsidan med ryggen mot väggen och med utsikt över ett stort rum med 

byggmaterial och ut mot de andra rummen på avdelningen. Ivan sitter på ena kortsidan. Jag 

sätter upp kameran och lämnar sedan rummet. 

Erik och Ivan pratar entusiastiskt om familjedagen. Barnen väntar på att någon vuxen ska 

komma och hjälpa. Anna sätter igång barnen genom att säga: ”Ni kan hitta ett tjockt papper 

där”.  

Adel går och drar i stora pappersark som ligger i en hylla bredvid bordet.  

Erik och Ivans entusiasm visar på målinriktningen i aktiviteten. Barnen talar specifikt om sina 

familjer vilket visar på det att det är mötet med de egna familjerna som är det centrala i 

aktiviteten. 

Erik och Ivan vänder sig genomgående i aktiviteten mycket till varandra. Detta signalerar 

mening i en nära kompisrelation. Adel står inte lika nära men är naturligt inkluderad i arbetet 

med skylten.  

Barnen har redan fått instruktioner om vad de ska göra, papper och pennor finns tillgängliga. 

Formellt har barnen makten att ta sig an uppgiften men tar inte själva initiativet.  Detta kan 

tyda på att de känner tvekan inför sin egna kompetens eller befogenheter alternativt att de 

tycker att det är mer bekvämt att vänta på att någon vuxen plockar fram åt dem.  

Erik: Det ska vara supertjockt så man dör.  

Ivan: Supertjockt så att man inte ens når att rita. Man måste sträcka sig ända upp 

till taket. De kan vi inte även om man står på tå.  



 

 

 

När Ivan pratar ställer han sig upp på stolen och sträcker sig som för att rita på det väldigt 

tjocka pappret.  

Här skapar barnen en humoristisk mening i situationen genom fantasi. ”Tjockt papper” säger 

Anna vilket Erik förstärker med ett; ”supertjockt så man dör”. Ivan tar förstärkningen vidare 

genom att visa med hela kroppen.  

Under tiden ställer Anna fram lim, paljetter och pennor på bordet.  ”Är det fler saker du 

behöver Erik”, frågar Anna. Hon fortsätter: ”Nu får ni liksom prata med varandra om vad 

det ska stå på skylten. Nu går jag hörni.”  

Jag uppfattar två viktiga innebörder med det Anna säger: Dels handlar det om en demokratisk 

mening i att barnen ska komma överens, dels om att barnen inte ska göra något planlöst – hon 

vill att barnen först tänker igenom vad som ska göras innan de börjar skapa något. Som jag 

redan varit inne på tidigare trycker pedagogerna på att barnen ska ta sitt skapande på allvar. 

Förenklat handlar Annas senare poäng om att separera mening och handling i aktiviteten.  

Ivan: Ja vet, ”välkomna föräldrar”. 

Erik: Nej, ”välkomna”… det dom heter. 

Ivan: Nej, vi måste skriva allas namn. Det är för jobbigt. 

Adel: Aah mäh jag kan inte min mammas namn. Hon heter Nadine.  

Erik: Vi måste fråga. 

Ivan säger att han bara kan sin mammas namn och börjar ljuda namnet. Erik säger vad hans 

pappa börjar på för bokstav. Adel börjar ljuda Eriks pappas namn.  

Ivan och Erik uttrycker motstridiga åsikter. Men när barnen börjar prata om vad deras 

föräldrar heter glider aktiviteten över till att handla om namnen och om bokstäver. Jag tolkar 

in två viktiga meningar i detta dels ett intresse för skrivandet och dels för den egna familjen 

och mötet med dem. 

Adel ljudar Eriks pappas namn inte för att han tänker skriva det namnet utan för att undersöka 

hur det kan skrivas.  

Samtidigt som skrivandet verkar vara något lustfyllt för barnen är det också något som barnen 

talar om utifrån vad de inte kan. Detta är enda gången i det inspelade materialet som barnen 



 

 

pratar om att de inte kan. Erik är mest bestämd i detta och uttrycker tydligt att de ”måste 

fråga”. Adel och Ivan fokuserar i stället på att ljuda och utifrån det kan de själva lista ut hur 

de ska skriva.  

Det är inte som Anna tycks vilja att de först gemensamt bestämmer hur det ska göra innan de 

skrider till verket. I stället tycks riktningen bestämmas genom den mening som uppstår i den 

samspelande aktiviteten.  

Ivan: Ok, då ska vi se, Jag tar grå.  

Ivan: Ska jag rita så han ritar så och du rita så?  

Ivan pratar här om hur den övergripande helheten ska se ut på pappret. De andra barnen 

ignorerar frågan. Ivan nöjer sig med att inte få något svar.  

Barnen är fokuserade på sina egna delar och verkar inte intresserade av det helhetsperspektiv 

som Ivan försöker lyfta.  

Erik skriver första bokstäverna i sin mammas och pappas namn på varsina tänkta rader. Han 

säger åter att han inte vet. Men han ljudar ändå pappans namn. Ivan och Adel ljudar och 

skriver:  

Adel: ”V”... ääää... Hur ser ett ”ä” ut? 

Ivan: ”Ä”?  

Adel: Ja.  

Ivan: Ett ”a” med två prickar över sig.  

Adel: Okej.  

Erik: Ja kan inte... men du kan... det kanske står fel.  

Ivan: Vääärd, heter din mamma eller pappa ”värd”? 

Adel: Nej jag skriver välkommen.  

Ivan: Okej.  

Adel: ”Väl”. 

Det kan tolkas som att Adel utifrån att han tycker det är svårt att skriva sina föräldrars namn i 

stället väljer att skriva ”välkomna”.  

Adel säger att det Ivan skriver ser ut som ”hänga gubbe”. Han skrattar lite. 

Ivan förklarar vad det är för bokstäver han har skrivit.  



 

 

Ivan: Vätte eller tvätt 

Adel: Här står det ”väl” 

Erik: K, M 

Ivan skriver sin mammas namn och hjälper samtidigt Adel med hur han ska skriva. Erik är 

också aktiva i att ljuda men skriver inget mer.  

Ivan: Nu ska jag försöka skriva Tord. 

Erik: Nej gör inte det. 

Ivan: Vi ska försöka.  

Erik: Vi kan bara göra ”T” 

Ivan: T, O 

Erik: Å 

Ivan: Hm vi måste säga att vi behöver hjälp 

Erik: Anna vi behöver hjälp! 

Ivan: Vi behöver hjälp! 

Erik: Vi behöver hjälp Anna! 

Aktiviteten fortgår på ett lättsamt sätt med ett ständigt sampel mellan barnen. Erik hjälper till 

att ljuda ”välkomna”. Ibland är det mer  lekfullt och humoristiskt, ibland är det mer inriktat 

mot att lösa ett konkret problem.  

Arbetet med att ljuda och skriva fortgår fram till att Ivan upptäcker att han och Erik har olika 

idéer om hur deras pappors namn stavas. Då vänder situationen och Ivan går på Eriks linje om 

att de måste ha hjälp.  

Anna kommer till bordet och barnen berättar vad de vill stava för någonting. Anna reagerar 

på barnens upplägg med att skriva namn. ”Ska ni skriva alla föräldrar, då måste ni skriva 

alla föräldrar som finns på hela avdelningen, inte bara era egna” säger Anna med en 

förmanande ton. Ivan och Erik ser lite konfunderade ut men säger inget. ”Men vi kan skriva 

flera skyltar” fortsätter Anna i en lättsammare ton. 

Det är lätt att förstå Annas resonemang som kan beskrivas som demokratiskt – alla ska vara 

inkluderade. Bättre att inte nämna något namn så känner sig ingen bortglömd. Hon formulerar 

sig i ett ”måste”, som att det inte finns något annat alternativ. Men tar inte till några 

tvångsmedel för att få barnen att göra som hon säger. Till syvende och sist är detta barnens 



 

 

projekt och barnens ansvar.  

Barnen frågar igen om stavningen och Anna går iväg för att hämta pärmen där barnens 

föräldrars uppgifter står. Hon slår upp och skriver ner namnen på varsin lapp som barnen 

får. Adel får ”Välkomna” på lappen. På pappret hade Adel redan skrivit ”välkn” som han nu 

stryker över och börjar stava av från lappen. 

Barnens arbete byter nu delvis karaktär. Uppgiften blir mindre kollektiv. Alla barn kan skriva 

av från lapparna. Det behöver inte ljuda och tänka och de behöver inte hjälpa varandra.  

Efter ett tag ropar Erik på Anna. Han vänder sig till Ivan och säger att ”vi vet ju inte hur man 

skriver allas namn”. ”Vi behöver hjälp” ropar han igen. ”Jag kanske kan hjälpa till” säger 

Stina.  

Erik: Vi kan inte skriva alla föräldrars namn. 

Ivan: Och det behöver vi, så här; ”välkomna” har Adel skrivit.  

Stina undrar om de vill ha alla föräldrars namn. Ja, svara Erik och Ivan. ”Eller är det så att 

de andra barnen ska få skriva sin föräldrars namn”, frågar Stina. Nej svara Erik och Ivan. 

”Var det så det bestämdes” frågar Stina. Hon får inget svar.  

Stina är osäker inför hur hon ska göra eftersom hon inte var med då Anna satte igång 

uppgiften med barnen. Hon vet inte vad som har sagts mellan Anna och barnen.  

Ivan och Erik berättar vilka barns föräldrar de vill skriva och Stina fyller i på deras lappar. 

När Adel har skrivit sin mammas namn frågar han Ivan hur man skriver ”Ivan”. Erik 

opponerar sig mot detta, ”man skriver inte barnens namn” säger han. Min storebror heter 

Ivan, säger Adel, ”min storebror kommer komma”. Erik menar att man bara ska skriva sina 

föräldrars namn och säger att hans lillasyster kommer också och att han inte ska skriva 

hennes namn. När Adel vidhåller att han vill skriva det replikerar Ivan att han ändå inte 

kommer säga. Ivan stödjer alltså här Eriks linje och förhindrar att Adel skriver det han vill 

genom att inte berätta hur han ska skriva.  

Adel vänder sig till Stina som hjälper honom genom att skriva ”Ivan” på hans lapp. Lite 

senare när Adel lämnat bordet för att se vad jag gör och prata med mig ber Erik Stina att 

skriva hans lillasysters namn. ”Hon kommer ju” säger han och ler.  

Erik lägger vikt inte bara vid att han själv ska göra rätt utan att alla ska göra rätt. I situationen 



 

 

blir Ivans kunskaper ett maktmedel som används för att Adel inte ska skriva sin brors namn. 

Tack vare Stina kan Adel kringgå detta problem.  

Stina ber Adel att skriva klart. Han går tillbaks till bordet, läser tyst på pappret och 

konstaterar att han redan har skrivit klart. Stina frågar Adel vilka andra föräldrar han vill 

skriva. Han kommer med två förslag, men de föräldrarna har de andra barnen redan skrivit 

namnen på. Då vill inte Adel skriva mer. ”Jag vill bara skriva mina föräldrar” säger Adel. 

”Ja ja, det är helt ok”, svarar Stina. Adel går. Stina frågar då Ivan om han vill flytta sig till 

den plats som Adel just lämnat. Men Ivan vill sitta kvar och skriva mer namn bredvid de namn 

han redan skrivit.  

Barnens intresse är inriktat mot den egna familjen och sina ”kompisars” familjer. 

Pedagogerna misslyckas åter med att få barnen att göra en mer inkluderande skylt.  

Efter att Stina gått skriver Erik och Ivan lite, men bestämmer sig tillsammans för att de är 

färdiga med att skriva och att de nu istället ska limma paljetter på pappret. Barnen sätter 

igång att limma på paljetter medan de hela tiden pratar och kommenterar det de själva gör 

och det den andra gör. ”Eeeee...” säger Ivan samtidigt som han gör cirkelrörelser över 

pappret med limstiftet. ”En tornadovind” säger han och sätter en paljett i limmet med en 

dunk. Erik vill att de ska ta samma sorts paljetter, medan Ivan bara vill ta delvis samma som 

Erik. Adel kommer tillbaka till bordet. Han vill också limma paljetter.  

”Jag tog en snöflinga”, säger Adel. Då tar Erik också en snöflinga. Barnen jobbar på medan 

de hela tiden kommenterar och relaterar det de gör till varandra. Stina kommer efter ett tag 

och frågar om det är någon som vill skriva fler namn. De vill inte barnen. ”Nu är det 

dekoration som gäller alltså”, konstaterar Stina. Barnen jobbar på med paljetterna. 

I arbetet med paljetterna ändrar aktiviteten åter karaktär. Barnen är inte längre beroende av de 

vuxnas lappar, de är aktiva och skapar på ett fantasifullt sätt själva mening.  

 

 

 

  



 

 

 


