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In this study I have examined teachers’ attitude to children in preschool. I have used the qualitative 

method focus groups to collect empirical data where the participants discussed freely about two 

fictitious cases. The cases is of such a nature that they could happen daily in the preschool and that 

they have no right or wrong answer in how teachers should act, instead there are many different 

ways to act in the situations. The approach a teacher has to the children proved to be about what 

kind of view on children they have and how it is influenced by external factors. The result shows 

that there are many different ways to perceive and relate to children in preschool, in this study I 

have found seven different categories. In the study I use a phenomenographically way of looking at 

the phenomenon. In a phenomenographically way of looking at a phenomenon you are interested of 

the second order perspective. With the second order perspective it means that you look at how the 

participants perceive the phenomenon. 

Keywords: approach, view on children, phenomenographic, perceive

Sammanfattning

I denna studie har jag undersökt pedagogers förhållningssätt till barnen i förskolan. Jag har använt 

mig av den kvalitativa metoden fokusgruppssamtal för att samla in empirin där deltagarna har fått 

diskutera fritt kring två fiktiva case. Casen är av sådan karaktär att de skulle kunna hända dagligen i

förskolan och att de inte har något rätt eller fel i hur pedagogen ska handla utan det finns många 

olika sätt att agera i situationerna. Vilket förhållningssätt till barnen en pedagog har visade sig 

handla om vad denne har för barnsyn och hur pass påverkad pedagogen blir av yttre faktorer. 

Resultatet visar att det finns många olika sätt att uppfatta och förhålla sig till barn i förskolan, i den 

här studien har jag funnit sju olika kategorier. I studien använder jag mig av en fenomenografisk 

ansats och tittar i och med detta efter andra ordningens perspektiv. Med andra ordningens 

perspektiv menas att en tittar på hur deltagarna uppfattar fenomenet. 

Nyckelord: förhållningssätt, barnsyn, fenomenografi, uppfatta
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Inledning

Som pedagog i förskolan har jag arbetat med många olika människor som alla har varit unika i sin 

person, i sitt förflutna och i sitt sätt att bemöta barnen. Jag har arbetat med människor som jag har 

sett som förebilder och med människor som jag verkligen inte vill efterlikna. Jag har arbetat med 

människor som har haft passion för sitt arbete och med människor som inte verkat ha vilja vara på 

en förskola överhuvudtaget. Jag har sett hur barn har växt i mötet med den vuxna och jag har sett 

hur barn har blivit små, så små som inget barn förtjänar att känna sig i mötet med en vuxen 

människa. Jag har sett hur barn har älskat den vuxna och jag har sett hur barn har avskytt den 

vuxna. Är det enbart vem vi är som person och våra erfarenheter som avgör hur vi är mot andra 

människor? Eller kan situationen och organisationen runt omkring oss ha en avgörande roll? Kan de

stora barngrupperna få oss att agera annorlunda mot hur vi egentligen vill agera? Kan stress få oss 

att bemöta barnet på ett sätt som inte överensstämmer med vår barnsyn? Kan klimatet på en 

förskola göra så att vi tappar bort vem vi egentligen vill vara som pedagog?

Att arbeta på förskola anser jag kan vara ett samhällsförändrande arbete. Vi har möjlighet att styra 

kommande vuxengenerationer mot att vara en mer solidarisk och tillåtande generation. Vi har 

möjlighet att påverka både barnen och familjerna till att bli mer öppna i sin tanke och lyhörda för 

andras livsöden och åsikter. Hur vi är mot varandra i förskolan tror jag har stor påverkan senare i 

livet för barnen och på så sätt även människorna runt omkring dem. Låt oss göra ett 

tankeexperiment: Siv har arbetat inom förskolan i 30 år. På hennes förskola arbetar de med 

åldershomogena grupper där det är 20 barn i varje grupp. Pedagogerna på Sivs förskola följer 

barngruppen från att de börja till att de slutar förskolan. Siv har alltså hunnit med att möta sex 

barngrupper á 20 barn, 6x20=120. Om alla barn har två föräldrar blir det 120x2=240. Bara barnen 

tillsammans med föräldrarna (120+240=360) visar att det är många människor som påverkas av 

Sivs sätt att förhålla sig till och möta andra människor. Vi kan också tillägga att många av barnen 

förmodligen har syskon, mor- och farföräldrar, kusiner, kompisar, plastpappor, plastmammor, 

grannar mm. I vekligheten så är det också mycket in- och utflyttningar till förskolan och 

gruppkonstellationerna ser ofta annorlunda ut, detta är två faktorer som gör att pedagogerna möter 

ännu fler barn. Om vi tänker på detta sätt ser vi att det finns möjlighet att påverka många människor

sammanlagt.

Dessa erfarenheter och tankar har gjort mig intresserad av att undersöka och få mer förståelse för 

pedagogers förhållningssätt till barnen i förskolan. 
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Bakgrund

I förskolans läroplan (98 rev 2010, s.4) står det att utbildningen i förskolan syftar till att barn bland 

annat ska förankra de grundläggande demokratiska värden som det svenska samhället vilar på samt 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta ska alla som verkar inom förskolan oavsett 

utbildning och bakgrund arbeta för. Förskolans värdegrund beskriver det etiska förhållningssätt som

ska karakterisera verksamheten. Eftersom barn främst tillägnar sig dessa etiska normer och värden 

genom konkreta upplevelser påverkar vuxnas förhållningssätt barnens förståelse och respekt för 

deras rättigheter och skyldigheter. På så sätt är vuxna viktiga som förebilder inom förskolan. 

Förskolan ska även arbeta för att tolerans och solidaritet tidigt grundläggs och att barnens empati 

och omtanke om andra utvecklas.

Förutom läroplanen har vi även konventionen om barns rättigheter att rätta oss efter. I denna står 

bland annat att alla barn ska behandlas lika och att alla barn ska få bilda sina egna åsikter, göra sig 

hörda och ha rätten till att påverka sin egen situation (Barnkonventionen: FN:s konvention om barns

rättigheter).

 

I världen idag är det ca 60 miljoner människor på flykt från krig, konflikter och förföljelse. Många 

av dessa 60 miljoner människor är barn. 15 nya konflikter har brutit ut de senaste fem åren och 

ingen av de gamla har fått någon lösning. På några år har människor som tvingas fly nästan 

fyrdubblats (sverigeforunhcr.se). Med tanke på detta anser jag att det behövs ett samhälle där 

människor är mer solidariska mot varandra, ett samhälle där vi har de mänskliga rättigheterna som 

en grund som vi utgår ifrån när vi möter varandra. Ett samhälle där vi försöker hjälpa varandra och 

också försöker förstå varandra. Vad jag vill åt är att vi ska ha ett mer altruistiskt sätt att se på 

varandra. Altruism är motsats till själviskhet och egoism. Nationalencyklopedin förklarar ordet så 

här: ”osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt 

att därigenom gagna sitt eget intresse.” (Nationalencyklopedin 1989-1996).

Genom historien har vi sett barnet som en del i samhället på olika sätt. Här följer en genomgång 

från 1930-talet och fram till idag. Sommer (2005, s. 63-80) skriver att det på 1930-talet var skarpa 

gränser mellan barn och vuxna där barnet fostrades med aga och hård disciplin. Barnet skulle tidigt 

lära sig att dess vilja inte var något som de vuxna lyssnade på utan att det var de vuxna som 

bestämde när det var dags att till exempel lyfta upp barnet eller när det var dags att äta. Detta ansågs

som det bästa för barnet och tack vare detta skulle barnet inte hamna i fördärv senare i livet. På 
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1970-talet präglades vuxen-barn relationen mer av samhörighet och gemenskap i och med att 

föräldrarna rekommenderades att försöka möta barnet i dess önskemål och se vad som kunde ligga 

till orsak till t.ex. barnets klagan. Men detta betyder inte att förhållandet mellan barnet och den 

vuxna byggde på jämbördighet och jämlikhet utan det var den vuxnes skyldighet och uppgift att 

skapa den gemensamma uppmärksamheten. Idag är det många som ser barnet som kompetent där 

barnet och den vuxna kan ha en förhandlingsrelation. Men Sommer menar att förhållandet mellan 

barnet och den vuxna till stor del fortfarande är asymmetriskt i ett grundläggande stadium med 

tanke på ansvar, makt, auktoritet och skillnad på faktisk kompetens. Sommer fortsätter med att 

kommentera vart barnsynen är på väg. Han menar att det verkar vara en tendens åt att göra 

relationen mellan barn och vuxna mer symmetrisk genom att göra barnet mer jämbördigt när det 

gäller bestämmanderätt och ansvar men att en helt symmetrisk relation inte kommer att bli möjlig. 

Sommer påpekar att psykologiska fenomen måste förstås i dess kulturella och sociala kontext och 

att teorier om barnsynen måste ses i förhållande till dess plats och tid. Med detta menas att den 

historiska återblicken som är presenterad här och även den kommande presentationen kring barnsyn

i tidigare forskningsavsnittet är ur ett västerländskt perspektiv. Barnsynen har varit, är och kommer 

förmodligen också vara olika i olika kulturer i världen. 

Barnsyn är inte endast något som formuleras i ord. Barnsyn får alltid ett konkret uttryck i mer eller 

mindre medvetna handlingar från lärarens sida. Därför är det viktigt att varje lärare medvetet 

reflekterar över sin barnsyn och dess praktiska uttryck. (Bjervås 2003, s.58)

Enligt Bjervås har alltså barnsynen en avgörande roll för hur pedagogens handlingar gentemot 

barnet kommer att te sig. Barnsynen blir som glasögonen i vilka vi ser barnet genom. Med detta i 

åtanke är det viktigt att vi gör vår barnsyn synlig för oss för att på så sätt kunna bli medvetna om 

vad vi har för förväntningar på barnet. Är förväntningarna positiva eller negativa? Tror vi att barnet 

klarar av uppgiften eller tror vi att barnet inte klarar av uppgiften?  

Med detta som bakgrund syftar denna studie till att undersöka hur pedagogers förhållningssätt till 

barnen i förskolan ser ut. Jag vill ta reda på hur pedagogerna ser sig själva hantera situationer som 

kan ses som problematiska. Jag vill undersöka vad pedagogerna prioriterar i situationer där det finns

olika sätt att agera och varför de prioriterar som de gör. 

3



Litteraturöversikt 

I detta stycke kommer jag att presentera tidigare forskning som är relevant till min studie. Jag 

kommer även att redogöra för min vetenskapliga ansats och för viktiga begrepp.

Tidigare forskning

Jag har valt att presentera den tidigare forskningen i ett väsentligt tema. Detta tema är barnsyn då, 

som vi har sett i bakgrundsavsnittet och kommer fortsätta att se i den följande texten, en pedagogs 

förhållningssätt till barnet styrs av vad denna har för syn på barnet. I texten kommer jag först att ta 

upp hur synen på barnet har sett ut och förändrats i förskolans styrdokument genom tiderna med 

hjälp av Annika Månssons avhandling ”Möten som formar - Interaktionsmönster på förskola 

mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv”. Sedan går jag vidare till att 

presentera olika sätt att förhålla sig till barn idag med hjälp av Lotta Bjervås kapitel Det kompetenta

barnet i boken Förskolan: barns första skola!, Eva Johanssons bok Möten för lärande: pedagogisk 

verksamhet för de yngsta barnen i förskolan och Annica Löfdahls bok Kamratkulturer i förskolan – 

en lek på andras villkor. 

Barnsyn

Månsson (2000, s. 50-58) har i sin avhandling jämfört förskolans olika pedagogiska styrdokument 

genom tiderna. År 1972 kom Barnstugeutredningen vars barnsyn präglades av den 

utvecklingspsykologiska teoribildningen med stadietänk där barnet skulle få utvecklas i sin egen 

takt och vad barnet klarade av avgjordes av i vilken utvecklingsnivå barnet befann sig i. Här skrivs 

det fram att barnet behöver känslomässigt stöd, omvårdnad och trygghet men fokus läggs även på 

att barnet ska bli en egen individ som deltar i samhället. Månsson fortsätter med att skriva om 

Pedagogiskt program för förskolan som kom år 1987. I detta program finns stadietänket kvar och 

presenteras som ”teori och beprövad erfarenhet” men synen utvidgas här till att barnets utveckling 

även är en social process. Här kommer även de första antydningarna på att barnet är aktivt och 

kompetent. Även i detta dokument har omvårdnad en stor plats. När Lpfö 98 kom år 1998 fanns det 

inget stadietänk kvar. Här beskrivs barnet som kompetent och det kompetenta barnet är aktivt 

kunskapssökande vars utveckling framförallt styrs av dennes egen lust att lära. Barnet skapar själv 

mening och erövrar sin omvärld med hjälp av andra. 

Bjervås har i hennes kapitel sammanställt flera vetenskapliga studier. Hon, Bjervås (2003, s. 55-63),
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skriver om det kompetenta barnet och hon menar att ordet kompetens har en positiv värdeladdning. 

Om synen på barnet är att detta är kompetent betyder det att en ser barnet som en individuell, 

oberoende medborgare med demokratiska rättigheter som har rätt att utveckla sina kompetenser för 

sin egen skull. Det kompetenta barnet är ett barn som är delaktig i skapandet av både den 

gemensamma kulturen och kunskap och som är aktivt delaktig i samspelet med sina medmänniskor.

Barnet ses som kreativt, nyfiket och med en lust att lära och som längtar efter spännande upptäckter 

och utmaningar. Det kompetenta barnet bör dock inte ses som en liten kompetent vuxen, barn är 

fortfarande sårbara och i behov av skydd och tröst från vuxna. Pedagogens syn på barn, syn på 

kunskap, syn på lärande och på den pedagogiska miljön är viktiga byggstenar som tillsammans 

konstruerar bilden av det kompetenta barnet. Pedagogens tankar kring dessa byggstenar påverkar 

hur denne ser på sitt uppdrag och tankarna kommer till uttryck i det sätt som pedagogen utövar sitt 

yrke på. Detta skapar i sin tur det pedagogiska sammanhang som barnen vistas i och där deras 

förmågor och kompetenser har möjlighet att bli synliga, att utvecklas men också begränsas. Vissa 

pedagogers barnsyn fokuserar mer på barnets behov än på deras förmågor och kompetenser alltså 

fokuseras det då mer på vad barnet inte kan än vad det faktiskt klarar av. Detta kan leda till att 

pedagogen får negativa förväntningar på barnet och att barnet inte får rätta förutsättningar för att 

utvecklas och lära.

Johanssons bok gjordes på begäran av Skolverket i avsikt att få bättre kunskap om den pedagogiska 

verksamheten med de yngsta barnen i förskolan. Empirin samlades in genom både enkäter ställda 

till arbetslag och ledning, intervjuer gjorda med pedagoger och observationer av både pedagoger 

och barn i verksamheten där ett av fokusområdena var att undersöka synen på barnen, på barns 

lärande och kunskaper som utgör pedagogers förhållningssätt. Johansson (2003, s. 81-96) beskriver 

begreppet barnsyn med hur den vuxna bemöter, uppfattar och förhåller sig till barnen som personer. 

Utifrån sina studier så beskriver hon tre sätt att möta barn på. Det första är att se barnen som 

medmänniskor. Här utgår den vuxna från att barnet har egna behov och erfarenheter och försöker 

vara lyhörda för dessa. Den vuxna ser även barnets individualitet, dess villkor och försöker ge 

barnet kontroll över sin tillvaro. Med detta synsätt ser jag likheter med synen på det kompetenta 

barnet. Johansson fortsätter med det andra synsättet som är att de vuxna vet bättre. Med detta menar

Johansson att den vuxna utgår ifrån att denne vet vad som är bäst för barnet. I detta synsätt intar den

vuxna ett ovanifrån-perspektiv då denne agerar över huvudet på barnet när den fattar beslut som 

utgår ifrån vad den vuxne har för idéer om barnets bästa och dessa då går före barnets upplevelse 

och förståelse av situationen. Det tredje och sista synsättet är att barn är irrationella. Här försöker 

den vuxna inte förstå barnet utan ser dess ambitioner som planlösa och utan förmåga att skapa 
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mening. Den vuxna försöker inte möta barnet utan försöker istället begränsa barnet till att inte göra 

något som den inte får göra. 

Löfdahl har grundat sin bok på sina forskningsresultat hon har fått genom de anteckningar och 

videoobservationer hon gjorde mellan 1999-2013 då hon observerade barns gemensamma 

aktiviteter i förskolan samt studerade förskolans dokument och lärares arbete. Även Löfdahl (2014, 

s. 11-12) skriver om att barnet är medskapare till sin egen utveckling men hon använder sig här av 

ordet agens istället för kompetent. Med begreppet barn har agens menas att en ser barnet som en 

individ som har socialt ansvar och som sagt är medskapare till sin utveckling. Här läggs fokus på att

barnen lär sig tillsammans med andra till skillnad från stadietänket som vi kunde läsa om tidigare 

när en utgick ifrån det individuella lärandet. Barn har förmågan att påverka och förändra strukturer i

sin omgivning med hjälp av att de har agens. De har makt att påverka och förändra sin situation och 

med detta menar Löfdahl att ha agens är något mer än att enbart ses som kompetent. Löfdahl 

fortsätter att skriva att barns agens påverkas av situationen och menar då att barnets agens kan 

begränsas och möjliggöras på grund av vilken situation barnet befinner sig i. Barnets agens skapas i 

relation till andra människor då vi är beroende av varandra, barn som vuxna, för att skapa mening i 

vår tillvaro.

För att sammanfatta har vi fått reda på att barnsynen har förändrats genom historien och har varit 

och är beroende av tid och plats. De flesta som skriver något om barnsynen skriver att vi nu för 

tiden ser barnet som kompetent med egen agens men att förhållandet mellan barnet och den vuxne 

är asymmetriskt med tanke på skillnad i erfarenhet, kompetens och makt. Även att barnet behöver 

den vuxne för skydd och omsorg är alla överens om. Vi har även fått reda på att även förskolans 

nuvarande läroplan ser barnet som kompetent och nyfiket med lust att lära och utvecklas. Barnet är 

inte bara tillåtet att ha inflytande över sin vardag utan förväntas ha det. 

Teoretiska utgångspunkter

I detta stycke kommer jag att redogöra för mitt teoretiska ramverk i detta arbete.

Fenomenografi

I arbetet kommer jag som sagt att använda mig av en fenomenografisk ansats. Marton och Booth 

(1997, s. 172) menar att den forskande bör ses som en lärande som söker efter struktur och mening 

inom det fenomen hen har valt att undersöka. Larsson (1986, s.12-20) skriver att denna 
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vetenskapliga metod utvecklades av Inom-gruppen vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs 

universitet under ledning av Ference Marton. Ansatsen handlar om att få reda på människors 

uppfattning om sin omvärld. Det finns här en distinktion mellan hur något är och hur något 

uppfattas att vara. Hur någonting är beskrivs som första ordningens perspektiv, detta är fakta, vad 

som går att observera utifrån. Hur något uppfattas att vara beskrivs som andra ordningens 

perspektiv, detta är hur någon uppfattar något, hur fenomenet ter sig för just den personen. Den 

fenomenografiska ansatsen syftar alltså till att utifrån empirin beskriva andra ordningens perspektiv,

hur ett fenomen uppfattas av människor och inte hur något egentligen är. Inom ansatsen läggs även 

stor vikt vid att undersöka den stora variationen av uppfattningar som finns inom samma fenomen. 

Variationen visas i och med att resultatet presenteras i kvalitativt skilda kategorier. Kategorierna 

handlar alla om samma fenomen men innehåller skilda uppfattningar om fenomenet. Patel & 

Davidson (2011, s. 32-33) skriver att inom ansatsen är begreppet uppfattning centralt. När en 

människa uppfattar ett fenomen skapar människan innehåll i relationen mellan sig själv och 

omvärlden. Det är våra uppfattningar vi utgår ifrån när vi handlar och resonerar. Patel & Davidson 

skriver vidare att inom fenomenografin använder sig forskaren av kvalitativa metoder som till 

exempel intervju eller fokusgrupper. Efter att empirin är transkriberad sker den fenomenografiska 

analysen i fyra steg. Steg ett: Bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck. Steg 2: 

Uppmärksamma likheter och skillnader i svaren. Steg 3: Kategorisera uppfattningar i 

beskrivningskategorier. Steg 4: Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. När 

forskaren har fått ett helhetsintryck och hittat kategorier tittar forskaren på kategoriernas relation till

varandra. Detta system kallas för studiens utfallsrum och utgör resultatet av analysen. I 

utfallsrummet beskriver Marton och Booth (1997, s.163) att det inte bara finns de olika sätten att 

uppfatta fenomenet på utan även relationerna mellan de olika erfarenhetskategorierna. I 

utfallsrummet bildar kategorierna oftast en hierarkisk struktur där vissa kategorier är mer komplexa 

än andra. I denna struktur är de olika kategorierna delar av ett holistiskt och mer komplext sätt att se

på fenomenet.

Begreppsdiskussion

I detta stycke redogör jag för mitt val att använda ordet pedagog genom hela arbetet. 

Pedagog vs personal

Genom hela studien används ordet pedagog när förskolans vuxna benämns. Ordet pedagog kommer 
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från grekiskans paidagogos som betyder barnaledare. Detta var den person, vanligtvis en slav, som 

ledde barnen till och från skolan i antikens Grekland och som skötte barnens undervisning 

(Hellquist 1948). En nutida beskrivning av ordet pedagog är en person som ägnar sig åt pedagogik 

och pedagogik är vetenskapen om uppfostran och undervisning (Malmström, Györki & Sjögren 

2009). Ordet personal betyder gruppen anställda på en arbetsplats (Svenska akademiens ordlista 

över svenska språket 2015). På en förskola kan det arbeta många olika sorters yrkeskategorier. 

Bland annat: förskollärare, som har utbildat sig på högskolenivå, barnskötare, som har utbildat sig 

på gymnasienivå, och personer som inte har någon relevant utbildning för förskolan. Min erfarenhet

är att utbildningen inte behöver spela någon roll i hur pass pedagogisk en person är i mötet med 

barnet. Jag har mött utbildade människor som har varit opedagogiska och jag har mött outbildade 

människor som har varit pedagogiska och vice versa. Vad jag ser som en avgörande faktor istället 

för utbildningen är om personen trivs med sitt arbete eller inte. Med detta som bakgrund har jag valt

att använda ordet pedagog för alla som arbetar inom förskolan. Att ha utbildad personal i förskolan 

tror jag bidrar till en verksamhet som har hög kvalité men just i fallet att möta barnet kanske 

förskolan skulle må bra av att leta efter människor med en barnsyn som passar med de intentioner 

som finns i läroplanen mer än personer som enbart på pappret har rätt utbildning. Några av 

läroplanens intentioner, som jag även skriver om i bakgrundsavsnittet, är att vuxna ska agera som 

förebilder, att de mänskliga rättigheterna ska införlivas samt att de grundläggande demokratiska 

värdena ska förankras.
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Syfte och frågeställningar

I detta stycke kommer jag att presentera mitt syfte och mina frågeställningar. 

I denna studie vill jag ta reda på hur pedagogers förhållningssätt till barnen i förskolan ser ut. Jag 

vill se vad det är som styr pedagogerna att handla och agera som de gör. Om vi tittar tillbaka på 

bakgrundsavsnittet ser vi att läroplanen, som är ett av förskolans styrdokument, säger att arbetet på 

förskolan ska genomsyras av de mänskliga rättigheterna och att de som arbetar i förskolan ska 

förankra i barnen att vi ska vara solidariska mot varandra. Även barnkonventionen menar att vi ska 

lyssna på varandra och så även på barnen. Barnen ska också få vara med och påverka sin situation 

och vardag och de ska ses som personer vars åsikter är viktiga, lika viktiga som vuxnas. I den 

tidigare forskningen kan vi läsa att barnsynen har förändrats genom tiderna. Den nutida barnsynen 

visar att många ser på barnet som en kompetent individ som vill lära sig och som besitter egen 

agens.  

Syfte

Denna studie syftar till att undersöka pedagogers förhållningssätt till barnen i förskolan i ofta 

förekomna situationer där barnen bryter mot rutiner eller regler.

Frågeställningar

 Vad kan påverka pedagogernas förhållningssätt?

 Vad är det som avgör pedagogernas agerande?

 Kan olika situationer påverka pedagogernas förhållningssätt till barnen?
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Metod och tillvägagångssätt

Inom fenomenografin används kvalitativa metoder och därför har jag valt att använda mig av 

fokusgruppssamtal som metod till insamlingen av min empiri. I samtalen har deltagarna fått 

diskutera fritt kring två fiktiva case. Casen har jag konstruerat med tanke på att de ska innehålla 

situationer där det finns många sätt att agera på. Där det inte finns något rätt eller fel utan enbart 

olika sätt att hitta lösningar på. Jag har valt case som representerar situationer som kan hända 

dagligen på förskolan. Fokusgruppssamtalen har utförts med sammanlagt tolv pedagoger från tre 

olika förskolor. I varje fokusgrupp har fyra pedagoger deltagit. Jag träffade respektive fokusgrupp 

på deras respektive arbetsplats och själva samtalen tog mellan 20-25 minuter.

Fokusgruppssamtal

Att använda sig av fokusgrupper har visats sig användbart när intresset är fokuserat på hur 

människor tänker och talar om ett visst ämne. Vid fokusgrupper får vi reda på hur deltagarna ser 

världen och går djupare in på deltagarnas tyckande i och med att vi får reda på varför de har den 

uppfattning de har. Genom att använda deltagarnas egna ord kan vi få fram olika sätt att tänka och 

olika perspektiv. I fokusgrupperna läggs fokus på att människor inte lever åtskilda från varandra 

utan att vi i samspel med andra bekräftar, förstärker, ändrar och bestrider våra erfarenheter (Dahlin-

Ivanoff 2011, s. 71-72). Seymour (1992, s. 110-111) skriver att fokusgrupper inte har någon låst 

struktur och att det som går att säga bestämt om metoden är att det är ett antal deltagare som 

interagerar med varandra kring ett, för dem, gemensamt intresse. Min tolkning av fokusgrupper blir 

således att, precis som Seymour skriver, samla ett antal, i mitt fall fyra, deltagare för att diskutera 

kring det ämne jag har för avsikt att forska kring. Jag ämnar att undersöka pedagoger i förskolans 

uppfattning kring fenomenet förhållningssätt och tror att deltagarna kommer att ha både erfarenhet, 

känslor och tankar kring ämnet. Mitt motiv till att välja fokusgrupper som metod är just att jag vill 

åt delandet av erfarenheter mellan människor för att på så sätt få reda på hur deltagarnas uppfattning

och ställningstagande ser ut.

Fokusgruppsdiskussionernas upplägg såg ut som så att jag samlade de deltagande pedagogerna i ett 

lämpligt rum på förskolan. Sedan fick de en och en presentera sig där de berättade vad de hette, om 

de hade någon relevant utbildning och hur många års erfarenhet de hade av arbete i förskolan. 

Denna information använde jag mig sedan inte av då jag inte såg detta som relevant i denna studie. 

Jag gav sedan casen till en av deltagarna som fick läsa upp det för de övriga. Deltagarna fick sedan 
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diskutera casen fritt där jag fungerade som åhörare. Jag fick dock ibland hjälpa till att hålla de i linje

med casens karaktär för att de inte skulle diskuterade sådant som icke var relevant för studien. 

Urval

Fokusgruppssamtalen har ägt rum på tre förskolor i en kommun utanför Stockholm. Deltagarna 

representerar olika utbildningar inom förskolans verksamhet och även pedagoger med icke relevant 

utbildning för förskolan är med. Dahlin-Ivanoff (2011, s.76) skriver att i fokusgrupper sker urvalet 

med hänsyn till att hitta personer som har erfarenhet och åsikter inom ämnet som ska diskuteras 

samt för att de förmodligen kommer att ha olika perspektiv på situationen vilket är av intresse att 

höra.

Dahlin-Ivanoff (2011, s. 73) skriver att en avslappnad och varm miljö är en förutsättning till att 

fokusgruppens samtal ska vara ärligt och förlösande. I gruppen bör olika åsikter och tyckande 

respekteras och ses som värdefulla. I likhet med detta så beslutade jag mig att använda pedagoger 

som jobbar på samma förskola. I detta beslut förutsätter jag att förskolorna har ett tillåtande och 

öppet klimat vilket såklart inte behöver vara fallet. I och med att jag har en fenomenografisk ansats 

vill jag åt de olika åsikterna och uppfattningarna och är nyfiken på om dessa kommer komma fram 

vilket är en förutsättning för att mitt arbete ska kunna fortlöpa. 

Fenomenografins fyra analyssteg i mitt arbete

Som jag skriver i mina teoretiska utgångspunkter har den fenomenografiska ansatsen fyra steg i 

dess analysarbete. I detta stycke kommer jag att kort gå igenom hur dessa fyra steg har sett ut i mitt 

arbete. 

1. Bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck.

Efter genomförandet av varje fokusgrupp transkriberade jag materialet direkt efter för att ha 

diskussionerna färskt i minnet. När alla tre var genomförda gick jag igenom det samlade materialet 

för att försöka skaffa mig ett helhetsintryck av uppfattningarna som hade kommit fram i samtalen. 

Det jag tittade på var tankar kring pedagogernas förhållningssätt och barnsyn och vilka prioritering 

de gjorde i situationerna. 

2. Uppmärksamma likheter och skillnader i uppfattningarna.
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Väl i steg två koncentrerade jag mig på vad det var för skillnader och likheter i de olika 

uppfattningarna som jag såg. Jag spaltade upp skillnaderna och likheterna under olika rubriker för 

att få en bild av dem. 

3. Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier

När jag hade fått en bild av alla skillnader och likheter konstruerade jag kategorier av dem. 

Konstruktionen av kategorierna gick ut på att få de kommentarer som stod för samma typ av 

förhållningssätt under samma rubrik för att göra kategorierna väl avgränsade i förhållande till 

varandra. 

4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet.

I analysen la jag sedan fokus på strukturen mellan kategorierna jag hittade. Även här har jag lagt 

fokus på pedagogernas förhållningssätt och barnsyn och om det finns några kategorier som delar 

eller inte delar barnsyn. 

Etiska överväganden 

I detta stycke kommer jag att redovisa för de etiska överväganden jag har gjort och behövt ta 

hänsyn till i och med mitt arbete. 

I min studie följer jag de fyra kraven som Vetenskapsrådet (1990, s. 6-14) har satt för forskning. Vid

mötet med fokusgruppsdeltagarna har jag tydliggjort studiens syfte och även säkerställt deltagarnas 

frivilliga deltagande. Jag har även berättat att de har möjlighet att dra sig ur när som helst utan att 

detta får negativa följder i enlighet med informationskravet och samtyckeskravet. Då pedagoger i 

förskolan har sekretess gentemot obehöriga och att det är fiktiva situationer som har diskuterats 

avslöjas inte något barns eller någon vårdnadshavares identitet. I transkriberingen har jag även 

anonymiserat deltagarna. Under insamlingen av empirin och under transkriberingen kommer jag att 

behandla informationen från fokusgrupperna på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma i 

kontakt med dem. 

Jag har reflekterat över det faktum att jag i resultatet och analysen kommer att tolka deltagarnas 

uppfattningar och sätta in dessa i kategorier utan deras vetskap. Jag har dock kommit fram till att 

detta är något som behöver göras för att studien ska kunna genomföras. I och med att jag tar citat 

från en diskussion och sätter in de i kategorier kan deltagarna förmodligen känna att deras citat är 
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plockade ur sitt sammanhang och ha åsikter om att jag har tolkat det som att deltagarna skulle ha 

handlat så i varje situation. 
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Resultat

I fokusgrupperna fick deltagarna diskutera dessa två case:

Case 1

På din förskola har ni en regel som innebär att barnen ska smaka på maten innan de får ta smörgås. 

Kim, som sitter vid ditt bord, vägrar att smaka först utan tycker att hen ska få äta smörgås på en 

gång.

Case 2

Klockan är 14:55 och din kollega ska strax gå hem vilket betyder att du kommer vara själv med 

dagens vikarie ute på gården denna eftermiddag. De flesta barn är på väg ut till din kollega och 

vikarien, som redan är ute på gården, men Alexis och Robin har hamnat i konflikt och vill inte klä 

på sig. Alexis ligger under ett bord och vägrar komma fram medan Robin står i ett hörn och ser 

ledsen ut.

Kategorierna

När jag har analyserat fokusgruppssamtalen har jag kommit fram till sju kategorier inom 

pedagogers förhållningssätt till barnen i förskolan. Dessa kategorier förklarar inte fenomenet 

förhållningssätt utan de förklarar pedagogernas uppfattning om fenomenet. I resultatet har jag valt 

att presenterar samtliga citat som jag har hittat inom varje kategori. 

Kategorierna är:

 Barnens behov först

 Individanpassat

 Vi ska ha det trevligt

 Ett tillåtande klimat

 Vuxna som en enhet

 Situationen styr

 Barn följer reglerna

Framför varje presenterat citat står det en siffra. Denna siffra visar vilken av pedagogerna det är 

som har sagt just dessa ord. Den första siffran visar vilken av fokusgrupperna pedagogen deltog i 
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och den andra siffran visar i vilken turordning denna pedagog satt i när de presenterade sig. 

Exempelvis så betyder det att citaten med nummer 23 framför avser den tredje personen i den andra

fokusgruppen.

Kategori 1: Barnens behov först

Pedagogerna menar att barnens behov måste styra pedagogernas handlande i alla situationer. Om 

detta leder till att till exempel en kollega måste jobba över så är det en konsekvens som måste tas på

grund av att barnen alltid går först. 

23. Jag skulle fråga om inte kollegan skulle kunna stanna kvar ett tag. Det är inte svårare än 

så. Eller jag skulle erbjuda mig själv att stanna kvar ett tag. 

13: Det får ta den tid det tar tycker jag. Alltså för att lösa konflikter. 11: Ja så är det. Det 

finns inget annat att göra. 

22. Och jag kan ju inte på något sätt sätta vikarien på det för det kanske är några barn som 

har det jättejobbigt med olika saker. 

32. Med småbarnen vi tar inte ens fram smörgåsen ibland, så slipper man det dära och så 

ibland kan jag tycka: ”nej nu är det bra om de äter en smörgås” för jag vet att många har 

petat i maten och de måste få någonting i magen. Och ibland så tar vi inte fram det 

överhuvudtaget för det är ingen som behöver det.

Inom denna kategori  anser pedagogerna att alla som jobbar inom detta yrke borde veta att detta är 

saker som händer och att en bör vara beredd på dessa situationer. Det här är alltså en av 

konsekvenserna de som arbetar i denna bransch får räkna med. 

11. Så då får hon jobba över lite tills man har fått ordning på det här inne och det här är sånt 

som händer varje dag när man jobbar med barn överhuvudtaget så det är inget konstigt.

34. Skulle jag vara den som slutar tre då skulle jag nog inte gå tre. Jag skulle sätta upp det 

som övertid i och med att det behövs ju […].

Kategori 2: Individanpassat 

I denna kategori framhåller pedagogerna att alla barn är olika och alla har olika förutsättningar och 

behov. Detta är något som bör respekteras i alla lägen och som bör tas i aktning när en agerar. 

Regler och rutiner bör vara tydliga men inom reglerna bör det finnas ett visst utrymme för varje 

individ att få möjlighet att vara den en är.
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22. Men alltså de regler vi har, de är inte jättemånga och de ska ju liksom alla följa och 

barnen vet de reglerna sen så får man ju, vad heter det, behandla alla barnen utifrån deras 

person i varje regel liksom. Vissa barn de behöver man ju nästan aldrig ens säga till. Andra 

barn räcker det att man tittar på och en del får man hjälpa, liksom ta de i handen och liksom 

från ställe till ställe och visa.

12. Det är ju väldigt individuellt från barn till barn också.

11. Mm om det inte är barn med särskilda behov. Då blir det ju lite, då går det ju inte. Så det 

beror ju på vilka barn som sagt var.

21. Vi har ju haft ett barn som inte åt mat överhuvudtaget egentligen och hade han inte fått 

smörgås då utan att äta mat då hade han inte ätit någonting på en hel dag. Så att det finns ju 

specifika fall där man måste gå ifrån sina principer av olika skäl […] för de andra accepterar 

det, de andra barnen på något vis. 

22. Nej och rättvisa är ju att man är olika mot varje individ. Alltså det blir ju rättvist. 

Rättvisa är ju inte (delar upp lika stora delar med fingret mot bordet). 

22. Fast så är det med alla saker tycker jag med våran verksamhet. Att målet ska vara tydligt 

men hur vi kommer till målet, det finns det olika vägar tycker jag. 

22. Och sen ser man ju, det är samma det här med rättvisa, en del barn, om man tittar så här 

generellt, de behöver lite mer och en del barn äter inte så mycket. 

23. Alla barn är ju olika individer så det är ju som man säger, man måste utgå lite ifrån de 

också.

21. Alla är ju olika.

24. Ja alla barn är olika och alla barn kommer komma igång.

33. Nej men vi har ett barn som sitter vid mitt bord och han kan inte ha smör på smörgåsen, 

han kan liksom inte äta pasta med blött eller riset ska inte vara blött det ska inte vara liksom,

det ska inte vara, det ska vara rent liksom och det barnet skulle jag aldrig våga ge mig på då 

skulle han, alltså han skulle bryta ihop helt. Göra katastrof.

34. Ja men jag har jättemycket exempel på så här truliga mattruliga barn som egentligen är 

jättehungriga som bara har skitdåligt humör. Bara de får i sig lite mjölk och äter lite granna 

på en knäckemacka som de tycker om sen tar de ju mat och äter ofta.

Kategori 3: Vi ska ha det trevligt

I denna kategori betonar pedagogerna att förskolans verksamhet och rutiner ska vara trevliga utan 

en massa onödiga konflikter och tjat. 

11. Jag tycker att det är jätteviktigt att det ska vara mysigt att äta mat, det ska vara trevligt att
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äta mat. Det ska inte vara konfliktfyllt att det ska vara tvång och att: ”Du måste äta det här 

för då”.

11. Eller vi kan ju tänka så och då är det så, tycker i alla fall jag, att det är viktigt att det inte 

blir konflikter utan att man ser till att den här matstunden, den ska vara mysig.

12. Så just det där det ska vara trevligt och några vill inte ens ha smörgås, de är inte 

hungriga. Ska man inte få frukt då liksom?

11. Jag kan känna att så fort det blir och tvång så förstorar man det här problemen att man 

inte vågar smaka. Så känner jag. Utan när det är liksom lite, det är inget tvång men till slut 

smakar de ändå liksom. Sen kan man tänka sig: är det någon idé för mig att gå in i den här 

konflikten? Kommer jag vinna den? Nej det tror jag inte. Vill de inte smaka då kommer de 

inte smaka, eller hur!? Så man får välja sina konflikter lite sådär.

11. Ja då har de smakat så behöver vi inte bråka mer om det.

11. Det gäller att hålla sig lugn det kan vi vara överens om. Ju lugnare man är desto bättre 

går det så man inte hetsar upp sig för att man är stressad.

11. Ju mer stressad jag är och irriterad så blir det jobbigare.

21. Det ska ju liksom helst vara en trevlig stund och inte bara massa tjat.

31. Och jag har lite svårt för massa regler vid maten. […] Alltså det viktigaste vid maten det 

är att man har trevligt.

31. Man tjatar ju inte tills de har smakat jag menar det blir ju liksom.

I denna kategori arbetar pedagogerna med att locka barnen till att följa reglerna och genom att leka 

med barnen för att slippa konflikter och tjat. De arbetar även med att förutse konfliktsituationer och 

eliminera dessa situationer genom att vara väl förberedda med en bra planering. Här följer några 

citat som visar detta:

11. Då säger jag att jag ska i alla fall smaka och säger: ”Åh vad god den var! Den var 

jättegod tycker jag.” Och så så säger nästa: ”Ja.” Men det brukar smitta av sig lite. Då vill de

smaka och så får de ta själva, pyttepytte, det behöver bara vara en liten prick så får de ju ta 

smörgåsen sen. 

12. Men jag vet när jag jobbade på Ankan då ställde vi det som vi visste de tyckte bäst om 

lite gömt.

12. Nej precis men du kan ju leka tittut med den som är under bordet. Då blir det kul igen. 

23. Vi brukar faktiskt göra så att vi faktiskt inte tar fram brödet. För att de inte ska få den. 

Sen gör vi det när de har ätit. […] För ser de brödet så vill de ha bröd först, så är det bara.

31. Man kan ju uppmuntra: ”det är bra om du smakar” men jag skulle aldrig tvinga någon.

32. Hos oss tar vi inte fram brödet överhuvudtaget. Det finns inte framme.
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Pedagogerna tar även upp att de vuxna behöver ha en god planering för att kunna ha en sådan 

trevlig och bra verksamhet med så lite konflikter som möjligt. 

34. Sen kan jag känna så här rent så här krasst det är ju skönt att komma ut men för vems 

skull går man ut? Är det såna hära lägen så kan det nästan vara skönt att vara inne om man 

då inte kan få hjälp av någon annan. Så skulle jag nog egentligen vara inne.

31. Man måste vara ett steg före så skulle man veta det här så skulle man ju ha gått ut 

tidigare ätit mellanmål kanske lite tidigare ja allting skulle man ha försökt och löst som du 

säger eller vara inne. Man skulle inte stå där fem i egentligen.

Kategori 4: Ett tillåtande klimat

Här lägger pedagogerna vikt vid att det ska vara ett tillåtande klimat på förskolan. Om det är något 

som barnen vill uttrycka ska de känna att de kan göra det oavsett om de tror att det strider mot vad 

pedagogen tycker är korrekt.

22. Sen brukar vi prata om också så här vid bordet så här att det man inte tycker om lägger 

man på kanten på tallriken, man behöver inte ens hålla på att prata om att det är äckligt eller 

så. […] 21. Ja det är tillåtet på något vis.

22. Nej för då tycker jag att det är värre att de sitter och smyger ner det på golvet för att de 

inte vågar visa att de inte tycker om eller att de skickar iväg det på kompisens tallrik eller 

någonting. Då är det bättre lägg det på kanten.

31. Det har man väl gjort det vet jag när man var liten också. Man skulle äta nåt så gick 

mamma till tvättstugan ja då slängde jag det där i papperskorgen och så kom hon upp. Ja 

men liksom så vill inte jag att barnen ska göra, lura mig liksom. Jag vill att de ska vara ärliga

och säga: ”det här tycker jag inte om” och det behöver du inte äta.

Kategori 5: Vuxna som en enhet

I denna kategori anser pedagogerna att det är de vuxna som behöver ändra på reglerna eller sitt 

synsätt för att det ska passa barnen om det visar sig att det faktiskt inte fungerar. Pedagogernas 

bestämmelser bör alltså vara anpassade till barngruppen.

12. Men om jag skulle uppleva att det här, det blir en stor konflikt och liksom då skulle jag 

ta det med mitt arbetslag och säga att i det här fallet så tror jag inte på den regeln om man 
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känner att det liksom.

21. Man kommunicerar med varandra, det känns som att de inte har gjort det här idag riktigt.

34. Så skulle jag börja jobba på en förskola där en regel var att man var tvungen att smaka 

på det först då skulle jag nog försöka ändra på den regeln.

Inom denna kategori tar pedagogerna även upp att det är viktigt att de vuxna bemöter barngruppen 

som en enad front och att det inte ska vara någon skillnad på vilka regler det är som gäller beroende 

på vilken pedagog barnet möter. 

21. Men det kan ju vara svårt i ett arbetslag. För man kan ju vara tre eller fyra som tycker 

olika och då gäller det ju verkligen på något vis att prata om det. 

23. För man kan ju inte ha olika bud till barnen.

21. Det kan ju inte bero på vilka regler som gäller vilka pedagoger som sitter vid vilket bord 

för vi skifta ju bord så att då måste man ju på något sätt ha nåt så när lika ståndpunkt tycker 

jag.

Kategori 6: Situationen styr

Pedagogerna menar att vissa situationer, framför allt de stressade, får de att handla på ett sätt som de

inte känner passar med deras egentliga barnsyn. 

12. Men då måste man dra fram Alexis som ligger under ett bord? 13. Ja men då får man. 

Mina är inte så stora. Det kan ju kännas alltså det är ju, men vad gör man ibland måste man 

ju göra sånt.

11. Ja det är ju jobbigt när de ligger under bordet och kryper under där och dra fram de, det 

är inge roligt.

22. Fast jag tänker så här då, det kanske låter lite men, då går jag in och hämtar barnet. 21. Ja

men det hade jag också gjort. Om man är tillräckligt stressad så måste man ju.

34. Jag skulle känna att okej nu har jag fem minuter. Jag skulle nog dra fram barnet under 

bordet och så skulle jag bara ta på kläderna faktiskt. […] Tyvärr. Sen skulle jag bara känna 

så här: ”shit va jobbigt det här blev.”

33. Och det är inte så att det inte har hänt. Det har hänt att det har varit så här någon gång att 

man har liksom varit tvungen fast man kanske har varit ledsna att man har varit tvungen ta 

på kläderna och gå ut och reda ut det sätt dig i knät och prata om det.

34.  Men sen efteråt känns det så här men gud vad har jag gjort för det var verkligen så här 

ba satt honom i knät och bara drog på byxorna, i med foten i stöveln. Alltså det var helt jag 
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var helt svett efteråt och det var jättejättejobbigt. Men sen så dagen efter och så kändes det 

så här: ”gud var det här fel eller var det här rätt?”

34. Ja nej det är alltid jättejobbigt när man måste tvinga på barnen. Och helst inte, alltså 

verkligen inte. 

Kategori 7: Barn följer reglerna

I denna kategori anser pedagogerna att barnen bör följa reglerna som är satta på förskolan. Och 

detta ska ske automatiskt utan lockande eller liknande. 

13. Men jag kan känna så här, samtidigt om ett barn vet varje gång att det inte behöver äta 

mackan och ska äta frukt hela tiden då tycker jag att man kan i alla fall säga att: ”Ät upp 

mackan sen får du frukt.”

33. Men samtidigt skulle jag inte kunna sitta där och ge smörgås efter smörgås för att den 

inte vill äta maten liksom. […] Då skulle jag gå emot rutiner och regler på avdelningen 

eftersom det ska ju vara samma alla bord liksom. 

Här beskrivs det även som att om pedagogerna säger något så gör barnen det. 

12. Men då brukar det gå hem liksom: ”Du får mer när du har smakat.” Jag vet inte det har 

inte varit konflikter så.

23. Nej jag tror bara att som personal att man måste ha som sagt pratat om hur man gör och 

barnen de är så, alltså skulle man säga till ordentligt: ”Nu kommer du fram vi måste klä på 

oss vi ska gå ut” då gör de det.
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Analys och diskussion

I detta stycke kommer jag att analysera och diskutera resultatet. Jag kommer att koppla kategorierna

till bakgrunden, syftet och frågeställningarna samt den tidigare presenterade litteraturen.

Kategori 1: Barnens behov först

I denna kategori uttrycker pedagogerna att det är barnens behov som måste gå först. Detta kopplar 

jag till den barnsyn som finns i barnkonventionen där det står att alla barn har rätt till sin egen åsikt 

och att den ska lyssnas till. Om det är ett barn som behöver något anser pedagogerna i denna 

kategori att de behöver möta detta barn som till exempel när pedagogerna pratar om att det är 

självklart att en pedagog behöver jobba över om det uppstår en konflikt vid påklädningen och det 

finns barn som behöver en vuxens tid. Detta ser jag som ett altruistiskt sätt att se på sitt arbete där 

pedagogen inte sätter sig själv först utan sätter barnen och kollegorna först istället. I denna kategori 

kan jag även se tendenser till att den vuxna ser barnet i ett ovanifrån-perspektiv, där den vuxna vet 

bättre än barnet, i likhet med det som Johansson (2003) skriver. I exemplet med smörgåsen, där 

pedagog 32 säger att hen kan se när barnen behöver smörgås eller inte utan att barnen verkar ha 

förmedlat det, ser jag att pedagogen verkar utgå ifrån att hen vet bättre än vad barnen vet om i detta 

fall hur pass hungriga de är. Pedagogen menar förmodligen bara väl men hur kan hen veta vad 

barnen vill utan att de förmedlar det till pedagogen på ett eller annat sätt. I denna kategori verkar 

pedagogerna uppfatta barnens åsikter som viktiga men i vissa fall så ser det ut som att det är 

pedagogen som har bestämt vad barnet har för åsikt. 

Kategori 2: Individanpassat

Som i föregående kategori ser pedagogerna i denna kategori också barnen enligt läroplanens och 

barnkonventionens intentioner men här med ännu mer fokus på allas lika värde och demokratiska 

rättigheter. Pedagogerna uppfattar att barn behöver, och mår bra av, tydlighet och struktur men att i 

tydligheten och strukturen behöver och ska barnen få vara sig själva. Vad som skiljer sig från 

föregående kategori är att i denna kategori ser pedagogerna barnen som medmänniskor med egen 

agens i likhet med vad Johanssons (2003) och Löfdahl (2014) skriver om. Här ser de vuxna barnen 

som individer som har egen agens och deras åsikter och tyckande respekteras och tas i stor aktning 

när det ska fattas beslut. Trots detta kan jag ändå se att relationen mellan barnen och de vuxna är 

asymmetrisk där det är de vuxna som har det slutgiltiga ordet men att barnen lyssnas på och de 

vuxna försöker skapa ett klimat där alla barns olikheter ska få utrymme. Barnet ses i denna kategori 
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som en betydelsefull del i samhället med en självklar plats som medmänniska men pedagogerna 

uppfattar ändå sig själva som de som har mer erfarenhet och kompetens. 

Kategori 3: Vi ska ha det trevligt

I denna kategori är pedagogernas viktigaste mål att vardagen på förskolan ska vara trevlig och inte 

fylld med konflikter. Ett exempel är citatet där pedagog 11 pratar om att pedagogerna måste välja 

sina konflikter med barnen. Detta förstår jag som att pedagogen vet att barnet har en egen vilja som 

den skulle vilja uttrycka men att pedagogen inte kommer att lyssna på barnets vilja om denna skulle

tas upp till diskussion. Då är det bättre att inte låtsas om motsättningarna för att inte stå som 

förlorare i den eventuellt kommande konflikten. Jag tolkar det som att pedagogen anser att de vuxna

har ett visst maktövertag och det övertaget behöver upprätthållas inför barnen för att inte störa 

maktbalansen. Återigen går det att koppla till vad Sommer (2005) skriver om den asymmetriska 

relationen som råder mellan barn och vuxna där den vuxna är den som har maktövertaget eftersom 

den har mer erfarenhet och kompetens.

I delen där pedagogerna pratar om att de lockar och lurar barnen till att lyda de regler som finns, så 

att situationerna ska fortsätta vara trevliga, ser jag mycket av synsättet att vuxna vet bäst och att 

barn är irrationella och inte har något mål med sina handlingar som Johansson (2003) uttrycker. 

Även i denna del av kategorin ser pedagogerna relationen mellan barn och vuxna som asymmetrisk 

där de vuxna ser sig som ansvariga över att vardagen i förskolan ska vara trevlig och med så få 

konflikter som möjligt. Här ses barnens del av förskolans vardag som att de kan få den att gå åt det 

negativa hållet på grund av konflikter. Vad pedagogerna ändå framhåller är att det inte går att tvinga

ett barn att göra något som den vuxna vill utan om barnet sätter sig emot kan den vuxna som sagt i 

alla fall försöka lura eller locka barnet till lydnad. När pedagogerna pratar om att de behöver vara 

ett steg före barnen med bra planering i samband med att undvika konfliktsituationer ser jag även 

här att de vuxna anser sig veta mer om vad som är bäst för barnen än barnen själva. De vuxna har 

förmågan att tänka ett steg längre vilket pedagogerna inte verkar tycka att barnen har samma 

förmåga till att göra. 

Kategori 4: Ett tillåtande klimat

Här har vi återigen en kategori som ser barnen som medmänniskor med agens och att barnen 

använder sig av sin agens för att påverka sin situation i likhet med vad Löfdahl (2014) skriver. 
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Barnen ses här som medskapare till sin egen utveckling och att de har socialt ansvar. Pedagogerna 

möjliggör här för barnen att utöva sin agens eftersom de skapar situationer där detta är möjligt. Här 

ses barnen som medmänniskor som kan uttrycka viljor och känna känslor som de också har rätt att 

känna. Om pedagogerna gör detta för att barnen ska vara tillåtande mot människor som de senare 

möter i livet vet jag inte men det följer i alla fall läroplanens intentioner om att vuxna i förskolan är 

förebilder för barnen genom att visa gott exempel. Att pedagogerna framhåller att det är bättre att ta 

upp en åsikt (i detta fall om det är något som en inte gillar i matsituationen) till diskussion än att 

gömma undan det är i likhet med förebildsfaktorn som de vuxna har. Här tolkar jag det som att 

pedagogerna vill visa barnen att de inte ska vara konflikträdda individer utan individer som vågar 

stå för sin åsikt. 

Kategori 5: Vuxna som en enhet

I denna kategori anser pedagogerna att de vuxna ska följa barnen, vars åsikter är betydelsefulla, 

med hjälp av att pedagogerna tolkar barnens uttryck och situationerna. Här ser de vuxna barnen som

kompetenta barn som är med och skapar kultur och kunskap och som vet vad som är bra för dem 

precis som Bjervås (2003) skriver och synsättet passar även ihop med vad Johansson (2003) skriver 

om att se barnen som medmänniskor som har egna behov och erfarenheter. I denna kategori betonar

pedagogerna att de vuxna ska visa sig som en enad grupp inför barnen som säger samma sak och på

så sätt visar upp en enad front för att inte förvirra barnen. I just regel- och rutinsituationerna finns 

det inte rum för de vuxna att vara unika individer framför barnen. Varför barnen behöver de vuxna 

som en enhet var det ingen som kommenterade men pedagogerna pratade om denna uppfattning 

som en självklarhet inom barnomsorgen.

Kategori 6: Situationen styr

I denna kategori pratar pedagogerna mycket om att det är de stressade situationerna i förskolans 

vardag som styr de till att göra saker som de i vanliga fall inte anser som rätt agerande. De stressade

situationerna kommer upp i samtalen när pedagogerna pratar om vardagliga rutinsituationer. Därför 

tolkar jag det som att pedagogerna uppfattar att det är för mycket barn i barngrupperna så att de inte

hinner arbeta så som de egentligen vill. De har egentligen en barnsyn som stämmer överens med 

läroplanen och andra styrdokument i förskolan men de uppfattar det som att de inte har möjlighet att

utöva sitt arbete på ett korrekt sätt. Detta skapar stress och stressen leder till att pedagogerna känner 

sig otillräckliga och frågar sig om de verkligen handlade rätt utifrån förutsättningarna i vissa 
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situationer. Vad är det som får pedagogerna att, även fast de tycker att det är ett dåligt beslut de tar, 

göra som de gör? Flera pedagoger i denna kategori säger att de blir så illa tvungna att tvinga på 

barnet kläder eller att dra fram barnet som ligger under bordet och inte vill komma fram. Kan inte 

ett barn få klara sig själv i några minuter inomhus utan att en vuxen är där och övervakar? Behöver 

vi lösa situationen med att den vuxna tvingar på barnet kläderna eller drar fram barnet? Ellneby 

(1999, s. 178) skriver om att det har visats sig att pedagoger som arbetar i barngrupper med färre 

barn har mer social kontakt med barnen då barnen känner sig tryggare och mer involverade i sitt 

eget arbete och det som händer i förskolan. Även Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 

(2015) menar att det finns samband mellan storlek på barngruppen och samspelet och 

kommunikationen mellan pedagoger och barn. Ju fler barn det är i barngruppen desto färre 

möjligheter har pedagogen att kommunicera med det enskilda barnet. De menar även att pedagogen 

upplever att barnens delaktighet och inflytande minskar när barnantalet ökar. Detta stämmer 

överens med vad pedagogerna i min undersökning menar när de säger att de känner att de blir 

tvungna att göra saker mot barnen som de egentligen inte tycker känns okej.  

Kategori 7: Barn följer reglerna

I denna kategori har vi återigen ett ovanifrån-perspektiv från den vuxna, som Johansson (2003) 

skriver om, där jag uppfattar det som att pedagogen och pedagogernas regler är det som ska följas 

för att de vet vad som är det bästa för barnet och att pedagogerna tycker att barnen ska följa dessa 

regler utan konflikter. Pedagogerna behöver styra barnen åt rätt håll för att de ska må bra eftersom 

de som sagt vet vad som är bäst för dem. Barn behöver den vuxna för att få höra vad som är den 

rätta vägen att gå. I denna kategori uppfattar jag att pedagogerna ser barnen som en grupp mer än 

unika individer som behöver och uppfattar olika saker. Att se barnen som en grupp ligger mer i 

likhet i hur Sommer (2005) beskriver barnsynen på 1930-talet där det var skarpa gränser mellan 

barnen och de vuxna och att barnet tidigt skulle lära sig att det var den vuxna som bestämde.  

Sammanfattning

Genom alla kategorier anser pedagogerna att förhållandet mellan barnet och den vuxna är av mer 

eller mindre asymmetrisk karaktär där den vuxna är den som besitter mer makt, mer kompetens och 

har mer erfarenheter. Det som skiljer kategorierna åt är hur mycket den vuxna vill lämna ifrån sig av

makten och hur stor del av beslutsfattandet de vill lämna till barnen att delta i så att besluten kan 

fattas tillsammans. I vissa kategorier kan vi se att pedagogen försöker ta in barnets individualitet 
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och behov och i vissa kategorier så förväntar pedagogen att barnet ska göra som den vuxna säger 

men vad som ändå är likheten i dessa olika kategorier är att vi hela tiden kan se att den vuxna 

känner att den behöver ta ansvar över relationen och vara den som styr om en på olika sätt. Ibland 

genom att barnen visar vad de vill och de vuxna tolkar och analyserar och ibland genom att enbart 

beordra och förvänta lydnad. Ingen av pedagogerna pratade om att det är möjligt att fråga barnen 

vad som har hänt, vad som är fel eller varför den känner si eller så. Pedagogerna utgick ifrån att de 

redan visste hur barnet kände sig, till exempel att barnet var hungrigt genom att de såg att barnet 

inte åt så bra på lunchen. Scenariot skulle kunna vara så att detta barn kanske hade ätit massor med 

frukt på fruktstunden och inte var hungrigt över huvud taget. Något som påverkade pedagogerna var

styrdokumentens intentioner och situationer i sig, stressade, oplanerade, genomtänkta som exempel,

var avgörande för om pedagogen kände att hen hade möjlighet att arbeta efter sin barnsyn eller inte. 

Metod- och tolkningsdiskussion

I detta avsnitt kommer jag att reflektera och diskutera kring min valda metod och tolkningar som 

jag har gjort i detta arbete.

Något som jag har funderat på under arbetets gång är hur mycket casens karaktär har påverkat 

pedagogerna i sina diskussioner. Båda casen fokuserar på barn som bryter mot regler eller rutiner 

som är satta på förskolan. Detta för att jag ville att casen skulle locka till så mycket diskussion som 

möjligt men hur mycket har detta påverkat pedagogerna och kan detta ha påverkat de att se barnen 

som att de oftast har en negativ påverkan på situationerna? Ytterligare en svårighet som jag ser med 

att använda fokusgrupper och case som metod är att jag aldrig på detta sätt kan veta hur 

pedagogerna faktiskt agerar i dessa situationer. Det jag får reda på är enbart hur pedagogerna säger 

att de skulle agera. Det finns en osäkerhet i hur sanningsenliga svaren egentligen är. 

Resultatet och analysen är en produkt av hur jag har tolkat deltagarnas uppfattning kring just de 

case som presenterades. Dessa uppfattningar är hur jag uppfattar att pedagogerna såg saken i 

nuläget. Pedagogernas uppfattningar kan såklart komma att ändras med tiden tack vare/på grund av 

till exempel nya erfarenheter eller vidareutbildning. Det som vi kan läsa i detta arbete är resultatet 

och analysen av fokusgrupper som gjordes vid en viss tid och på en viss plats. Om jag skulle göra 

samma undersökning om några år med samma pedagoger kanske resultatet skulle se helt 

annorlunda ut eller så kanske det skulle se exakt likadant ut men detta är som sagt vad jag såg just 

här och nu. 
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Vidare forskning

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vad jag anser skulle vara intressant och viktig forskning 

att göra inom detta ämne.

Om vi går vidare med det sista jag skrev i metod- och tolkningsreflektionen om att detta är 

deltagarnas uppfattningar kring fenomenet förhållningssätt till barnen i förskolan så skulle det även 

vara intressant att läsa en studie som fokuserade på hur barnen tycker att pedagogerna förhåller sig 

till dem. Att höra deras uppfattning av fenomenet. 

I inledningen ställde jag en fråga som jag inte har fått svar på under arbetets gång. Frågan var: Kan 

klimatet på en förskola göra så att vi tappar bort vem vi egentligen vill vara som pedagog? Detta 

anser jag skulle vara ett intressant ämne att forska vidare kring. Vad jag menar med klimatet på 

förskolan är stämningen mellan pedagogerna, hur pass engagerade pedagogerna är och om det är en 

grupp pedagoger som har makten på just denna förskola och vad just de har för barnsyn. Om det är 

en stark grupp som delar barnsyn kan denna lätt bli den rådande som anses som normen och det 

som bör följas av de andra pedagogerna på förskolan.  

Området där jag samlade in min empiri är ett område där det främst bor vita människor som tillhör 

medelklassen. I området finns det även inslag av invandring. Det skulle vara intressant att utföra 

samma sorts undersökning fast i ett område med befolkning med många olika kulturer och se om en

sådan undersökning skulle få ett liknande eller ett helt annat resultat. Förhåller sig pedagogerna på 

förskolan olika till barnen i olika områden? 

I texten har vi sett att pedagogernas barnsyn styr hur de agerar. Men så har vi även sett att även 

situationen i sig kan styra, till exempel de stressiga oplanerade situationer som deltagarna pratar om.

Jag har funderat på om detta kan ha någon betydelse för förskollärarutbildningen. Om pedagogerna 

anser att de stressiga situationerna avgör att de agerar på ett sätt som inte stämmer överens med 

läroplanen så kanske studenterna på förskollärarutbildningen borde få öva på just dessa situationer. 

En kan ju hoppas på att barngrupperna ska minska i storlek men det känns inte som fallet på ett tag 

så istället borde studenterna vara rustade för verkligheten. För att ta ett exempel så övar en polis på 

hur den konkret ska avväpna en rånare i olika situationer. Då borde väl en förskollärarstudent öva 

på att hantera sig själv och barngruppen i dessa stressade situationer. Studenterna får till en viss del 

öva på detta på den verksamhetsförlagda utbildningen men ofta har handledaren inte tid till att 
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vägleda studenten i alla situationer då den har nog med sitt vanliga arbete. Studenten får inte heller 

lämnas i dessa situationer eftersom den inte får ha något ansvar. Hur detta skulle göras på ett bra 

sätt är något som jag anser skulle vara intressant att läsa om.

Om vi lämnar studenterna och istället pratar om vad de som redan arbetar på förskolan kan göra för 

att konkret jobba med barnsyn och förhållningssätt skulle det vara intressant att forska vidare kring 

just detta. Hur skulle pedagoger och barn i förskolan jobba konkret med att möta och förstå 

varandra för att mötet ska bli så värdigt för båda parterna som möjligt i en asymmetrisk relation? 
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