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 Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur barn erbjuds inflytande i 

interaktionen mellan barn och förskollärare. Tidigare forskning visar att det är 

förskollärarens förhållningssätt som spelar en stor roll för att förverkliga eller 

begränsa barns inflytande. Vi har riktat vår uppmärksamhet mot vilka 

interaktionsmönster som framträder mellan barn och förskollärare under 

vuxeninitierade aktiviteter. För att undersöka detta har vi valt en kvalitativ 

fallstudie som ansats. Vårt fall innefattar en förskoleavdelning, med fokus på 

avdelningens två förskollärare där vi observerat deras interaktion med barnen i 

de olika vuxeninitierade aktiviteterna. Som komplement till observationerna har 

även intervjuer gjorts med de bägge förskollärarna. Det analysverktyg som valts 

till denna studie är Bernsteins (2000) begrepp klassifikation och inramning. I 

resultatet av analysarbetet har det framträtt ett interaktionsmönster mellan 

förskollärare och barn som tyder på en svagare lärarkontroll. Det är ett 

interaktionsmönster där kommunikationen baseras på respekt och där 

förskollärarna skapar möjligheter för barnen att uttrycka tankar, känslor och 

handlingar. Förskollärarna ses även följa upp barnens initiativ, vara 

känslomässigt närvarande, lekfulla och visar en förmåga att närma sig barns 

perspektiv. Kommunikationen i de vuxeninitierade aktiviteterna domineras av 

barnens erfarenheter, tankar och idéer. Det visar ett förhållningssätt som också 

genererar ett reellt inflytande till barnen i förskolan. 

 
Nyckelord: förhållningssätt, förskola, inflytande, kommunikation, pedagogik 
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 Inledning  
 

Värdegrundsarbetet i förskolan utgör grunden för hela den pedagogiska 

verksamheten. Det är ett arbete som byggs upp av stora ord som demokrati, 

delaktighet och inflytande. Ord som känns självklara och det är också ett arbete 

med positiva förtecken. I förskolan ska vi förmedla de grundläggande 

demokratiska värden det svenska samhället vilar på (Skolverket, 2011). 

Förskolan är ju demokratins vagga, här ska barnen formas och utvecklas till 

ansvarskännande samhällsmedlemmar.  

 
Under vår studietid har vi ofta återkommit till värdegrundsfrågorna. Det är ett 

arbete vi båda lägger stor vikt vid och frågor som vi ofta har diskuterat. Vi menar 

att som blivande förskollärare är det vårt viktigaste uppdrag. I vår uppsats 

närmar vi oss värdegrundsfrågorna genom arbetet med barns inflytande. I 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) skrivs det fram tydligt att alla barn 

ska få ett reellt inflytande på både arbetssätt och verksamhetens innehåll. För 

dessa formuleringar ligger Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) till 

grund. I Barnkonventionen står att barns åsikter både ska respekteras och 

tillskrivas betydelse, barn har rätt att tänka själva och har rätt att bli hörda, 

särskilt i frågor som rör dem själva. Men officiella dokument ger ingen garanti 

för att barn kommer att få inflytande, det representerar bara möjligheten.  

 
Arnér och Tellgren (2006) menar att i samhället finns en syn på barn som ”ännu 

inte vuxna”, barndomen är bara en övergångsperiod och utan egentligt värde. 

Barnen ses som omogna och okunniga, de har inte kunskap eller omdöme att ge 

en riktig beskrivning av sin situation. Vuxna vet bättre och har 

tolkningsföreträde, det är vuxenperspektivet som dominerar. Arnér och 

Tellgren (2006) problematiserar att barnen i deras undersökning upplevde att 

de blev förringade i den pedagogiska verksamheten, barnens maktlöshet och 

underordning blev påtaglig. Då lärare på förskolan planerar verksamheten för 

barnen blir det helt utifrån vuxnas idéer om vad barnen kan tänkas tycka vara 

roligt. Barnen själva blir inte tillfrågade eller inbjudna till planeringen. Visst är 

det här tankar om barn som vi många gånger har stött på ute i förskolans 

verksamhet. Vi undrar vart barnens röst tar vägen och hur barnen ska få det där 

reella inflytandet i förskolan de har rätt till?  

 
Vilket bemötande barnet får på förskolan grundas i förskollärarens barnsyn. 

Sommer (2008) beskriver de stora förändringar som skett inom internationell 

forskning de senaste decennierna när det gäller synen på barnet. Från att 

tidigare har sett barnen som svaga och hjälplösa finns det nu en syn på barn som 

kompetenta och medskapare av sin kunskap. Vad Arnér och Tellgren (2006) 



 

 

 

påvisar i sin studie stämmer mer överens med den mer traditionella bilden av 

förskolan, där omsorg och omhändertagande tycks leva kvar och får stor plats. 
 

Tidigare forskning visar att det är de vuxna som har makten att förverkliga eller 

begränsa barns inflytande. Flera forskare påvisar två interaktionsmönster 

mellan lärare och barn. Antingen kan läraren ha en stark lärarkontroll där 

läraren själv har formulerat fasta mål för aktiviteten. Utgångspunkten blir då 

inte ur ett barnperspektiv och det tycks bli ett gap mellan läraren och barnen. 

Det är den vuxna som är aktiv och styr kommunikationen och bestämmer både 

vad och hur samtalet fortlöper. Barnet blir en passiv mottagare och ges inte 

möjlighet till inflytande. Detta till skillnad mot en mer öppen kommunikation 

mellan läraren och barnen. Här är utgångspunkten att läraren vill komma nära 

barns perspektiv, läraren är lyhörd för barnens upplevelser och ger barnen 

inflytande över både vad och hur aktiviteten fortgår. ( Bae, 2009; Emilson, 2007; 

Emilson & Folkesson, 2006).  
 

Med vårt arbete hoppas vi kunna synliggöra delar av det viktiga arbetet med 

barns inflytande. Vilka kritiska aspekter finns att beakta och undersöka för att 

arbetet i förskolan ska stödja och uppmuntra till barns inflytande? 

Pedagogernas förhållningssätt präglar kulturen på förskolan och kommer också 

vara avgörande för hur arbetet med barns inflytande kommer till uttryck (Arnér 

& Tellgren, 2006). Det vi vill studera är hur interaktionsmönstren mellan 

förskollärare och barn ser ut i förskolans pedagogiska praktik. Hur ser ett 

förhållningssätt ut som också kan generera ett reellt inflytande till barnen i 

förskolan? 

 
 



 

 

 

 Bakgrund 
Vi börjar kapitlet med att definiera ordet inflytande. Sedan vill vi belysa hur 

förskollärares förhållningssätt får betydelse för barns inflytande i förskolan. Vi 

kommer även att synliggöra vilka diskurser som påverkar förskollärares 

förhållningssätt. Vi lyfter även olika arbetsformer för barns inflytande liksom 

sambandet mellan inflytande och barns lärande och avslutar kapitlet med 

fortbildningens betydelse för förskollärarens förhållningssätt. 

 

Begreppet inflytande 

Nationalencyklopedins ordlista definierar begreppet inflytande som möjlighet 

att påverka viss utveckling. Men det är bara en av många tolkningar av begreppet 

inflytande. Det finns en komplexitet i både tolkning av begreppet och hur 

inflytande ska realiseras i den pedagogiska praktiken. 

 
Tidigare forskning skriver fram att inflytande är en demokratisk rättighet 

(Arnér, 2006; Emilson, 2007; Lindahl, 2005). Både delaktighet och inflytande är 

självklara delar i demokratiarbetet. Arnér (2006) menar att begreppen inflytande 

och delaktighet många gånger används synonymt, både inom forskning och i 

vardagligt tal i förskolan. Arnérs tolkning av begreppet inflytande i förskolan 

handlar om att barn ska ges möjlighet att påverka sin tillvaro på ett påtagligt 

sätt. Delaktighet handlar däremot om att ta del av något som andra redan 

bestämt.  
 

Westlund (2011) ser i sin studie hur pedagogerna gör en bred definition av 

begreppet inflytande. Det ligger nära begrepp som delaktighet och ansvar. Det 

som kommer till uttryck för inflytande handlar om att barnen har möjlighet att 

göra det de själva vill men även att de får möjlighet att komma till tals och bli 

delaktiga i ett sammanhang. Det är alltså flera olika delar som utgör begreppet 

inflytande. 

 

Vi ser liksom Westlund (2011) att det inte är helt lätt att göra en tydlig 

avgränsning av begreppet inflytande mot andra begrepp som delaktighet, att 

bestämma, ta ansvar och att komma till tals. Det är begrepp som sammanflätas 

med varandra och på så sätt ingår i begreppet inflytande. De utgör tillsammans 

en komplex helhet. 

 

Pedagogers förhållningssätt 

Baes (2009) forskning har fokuserat på kommunikationen mellan lärare och barn 

i förskolans verksamhet och hur de kan göra skillnad för barns inflytande. Det 

övergripande resultat Bae uppvisar är att dialogerna mellan barn och vuxna 

följer två olika mönster. Dels rymliga mönster, där kommunikationen baseras 

på respekt. Här skapar läraren möjligheter för barnen att uttrycka både tankar, 

känslor och handlingar. Dels ett smalare kommunikationsmönster som präglas 



 

 

 

mer av kontroll där läraren ställer ledande frågor, korrigerar och instruerar. Bae 

(2009) summerar de aspekter i lärarens förhållningssätt som tycks vara särskilt 

viktiga för barns inflytande. Det är förmåga att följa upp barns initiativ, 

känslomässig närvaro, lekfullhet och förmåga att närma sig barnets perspektiv. 

 
Ett liknande resultat visar Emilson och Folkessons (2006) studie. Här påvisas två 

olika typer av lärarkontroll i lärarledda situationer, vilka avsevärt skiljer sig åt 

när det handlar om att ge barnen möjlighet till inflytande. I den första 

situationen fann forskarna att pedagogen har en stark kontroll både över 

innehållet och över kommunikationen i aktiviteten. Pedagogen hade ett givet 

mål med aktiviteten vilket i sin tur gjorde innehållet och det barnen förväntades 

göra under aktiviteten mycket styrt. Forskarna beskriver här kommunikationen 

mellan pedagogen och barnen som spänd och formell. Barnen fick inte någon 

som helst respons på sina initiativ till kommunikation och samspel från 

pedagogens håll. I den andra situationen var pedagogens kontroll över 

innehållet och kommunikationen istället svag. Det innebar att det inte fanns 

några begränsningar i vad barnen fick göra eller vilket material de fick använda 

sig av under aktiviteten. Kommunikationen dominerades av barnens 

erfarenheter, tankar och idéer och pedagogen visade förmåga att vilja komma 

nära barnets perspektiv genom ett ömsesidigt meningsskapande. Författarna 

sammanfattar kommunikationen mellan pedagog och barn som antingen en 

styrd dialog, med liten möjlighet till inflytande för barnen eller en mer fri dialog 

där barnen fick ett större inflytande över situationen. Emilson och Folkesson 

(2006) summerar att barns inflytande i den lärarstyrda aktiviteten främjas 

genom att läraren intar en tillåtande och lekfull kommunikation gentemot 

barnen.  

 

Att närma sig barns perspektiv  

För att få en större inblick i hur barn kan få eller ges möjlighet till inflytande i 

förskolan kommer vi här gå lite djupare in på begreppen barnperspektiv 

respektive barns perspektiv. Att beskriva vad dessa begrepp innebär är inte helt 

lätt då det anses både komplext och svårtolkat (Arner, 2006). Sommer, Pramling 

Samuelsson och Hundeides (2011) definition av begreppet barnperspektiv 

resulterar i en vuxen som strävar mot att försöka förstå barnens erfarenheter, 

handlingar, yttranden och tankar om världen. Men även om den vuxne utifrån 

detta perspektiv försöker att komma så nära barnets värld och upplevelser som 

möjligt sker det alltid utifrån den vuxnes uppfattningar och värderingar. Barns 

perspektiv däremot är just barnets egna uppfattningar, upplevelser och 

erfarenheter av sin värld, detta kan den vuxne bara sträva efter att närma sig 

genom ett barnperspektiv. (Sommer et al., 2011). Liknande definitioner av dessa 

begrepp gör Arner (2006) då hon beskriver att barnperspektiv innebär den 

vuxnes syn på barnet medan barns perspektiv innebär barnets syn på sin egen 

situation.   

 



 

 

 

Emilson och Folkesson (2006) understryker att barns inflytande är beroende av 

pedagogens intresse av att komma nära barns perspektiv. De menar att det 

bland annat handlar om att som vuxen kunna lyssna på barnet och att kunna 

svara på dess initiativ, inte bara verbalt utan också på ett känslomässigt plan, 

med sin röst och sitt röstläge och med sitt kroppsspråk. Det handlar även om att 

den vuxne måste ha förmåga att dela barnets erfarenheter tillsammans med 

barnet, i den gemensamma aktiviteten för att kunna komma nära barnets 

perspektiv (Emilson & Folkesson, 2006). 
 

Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2013) menar att det är i den 

vardagliga interaktionen och kommunikationen mellan pedagogen och barnet 

som betydelsen av ett barnperspektiv görs väl synlig. De ger därför fem stycken 

förutsättningar som de menar måste uppfyllas för att ett barn perspektiv ska 

kunna förverkligas i praktiken. ”Seeing the child as a person” (s.463) är den första 

förutsättningen för att vara barnperspektiv-orienterad. Det innebär att inte se på 

barnet som ett objekt utan som en person med samma behov av att bli sedd, 

respekterad och inkluderad som vilken människa som helst. Detta möjliggör för 

den vuxne att kunna sätta sig in i barnens tankar, handlingar och upplevelser. 

Den andra förutsättningen ”empathic participation with the child” (s.463) innebär 

att som vuxen både försöka förstå barnets tankar och avsikter och svara på 

barnets initiativ på ett känslomässigt sätt. Detta skapar ett ömsesidigt 

förhållande som innebär förtroende och tillit. Den tredje förutsättningen ”an 

interpretative attitude of respecing the child´s utterances and world of meaning” (s.464) 

innebär att kunna se på barnens yttranden med samma värde och som lika 

meningsfulla som den vuxnes yttranden, att alltså inte förminska barnens tankar 

och erfarenheter i jämförelse med vuxnas förståelse av saker och ting. Den fjärde 

förutsättningen ”guiding the child in a sensitive way by adjusting and expanding their 

initiatives” (s.464) innebär att kunna arbeta mot ett kunskapsmässigt mål 

samtidigt som man också kan vara uppmuntrande och stödjande för barnens 

intressen. De mål den vuxne har satt upp måste kunna samspela med barnens 

intressen och initiativ. Den femte och sista förutsättningen för att vara 

barnperspektiv-orienterad är ”early care and education is a dialogical process 

between the child and the carer/teacher, where both contribute to the learning objective” 

(s.464). Det innebär att barnet och den vuxne genom ett gemensamt växelspel 

bidrar till lärandet. (Sommer et al., 2013).  

 

Barnsyn 

Synen på vad ett barn är och på hur barn utvecklas har förändrats under de 

senaste decennierna. Detta till följd av att den internationella forskningen har 

kommit att förändra de teoretiska grunduppfattningarna väsentligt. Dessa 

förändringar har lett till ett paradigmskifte som delar perioden före 1960-talet 

från 1970-talet och framåt. Den danske professorn i utvecklingspsykologi, 

Sommer (2008) beskriver att det tidigare paradigmet, med dess olika historiska 

teorier om barn, präglas av en barnsyn där barnet framställs som bräcklig, 

passiv och inkompetent. Han talar om att denna konstruktion och syn på barn 



 

 

 

bland annat har sitt ursprung från argument som tabula rasa (det oskrivna 

bladet), vilket innebär att se barnet som ett tomt kärl. En passiv mottagare som 

ska fyllas med kunskap. Sommer menar också att det i viss barn- och 

utvecklingspsykologi, såsom Piagets stadieteori, framträder en uppfattning att 

barnet här och nu inte är tillräcklig, utan att det hela tiden finns en strävan mot 

att bli vuxen. Från 1970-talet och framåt visar dock internationell forskning gång 

på gång att barn är kompetenta med krafter och resurser i sig självt. Trots detta 

tycks det vara långt ifrån alla som har anammat denna nya barnsyn menar 

Sommer (2008).   
 

Den syn och de föreställningar pedagogerna har om barn är betydelsefulla för 

hur pedagogerna i sin tur har förmåga att vara barnperspektiv-orienterad 

(Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2013) 

 

Arbetsformer för barns inflytande 

Westlund (2011) redovisar i sin underökning vilka arbetsformer pedagogerna 

använde i sitt arbete med barns inflytande. Pedagogerna arbetade för att skapa 

handlingsutrymmen för barnen, verksamheten byggde på barnens möjlighet att 

själva välja aktivitet och pedagogerna intog ett mer tillbakadraget sätt. Likaså 

skapade pedagogerna tillfällen till samtal med barn och fick på så sätt en 

uppfattning om barnens åsikter och intressen, det låg många gånger till grund 

för deras planering av verksamheten. Genom samtalet kände även barnet att det 

var någon som lyssnade på dem och att deras åsikter räknades. Pedagogerna 

uppmuntrade även interaktion mellan barn, mot samarbete, medbestämmande 

och delaktighet och skapade möjlighet för barnen att välja och bestämma liksom 

lyfte fram barnens egna initiativ. Barnen gavs även möjlighet att ansvara för 

verksamhetens rutiner och regler, de gjordes delaktiga att hålla ordning på 

avdelningen. Resultatet visade även att det fanns svårigheter med att beskriva 

dessa arbetsformer. En stor del av hur pedagogernas förhållningssätt uttrycktes 

låg i små nyanser i deras blickar, tonfall och kroppsspråk. Det avspeglade att 

det inte alltid är vad pedagogerna gör som var betydelsefullt utan även hur de 

gjorde det. (Westlund, 2011).  

 
Westlunds (2011) resultat visade även att arbetet med barns inflytande handlade 

om en ständig avvägning mellan å ena sidan att ge frihet till barnen och å andra 

sidan göra en styrning av barnen i olika önskvärda riktningar. Pedagogerna i 

studien framställde också styrning som motsats till inflytande. Inflytande blev 

då liktydigt med frihet, speciellt i en individualistisk mening där det var det 

enskilda barnets fria val som fick störst utrymme. Westlund (2011) påpekar att 

det då finns en risk att innebörden av barns inflytande reduceras till att ses att 

det enbart handlar om att barnen ska vara med och bestämma. Om inflytande 

snarare ses som en möjlighet för barnen att uttrycka sig, en frihet att delta i 

kommunikation, blir pedagogens förhållningssätt avgörande för om styrningen 

blir auktoritär eller lyhörd för barnens uttryck. 

 



 

 

 

Emilson (2007) och Bae (2009) problematiserar även de att lärare många gånger 

likställer barns inflytande med individuella val. Lärarna ger då en bild av att 

arbeta med demokrati, delaktighet och inflytande. Visst får barnen göra ett 

aktivt val men det är lärarna som oftast sätter upp ett par alternativ att välja 

mellan. Valfrihet och bestämmande blir delar som lyfts fram och då blir det på 

bekostnad av de mer informella formerna av inflytande. Det blir istället en 

skendemokrati och ger inte alls en rättvis bild till barnen om av vad 

demokratiska processer egentligen handlar om. 

 

Sambandet mellan inflytande och barns lärande 

Niemiec och Ryan (2009) visar att det finns ett samband mellan barns inflytande 

och motivation till lärande. Författarna beskriver ”Self-determination theory” 

(SDT), en teori som utgår från en syn på människan som nyfiken på sin 

omgivning, intresserad av kunskap och en vilja att utveckla den. I skolmiljön 

styr ofta läraren barnen och det kan kväva den naturliga inre motivationen till 

lärande. Det uppstår en distans mellan lärare och eleverna. Författarna för fram 

i sin teori att det är människans inre motivation som driver dem vidare i sin 

lärprocess och det är först då den blir meningsfull. För att uppnå det behöver 

läraren inta strategier för att minimera styrande och kontroll och istället 

förmedla lyhördhet och respekt. Det poängteras att eleverna ska ha inflytande 

över undervisningen, det är då lärandet blir meningsfullt och utvecklande. 

 
Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar att pedagoger oftast ser 

förskolans pedagogiska verksamhet lite uppdelad, som att det skulle finns en 

åtskillnad mellan att leka och att lära och att lek är detsamma som fritid. Men 

barnen ser ingen skillnad mellan lek och lärande, det är verksamheter som 

hänger ihop. Barn ser på lek som något de kan utöva egen kontroll över, där tar 

barnet eget initiativ som leder till handling och utveckling av leken. Författarna 

för fram att leken är den bästa möjligheten att närma sig barnets perspektiv och 

deras erfarenhetsvärld. Det finns en styrka i att interagera i barnens lek och 

också använda den som utgångspunkten för lärande, då kommer motivationen 

inifrån och barnet får använda sin förmåga och sina förutsättningar optimalt 

samtidigt som det ger barnet inflytande i sitt lärande. 

Berthelsen och Brownlee (2005) vill med sin undersökning förstå hur pedagoger 

i förskolan tänker sig att barn lär sig. Genom dessa tankar menar forskarna att 

de kan se hur stort inflytande och deltagande barnen har i verksamheten. 

Forskarna visar på två avgörande förlopp för att lära sig. Det ena sättet att lära 

sig är genom att få hjälp och stöd i form av tillhandahållen information och att 

någon talar om och visar hur något ska göras. Det andra bygger på en 

deltagande kunskapskonstruktion där interaktionen mellan barnet och 

pedagogen är jämbördig och bådas tankar och idéer lyfts fram. Det senare sättet 

att se på barnets lärande menar Berthelsen och Brownlee (2005) genererar ett 

mer äkta deltagande och inflytande för barnen.  

 



 

 

 

Att synliggöra sitt förhållningssätt 

Arnér (2006) menar att det tycks finnas en uppfattning, hos pedagogerna i 

hennes avhandling, att det blir rörigt, oorganiserat och kaotiskt när barnen ges 

större utrymme för egna initiativ. Författaren beskriver att förskolepersonal 

bevarar outtalade föreställningar om förskolans verksamhet och hur den ska 

fungera utan att tänka på det. På så sätt bevaras föreställningar om hur barnet 

ska vara och vad de ska tillåtas göra. Arnér (2006) menar att det råder en slags 

förskolekod som antyder att det anses viktigare att vara till lags med kollegor 

och det rådande regel- och normsystem som finns i förskolans tradition än att 

vara till lags med barnen. Arnér (2006) beskriver att den tradition av rutiner och 

regelsystem som dominerat förskolan under lång tid är något som starkt 

motverkar barnens möjlighet till att få inflytande över sin vardag i förskolan. 

 
Arnérs (2006) avhandling visar hur ett utvecklingsprojekt för pedagoger i 

förskolan förändrade deras förhållningssätt. Då pedagogerna som deltog i 

projektet diskuterade barnsyn och det pedagogiska arbetet upptäckte och 

medvetandegjorde de sina egna förgivet taganden. De fick upp ögonen för att 

deras egna förhållningsätt gentemot barnen ofta låg på ett oreflekterat och 

omedvetet plan. Arnérs avhandling visade att pedagogerna under 

utvecklingsarbetets gång upplevde att de fått ett nytt förhållningssätt till barn. 

Ett förhållningssätt som innebar ett mer relationellt perspektiv där barnens 

intressen bejakades. Det som hände när pedagogerna bejakade barnens 

intressen var att barnens kreativitet och koncentrationsförmåga ökade. Samtalen 

mellan barnen och mellan barn och vuxna blev rikare och fördjupades. 

Pedagogerna upptäckte att detta ledde till en positivare stämning som i sin tur 

medförde ett större lugn i barngruppen.  

 
Sandberg och Ärleman-Hagsér (2011) fastställer även de efter sitt 

aktionsforskningsprojekt att då lärare blir medvetna om sitt förhållningssätt 

ökar barnens inflytande. Projektet hade som syfte att utveckla nya metoder för 

att öka barns inflytande i förskolan. Tio förskolor var involverade och lärarna 

deltog på föreläsningar, seminarium, diskussioner och var med i handlednings 

grupper. Projektet hade fokus på Emilsons (2007) tre aspekter av hur läraren kan 

främja barns inflytande: strävan efter att närma sig barnets perspektiv, 

lyhördhet och lekfull kommunikation. Utbildningen ökade lärarnas 

medvetenhet, förändrade deras barnsyn och deras förmåga att ta barns 

perspektiv, liksom kunskap om barns rättigheter. Utbildning som visade sig 

vara av största vikt för att lärarna skulle kunna utveckla en positiv förändring 

till förmån för barns inflytande. 
 

 



 

 

 

 Syfte 
 

Studiens syfte är att studera och tolka de interaktionsmönster som framträder 

mellan barn och förskollärare under vuxeninitierade aktiviteter i förskolan, för 

att förstå hur barn erbjuds inflytande i interaktionen mellan barn och 

förskollärare. 

 

 
 



 

 

 

 Metod 
I detta kapitel presenteras den metodologiska ansats vi valt för denna studie. 

Vidare går vi in på hur studien genomförts och hur urvalet har gjorts. Vi går 

även in på våra etiska ställningstaganden och ger en beskrivning av vårt 

analysverktyg. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

 

Ansats - Kvalitativ fallstudie 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver hur de kvalitativa forskningsmetoderna 

fångar in fenomen som känslor, upplevelser, tankar, intentioner, barnsyn och 

rådande samhällsdiskurser. Det stämmer väl in på vår studie då syftet är att 

undersöka hur barn erbjuds inflytande i interaktionen mellan barn och 

förskollärare. 
 

För att fånga vårt syfte och belysa det ur flera olika perspektiv har vi valt att 

utföra en fallstudie. Det är en forskningsmetod som eftersträvar en rik och tät 

beskrivning och analys och kan ge en helhetsinriktad beskrivning av en enda 

enhet eller företeelse (Merriam, 1994; Stake, 1995). En fallstudie kan förbättra 

insikten av fenomenet som studeras, metoden kan skapa nya innebörder, 

djupare förståelse eller bekräfta det man redan visste (Stake 1995). ”En 

fallundersökning, i synnerhet den som är kvalitativt inriktad, är en väl avpassad metod 

för att förstå och tolka observationer av pedagogiska skeenden och företeelser” (Merriam, 

1994:17). 
 

Vårt fall innefattar en förskoleavdelning, med fokus på avdelningens två 

förskollärare och deras arbete och samspel med barnen i de olika 

vuxeninitierade aktiviteterna. Enligt Stake (1995) kan detta beskrivas som en 

instrumentell fallstudie. Det innebär att vi använder förskoleavdelningen som 

vårt instrument för att skapa förståelse för studiens syfte. Det är inte 

avdelningen i sig som är vårt huvudsakliga intresse. 

 

För att kunna komma åt interaktionen och kommunikationen mellan 

förskolläraren och barnen valde vi att studera de vuxeninitierade aktiviteterna. 

Med vuxeninitierade aktiviteter menar vi till exempel samling, läsvila, 

temaarbete eller liknande. Att valet föll på just vuxeninitierade aktiviteter var 

för att där finns en hög grad av samspel och interaktion mellan barn och 

förskollärare. Vi ansåg att det skulle ge oss ett rikare material än om vi studerat 

barnens fria lek eller utrymmena mellan olika rutiner och aktiviteter.  
 

Insamling av data 

I en fallstudie samlas data in med hjälp av många olika metoder. Det kan vara 

allt från att studera dokument till intervjuer och observationer, detta för att få in 

så mycket information som möjligt av sitt forskningsobjekt (Merriam, 1994; 

Stake, 1995). Vi har valt att samla in data genom observation av förskollärarnas 



 

 

 

arbete med barnen och genom intervjuer med de två förskollärarna. Stake (1995) 

skriver om triangulering. Det innebär att använda sig av flera olika metoder vid 

undersökningen av ett fenomen och det kan ge studien en högre validitet då 

metoderna kompletterar varandra. 

 
Vi vill att studien ska belysa hur barn erbjuds inflytande i interaktionen mellan 

förskollärare och barn. Observationer är lämpliga att använda sig av när man 

vill ta reda på vad människor verkligen gör, både verbala och ickeverbala 

beteenden kan studeras och forskaren får kunskap som är direkt hämtad ur sitt 

sammanhang (Stukát 2011). Stake (1995) beskriver hur viktigt det är att 

forskaren i förväg tänker igenom vilka frågor studien ska ge svar på så att 

fokuset blir riktat och avgränsat mot forskningsfrågorna. Inför fältarbetet 

utformade vi ett observationsschema (Bilaga 1) med teman och frågor vi särskilt 

ville få syn på under vår observation. Genom att ha en viss grad av struktur i 

sin observation underlättas registreringen under själva observationen och även 

den efterföljande kategoriseringen av anteckningarna (Bjørndahl 2005). Vi var 

medvetna om att det låg en utmaning i att få med all den information och alla 

detaljer som observationstillfällena gav. Vi registrerade observationerna genom 

att göra en ljudupptagning av den verbala kommunikationen. I våra 

anteckningar noterade vi stämningar, gester, blickar, attityder, känslor med 

mera. Bjørndahl (2005) menar att oerfarna observatörer har stor nytta av att 

kunna gå tillbaka till sin observation flera gånger. Utifrån våra inspelningar och 

våra observationsanteckningar fick vi ett datamaterial att reflektera över flera 

gånger. Direkt efter observationstillfället lyssnade vi på inspelningen samt läste 

våra anteckningar och med utgångspunkt från vårt observationsschema skrev 

vi ett observationsprotokoll. Under observationerna har vi haft en låg grad av 

delaktighet, risken blir då mindre för att påverka de som observeras direkt och 

observatören kan bättre betrakta situationen med distans (Bjørndahl 2005).  

 
Intervju är en metod för att få reda på vad någon vet eller vad någon tänker på 

(Merriam 1994). Det är viktigt att forskaren har en klar uppfattning om vilken 

information intervjun förväntas ge. Det är viktigt att göra noggranna 

litteraturstudier för att veta vilka frågor som ska ställas (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011). Vi förberedde oss genom att göra en intervjuguide (Bilaga 2) med 

olika frågeområden vi ville att samtalet skulle beröra. Genom att ha en lägre 

grad av struktur i intervjun blir det möjligt att både få svar på vissa 

frågeområden samtidigt som situationen gör det möjligt för forskaren att vara 

öppen för nya infallsvinklar (Merriam 1994). Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011) beskriver också att forskaren ska vara följsam mot personerna som 

intervjuas. Ibland kan man tillåta tystnad och ibland kan man behöva avbryta 

för att gå vidare. Våra informanter valde själva plats för intervjun, i 

personalrummet på förskolan. Intervjuerna dokumenterades genom 

ljudinspelning, naturligtvis efterfrågades samtycke till det först. Längden på 

intervjuerna var 50-60 minuter och båda intervjuerna transkriberades. En fördel 

med att själv transkribera sitt datamaterial, menar Eriksson-Zetterquist och 



 

 

 

Ahrne (2011), är att forskaren redan vid själva lyssnandet och skrivandet kan 

påbörja sitt tolkningsarbete.  

 

Genomförande och urval 

Stake (1995) menar att i fallstudien behöver studieobjektet varken vara 

slumpmässigt eller representativt utvald. Det viktigaste kriteriet enligt Stake är 

att objektet erbjuder möjlighet till att lära sig något ifrån det men även att 

informanterna bjuder in och samtycker till att bli studerade. 
 

Vi skickade ut ett missiv (Bilaga 3) till en förskolechef och bad om godkännande 

att få kontakta några förskoleavdelningar. Efter ett godkännande utgick 

förfrågan (Bilaga 4) för samarbete till denna studie till två förskoleavdelningar. 

En avdelning hörde av sig snabbt. Två förskollärare på avdelningen var mycket 

intresserade av att delta. En av oss gjorde ett personligt besök på förskolan, 

presenterade studiens syfte, svarade på frågor och överlämnade informations- 

och samtycketsblankett (Bilaga 5) att dela ut till föräldrarna för godkännande till 

att deras barn deltog i studien. 
 

Det empiriska material som vår studie bygger på har samlats in på en förskola 

som ligger i en mindre kommun i Mellansverige. På förskolan, som vi namngett 

Vitsippan, arbetar tre förskollärare och 16 barn är inskrivna på avdelningen. 

Åldern på barnen varierar mellan ett och sex år. Förskollärarna som vi fick följa 

kallar vi Eva och Maria. Bägge har arbetat inom barnomsorgen i över tjugo år. 

Eva tog sin förskollärarexamen 1989, Maria tog sin förskollärarexamen 2013. 

 
Under fyra dagar gjordes sammanlagt åtta observationer av Evas och Marias 

arbete i barngruppen. Sju observationer har ägt rum i förskolans lokaler och en 

ägde rum i den närliggande gymnastiksalen. Samtliga föräldrar hade givit 

samtycke till att deras barn deltog i studien. Vi följde varsin förskollärare. 

 

 

Observation 1: Eva Samling Ca 30 minuter 

Observation 2: Maria Lunch Ca 30 minuter 

Observation 3: Eva Läsvila Ca 20 minuter 

Observation 4: Maria Rörelse Ca 30 minuter 

Observation 5: Eva Lunch Ca 30 minuter 

Observation 6: Maria Språksamling Ca 30 minuter 

Observation 7: Eva Gymnastik Ca 45 minuter 

Observation 8: Eva & Maria Temaarbete Ca 30 minuter 

 
Tabell 1: Översikt över observationstillfällena. 

 



 

 

 

Vår insamlade data har vi efter transkribering och renskrivning, tittat på och läst 

i sin helhet för att söka efter svaret på vår forskningsfråga. Vi har läst materialet 

ett flertal gånger för att på så sätt bli förtrogna med materialet. Under läsningens 

gång har små ord/anteckningar gjorts i marginalen av texterna, något Rennstam 

och Wästerfors (2011) menar gör att vi kan ordna, dela upp och koda av det vi 

läser.  Mönstren vi sett har vi sedan samtalat om tillsammans och därefter 

sorterat in under ett antal teman.  

 

Etiska överväganden 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Berörda parter har informerats om dessa principer (Bilaga 3, 4, 

5). Det innebär att vi informerat om studiens syfte och om att deltagandet är helt 

frivilligt. Då studien har inneburit observationer av barnen och de vuxnas 

samspel har vi bett om tillåtelse från barnens vårdnadshavare (Bilaga 5) för att 

kunna genomföra undersökningen. Vi har använt fiktiva namn på alla 

deltagande personer, förskola och ort, vilket innebär att allt material har 

avidentifierats och därmed följer konfidentialitetskravet. Vi har upplyst de 

deltagande om att det empiriska materialet endast kommer användas för denna 

studies ändamål, och efter att uppsatsen blivit godkänd kommer allt material 

som anteckningar, ljudfiler och transkriptioner raderas och förstöras. 

 

Analysmetod 

Bernstein (2000) har utvecklat en förklaringsmodell som behandlar det 

relationella perspektivet mellan lärare och elev. En pedagogisk praktik 

innefattar diskurser, regler och normer. Bernstein vill visa på hur en kulturell 

reproduktion upprätthålls och förmedlas i den pedagogiska praktiken och hur 

detta även påverkar interaktionen mellan lärare och barn liksom hur det 

inverkar på olika aktiviteter.  

 
Inför analysen av insamlat data har vi valt att använda oss av Bernsteins (2000) 

teori om makt och kontroll. I denna teori om makt och kontroll använder han 

sig av begreppen klassifikation och inramning.  

 
Klassifikationsbegreppet syftar till att förklara och analysera makten i relationen 

mellan kategorier (exempelvis skolämnen). I förskolan kan det handla om hur 

aktiviteter som vila, samling, fri lek särskiljs från varandra, eller att innehållet i en 

aktivitet särskiljer olika ämnen från varandra. Beroende på graden av 

avgränsning mellan kategorier urskiljs antingen stark eller svag klassifikation. 

När kategorier är starkt avgränsade från varandra har de en stark klassifikation. 

Då har varje kategori sin unika identitet och unika röst. När kategorierna är 

mindre avgränsade från varandra blir identiteten inte lika specialiserad. Således 

är regeln för stark klassifikation att ”things must be kept apart”, medan regeln 



 

 

 

för svag klassifikation är att ”things must be brought together” (Bernstein, 

2000:11). 

 
Hur kontrollen i kommunikationen mellan barnet och pedagogen förhåller sig 

går att utröna genom begreppet inramning, då inramning handlar om ”who 

controls what” (Bernstein, 2000:12). Det handlar om kontrollen över urvalet av 

det som ska kommuniceras, kontroll över kommunikationens tempo, kontroll 

över ordningsföljden av det som ska kommuniceras. Likaså de kriterier som 

formuleras för vad som kan kommuniceras, samt kontrollen över 

kommunikationens sociala bas. Med hjälp av begreppet inramning går det alltså 

att finna vilken typ av kontroll som infinner sig i interaktionen i pedagogiska 

relationer, i vårt fall mellan förskollärare och barn. Bernstein benämner de två 

aktörerna i denna relation som sändare (förskollärare) och förvärvare (barn). 

Där det framträder en stark inramning har sändaren en tydlig och klar kontroll 

över urval, ordningsföljd, normer och på det förväntade förvärvade. I en svag 

inramning har förvärvaren en mer tydlig kontroll över kommunikationen. 
 

Bernstein (2000) för fram två olika diskurser som regleras i inramningen. Den 

första kallas för reglerande diskurs och belyser de hierarkiska förhållanden som 

finns i pedagogiska relationer, där finns förväntningar gällande uppförande och 

beteenden. Här kan förvärvaren bli sedd och etiketterad på ett visst sätt och 

varierar beroende på hur inramningen ser ut. Där inramningen är stark 

kontrolleras förvärvarens uppförande och beteende starkt. Om inramningen är 

svag har förvärvarens kreativitet och företagsamhet en mer jämlik status. 

Undervisningsdiskurs kallas det andra regelsystemet inom inramningen och 

bygger på normer, urval, ordningsföljd, det förväntade förvärvade och 

bedömningsgrunder för kunskap. Den reglerande diskursen är överordnad 

undervisningsdiskursen. (Bernstein, 2000). 

 

Inom dessa begrepp, klassifikation och inramning, finns ett perspektiv av både 

makt och kontroll. Beroende på hur de pedagogiska relationerna ser ut så följer 

normer och diskurser med, de finns med i vardagen och anammas då av barn 

och pedagoger. Bernstein (2000) kallar denna relation, som skapas utifrån 

klassifikation och inramning, för codes och ger en beskrivning av hur den 

pedagogiska praktiken utformas. Dessa codes blir mönster, en mall som 

införlivas i verksamheten och som kan vara svår att bryta. 

 
Bernstein (2000) för även fram ett resonemang om två olika pedagogiska system. 

The competence model kännetecknas av både svag klassifikation och svag 

inramning och denna modell inriktar sig mot utvecklande av kompetenser. 

Barnets utveckling av kompetenser sätts främst och barnet är aktivt med och 

konstruerar sin livsvärld. Här ses verksamheten arbeta temainriktat i grupper 

där barnen till synes har ett större mått av kontroll över innehåll och tempo. 

Enligt Bernstein (2000) är förskolan ett exempel på the competence model. Som 

motpol till denna modell för Bernstein fram the performance model. Den modellen 

kännetecknas av stark klassifikation och stark inramning och sätter förmedling 



 

 

 

av faktakunskaper i centrum. Här ses verksamheten arbeta mer ämnesspecifikt 

och det är läraren som har kontroll över innehåll och tempo. Det Bernstein även 

visar på är två olika förhållningssätt som vi ser bottnar i olika sätt att se på barn 

och olika sätt att förhålla sig till kunskap och inlärning. Två olika pedagogiska 

system som också kan indikera barns möjlighet till inflytande. Begreppen 

klassifikation och inramning ger oss möjlighet att undersöka hur barnen erbjuds 

inflytande i förskolan. När klassifikationen och inramningen är stark har barnen 

liten möjlighet till att ta egna initiativ. Om klassifikationen och inramningen 

däremot är svag ges barnen större möjlighet till inflytande.  

Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer vi diskutera och redovisa hur valen av metod, urval och 

analysmetod inverkar på studiens reliabilitet och validitet. 

 

Valet av fallstudieansats gjordes för att vi ville få en djupare förståelse för den 

företeelse vi ville undersöka. Att gå in och titta mer på djupet hur två 

förskollärare arbetar med barns inflytande anser vi har gett oss en tätare och 

rikare beskrivning och helhetsbild av de båda förskollärarnas förhållningssätt. 

Stake (1995) beskriver hur den instrumentella fallstudien är behjälplig då vi vill 

förstå en bestämd företeelse på djupet. Fallstudie som design kan på så vis bidra 

till att vi kan besvara studiens syfte. 

 

En kvalitativ fallstudie är omöjlig att upprepa. Exakt samman förhållanden går 

inte att återskapa. Det är utifrån det perspektivet inte vår intention att denna 

studie ska ses som representativ för alla förskoleavdelningar. En möjlighet att 

öka generaliserbarheten skulle kunna vara att använda flera fall (Merriam, 

1994), vilket dock inte gjorts i denna studie med tanke på dess tidsram.  Den 

externa validiteten i vår studie skulle kunna vara att läsaren kan identifiera sig 

i studiens resultatexempel. Resultatet från Vitsippan kan användas för att lyfta 

en diskussion om arbetet med barns inflytande och hur förskollärarens 

förhållningssätt påverkar detta arbete.  

 

Tack vare att vi innan studien genomförde pilotstudier fick vi insikt om 

nödvändigheten av att utarbeta ett observationsschema (Bilaga 1). 

Observationsschemat har varit till stor hjälp både under observationstillfällena 

och också i den efterföljande kategoriseringen av de anteckningar och 

ljudupptagningar som gjordes under själva observationerna. Något Bjørndahl 

(2005) bekräftar. Stake (1995) menar att i en instrumentell fallstudie är 

temafrågorna framträdande och betydelsefulla. Observationsschemats 

kategorier och tillhörande frågor bearbetades fram dels ifrån 

bakgrundslitteraturen och dels ifrån Bernsteins (2000) teori om begreppen 

klassifikation och inramning. 

 

Studien innefattar både observationer och intervjuer. Därigenom kan intervjuer 

och observationer komplettera och stödja varandra och medföra att en aspekt 

tydligare kan belysas, menar Stukát (2011). En av de grundläggande strategierna 



 

 

 

för att nå inre validitet för sin studie är att använda sig av metodtriangulering 

(Merriam, 1994). 

 

Våra intervjufrågor har bearbetats fram genom den noggranna litteraturstudie 

vi gjort inför studien. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att en 

noggrann litteraturstudie är en viktig förberedelse för att veta vilka frågor som 

ska ställas under intervjun. Vi är medvetna om att både intervjuer och 

observationer till en viss mån kan ses som felkällor. I intervjuerna kan vi aldrig 

helt försäkra oss om att de intervjuade svarar sanningsenligt. Kanske för att 

förskollärarna inte vill bekänna sina eventuella brister eller för att de vill ge oss 

ett svar som de tror att intervjuaren vill få fram i intervjun (Stukát, 2011). Ett sätt 

att undvika detta är enligt Stukát (2011) att som intervjuare försöka skapa ett 

förtroendefullt möte. När det gäller observationer kan de observerade, i vårt fall 

förskollärarna och barnen, uppföra sig annorlunda när de vet att de är föremål 

för en observation, något Stukát (2011) menar kan ses som en felkälla. Vi kan 

inte säga att vi upplevde att förskollärarna eller barnen var obekväma av vår 

närvaro. Ur ett etiskt perspektiv har vi även vid flera tillfällen frågat 

förskollärarna om upplevelsen att bli observerad. Svaret har då blivit att det inte 

bekommit förskollärarna någonting att vi suttit med under aktiviteterna, 

observerat och fört anteckningar. Men det är klart att vi inte fullt ut kan säga att 

förskollärarna inte betedde sig annorlunda under vår närvaro. Förskollärarna 

har under hela observationsperioden varit medvetna om vårt 

forskningsområde. Det kan tänkas att det bidragit till att aktiviteterna och 

förhållningssätt arrangerats för att öka barnens möjlighet till inflytande i 

observationssituationen. 

 

Genom att använda Bernsteins (2000) teoretiska modell som analysverktyg har 

vi fått ett bra mätinstrument för att fånga in olika aspekter av förskollärarnas 

förhållningsätt i deras arbete med barnen. Något som kan öka både validiteten 

och reliabiliteten på studien. Naturligtvis påverkas också resultatet av vem som 

utför forskningen. Vår förförståelse och våra värderingar liksom våra val av 

metoder och teoretisk utgångspunkt ligger till grund för vilket resultat som blir 

synligt och vilka aspekter som kommer förbli dolda. Det faktum att vi är två 

forskare i studien har bidragit till att analysprocessen gett goda möjligheter till 

diskussion, reflektion och flera infallsvinklar av vårt datamaterial. 

 



 

 

 

 Resultat  
 

I vårt resultat kommer vi att presentera analysen av de olika vuxeninitierade 

aktiviteterna på förskolan. Vi belyser aktiviteterna ur fyra olika perspektiv:  

 

 Innehållet i aktiviteten  

 Kontrollen i aktiviteten  

 Kommunikationen i aktiviteten 

 Dokumentation av aktiviteten 

 

Innehållet i aktiviteten 

I resultatet kan vi se att aktiviteterna i sig särskiljs från varandra. Aktiviteterna 

på förskolan är uppdelad på så vis att de benämns som gymnastik, samling, 

lunch, utevistelse och lek och så vidare, vilket kan ses som att aktiviteterna får 

en stark klassifikation, det finns en på förhand föreställning om vad som ska 

hända i aktiviteten. Det visar vi genom att rikta in oss på starkare avgränsning i 

aktiviteten. Då vi går in och analyserar aktiviteten djupare kan vi dock se att 

det innehållsmässigt framträder mönster av svag klassifikation. Det visar vi 

genom att rikta in oss på dels målet med aktiviteten, dels utgångspunkten med 

aktiviteten.  

 

Starkare avgränsning i aktiviteten 

Några aktiviteter som vi funnit visa på en mer stark klassifikation är 

lunchsituationen och gymnastiken, då det i dessa aktiviteter förekommer en mer 

tydligt uppfattning av vad som förväntas i dessa aktiviteter. Observationen 

nedan är från gymnastikpasset där förskolläraren Eva och förskolläraren 

Pernilla från förskolans andra avdelning gemensamt går till den intilliggande 

gymnastiksalen med 12 barn (mellan 4-6år) för att ha gymnastik: 

 
De börjar med att gå till omklädningsrummet för att byta om. Efter det berättar 

Pernilla vad som är tänkt att de ska göra på gymnastiken den här dagen. Hon har 

med sig ett stort blädderblockspapper som visar exakt vad de ska göra och i vilken 

turordning de olika aktiviteterna kommer. Första punkten är uppvärmning med 

bollar, andra punkten är en gemensam lek, tredje fruktstund, fjärde punkten är 

”önska”, femte är springa och den sista är vila. Under vilan varvar barnen ner innan 

de går tillbaka till omklädningsrummet för att duscha och byta om. (Observation 7). 

 

Vi kan här se att gymnastikpasset har en tydlig och unik identitet kännetecknat 

av hur ett gymnastikpass vanligtvis är uppbyggt och vad det vanligtvis har för 

innehåll. Det finns inget som tyder på att andra ämnen som till exempel 

naturkunskap eller estetiska ämnen förekommer under aktiviteten. Detta vittnar 

om en stark klassifikation då aktiviteten är starkt isolerad från andra kategorier 

(ämnen).  



 

 

 

 

Målet med aktiviteten  

I de flesta av de vuxeninitierade aktiviteterna vi har observerat har vi noterat att 

de är tematiskt konstruerade, de innehåller flera läroplansmål samtidigt. Det går 

inte att säga att det finns ett tydligt definierat kunskapsmål. I observationen av 

en sångsamling blir detta tydligt då förskolläraren Eva tillsammans med nio 

barn (1 - 6år) kommer in på och berör flera olika ämnen under den ca 30 minuter 

långa samlingsstunden. Förskolläraren använder sig av en gul tygpåse där hon 

har samlat olika djur som hon på ett lekfullt sätt ger olika röster vartefter hon 

tar upp dem ur påsen. Tillsammans berör de under aktivitetens gång bland 

annat matematik då barnen efter det att dem sjungit sången var bor du lilla råtta 

för in samtalet mot just det ämnet. Sångens sista mening lyder ”Vad har du i din 

ficka? Fyra hål”, varpå ett barn direkt efter sångens slut utbrister: 

 
-Jag har två fickor men jag har inga hål i dem! 

Barn: Inte jag heller. 

Eva: Inte du heller? 

Barn: Du råttan! 

Råttan (Evas lekfulla råttröst): Jaa. 

Barn: Jag har några byxor med en ficka med ett hål. 

Råttan: Jaha… 

Barn: Men jag har inte på mig dem. 

Råttan: Ett hål…men inte fyra? 

Barn: Nää.  

(Observation 1). 

 

På samma sätt visar sig och berörs flera andra ämnen under hela sångsamlingen. 

Vi kan därmed förstå situationen som att förskolläraren kontrollerar innehållet 

i aktiviteten men att läroplansmålen skiftar i och med att den är tematiskt 

konstruerad. Förskolläraren kommer in på olika ämnen beroende på vad hon 

plockar fram ur tygpåsen men vi ser även att barnen kan påverka innehållet i 

situationen då de tillåts föra fram egna tankar och intressen. Utifrån Bernsteins 

(2000) teori om klassifikation finner vi att aktiviteten ovan har en svag 

klassifikation, då innehållet i aktiviteten inte bestäms och styrs mot ett visst 

ämne utan att flera läroplansmål framträder.  

 

Utgångspunkten i aktiviteten 

Förskollärarna planerar inte bara verksamheten utifrån sitt eget perspektiv, med 

fokus på vad som är nyttig kunskap. Här syns en planering där verksamheten 

tar utgångspunkt i barnets intressen och erfarenheter. Innehållet i aktiviteterna 

är influerade av leken. Som vi tolkar de lärarinitierade aktiviteterna är 

lärandemålet osynligt för barnen och de ser aktiviteten som en lek. Ett exempel 

på hur leken framträder är under en observation av en “språksamling”. 

Förskolläraren Maria har som mål att barnen ska få möjlighet att träna på sitt 



 

 

 

språk och sitt uttal. Som utgångspunkt tar Maria sagan om Bockarna Bruse, en 

berättelse som de sex barnen tycks väl förtrogna med.  

När barnen kommer in från sin utevistelse har Maria förberett den lilla lekhallen 

genom att iordningställa en liten scen med enkel rekvisita för att spela upp sagan. 

Rummet är mörklagt och bara scenen är belyst och barnen ombeds ta en plats framför 

scenen när de kommer in en efter en. Maria: -Hej Vad roligt att se dej, varsågod att ta 

en plats. När alla barn är på plats uppmanas barnen att komma närmare scenen. Här 

har Maria också ställt upp figurerna från sagopåsen med Bockarna Bruse och börjar 

med att berätta sagan för barnen. Maria har lekfulla röster för bockarna och trollet. 

Maria uppmuntrar barnen att fylla i de repliker som upprepas i sagan: Maria: Så kom 

den lilla bocken Bruse trippande över bron. Vad sa trollet då? Barnen i kör: Vem är 

det som klampar på min bro? Maria berättar med barnens hjälp sagan till sitt slut och 

talar sedan om för barnen att de kan få spela upp sagan som en teater. Maria: För jag 

har tagit med mej, förstår ni så man kan vara Bockarna Bruse och ett troll. Maria visar 

en peruk och mantel till trollet, olika fårfällar till bockarna. Det finns en bro att krypa 

över, blått tyg på golvet föreställer vatten och en grön filt är ängen på andra sidan 

bron. Barnen turas om att göra rollerna, vad de vill vara väljer de själva. Under 

rollspelet uppmuntrar Maria barnen att säga sina repliker själva, ibland får hon rycka 

in o hjälpsäga. Efter varje omgång blir barnen säkrare på sina repliker och barnen 

törs agera mer o mer. Det är lekfullt och barnen skrattar mycket. (Observation 6). 

 

Det här kan vi förstå som att aktiviteten tar sin utgångspunkt från barnens 

erfarenhetsvärld, leken. Förskolläraren har förvisso ett mål med aktiviteten men 

det är leken som framträder för barnen. Det går även att se att det inte görs 

någon uppdelning mellan lek och lärande utan de ses som en och samma sak. 

Då lek och lärande inte ses som starkt isolerade från varandra tolkar vi det 

utifrån Bernsteins (2000) teori som svagare klassifikation. 

 

Kontrollen i aktiviteten 

Vi vill här föra fram aspekter av kontroll i aktiviteterna. Bernsteins (2000) teori 

om inramning handlar just om vem som kontrollerar vad. I vår analys har vi 

ringat in tre olika aspekter av kontroll, vilka är kontrollen över deltagandet, över 

tid och tempo och över regler och rutiner. 

 

Deltagande 

Under alla våra observationer har barnen själva valt grad av delaktighet i 

aktiviteterna. Yngre barn ges stor frihet att gå runt i rummet, hålla på med andra 

leksaker och komma tillbaka till gemenskapen i aktiviteten när de vill. 

Förskollärarna kontrollerar deltagandet i aktiviteten genom att göra den så 

intressant att barnen själva väljer att delta. Flera gånger under vår 

observationsperiod nämner både Eva och Maria att deras utgångspunkt för en 

lärarinitierad aktivitet alltid är att göra den så intressant att barnen väljer att 

delta, annars ser de som sin uppgift att förändra den efter barnens intresse. Vi 

visar här hur förskolläraren under en samling med nio stycken barn fångar de 

yngre barnens intresse. Eva har just plockat fram sin handdocka Grisen: 



 

 

 

 
- Hej hej! Grisen hejar på Lina, 1år, som mest gått runt i rummet men som nu blivit 

intresserad av handdockan och kommit fram till samlingsplatsen. Grisen: Lina, Lina 

åhh vad kul att du kommer hit till ringen också. Eva pratar med en lekfull ljus röst 

och rör på grisens mun så den gapar och tungan kommer fram. Grisen: Lina, jaa, åhh, 

där är min tunga. Lina känner på grisens tunga. Grisen: Åhh, vilken mysig hand. 

Gruppens andra ettåring, Malte, har även han närmat sig ringen och grisen efter att 

ha strövat omkring i rummet. Grisen: Åhh hej Malte. Hej, hej, hej, hej, kan du klappa 

mig Malte? säger Eva med lekfull röst. (Observation 1). 

 

Det som Eva här märker intresserar de yngsta barnen blir något hon fångar upp 

och spinner vidare på. Med både ord, röstläge och kroppsspråk välkomnas 

barnen in i samlingen, mot deltagande. Observationen visar att Eva inte har så 

stark kontroll över det förväntade förvärvade under samlingen. Barnen får på 

så vis utöva inflytande över graden av delaktighet och vad som förvärvas. Vi 

tolkar det som en svag inramning för då det framträder en stark inramning har 

förskolläraren en tydlig och klar kontroll på det förväntade förvärvade 

(Bernstein 2000). 

 

Även de äldre barnen har tydlig kontroll över hur de vill delta i aktiviteterna, 

även om vi kan se att det finns ett stort intresse från barnens sida att vilja delta. 

Till exempel väljer barnen själva hur och vart de vill sitta under aktiviteten. 

Under samma samlingstillfälle som ovan har vi gjort följande observation:  

 
Ett av barnen sitter på en scen en liten bit ifrån golvet där de övriga barnen och Eva 

sitter. Hen bygger med lego men lyssnar även intresserat på vad Eva och barnen gör. 

Ingen av barnen på golvet sitter på någon speciell plats utan förflyttar sig lite under 

tiden, beroende på vad som händer i samlingen. Vissa gånger flyttar alla sig närmare 

Eva beroende på vad det är hon tar fram ur påsen. Tre barn lägger sig också ner en 

stund under samlingen. Detta är inget som Eva vare sig kommenterar eller 

korrigerar. (Observation 1).  

 

Här ser vi hur det finns en tillåtande attityd mot de individuella olikheter och 

behov som barnen visar. Bernstein (2000) menar att där den reglerande 

diskursen och inramningen är stark, kontrolleras barnens uppförande och 

beteende starkt. Som vi kan förstå den här situationen visar den på en svag 

reglerande diskurs vilket också innebär en svag inramning av aktiviteten. 

 

Tid och tempo 

Inte i någon av våra observerade aktiviteter har vi märkt av att enbart 

förskollärarna styr och kontrollerar över tidsåtgången eller tempot. En situation 

som visar hur barnen har möjlighet att styra över kommunikationens tempo blir 

tydlig då förskolläraren Eva har den så kallade ”vilan” med barnen efter 

lunchen. Förskolläraren har valt flanosagan om Lilla Anna och långa farbrorn och 

läser den för sju stycken barn, två 6-åringar, en 5-åring och fyra 4-åringar. 

Aktivitetens längd styrs och påverkas av sagans längd men också av den dialog 



 

 

 

som förs mellan barnen och förskolläraren under sagans gång. De sitter alla på 

golvet inne i lekrummet och dialogen nedan utspelar sig en bit in i sagan: 

 
Eva: Men vad tyckte fåglarna nu då? Tyckte fåglarna att Anna skulle följa med 

farbrorn? 

Barnen: Nääee! 

Eva: Vad tyckte fåglarna att hon skulle göra då? 

Barn: Skulle flyga med dem med elaka måsarna! 

Eva: Ja. Kan människor flyga? Kan Anna flyga? 

Barnen: Nääe/jaaa (några trodde det några trodde inte det). 

Barn: Vet du en sak min mamma är rädd fåglar. 

Eva: Är hon rädd för fåglar. 

Barn: Man kan va rädd för fåglar. 

Eva: Ja, det kan man, en del är det. 

Barn: Min mamma också rädd för fåglar. 

Eva: Är hon också rädd för fåglar. 

Barn: Jag är inte rädd för vildvittror i Ronja heller. 

Barn: Min mamma rädd tigrar. 

Eva: Är hon rädd för tigrar, jaa. 

Eva avvaktar en stund och läser sedan vidare. När hon kommer till att läsa om 

sjöhästar och sjöstjärnor och ett gammalt vrak utbrister ett av barnen: ett gammalt 

vrak det är en båt som har sjunkit och blivit sönder så att plankorna ligger där och så 

ligger en sönder båtkropp där nere på botten som ett skrov eller en sten eller nåt. 

Eva: Ja precis, då blir det ett vrak. 

Barn: Och så blir det ett litet hål som man kan simma in och titta i. 

Eva: Ja det kan man göra. Eva fortsätter därefter läsa. (Observation 3). 

 

Observationen ovan ger intryck av att barnen kan kontrollera tidsåtgång och 

tempo i aktiviteten. Eva tillåter barnen att avbryta hennes läsning gång efter 

annan, det tycks inte finnas några intentioner hos Eva att tysta barnen för att 

sagan ska fortgå och avslutas. Barnens tankar och funderingar får ta tid och plats 

i aktiviteten. Observationen speglar även att barnen har möjlighet att påverka 

vad som kommuniceras. Eva visar på en tillåtande attityd och en lekfullhet både 

genom att hon ställer frågor till barnen under sagans gång och genom att hon är 

lyhörd för barnens tankar. Både förskolläraren och barnen är aktiva under 

aktiviteten och bidrar till att kommunikationen utvecklas. Barnens agerande 

under aktiviteten vittnar också om att barnen är vana vid att kunna påverka och 

ha inflytande över vad de samtalar om.  

 

Rutiner och regler 

Lunchen är en daglig återkommande rutin i förskolan. På Vitsippan har 

matsituationen utformats på så sätt att maten serveras som en buffé, på en bänk 

med en höjd anpassad till barnen. Barnen får således själva välja och ta av maten 

och grönsakerna som serveras. Barnen har bestämda platser där de sitter och 

äter, en organisation barnen själva har varit med och beslutat om. Eva berättar: 

 



 

 

 

Ja barnen har varit med och diskuterat fram det här med hur vi gjorde matplatser 

kring lunch för vi har haft jätte många olika varianter. Vi har haft perioder när vi inte 

har haft bestämda platser utan man får sätta sig där det känns bra just den dagen. 

Men sen har vi barn i gruppen som det inte blev riktigt bra för och då frågade vi, då 

hade vi som ett möte, och då kom barnen fram till att de vill veta vart de ska sitta. 

Just nu är det så och då har vi lyssnat på det och då har vi gjort om den 

organisationen. (Intervju med Eva). 

 

Organisationen runt matsituationen visar hur lunchen, som kan förstås som en 

aktivitet med tydligare och starkare inramning, också kan ge barnen visst 

utrymme för kontroll. Eva visar även på ett lyhört förhållningssätt då 

barngrupper har olika behov och att hon då är öppen för olika lösningar. 

 

Barnen behöver inte alltid städa undan efter sin lek, ibland vill de ha sakerna 

kvar till nästa dag. Förskolläraren och barnen kan då tillsammans komma fram 

till en lösning.   

 
Om barnen vill leka färdigt men måste avsluta leken för dagen kanske de säger att: 

Vi vill leka klart med det här. Ja men hur ska vi göra? Kattis kommer ju o ska städa? 

kan jag säga. Ja men det är såklart att vi ska ha det kvar, men hur ska vi göra för att 

Kattis ska kunna städa de andra sakerna? Ja då har vi fått en dialog o så har vi plockat 

upp de lösa grejerna runtomkring, så låter vi det vara så. (Intervju med Maria).  

 

Kontrollen över leksaker och städning ses inte enbart ur ett vuxenperspektiv. 

Barnen får i en sådan situation förståelse för vuxenperspektivet samtidigt som 

barnen får inflytande med sitt barnperspektiv, de får möjlighet att vara med och 

kontrollera över städrutinen. 

 

Kommunikationen i aktiviteten 

Bernstein (2000) för i sin teori fram att läraren i kommunikationen med barnen 

både styr och har kontroll över vad som kan kommuniceras och hur det kan 

kommuniceras. Under vår analys har tre viktiga kriterier i kommunikationen 

mellan barn och förskollärare vuxit fram. Det är dialog och samtal, lyhördhet och 

lekfullhet. 

 

Dialog och samtal 

Under de lärarinitierade aktiviteterna vi har observerat kan vi se att 

förskollärarna prioriterar dialog och samtal med barnen. Många gånger 

uppmuntras barnen att prata och syftet tycks vara att göra barnen intresserade, 

delaktiga och att också ge dem inflytande över det kommunicerade. Följande 

utdrag är från en sångsamling förskolläraren Eva har tillsammans med barnen 

som för tillfället var nio stycken mellan 1-6 år. Eva har med sig handdockan 

Grisen och en gul tygpåse där grisens kompisar plockas upp en efter en: 

 
Eva (med grisens röst): Vet ni jag har kompisar här ner i påsen, hmm. 



 

 

 

Barn: Ja, ja, ja (barnet använder även den en lekfull lite gnekig röst) 

Grisen: Vem är det då? 

Barn: Han känner jag igen! Krokodilen! Som bodde i träsket! 

Eva (med krokodilens röst): Bodde i träsket gör jag också, men ibland så är jag ju 

faktiskt ute och kör en …. Barnen svarar i kör: Biiil! 

Barn: Han känner jag igen han har så vassa tänder. 

Eva: Ja han har det...men krokodilen visst vill du att barnen ska sjunga din sång om 

när du är ute och kör bil? 

Eva: (med Krokodilens röst): Ja, det vill jag, det tycker jag låter så br… 

Barn (avbryter krokodilen): Vi måste ju hämta bilen, måste hämta bilen! Blå bilen. 

Eva (med Krokodilens röst): Just ja! Har vi glömt den? Emma, fixar du den? 

Emma och ett barn till springer iväg och hämtar bilen. (Observation 1). 

 

Det vi kan se är att förskolläraren, i dialogen med barnen, bejakar barnens 

initiativ då barnen tillåts springa iväg och leta rätt på bilen de anser saknas. Till 

viss del kontrollerar förskolläraren över ordningsföljden i det som 

kommuniceras men barnen kan även de ta kontroll över ordningsföljden genom 

att de själva kommer med sina tankar och idéer och genom att förskolläraren 

har en lekfull och tillåtande attityd. 

 

I dialogen mellan barn och förskollärare framkommer en interaktion som visar 

på jämbördighet. Både barn och vuxnas åsikter och tankar ses som lika 

värdefulla och meningsfulla. Exemplet nedan är ifrån en lunchsituation med 

Eva och fyra stycken barn. Genom hela lunchen förs ett samtal mellan Eva och 

barnen som speglar ett ömsesidigt växelspel dem emellan: 

 
Tova: Men du Eva, kan vi inte prata om någonting, det är alltid kul att prata om nåt 

när man sitter och äter. Eva svarar glatt med ett tonläge som talar för att hon tycker 

likadant: Ja det vet jag att du tycker, det är klart att vi ska. Vad tycker du att vi ska 

prata om? Är det nåt du känner att vi ska prata om? Linn: Jag vet! Vi pratar om 

gosaker! Samtalet kommer då in på vad barnen anser är gosaker. Eva lyssnar hela 

tiden intresserat på barnen och följer med i deras samtal genom att bland annat ställa 

frågor om saker som barnen tar upp i samtalet eller genom att bekräfta det barnen 

säger. Även hennes röstläge och kroppsspråk talar för att hon är intresserad av vad 

barnen har att säga. Många gånger försöker hon få med alla barnen i samtalet genom 

att rikta en direkt fråga till någon som suttit tyst en stund. När de pratat en stund om 

gosaker kommer Linn på: Men men då, men tänk om vi äter så mycket så att vi 

kommer bli sjuka? Eva: Jaa, man kan ju faktiskt äta så att man blir sjuk. Isabelle: Ja 

man kan det. Samtalet går här vidare in på kroppen och dess olika funktioner. 

(Observation 5) 

 

Det röst- och tonläge förskolläraren har under konversationen med barnen visar 

på att hon har ett genuint intresse för det barnen tar upp och vill prata om. 

Hennes tonläge och hennes sätt att bemöta barnens tankar vittnar också om att 

hon inte på något sätt anser att barnens tankar är mindre värdefulla än hennes 

egna. Dialogen ger uttryck för att det är barnen som har kontroll över 

kommunikationen. Barnen styr över vad de ska samtala om, de styr också över 

hur länge de ska samtal om något och vilken ordningsföljd samtalet får. Detta 



 

 

 

tyder på att kommunikationen i lunchsituationen innefattas av en svag 

inramning. Under samtalets gång bubblar det upp nya samtalsämnen som 

barnen kommer på och vill samtala om. Det vittnar om att barnen tycks vara 

vana vid att få komma till tals och att få styra samtalsämnet.  

 

Lyhördhet 

Förskollärarna vi observerat visar att de är öppna och mottagliga för barnens 

initiativ. I interaktionen och kommunikationen med barnen kan vi se att de har 

en inkännande förmåga som utmärks av att de försöker komma nära barns 

perspektiv. Detta görs bland annat synligt i interaktionen med de yngsta barnen 

som ännu inte har det verbala språket.  Ett exempel på det är när förskolläraren 

Eva tillsammans med Malte 1:6, Linn 3:11, Isabelle 6 och Tova 6 sitter vid ett 

gemensamt bord för att äta lunch: 

 
Eva hämtar mat till det yngsta barnet Malte. Hon ger honom både en skiva 

blodpudding och en potatisbulle. Han får hjälp av Eva att skära upp maten men äter 

sedan själv med en gaffel och med sina händer. Malte kan inte verbalt uttrycka vad 

han vill men Eva noterar att han bara ätit av potatisbullarna som låg på tallriken och 

att dessa tagit slut. Hon säger då: ”jag ska hämta lite mer potatisbullar till dig, det 

verkar som att det är det du vill ha.” (Observation 5). 

 

Detta förstår vi som att förskolläraren är lyhörd för det barnet ger uttryck för 

och att hon är benägen och intresserad av att barnet själv ska få välja det han vill 

äta.  

 

Ytterligare ett exempel som tyder på ett förhållningsätt som utmärks av 

lyhördhet och en öppenhet för barnens initiativ är när Malte 1:6 i samma 

lunchsituation som ovan får hjälp av Eva att dricka vatten ur sitt glas: 

 
När Malte druckit vatten säger han: Ahhh… 

Eva härmar: Ahh… och ger mer vatten till Malte 

Malte: Ahhh… 

Eva: Ahhh… (vänder sig mot Linn som sitter intill) han tycker man ska säga ahhh 

Linn: När man dricker vatten 

Eva: Ja 

Linn dricker vatten och säger: Ahhh… (tittar mot Malte) 

Malte: Ahhh…  

Maltes och Linns ögon glittrar av glädje och förtjusning när deras blickar möts. De 

skrattar alla tre gott åt situationen. (Observation 5). 

 

Vi förstår det som att förskolläraren låter barnet kontrollera urvalet av det som 

ska kommuniceras genom att hon är uppmärksam och lyhörd för vad barnet 

uttrycker. Förskolläraren visar på att hon kan fånga de små nyanserna av 

kommunikation, vilket för med sig att barnet får möjlighet till inflytande över 

det kommunicerade. Det som förstärker vår tolkning av observationen ovan är 

förskollärarens egna tankar om lyhördhet: 



 

 

 

Barnen har inflytande också när de verbalt inte kan säga själv vad de vill, då ska jag 

ha den professionaliteten att jag kan se det, vad barnen behöver. Och vad de behöver 

för sammanhang och då ska jag kunna erbjuda det. (Intervju med Eva). 

 

Det förskolläraren uttrycker här ger en känsla av att hon ser det här med att 

fånga även de yngsta barnens intentioner och tankar som en viktig del av 

yrkesprofessionen.  

Lekfullhet 

Förskollärarna har en lekfull kommunikation med barnen, de använder 

viskande röster och olika berättarröster. De tar ofta kroppsspråket till hjälp för 

att förstärka sin lekfullhet och sina känslor. I de lärarinitierade aktiviteter vi 

observerat använder förskollärarna sig bland annat av handdockor och gosedjur 

som får egna personliga röster. De använder även utklädningskläder för att klä 

ut sig själva eller för att barnen ska kunna klä ut sig. Ett exempel som visar på 

förskollärarnas lekfullhet är under avdelningens temaarbete, känsloresan. 

Temaarbetet äger rum i ett av lekrummen inne på avdelningen, där nio stycken 

barn, mellan 1-6 år, en barnskötare och förskollärarna Maria och Eva deltar. 

Känslan gruppen arbetar med vid detta tillfälle är ”glädje”. Maria träder in i 

rummet en stund efter att aktiviteten satt igång, utklädd till Barbafin: 

 
När Barbafin träder in i rummet är barnen i full gång med att dansa till ett klassiskt 

musikstycke som just uttrycker glädje. De dansar, skrattar och rör sig runt i rummet 

tillsammans allihop. Men barnens glädje ökar ännu mer när Barbafin kommer in, de 

dansar, stampar med fötterna i golvet, skrattar högt, gör glädjetjut och hejar på 

Barbafin. Barbafin rycks med av barnens glädje vilket syns både på hennes 

kroppsspråk genom att hon börjar dansa glatt med hela sin kropp och genom sin 

upprymda och spralliga röst, som höjs och blir ljusare när hon pratar med barnen. 

Maria går helt och hållet in i sin roll som Barbafin. (Observation 8). 

 

Genom att förskollärarna intar ett lekfullt förhållningssätt närmar de sig barnens 

erfarenhetsvärld och vill försöka komma nära barnens intressen och 

förförståelse. Det är inte bara förskollärarna som förmedlar deras kunskaper om 

känslan “glädje”. De leker “glädje” tillsammans med barnen. Det blir en delad 

verklighet, en delad kommunikation mellan den vuxnes och barnets perspektiv. 

Att använda sig av en lekfull kommunikation är att närma sig barnets 

perspektiv. Det ger en svag inramning som gynnar barnens inflytande på 

barnets egna villkor. 

 

Dokumentation av aktiviteten 

Under intervjuerna med Eva och Maria beskriver de hur de i sin arbetsgrupp 

dokumenterar aktiviteterna på förskolan. Detta för att få syn på både barnens 

intressen men även förskollärarnas eget arbetssätt och hur deras förhållningssätt 

i förlängningen påverkar barnen. Vi beskriver detta arbete genom att belysa dels 

dokumentation och dels utbildning och reflektion.  

 



 

 

 

Dokumentation  

Dokumentationen på avdelningen lyfts som ett viktigt verktyg för 

förskollärarnas utveckling av sin verksamhet. Eva beskriver den delen av 

arbetet: 

Alltså vi jobbar mycket med observationer och dokumentationer som vi gör, då ser 

ju vi vad barnen gör (kort paus) och då planerar vår verksamhet utifrån vad vi ser. 

Det gör ju att barnen blir delaktiga i hela verksamheten. /.../ Barnen är med och 

reflekterar på det vi gör när vi tar våra bilder, när vi filmar och att de är med och 

reflekterar vad är det som händer vad är det som sker då, då är de ju också delaktiga 

i den fortsatta utvecklingen och de kan få möjlighet att tala om det var någonting 

som inte kändes bra eller som var bra. (Intervju med Eva). 

Det förskolläraren beskriver kan vi förstå som att dokumentation ses som ett 

verktyg för att fånga barnens intressen och intentioner. Det är dokumentationen 

som ligger till grund för hur de planerar verksamheten på förskolan. Det kan vi 

tolka som att förskollärarna försöker att ta barnens perspektiv och på ett sätt 

kontrollerar då barnen (till viss del) innehållet i aktiviteterna på förskolan. 

Barnens reflektioner ses också som en viktig punkt för det fortsatta arbetet. 

Utbildning och reflektion 

Maria och Eva har under en lång tid arbetat med frågor som berör pedagogens 

förhållningssätt. Maria beskriver att det arbetet har pågått i 10 - 15 år.  

 
Vi har ju jobbat mycket med förhållningssätt, det har vi ju gjort i många, kanske 15 

år, jo 10 till 15 år. Det var då vi började läsa Lars Rokkjær. (“Den kommunikativa 

pedagogiken”, vår anm.) Sen har det fortsatt med läscirklar och många 

reflektionstimmar, både på jobbet och på egen tid. Sen läste jag ju 

förskollärarutbildningen och blev klar 2013. (Intervju med Maria). 

 

Under hösten 2015 gick båda en högskoleutbildning: Dokumentera, följa upp, 

utvärdera och utveckla förskolans kvalité - systematiskt kvalitetsarbete. En utbildning 

som ingår i förskolelyftet. Eva beskriver hur arbetet med dokumentation har 

gjort att det pedagogiska arbetet kan ses ur ett nytt perspektiv: 

 
Och det som är lite roligt nu när vi börjat skrivit och dokumenterat lite mer om det, 

då var det en situation där vi tyckte att vi hade varit jätteduktiga och barnen hade 

varit delaktiga och vi hade veckodokumentation på det där och spaltdokumentation 

och så skulle vi skriva ihop det där i månadsrapporten. Och då fick vi syn på saker 

som att, var de så delaktiga egentligen? Vi styrde ju jättemycket. Jamen då fick man 

ju syn på det. Vi måste nog göra om det här på ett annat sätt, på ett öppnare sätt. Så 

att man får ju jobba med sig själv och verksamheten hela tiden. Och då kommer jag 

tillbaka till det där igen att skriva ner vad man gör. Hade vi inte gjort det då, då hade 

vi fortfarande tyckt att den situationen var väldigt bra. (Intervju med Eva). 

 

För att kunna förändra sitt arbetssätt menar Bernstein (2000) att pedagogen 

behöver vara medveten över sitt arbetssätt och förhållningssätt gentemot 



 

 

 

barnen. Normer och diskurser följer med i de pedagogiska relationerna och kan 

vara svåra att få syn på. Bernstein kallar det för “codes” och menar att dessa 

bildar en mall som införlivas i verksamheten och som kan vara svår att bryta. 

Det Eva beskriver kan förstås som ett sätt att närma sig verksamhetens “codes”. 

Genom att dokumentera arbetet på förskolan får förskollärarna hjälp att 

synliggöra ett visst förhållningssätt och kanske då också får hjälp att kunna 

förändra det. 

 

Sammanfattning  

Då vi ser till vårt resultat som helhet får vi tydliga indikationer att förskolan 

Vitsippan kännetecknas av både svag klassifikation och svag inramning. Vi ser 

att verksamheten arbetar temainriktat. Här syns en planering där de 

lärarinitierade aktiviteterna tar utgångspunkt i barnets intressen och 

erfarenheter. Innehållet i aktiviteterna är tydligt influerade av barnens livsvärld, 

leken. Barnen är aktiva och tillåts vara med och konstruera innehållet i 

aktiviteten. Den reglerande diskursen är svag, barnen får möjlighet att välja grad 

av deltagande efter individuella förutsättningar. Likaså ses barnen ha ett visst 

mått av kontroll över både innehåll, tid och tempo i aktiviteten. Förskollärarna 

är följsamma och lyhörda för barnens tankar och funderingar och låter dessa få 

utrymme inom aktiviteter och rutiner i den dagliga verksamheten. Vi ser att 

förskollärarna prioriterar dialog och samtal med barnen, syftet tycks vara att 

göra barnen intresserade, delaktiga och ge dem inflytande över det som 

kommuniceras. Genom att förskollärarna intar ett lekfullt förhållningssätt 

närmar de sig barnens erfarenhetsvärld och kommer då nära barnens intressen 

och förförståelse. Vår slutsats blir således att vår studie på förskolan Vitsippan 

går att förstå som Bernsteins (2000) teori om the competence model, ett pedagogiskt 

system där förskollärarna har en svagare kontroll över aktiviteten. Det är ett 

interaktionsmönster där det även kan ses att barnen ges ett större inflytande.  



 

 

 

 Diskussion 
 

Studiens syfte var att studera och tolka de interaktionsmönster som framträdde 

mellan barn och förskollärare under vuxeninitierade aktiviteter i förskolan. 

Detta för att förstå hur barn erbjuds inflytande i interaktionen mellan barn och 

förskollärare. I resultatet av analysarbetet har det framträtt ett 

interaktionsmönster mellan förskollärare och barn som tyder på en svagare 

lärarkontroll. Det som också blivit synligt i analysen är olika faktorer som 

förefaller betydelsefulla för detta interaktionsmönster. 

 

Vårt resultat visar att förskollärarna på Vitsippan har ett interaktionsmönster 

där kommunikationen baseras på respekt och där förskollärarna även skapar 

möjligheter för barnen att uttrycka tankar, känslor och handlingar. 

Förskollärarna på Vitsippan ses även följa upp barnens initiativ, vara 

känslomässigt närvarande, lekfulla och visar även förmåga att närma sig barns 

perspektiv. Kommunikationen i de vuxeninitierade aktiviteterna domineras av 

barnens erfarenheter, tankar och idéer. Vårt resultat följde det ena av två 

kommunikationsmönster Bae (2009) för fram, ett rymligt mönster, det följde 

även Emilsons och Folkessons (2006) tankar om svag lärarkontroll med en mer 

fri dialog mellan den vuxna och barnen. Resultatet följer även Bernsteins (2000) 

teoretiska modell the competence model. Tidigare forskning visar att 

förskollärarens förhållningssätt tycks vara avgörande för huruvida barn får 

inflytande i förskolan (Bae, 2009; Emilson 2007; Emilson och Folkesson, 2006; 

Westlund 2011) och i vårt resultat ser vi aspekter i förskollärarnas 

förhållningssätt som både Bae (2009) och Emilson och Folkesson (2006) menar 

är särskilt viktigt för barns inflytande. 

 

Flera dimensioner bidrar till barns inflytande 

I vår studie har vi försökt studera förskollärares förhållningssätt på djupet. Vad 

är det i förhållningssättet som också kan generera ett reellt inflytande för 

barnen? Det som framkommer är att det inte är en enkel sak att beskriva. 

Förskollärarnas förhållningssätt uttrycks inte bara genom hur de tänker och 

tycker om barns inflytande. Det uttrycks även genom små nyanser i deras tonfall 

och kroppsspråk. Det uttrycks på det sätt de lyssnar in barnen och på det sätt 

barnen tillåts komma till tals. Westlund (2011) kom även i sin studie fram till att 

det fanns svårigheter att beskriva arbetsformerna som gav barn inflytande. Det 

var inte bara vad pedagogerna gjorde som var betydelsefullt utan även hur de 

gjorde det, något som vi i vårt resultat ville försöka fånga in och beskriva. Vi 

diskuterar här fyra olika dimensioner i förskollärarnas förhållningssätt som vi 

funnit bidrar till barns inflytande. 

 



 

 

 

Dimensioner i innehållet 

Resultatet i studien visar på att de flesta lärarinitierade aktiviteterna är tematiskt 

konstruerade. De innehåller flera läroplansmål samtidigt. Resultatet påvisar 

även att leken ses som en tydlig utgångspunkt för aktiviteten. För barnen blir 

lärandemålet osynligt, de ser aktiviteten som en lek. Pramling Samuelsson och 

Johansson (2006) menar att det finns en styrka i att interagera i barnens lek och 

också använda den som utgångspunkten för lärande. Då kommer motivationen 

inifrån och barnet får använda sin förmåga och sina förutsättningar optimalt 

samtidigt som det ger barnet inflytande i sitt lärande. Det är barnens inre 

motivation som för dem framåt i lärprocessen och först då den blir meningsfull. 

Niemiec och Ryans (2009) forskning visar även den att det finns ett samband 

mellan barns inflytande och motivation till lärande. Då läraren möjliggör 

inflytande för barnen ökar deras motivation till lärande. 

 

Dimensioner i kontrollen 

Vårt resultat visar en svag lärarkontroll i aktiviteterna. Det går inte att säga att 

förskollärarna har ett tydligt mål med aktiviteten som barnen absolut ska styras 

mot. Kommunikationen går inte att beskrivas som vare sig spänd eller formell 

utan barnen har ett visst mått av kontroll över både innehåll, tid och tempo i de 

olika aktiviteterna. Det leder till ett ömsesidigt meningsskapande där även 

barnen är aktiva och tillåts vara med och konstruera innehållet i aktiviteten. 

Emilson och Folkesson (2006) fann ett liknande kommunikationsmönster i sin 

forskning. Dessa forskare beskrev att då pedagogens kontroll i aktiviteten var 

svag dominerades kommunikationen av barnens erfarenheter, tankar och idéer. 

Det utmynnade i en mer fri dialog och barnen fick större inflytande över 

situationen. 

 

Resultatet berättar även att utgångspunkten för förskollärarnas planering av en 

vuxeninitierad aktivitet alltid utgår från barnens intresse. Det blir också deras 

kontroll av barnens deltagande i aktiviteten. Samtidigt som förskollärarna 

arbetar mot ett eller flera kunskapsmässiga mål är de uppmuntrande och 

stödjande för barnens intresse. Något Sommer, Pramling Samuelsson och 

Hundeide (2013) anser är en av förutsättningarna för att ta ett barnperspektiv. 

De mål den vuxne har satt upp måste kunna samspela med barnens intressen 

och initiativ.  

 

På Vitsippan görs barnen delaktiga i förskolans rutiner och regler. Kontrollen 

över lunchorganisationen och städning ses inte enbart ur ett vuxenperspektiv. 

Barnens får även komma till tals då det gäller dessa grundläggande rutiner på 

förskolan och förskollärarna lyssnar på barnens förslag. Även här återkommer 

vi till förmågan att ta barnperspektivet. Sommer, Pramling Samuelsson och 

Hundeide (2013) poängterar vikten av att inte förminska barnens tankar och 

erfarenheter i jämförelse med vuxnas förståelse av saker och ting.   

 



 

 

 

Dimensioner i kommunikationen  

I samtalen med barnen visar förskollärarna på Vitsippan att deras syfte tycks 

vara att göra barnen intresserade, delaktiga och att också ge dem inflytande över 

det kommunicerade. I dialogen mellan barnen och förskollärarna syns tydligt 

att förskollärarna ser dialogen och samtalen med barnen som betydelsefulla och 

viktiga. Detta då barnen bland annat uppmuntras att prata och föra fram sina 

egna tankar och erfarenheter, men också genom att barnens egna handlingar ges 

utrymme. Detta stämmer väl överens med det rymliga 

kommunikationsmönster Bae (2009) påvisar i sin forskning gällande barns 

inflytande. I det rymliga kommunikationsmönstret skapar läraren möjligheter 

för barnen att uttrycka både tankar, känslor och handlingar. Vi vill även belysa 

hur förskollärarnas röst- och tonläge och även kroppsspråk talar för att de är 

genuint intresse av det barnen tar upp och vill prata om. På det sätt de bemöter 

barnens tankar och många gånger låter barnen styra över kommunikationen 

vittnar om att barnens tankar ses som lika viktiga som förskollärarnas. Sommer, 

Pramling Samuelsson och Hundeide (2013) framhåller att en viktig förutsättning 

för att kunna ta ett barnperspektiv är att just kunna se på barnens yttranden med 

samma värde och som lika meningsfulla som den vuxens yttranden.  
 

Lyhördhet är annan viktigt aspekt som framkommit i vårt resultat när det gäller 

kommunikationen mellan barn och förskollärare. I dialogen och samtalen med 

barnen kan vi se att förskollärarna på Vitsippan har en inkännande och lyhörd 

förmåga. Resultatet visar att förskollärarna kan lyssna på barnen och svara på 

dess initiativ, inte bara verbalt utan också på ett känslomässigt plan, med sin 

röst och sitt röstläge och med sitt kroppsspråk. Emilson och Folkesson (2006) 

menar att barns inflytande är beroende av pedagogens intresse av att komma 

nära barns perspektiv och att det bland annat handlar om att som vuxen kunna 

lyssna på barnet och att kunna svara på dess initiativ. 

 

Resultatet visar även hur förskollärarnas lekfulla kommunikation med barnen 

blir en viktig aspekt för ett interaktionsmönster som ger barnen möjlighet till 

inflytande. Förskollärarna på Vitsippan tar ofta kroppsspråket till hjälp för att 

förstärka en lekfull kommunikation. En lekfullhet som finns i deras 

kroppsspråk, i rörelser, i rösten och i lekfulla ögonkast. Resultatet visar hur de 

använder sig själva som redskap och har mod att bjuda på sig själv. Att använda 

sig av en lekfull kommunikation visar på en strävan att närma sig barnets 

perspektiv och deras erfarenhetsvärld menar Pramling Samuelsson och 

Johansson (2006). 

 

Dimensioner i dokumentationen  

Resultatet visar hur förskollärarna ser dokumentation som ett verktyg för att 

fånga barnens intressen och intentioner. Men dokumentationen ses inte bara 

som ett verktyg för att se vilka intressen barnen har eller vad de tycker och 

tänker i olika frågor. Förskollärarnas berättelser visar att dokumentation även 



 

 

 

kan ses som ett verktyg för att få syn på och kunna förändra sitt eget 

förhållningssätt. Genom fortbildning i form av gemensamma läscirklar och 

vidareutbildning på högskolan har förskollärarna anammat ett arbetssätt som 

kan leda till förändring och ett större inflytande för barnen på förskolan. Både 

Arnérs (2006) och Sandberg och Ärleman-Hagsérs (2011) forskning visar på 

fortbildningens betydelse för barns inflytande. Utbildning med tyngdpunkt på 

föreläsningar, seminarium och reflektioner ökade lärarnas medvetenhet och 

förändrade deras barnsyn, vilket i sin tur ledde till förändringar till förmån för 

barnens inflytande, enligt Sandberg och Ärleman-Hagsér (2011). 

 

Avslutande reflektioner 

Det specifika fall vi har följt visar att barns inflytande handlar om så mycket mer 

än att få göra individuella val. De aktiva val barnen oftast gör, genom till 

exempel valtavlor är något som ofta lyfts fram som en viktig del för barns 

inflytande i förskolan (Bae, 2009; Emilson, 2007; Westlund, 2011). Oftast är det 

lärarna som sätter upp ett par alternativ att välja mellan. Emilson och Bae menar 

dock att detta sker på bekostnad av de mer informella formerna av inflytande, 

att det blir en slags skendemokrati som inte ger en rättvis bild till barnen om 

vad demokratiska processer egentligen handlar om. Det vi sökt efter i vår 

undersökning handlar mer om de där informella formerna av inflytande, det 

som sker i interaktionen mellan barn och förskollärare. Här blir förskollärares 

förhållningsätt och syn på barn av stor betydelse.  

 

Inledningsvis problematiserade vi hur det gamla paradigmet, att se barnen som 

hjälplösa och svaga, många gånger är ett tankesätt som lever kvar i svenska 

förskolor (Sommer, 2008). Tidigare forskning visar hur denna föreställning 

utmynnar i ett förhållningssätt där läraren har en tydligare lärarkontroll med en 

stängd kommunikation som präglas av att läraren ställer ledande frågor, 

korrigerar och instruerar (Bae, 2009; Emilson, 2007; Emilson & Folkesson, 2006). 

Ett förhållningssätt forskarna menar leder till ett begränsat inflytande för 

barnen. Det vårt fall visar på, är en förskoleavdelning där ett annat tankesätt och 

förhållningssätt träder fram. Det fallet visar är att de två förskollärarna tycks ha 

en syn på barnet som kompetent och som medskapare av sin egen livsvärld. 

Vilket kan härledas både till Sommers (2008) tal om paradigmskifte och till det 

Bernstein (2000) benämner som the competence model. Det visar ett 

förhållningssätt som också genererar ett reellt inflytande till barnen i förskolan. 

 

De slutsatser vi drar av studiens resultat är att förskollärarnas lekfullhet, 

känslomässiga närvaro och förmåga att närma sig barns perspektiv gynnar 

barnens inflytande under de vuxeninitierade aktiviteterna. Dessa slutsatser var 

något även Emilson (2007) kom fram till i sin forskning. Ytterligare en faktor vi 

funnit i vårt resultat och som kan bidra till ett mer reellt inflytande för barnen 

på förskolan är betydelsen av fortbildning. Att utbildning ökar pedagogernas 

medvetenhet, förändrar deras barnsyn och deras förmåga att ta barns perspektiv 

är något flera forskare visar (Arnér, 2006; Sandberg & Ärleman-Hagsér, 2011). 



 

 

 

Lindahl (2005) poängterar att fortbildning är av största vikt för att lärare ska 

kunna utveckla en positiv förändring till förmån för barns inflytande. 

 

Vidare forskning 

I vår fallstudie har vi ett resultat som visar på några dimensioner av 

förskollärarnas förhållningsätt men naturligtvis finns det flera dimensioner att 

undersöka kring barns inflytande i förskolan. Det vi har kommit i kontakt med 

under studiens gång är problemställningar gällande miljön och dess betydelse 

för barns inflytande. Det är något vi skulle finna intressant att studera vidare.    
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BILAGA1: Observationsprotokoll  

 

Observationsschema – Barns inflytande i förskolan                  Datum                  Tid 

 

 

A: Aktivitetens 

innehåll 

1: Har förskolläraren ett givet mål med aktiviteten? 
 

2. Utgår förskolläraren från barnens förförståelse/intresse/erfarenheter? 
 

3. Tidsåtgång och tempo 
 

 

 

 

B: Kontroll 

4. Vad styrs av förskolläraren i aktiviteten? 
 

5. Vad kan barnen påverka i aktiviteten? 
 

6. Får barnen välja själva? 
 

 

 

 

C: Kommunikation  

7. Förskollärarens/barnets röstläge 
 

8. Förskollärarens/barnets kroppsspråk 
 

9. Förskollärarens/barnets lekfullhet 
 

10. Lyssnar på barnet 
 

 

 

 

D: Dialog 

11. Styrd dialog – fri dialog? 
 

12. Får barnen möjlighet att komma till tals, genom tankar, känslor och 

handlingar? 

 

13. Ställer förskolläraren ledande frågor, korrigerar och instruerar? 
 

 

E: Inflytande 
14. Uppmuntras interaktion/samarbete mellan barn? 

 

15. Uppmuntras medbestämmande och delaktighet? 
 

  



 

 

 

BILAGA 2: Intervjuguide  
 

Informera om forskningsetik, deltagandet är helt frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta intervjun eller har rätt att neka att svara på någon fråga. 
                                                                                                          
Bakgrundsfrågor:                                

 När tog du förskollärarexamen? 

 Erfarenheter av yrket? 

 Hur länge har du arbetat på den här avdelningen? 

 Hur många barn finns det på er avdelning? 

Inflytande: 

 Berätta vad ordet inflytande betyder för dig? Vad är det du tänker på? 

 Berätta hur ni arbetar med barns inflytande, kan du ge något exempel på 

vad barnen på er avdelning har inflytande över? 

 Berätta hur du gör för att ta reda på barnens tankar och åsikter? 

 Finns det något på er avdelning som du anser att barnen inte kan ha 

inflytande över? Önskemål från barn som inte kan mötas? 

 Finns det barn som har mer inflytande än andra? 

 Hur länge har ni arbetat med temaarbetet? Hur startade ni upp det? 

 Har arbetet med inflytande sett annorlunda ut förr? I så fall hur? 

 Läroplanen och inflytande? Hur tänker du kring det? 

 Brukar ni resonera kring inflytande i arbetslaget? Ge exempel. 

Framträder olika åsikter i era diskussioner? 

 Finns det något som du skulle vilja utveckla i arbetet med barns 

inflytande? 

Avslutning:                                                                             
 Är det något annat som du vill berätta om när det gäller barns inflytande 

i förskolan? Något vi inte pratat så mycket om? Dina tankar?  

 
  



 

 

 

BILAGA 3: Missiv till förskolechef  
Sundsvall 2016-xx-xx 

Hej! 

 

Vi heter Anna Johansson och Annika Wennberg och går sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet i Härnösand. Som avslutning på 

våra studier ska vi genomföra ett mindre forskningsprojekt, vårt examensarbete. 

 

I vår studie är vi intresserade av att undersöka den delen av pedagogernas 

arbete som handlar om barns inflytande. Genom att observera interaktionen 

mellan pedagoger och barn på en avdelning samt intervjua förskollärarna vill vi 

få fram hur förskolan arbetar med barns inflytande. 

 

Vi söker efter en förskola med en avdelning som kan tänka sig delta i vår studie. 

Undersökningen kommer att genomföras vid några tillfällen under vecka 15, allt 

i samråd med pedagogerna i arbetslaget. 

 

Naturligtvis följer vi de etiska principer som gäller för svensk forskning. 

Vetenskapsrådets forsknings etiska principer innebär att deltagandet är helt 

frivilligt, berörda parter i undersökningen kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Alla som deltar i studien kommer behandlas konfidentiellt, allt 

material kommer avidentifieras vilket innebär att vi kommer använda fiktiva 

namn på både barnen, pedagogerna och förskolan. Observationstillfällena och 

intervjuerna kommer att dokumenteras med ljudupptagning och anteckningar. 

För tydlighetens skull vill vi poängtera att vi inte avser att fotografera eller filma, 

varken barn eller vuxna. Den data vi samlar in kommer bara att användas för 

denna studie och allt material kommer att förstöras då vårt examensarbete blivit 

godkänt. Berörda barns vårdnadshavare kommer att informeras om vår studie 

och vi behöver få deras samtycke till att deras barn finns med i undersökningen. 

 

Vi kommer även ta direkt kontakt med pedagogerna för att få deras personliga 

samtycke till att delta i undersökningen. 

 

Kontakta oss gärna på telefon eller via mail om ni har frågor eller funderingar. 

 

Vi ser gärna att du svarar på detta mail så vi får en bekräftelse både på att 

informationen nått fram och om ni vill delta eller inte. Tackar ni ja kontaktar vi 

er för vidare samtal och hör vi inget kommer vi ta ytterligare kontakt via telefon 

för en ny förfrågan torsdag förmiddag den 31 mars. Föreslå gärna en annan tid 

som eventuellt passar er bättre för samtal. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Anna Johansson, xxx-xxx xx xx, anjoxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx   

Annika Wennberg, xxx-xxx xx xx, anvexxxx@xxxxxx.xxxx.xx  

  



 

 

 

BILAGA 4: Missiv till förskollärare  
Sundsvall 2016-xx-xx 

Hej! 

 

Vi heter Anna Johansson och Annika Wennberg och går sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet i Härnösand. Som avslutning på 

våra studier ska vi genomföra ett mindre forskningsprojekt, vårt examensarbete. 

Vi söker nu en förskoleavdelning där vi kan få följa er pedagoger i ert arbete 

med barnen. Var och en av er i arbetslaget tar ställning till er medverkan 

personligen. 

 

I vår studie är vi intresserade av att undersöka den delen av pedagogernas 

arbete som handlar om barns inflytande. Genom att observera interaktionen 

mellan pedagog och barn på er avdelning och även intervjua er pedagoger vill 

vi få fram hur förskolan arbetar med barns inflytande. Vi önskar få delta på 

förskolan vid några tillfällen under vecka 15 och observera när ni pedagoger har 

lärarinitierad tid med barnen. Det kan vara samlingar, musikaktiviteter, 

temaarbeten, måltider eller liknande. Vi önskar även få tillfälle till en intervju 

med var och en av er där vi får möjlighet att få djupare information om ert arbete 

och era tankar kring barns inflytande i förskolan. Hur och när det passar att vi 

deltar och observerar samt intervjuar bokas in i samråd med er. 

 

Vi skulle bli väldigt glada om ni finner vårt projekt intressant och skulle kunna 

tänka er att samarbeta med oss. 

 

Naturligtvis följer vi de etiska principer som gäller för svensk forskning. 

Vetenskapsrådets forsknings etiska principer innebär att deltagandet är helt 

frivilligt, berörda parter i undersökningen kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Alla som deltar i studien kommer behandlas konfidentiellt, allt 

material kommer avidentifieras vilket innebär att vi kommer använda fiktiva 

namn på både barnen, pedagogerna och förskolan. Observationstillfällena och 

intervjuerna kommer att dokumenteras med ljudupptagning och anteckningar. 

För tydlighetens skull vill vi poängtera att vi inte avser att fotografera eller filma, 

varken barn eller vuxna. Den data vi samlar in kommer bara att användas för 

denna studie och allt material kommer att förstöras då vårt examensarbete blivit 

godkänt. 

 

Vi vill även informera barnens vårdnadshavare om vår studie och vi behöver få 

deras samtycke till att deras barn finns med i undersökningen. Kommer ni i 

arbetslaget eller delar av arbetslaget fram till att delta i vår studie lämnar vi ett 

informationsblad till er att dela ut till barnens vårdnadshavare och vi vore 

väldigt tacksamma om vi då kunde få hjälp att samla in svarstalongen. 

 

Ni får gärna kontakta oss om ni har några frågor. 



 

 

 

Vi ser gärna att ni svarar på detta mail så vi får en bekräftelse både på att 

informationen nått fram och om ni vill delta eller inte. Hör vi inget från er 

kommer vi ta ytterligare kontakt via telefon fredag förmiddag den xx xxxx, om 

denna tid inte passar föreslå gärna en ny tid. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Anna Johansson,   xxx-xxx xx xx, anjoxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 

Annika Wennberg, xxx-xxx xx xx, anvexxxx@xxxxxx.xxxx.xx 

  



 

 

 

BILAGA 5: Förfrågan till vårdnadshavare  
Sundsvall 2016-xx-xx 

Hej! 

 

Vi heter Anna Johansson och Annika Wennberg och går sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet i Härnösand. Som avslutning på 

våra studier ska vi genomföra ett mindre forskningsprojekt, vårt examensarbete. 

Personalen på er avdelning samtycker till att vi genomför studien här hos er. 

Det vi behöver nu är ett godkännande från Er vårdnadshavare för att kunna 

genomföra studien. 

 

I vår studie är vi intresserade av att undersöka den delen av pedagogens arbete 

som handlar om barns inflytande. Genom att observera samspelet mellan 

pedagoger och barnen på avdelningen vill vi få fram hur förskolan arbetar med 

barns inflytande. 

 

Observationerna kommer att ske under några tillfällen under vecka 15, med 

fokus på pedagogernas arbete med era barn. Vi vill tydliggöra att 

observationerna inte på något sätt kommer beröra barnens prestationer, 

personligheter eller beteenden eller annat som kan framstå som känsligt. Det vi, 

som tidigare nämnts, riktar vår uppmärksamhet mot är hur samspelet mellan 

pedagoger och barn ter sig. Observationstillfällena kommer att dokumenteras 

med ljudupptagning och anteckningar. Vi vill poängtera att vi inte avser att 

fotografera eller filma, varken barn eller vuxna. 

 

De barn som inte tillåts delta i undersökningen kommer vi naturligtvis inte att 

observera eller ta med i vårt material. 

 

Vi följer de etiska principer som gäller för svensk forskning. Vetenskapsrådets 

forsknings etiska principer innebär att deltagandet är helt frivilligt, berörda 

parter i undersökningen kan när som helst avbryta sin medverkan. Det här 

gäller även oss och vi kommer vara uppmärksamma och lyhörda inför barnens 

uttryck, noterar vi att barnen blir obekväma av vår närvaro väljer vi att avbryta 

det observationstillfället. Alla som deltar i studien kommer behandlas 

konfidentiellt, allt material kommer avidentifieras vilket innebär att vi kommer 

använda fiktiva namn på barnen, pedagogerna och förskolan. Den data vi 

samlar in kommer enbart att användas för denna studie och allt material 

kommer att förstöras då vårt examensarbete blivit godkänt. 

 

Vi behöver nu ett skriftligt samtycke från Er att ert barn deltar i denna 

undersökning, därför ber vi er besvara nedanstående svarstalong och att ni 

lämnar den till pedagogerna på avdelningen senast fredagen den xxx. 

Ni får gärna kontakta oss om ni har några frågor. 

  



 

 

 

Med Vänliga Hälsningar   

Anna Johansson, xxx-xxx xx xx, anjoxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx   

Annika Wennberg, xxx-xxx xx xx, anvexxxx@xxxxxx.xxxx.xx  

 

 

Lämnas åter till förskolan snarast 

o   Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i denna undersökning 

o   Jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn deltar i undersökningen 

Barnets namn:_________________________________________________________ 

 

Ort och 

datum:_______________________________________________________________ 

Vårdnadshavarens 

underskrift:___________________________________________________________ 

 


