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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur barn upplever sin vistelse i förskolan utifrån tre 

teman; demokrati/ inflytande, lärande och trygghet. Undersökningen har skett genom att 

intervjua fem barn i femårsåldern. Med hjälp av värdepedagogiska teorier och John Deweys 

skrifter har barnens tankar kring inflytande i förskolan, lärande i förskolan och rädsla i 

förskolan analyserats. Resultatet av studien påvisar att barnen upplever att de har lite 

inflytande i förskolan. De sätter lärande i samband med dels läs och skrivförståelse och dels 

som något som sker i lek. Barnens rädsla på förskolan knyts samman med förskolans fysiska 

miljö samt med fysiskt våld. 

 

Nyckelord: Barns perspektiv, förskola, demokrati, inflytande, lärande 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to investigate how children are experiencing their stay in kindergarten 

based on three themes; democracy / influence, learning and safety. The survey was done by 

interviewing five children who were five years old. With the help of value pedagogic and 

John Dewey's writings the children's thoughts about their influence in pre-school, learning in 

preschool and fear in preschool were analyzed. The results of the study demonstrate that the 

children feel they have little influence in preschool. They put learning into practices like 
reading and writing and as something that happens while playing. Childrens fear at the 

preschool are tied together with preschool physical environment and with physical violence. 

 

Keywords: Childrens perspective, pre- school, democracy, influence, education  
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1 Inledning 
 

 

Mitt huvudsakliga syfte med denna studie är att få en inblick i hur barn tänker om att vara i 

förskolan. Flera av barnen tillbringar lika många eller fler timmar på förskolan som en 

heltidsarbetande pedagog. Förskolan blir som barnens arbetsplats. Här bygger de sociala 

relationer och följer rådande normer. Enligt Skolverket (Skolverket, 2011) ska all verksamhet 

som sker i Sveriges förskolor utgå ifrån den läroplan som Sveriges riksdag varit med och 

utformat. Läroplanen betonar vikten av att noga följa upp det pedagogiska arbetet genom 

kontinuerliga dokumentationer och utvärderingar. För att förskolan till fullo skall kunna 

erbjuda varje enskilt barn lika goda möjligheter till lärande och utveckling så krävs det en 

inblick i den egna verksamheten (ibid.). Barn har tankar och erfarenheter om förskolan utifrån 

deras erfarenheter. Ingen annan än dem vet hur det är att vara barn och gå i förskolan. Deras 

perspektiv är viktigt att lyfta fram vid utvecklandet och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten. Åberg (Åberg & Lenz Taguchi, 2005)  lyfter frågan hur/ på vilket sätt vuxna 

lyssnar på barnen. Begreppet ”hörstyrka” används av Åberg för att beskriva vuxnas förmåga 

att lyssna till barnen. En god ”hörstyrka” är, enligt Åberg, en förutsättning i grundandet av en 

demokratisk förskola (ibid.). Bae (2009) och Lindahl (2005) betonar vikten av självrannsakan 

och reflektion hos de vuxna som arbetar i förskolan kring hur man bemöter barnen.  

Jag använder mig av tre huvudteman i uppsatsen;  

 Demokrati och inflytande 

 Lärande 

 Trygghet 

Dessa teman har jag utverkat utifrån förskolans läroplan. Förskolan ska sträva efter att 

uppfylla de mål som läroplanen anger. De som ska gagnas av detta är de barn som vistas på 

förskolan varpå det känns viktigt att synliggöra deras röster. Demokrati och inflytande handlar 

om huruvida barnen upplever att de får vara med och påverka det som sker på förskolan, får 

de bestämma om något och i så fall vad. Lärande handlar om barnens uppfattning om lärande, 

upplever de att de lär sig något på förskolan. Trygghet handlar om huruvida barnen känner sig 

rädda för något när de är på förskolan. Jag inleder med att berätta om förskolans ansvar 

gentemot de barn som vistas där för att påvisa att det i Sverige finns fastställda riktlinjer för 

vad barnen ska erhålla i förskolan. Riktlinjer som kan sättas i samband med de tre 

huvudteman som jag tidigare nämnt. 

Jag kommer i följande kapitel att beröra barns rättigheter i samhället utifrån 

barnkonventionen. Jag kommer också att påvisa vad förskolans läroplan samt forskning säger 

om barns inflytande, lärande och trygghet.  

 

 

1.1 Barns rättigheter 
 

Syftet med detta kapitel är att belysa vilka rättigheter barn har. Dels utifrån ett internationellt 

perspektiv med hjälp av FN:s Barnkonvention men även ur ett nationellt perspektiv med hjälp 

av förskolans läroplan; Lpfö 98. Förskolans läroplan anger de mål som förskolan ska sträva 

efter. Det kan vara viktigt att känna till dessa mål för att se det ansvar förskolan har att 
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tillhandahålla en miljö som främjar barns inflytande, lärande och känsla av trygghet. Kapitlet 

berör också lite kortfattat hur pedagoger kan stärka barns känsla för demokrati, etik och 

kunskapsinhämtning. 

 

 

1.1.1 Barnkonventionen 

FN:s barnkonvention är till för att stärka och skydda barns rättigheter i samhället. Enligt 

barnkonventionen har alla barn rätt till en egen identitet och att bli lyssnad till. Barnet har rätt 

att fritt uttrycka sina tankar och åsikter. Barnet skall skyddas mot alla former av våld och 

övergrepp. Barnets utbildning skall medverka till att stärka barnets förståelse för mänskliga 

rättigheter, sin egen identitet och naturmiljön. Utbildningen ska även förbereda barnet för att 

bli delaktig i ett samhälle som präglas av jämlikhet och tolerans. Alla barn är lika mycket 

värda (UNICEF, 2014). 

 

 

1.1.2 Lpfö 98 

Skolverket har i uppdrag från Sveriges regering att tillgodose landets förskolor med mål och 

riktlinjer rörande den pedagogiska verksamheten. De är dessutom ansvariga för förskolans 

utveckling inom ämnesspecifika områden. Skolverket gör regelbundna uppföljningar och 

kvalitetsgranskningar av landets förskolor för att säkerställa att de följer och uppfyller de 

riktlinjer och mål som rådande styrdokument fastställt (Skolverket, 2013). All verksamhet 

som sker i Sveriges förskolor skall utgå ifrån den läroplan som Sveriges riksdag varit med och 

utformat. Den senaste utgåvan reviderades 2010 och innehåller mål och riktlinjer rörande den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. Läroplan för förskolan (Skolverket, Lpfö 98: 2010, 

2011) betonar vikten av att noga följa upp det pedagogiska arbetet genom kontinuerliga 

dokumentationer och utvärderingar. Vidare nämns för att förskolan till fullo skall kunna 

erbjuda varje enskilt barn lika goda möjligheter till lärande och utveckling så krävs det en 

inblick i den egna verksamheten. Vilka möjligheter till lärande och utveckling som förskolan 

tillhandahåller samt vilken hänsyn som tas till barnets tidigare erfarenheter är några av de 

saker som poängteras. Andra saker som lyfts i förskolans läroplan är huruvida förskolan låter 

barnen själva ha något inflytande i verksamheten, om barnens intressen tas tillvara och om de 

upplever sin vistelse på förskolan som positiv och meningsfull. Dessa utvärderingar är enligt 

Lpfö 98 viktiga för att förskolan skall kunna utforma sin verksamhet så att den tillhandahåller 

de bästa förutsättningarna till lärande och utveckling för barnen. Läroplanen påpekar också att 

barnen ska uppleva att det känns tryggt att gå till förskolan och att det är roligt att vara där 

samt att det yttersta ansvaret för att förskolans verksamhet bedrivs enligt läroplanens riktlinjer 

vilar på förskolechefen. Lpfö 98 beskriver att det är förskolechefen som ser till att 

verksamheten utvecklas och utformas efter rådande förutsättningar och som har ett ansvar att 

erbjuda möjligheter till ytterligare kompetenshöjning hos förskolans personal så att de på ett 

adekvat sätt kan utföra sitt arbete (Skolverket, Lpfö 98: 2010, 2011).  
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1.1.3 Demokrati 

 

Lpfö 98 (Skolverket, Lpfö 98: 2010, 2011) nämner att förskolan lutar sig emot demokratiska 

värden och att verksamheten har i uppdrag att se till att varje enskilt barn tillgodogör sig dessa 

demokratiska värderingar. Enligt Lpfö 98 ska förskolan medverka till att barnen inhämtar 

förståelse kring att alla människor har samma värde och lika rättigheter. Vidare påvisar Lpfö 

98 att alla människor har rätt till liv och till frihet, samt att förskolan bör uppmuntra barnen att 

visa solidaritet med de som är svaga och utsatta. Lpfö 98 betonar även att verksamheten i 

förskolan bör belysa vikten av att vara medmänniska, att visa empati och förståelse inför 

varandra och sin miljö. Enligt Lpfö 98 är det viktigt att de pedagoger som arbetar med barnen 

agerar som goda förebilder så att barnen kan utveckla en hänsyn inför dessa värderingar samt 

få insikt i vad de betyder i praktiken. Dessutom betonar Lpfö 98 att förskolan bör införliva 

demokratiska värden i arbetet med barnen (ibid). Åberg (Åberg & Lenz Taguchi, 2005) 

påtalar vikten av att göra barnen delaktiga i beslut som rör deras vardag i förskolan. Enligt 

Åberg bör barnen få möjlighet att gemensamt diskutera och fatta beslut rörande regler och sätt 

att vara i förskolan. Detta för att barnen ska inhämta förståelse kring vad demokratiska 

förhållningssätt innebär (ibid.). Detta är något som också Lindahl (2005) anser vara viktigt för 

utvecklandet av barns förståelse kring demokratiska principer. 

 
 

 

1.1.4 Lärande och trygghet 

 

Enligt Lpfö 98 (Skolverket, Lpfö 98: 2010, 2011) ska förskolan vara startsträckan mot ett liv 

av lärande. Barnen skall uppleva att det är roligt att vistas på förskolan, de ska känna att de 

blir uppmärksammade och att deras behov av trygghet tillgodoses. Lpfö 98 nämner att för att 

främja barnens utveckling mot ansvarstagande och delaktiga samhällsmedlemmar skall 

förskolan samarbeta med barnens hemmiljö. Barnens individuella erfarenheter och 

bakgrunder påverkar deras meningsskapande och förståelse, något som förskolan måste ta 

hänsyn till. Vidare poängterar Lpfö 98 att förskolan skall tillvarata varje individuellt barns 

kulturarv och lyfta fram det samt ge barnen en insikt i att det finns flera olika sätt att leva på. 

Lpfö 98 påtalar också att förskolan bör uppmuntra barnen till att bli aktiva kunskapssökare. 

Enligt Lpfö 98  bör barnen ges tillfälle att reflektera över olika frågor och själva söka svaret 

på dessa. Lpfö 98 beskriver även att förskolan skall medverka till att barnens förmåga till 

kommunikation och social interaktion stärks. Med hjälp av lek i lärandeprocesser stärks 

barnets problemlösningsförmåga, sätt att kommunicera, engagemang och fantasi. I leken 

erhåller barnet ett verktyg att uttrycka sig med samt att bearbeta sina erfarenheter och känslor 

med. Enligt Lpfö 98 bidrar leken till ett lustfyllt lärande hos barnet och är en viktig 

komponent i barnets lärandeprocess samt att förskolan kan arbeta tematiskt för att erbjuda 

barnet en varierad och meningsfull inlärning. Dessutom påvisar Lpfö 98 att verksamheten bör 

genomsyras av ett samarbete kring inlärningen, dels mellan barn och vuxna men även barnen 

emellan. Lpfö 98 betonar att barnens förmåga till en god självkänsla och till att känna sig 

kompententa bör stärkas (ibid.). Åberg (Åberg & Lenz Taguchi, 2005) påtalar vikten av att 

pedagoger ständigt lyssnar och observerar vad barnen gör i förskolans miljö. Först när 

pedagogen uppmärksammar barnens åsikter och handlingar kan en stimulerande miljö som 

uppmuntrar barnens kunskapssökande och samverkan med varandra utformas (ibid.). Lenz- 
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Taguchi (Åberg & Lenz Taguchi, 2005) påvisar att demokrati och etik är något som blir till i 

handlingar, de är ej konstanta. Enligt Lenz- Taguchi skapar pedagoger och barn tillsammans 

demokrati och etik i förskolan genom vardagliga handlingar i förskolan (ibid.). 

 
 

1.2 Disposition 

 
Kapitel 1 belyser barns rättigheter och läroplanen för förskolan. Det ger även en kort 

beskrivning av syftet med studien samt vilken metod som använts. 

Kapitel 2 avhandlar begreppet barns perspektiv och tillvägagångssätt vid forskning med barn. 

Kapitel 3 beskriver vetenskapliga teorier om demokrati, lärande och trygghet. 

Kapitel 4 ger en beskrivning av metod och tillvägagångssätt. 

Kapitel 5 redovisar det resultat som erhållits och avslutas med en analys av resultatet. 

Kapitel 6 reflekterar över resultatet ur ett personligt perspektiv samt ger förslag på vidare 

forskningsområden. 
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2 Bakgrund 
 

Föregående kapitel berörde förskolans och pedagogers ansvar att stärka barns rätt till 

inflytande, lärande och att känna sig trygga i förskolan. Följande kapitel ger en beskrivning av 

begreppet barns perspektiv och det ges exempel på olika forskningsförfaranden. Att forska om 

barns perspektiv innebär höga krav på tillvägagångssätt och etiska överväganden. Det finns 

olika metoder att tillgå och olika förhållningssätt kring hur forskningen bör bedrivas.  
 

 

2.1 Barns perspektiv 
 

Syftet med det här kapitlet är att klargöra vad begreppet barns perspektiv innebär, detta 

genom att ge exempel på vad tidigare forskning skrivit om barn och deras perspektiv på sin 

omvärld.   

Begreppet barns perspektiv granskas dels utifrån barnet själv men även i relation till vuxna 

och till förskolan. 

 
 

2.1.1 Barnet 
 

Johansson (2003) nämner att barnperspektiv kan handla om huruvida barnets erfarande om sin 

livsvärld synliggörs eller förblir osett för de vuxna. (ibid.) Nutbrown & Clough (2009) anser 

att barn redan från födseln är medborgare, kapabla till uttryckande av åsikter i ärenden som 

rör dem och deras liv. Enligt Nutbrown & Clough har barn rätt att göra sin röst hörd och att 

bli lyssnade till och det är nödvändigt att efterfråga barns åsikter i situationer som rör dem. 

Nutbrown & Clough anser dessutom att barn har rätt till att vara deltagare och inte 

forskningssubjekt i studier som inbegriper dem. (ibid.) Einarsdóttir (2007) beskriver en syn på 

barn som kompetenta medborgare med egna perspektiv på saker och ting. Barnet ses som en 

individ med rätt att bli lyssnad till. Einarsdóttir (2007) nämner också två perspektiv att se på 

barnen; ett sociologiskt och ett postmodernistiskt. I det sociologiska perspektivet ses barnet 

som sociala aktörer. Det har ett eget värde med egna rättigheter. I det postmodernistiska 

perspektivet ses barnet som kunniga, kompetenta och starka samhällsmedborgare. Barnet är 

experten på sitt eget liv, det har kunskap om och perspektiv på sina egna erfarenheter.(ibid.) 

 
 

2.1.2 Den vuxne och barnet 
 

Enligt Johansson (2003) innebär barnperspektiv att som vuxen kunna sätta sig in i barnets 

erfarenheter, avsikter och meningsskapande. Förmågan att inta ett barnperspektiv grundar sig 

på vilket perspektiv den vuxne innehar och kan sättas i samband med maktutövande. 

Johansson påtalar att i mötet mellan pedagogen och barnet är det barnet som är i underläge. 

En pedagog närmar sig kanske barnet med intentionen att barnet skall lära sig något. Således 

sker ett ställningstagande från den vuxnes sida hur man skall värdera barnets handlingar. 

Något som kan bidra till att det inte alltid är möjligt att se och lyssna till barnets perspektiv. 
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Johansson ställer sig frågan vad pedagogerna skall göra med sina insikter om barns 

perspektiv? Samt om det är eftersträvansvärt och ens genomförbart att alltid följa barnens 

perspektiv? Johansson anser att pedagogen bör granska företeelser utan värdering, på så vis 

kan barnens erfarelser om sin livsvärld synliggöras. Johansson ger också olika exempel på hur 

pedagoger närmar sig barns perspektiv;  

 För vissa pedagoger är det viktigt att barns perspektiv tas i beaktande men barnens 

perspektiv är inte dominerande. Istället handlar det om ett accepterande inför 

varandras synsätt.  

 Andra pedagoger anser att det är viktigt att förstå barns perspektiv men även att 

barnens perspektiv får möta pedagogernas. I konflikten som uppstår då dessa 

perspektiv möts sker ett lärande hos barnen att det inte alltid blir som de önskar.  

 I ett annat pedagogiskt synsätt anses att barns perspektiv inte behöver närmas då 

barnens uppgift är att följa rådande regler och riktlinjer (ibid.). 

 

 

2.1.3 Förskolan och barnet 
 

Nutbrown & Clough (2009) påtalar i sin studie om hur barn inkluderas i förskolans 

verksamhet att barn har sina egna tankar om delaktighet i olika sammanhang. Att inkludera 

barn i situationer som rör dem skapar (enligt Nutbrown och Clough) en positiv känsla hos 

barnen av tillhörighet och att man är viktig för förskolans verksamhet. Nutbrown & Clough 

nämner även att det med hjälp av läroplaner och pedagogiska praktiker går att stärka barnens 

självkänsla och identitet så att de upplever sig som delaktiga aktörer. Nutbrown & Clough 

anser att lyssna till barnens röster, i forskning om barns perspektiv på hur de inkluderas i 

förskolans verksamhet, är väsentligt för att få kunskap om barnens tankar. De poängterar att 

det behövs forskning om förskolans inkluderande verksamhet för att kunna utveckla och 

stärka den (ibid.). 

 

 

2.2 Att forska om barns perspektiv 
 

Att forska om barns perspektiv innebär höga krav på förfaranden och etiska överväganden. 

Det finns olika metoder att tillgå och olika förhållningssätt kring hur forskningen bör 

bedrivas. Enligt Johansson (2003) kan en person som forskar kring barnperspektiv närma sig 

barnet utan att värdera dess beteende då syftet är att söka kunskap om barnet. Att ha en närhet 

till barnets perspektiv blir således en förutsättning enligt Johansson. Det är svårt att till fullo 

förstå saker och ting ur barns perspektiv då den information som fås från barnet kan tolkas på 

många olika vis. Således blir barns perspektiv mångfacetterat och sammanbundet med många 

olika dimensioner och miljöer (ibid.). Vid forskning med barn kan metoder såsom 

observationer, intervjuer och aktiviteter där barnen själva är aktiva forskare tillgås. 

Einarsdóttir (2007) påtalar att i forskning med barn är intervjuer och observationer de mest 

förekommande metoderna Einarsdóttir ger exempel på två olika intervjumetoder; individuell 

intervju och gruppintervju. Barnen kan vara engagerade med något under samtalet, till 

exempel att rita eller bygga med lera. Under gruppintervjuer ger Einarsdóttir förslag på att tre 

barn i en grupp är ett lagom antal. Att vara i grupp är något som barn i förskolan är vana vid, 
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deras lärande och åsiktsbildande sker i interaktion med andra barn. Genom att barnen 

diskuterar med varandra och hjälper varandra med svaren blir de delaktiga i 

intervjusituationen. Att vara i en grupp ger barnen mer trygghet i och med att de får sällskap 

av en vän. Att vara själv med en vuxen kan kännas främmande för barnet (ibid.).  Enligt 

Johansson (2003) synliggör observationer interaktionen mellan barnet och andra barn samt 

barnet och den vuxne. Med hjälp av observationer kan en överblick över rådande sociala 

strukturer samt nyttjande av förskolans fysiska miljö erhållas. Något som Johansson anser kan 

vara till hjälp vid planering och utvärdering av förskolans verksamhet (ibid.). Enligt 

Markström & Halldén (2009) bör forskaren ta hänsyn till barnens privatliv och till barnens 

vilja att delta i forskningsprocessen (ibid.). 

Barns egna föremål och aktiviteter kan också ligga till grund vid forskning om barn. Det ger 

möjlighet att bjuda in barnet i forskningsprocessen genom att barnen själva får bidra med stoff 

till studien. Einarsdóttir (2007) nämner att barns teckningar kan utgöra data i forskning. 

Teckningarna ger en inblick i barnens tankar. Genom att lyssna till barnens egna förklaringar 

kring vad de ritar erhålls en mer korrekt bild än om den vuxne skulle försöka tolka 

teckningens innebörd. Fokus är således inte på teckningen i sig utan på barnets berättelse om 

den. Slutligen ges exempel på hur barnens fotografier av sin förskolemiljö kan synliggöra 

deras tankar kring den. Att låta barnen få ansvar för en kamera och följa med dem på en, av 

barnen, guidad tur runt förskolan ger barnen tillfälle att dokumentera vad de gillar/ ogillar, 

vad som är viktigt för dem samt vad de gör på förskolan. När bilderna framkallats kan, vid 

samtal om bilderna, ytterligare information om barns perspektiv på sin miljö erhållas. Således 

blir det fotografiet som styr intervjuns innehåll och barnets perspektiv blir i fokus. Genom 

användning av kvalitativa forskningsmetoder och olika metoder att samla in data kan 

information om barns perspektiv insamlas. Barn har värdefull och användbar information att 

ge och de är pålitliga informanter (ibid.). 
 

 

2.3 Syfte  
 

Mitt huvudsakliga syfte med denna studie är att få en inblick i hur barn tänker om att vara i 

förskolan. Jag vill utforska demokrati, lärande och trygghet i förskolan ur barnens perspektiv. 

Dessa tre aspekter utgör fundamentet i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) och jag 

undrar hur barnen själva upplever dem i sin förskola. 
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2.4 Frågeställning 
 

Min huvudfråga som ligger till grund för studien är: 

 Hur upplever några intervjuade barn sin vistelse i förskolan? 

Mina tre underfrågor är: 

 Hur upplever de intervjuade barnen demokrati i förskolan? 

 Hur upplever de intervjuade barnen lärande i förskolan? 

 Finns det något som de intervjuade barnen är rädda för i förskolan 

Barnens uppfattning om demokrati sätts i samband med deras upplevelser av inflytande/ 

möjligheter att påverka sin vardag i förskolan. 

Barnens uppfattning om lärande relateras till vad de upplever att de lär sig i förskolan. 

Barnens uppfattning om rädsla i förskolan sätts i samband med trygghet i förskolans miljö. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

 
Hittills har förskolans ansvar att göra barnen delaktiga i verksamheten och skapa 

förutsättningar för lärande samt att erbjuda en trygg miljö avhandlats. Begreppet barns 

perspektiv har preciserats och det har getts exempel på forskning inom området. Följande 

kapitel kommer att behandla hur värdepedagogiken och John Deweys teorier kan sättas i 

samband med begreppen demokrati, lärande och trygghet.  

 

3.1 Värdepedagogik 
 

Inom värdepedagogiken betonas meningsskapandet hos barnen som en väsentlig del i arbetet 

med värdegrundsfrågor. Med hjälp av litteratur och gemensamma samtal skall elever 

introduceras till de gemensamma värden som samhället och läroplaner bygger på.                

Thornberg (2006) beskriver hur värdepedagogiken sätts i samband med skolans och 

pedagogens effekt på elevernas moraliska fostran och kan indelas i två olika inriktningar, 

traditionell och progressiv.                                                                                                                                                    

Den traditionella inriktningen utgår från skolan som kunskapsförmedlare av samhällets kultur 

och vedertagna värden. Den främjar en auktoritär ledarstil med en rak undervisning där 

uppmaningar i kombination med uppmuntran och repressalier medverkar till att elevernas 

agerande skall anpassas efter de samhällsvärden som råder. Eleverna skall bli goda 

medborgare med uppgift att bevara rådande samhällsordning. Den progressiva inriktningen 

betonar meningsskapandets roll inom värdepedagogiken. Pedagogerna ses som moraliska 

förebilder då deras beteende gentemot elever och varandra anses vara mer fostrande än 

undervisningen i sig. Elevernas tankeprocess skall stödjas genom deltagande i diskussioner 

kring diverse etiska problem. Detta perspektiv anser författaren kan härröras till bland annat 

John Deweys pedagogiska teorier. Förutom dessa två huvudströmningar omnämns en tredje, 

den kritiska strömningen. Den innefattar bland annat den så kallade ”dolda läroplanen”. 

Omedvetet formas barn och elever utifrån de outtalade normer och värden som råder inom 

skolan. Deras moraliska fostran sker med hjälp av disciplinering och det är skolan själv som 

avgör vilka beteenden som anses vara önskvärda.                                                                           

Dessutom påtalas även hur begreppet ”värden” används för att beskriva sådant som upplevs 

som rättrådigt eller värt att kämpa för. Dessa värden styr det mänskliga beteendet, utifrån de 

övertygelser eller anledningar som råder. Värden kan även ses som sociala processer då de 

kan ingå i sammanhang med många sociala aktörer, där de antingen vidhålls eller genomgår 

förändringar.                                                                                                                         

Vidare omnämns hur normer utgör riktlinjer för hur medborgarna i ett samhälle bör leva och 

vara, som en del i främjandet av den mänskliga samexistensen. Normer kan förmedla 

önskvärda värderingar kring handlingar av olika slag. Uttrycket ”formella normer” används 

om de föreskrifter som är fastslagna och nedtecknade på papper. ”Informella normer” berör 

de outtalade villkor som styr människors handlingar i det vardagliga livet. Dessa kan ses som 

självklara och tillämpas automatiskt, utan vidare eftertanke. Författaren belyser också hur 

”den personliga domänen” påverkar en individs handlingar utifrån dennes egna preferenser 

och åsikter (Thornberg, 2006). 
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3.1.1 Demokrati 
 

Zackari & Modigh (2000) poängterar vikten av att den kunskap som eleverna inhämtar i såväl 

skola som förskola kan sättas i samband med mänskliga värden. Dels i ett individuellt 

sammanhang men även i ett samtida. Skolan skall tillsammans med eleverna utforma 

gemensamma stadgar för eftersträvansvärda värderingar. Det är viktigt att skolan tar till vara 

på barns inneboende kunskap och livserfarenhet, samt att skolan låter barnen komma till tals. 

”Ideal utan handling skapar ingen demokrati”. Ord är bara ord, för att kunna handla behövs 

det insikt, engagemang och kunskap om vad som skall åstadkommas. Vidare omnämns att 

värdegrundsarbete är en pedagogisk uppgift. Personal och ledare inom skolans värld bör vara 

kompetenta samt inneha kunskaper om ämnet för att kunna införliva det i den pedagogiska 

verksamheten. Skolans styrande organ bör erbjuda pedagoger rätt förutsättningar så att de kan 

erhålla den kunskap och kompetens som behövs för att på ett adekvat sätt kunna arbeta med 

värdegrundsfrågor. Dessutom bör möjligheter ges att kunna arbeta långsiktigt och målinriktat 

med dylika frågor. Arbetslaget är viktigt, där kan pedagoger tillsammans reflektera över 

värdegrundsarbetet. Författarna belyser att de vuxna i skolans skall vara förebilder för barnen. 

Genom den vuxnes eget agerande uppstår referensramar för barnet (Zackari & Modigh, 2000, 

ss. 6-7,54-55,58). 

 

 

3.1.2 Lärande 
 

Lifmark (2010) talar om termen värdegrundsarbete som en metod där målet är att elevernas 

fostran skall influeras av den värdegrund som skolan erhållit. Dessutom påtalar författaren 

vikten av att särskilja metod och mål i värdegrundsarbetet. Diskussion och gestaltning av 

värdegrunden ses som metoder varpå undervisningen om värdegrundsfrågor kan ses som 

målet. Det är skolans personal som själva tolkar och väljer ut de komponenter ur texten som 

de anser är viktiga att förmedla vidare. Termen är synonym med det arbete personalen i 

skolan utför, det ingår inte i forskningssammanhang (Lifmark, 2010, ss. 52,59). Thornberg 

(2004) introducerar begreppet värdepedagogik som en motvikt till termen värdegrundsarbete. 

Författaren anser att begreppet värdepedagogik bättre speglar arbetet med normer och värden 

utifrån läroplanens riktlinjer än vad termen värdegrundsarbete gör. Värden kan se olika ut för 

olika individer, den egna uppväxten och livserfarenheten är faktorer som medverkar till en 

individs livssyn. Pedagogers arbete med läroplanens värdegrund kan lätt genomsyras av dessa 

personliga förhållningssätt varpå pedagogens egna värderingar och normer påverkar arbetet. 

Därigenom belyser författaren de negativa aspekterna med termen värdegrundsarbete. Således 

är begreppet värdepedagogik ej allmänt vedertaget utan det förklaras såsom en del av det 

pedagogiska arbetet där eleverna uppmuntras till att utveckla önskvärda moraliska och 

politiska värden utifrån de riktlinjer som läroplanen ger. Det är ett begrepp där den 

pedagogiska forskningen av värdegrundsarbete kan samlas under (Thornberg, 

Värdepedagogik, 2004). 

 
  



 

14 

 

3.1.3 Trygghet 
 

Colnerud & Thornberg (2003) lanserar begreppet ”värdepedagogik” i arbetet med 

värdegrundsfrågor. I detta begrepp ingår teorier och forskning kring värdegrunden samt olika 

pedagogiska förfaranden rörande lärande och reflektion kring normer och värden. Dessutom 

omnämner de “the Child Development Project
1
” som ett medel i utvecklingen utav elevers 

moraliska förhållningssätt gentemot såväl människor som omvärlden. Genom praktiska 

erfarenheter skall eleverna inhämta förståelse kring vad socialt ansvar innebär. De får även 

lära sig att respektera och måna om varandra samt vara delaktiga i utformandet av de värden 

och normer som bör råda inne i klassrummet. Inför en arbetsuppgift diskuterar lärare och 

elever tillsammans vilket syftet med uppgiften är. Detta för att eleverna skall erhålla en insikt 

i kring vad det är som de skall göra. Efter en avslutad uppgift reflekterar lärare och elever 

tillsammans över vad de har arbetat med. Detta för att eleverna till fullo skall förstå meningen 

med vad de har gjort. Elevernas förståelse av varför de gör som de gör är ses som väsentligt 

för deras utveckling av moral. Utbildningen bör även anpassas efter elevernas förutsättningar. 

Enligt ”the Child Development Project” kan barnens sociala medvetenhet stimuleras genom 

användandet av litteratur i undervisningen. Litteraturen belyser olika moraliska perspektiv och 

tillhandahåller arbets- och diskussionsmaterial. Detta ger eleverna möjlighet att relatera till 

litteraturens innehåll utifrån såväl egna erfarenheter som andras (Colnerud & Thornberg, 

2003). 

  

 

3.2 John Dewey 
 

För Dewey (1997) har den sociala miljön betydelse för barns utveckling. De lär sig av 

varandra och normer förs över från de äldre till de yngre. Det är viktigt att känna till syftet 

eller målet med det som görs för att handlingar ska kunna anpassas efter vad som skall 

uppnås. Kommunikation individer emellan är viktigt för att stärka gemenskapen och 

inhämtandet av olika erfarenheter i gruppen. Miljön har betydelse för barnens 

kunskapsinhämtning. En planerad miljö bidrar till att främja lärandet och inhämtandet av 

värden och normer. En god atmosfär i skolan samt att föregå med gott exempel har större 

inverkan på barnens beteende än att sätta upp regler och förbud (ibid.).  

 

3.2.1 Demokrati  
 

Dewey (1997) betonar det sociala livet betydelse för utveckling. Inom den sociala gruppen 

och i samhället lever kunskaper och normer vidare med hjälp av överföring från de gamla till 

de unga. Det är så samhället lever vidare trots att individer med kunskap dör. Utbildning är 

viktigt för att samhällets fortlevnad. Att vara medveten om och arbeta för det gemensamma 

målet gör att individen kan anpassa sina handlingar så att dessa bidrar till att uppfylla de 

fastställda målen. Det är så samhället bildas. Vidare anser Dewey (1997) att det genom 

kommunikation individer emellan uppstår gemenskap i samhället, det bidrar även till 

uppkomsten av gemensamma referensramar. När individer har kännedom om vilket mål de 

strävar emot kan de också utforma sina handlingar så att dessa går i linje med det uttalade 

                                                           
1
 Child Development Project: Utvecklat av Solomon, Solomon, Watson, Battisch med flera. 
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målet. I kommunikation får individer ta del av varandras tankar och känslor. Detta leder till 

nya och utvidgade erfarenheter varpå kommunikation kan ses som bildande. I 

kommunikationen mellan individer sker ett utbyte av tankar och känslor, något som leder till 

utvidgade erfarenheter och ett ömsesidigt influerande på varandras erfarenheter. Vid 

förmedlande av erfarenheter behövs de först formuleras och därefter studeras utifrån andras 

perspektiv. Genom detta förfarande kan således individers erfarenheter införlivas med 

varandra. Genom att vara fysiskt överlägen någon eller att vara en auktoritet uppstår en 

maktobalans. Istället för bildandet av en social grupp där individernas gemensamma intressen 

leder mot samma mål uppstår två subgrupper- de som bestämmer och de som blir bestämda 

över. Något som leder till svårigheter att bilda en gemenskap i gruppen (ibid.). 

 
 

3.2.2 Lärandets förutsättningar 
 

Enligt Dewey (1997) handlar utbildning om att vårda, fostra och bilda individer. Det är viktigt 

att planera utbildningsmiljön då den bidrar till att påverka elevens känslor och perspektiv. 

Miljön kan sättas i samband med sammanhang och ändamål. Faktorer som kan påverka 

planeringen av miljön är de sociala relationernas uppbyggnad, vilka värderingar som skall 

främjas eller vilka beteenden som är önskvärda. Den verkliga miljön består av de saker som 

individer anpassar sig efter. Miljön kan också översättas till de villkor som främjar eller 

hindrar de verksamheter som skall bedrivas där. Kunskapsförmedling är en fysisk process där 

språket är det viktigaste instrumentet för inlärning. Genom att använda ljud på ett visst sätt 

ger man dem mening. Dewey (1997) ger exempel på hur ord som sätts i samband med en 

aktivitet skapar mening hos barn och medverkar till gemensamma erfarenheter och idéer. 

Skolan har i uppgift att tillhandahålla en förenklad miljö för de unga genom att bland annat 

sålla ut nödvändiga kunskaper som de unga skall lära sig. Genom att i skolan förmedla 

kunskaper som är till nytta för det framtida samhället skall sådant som ej är önskvärt av 

samhället elimineras. Skolan har även i uppgift att erbjuda en social miljö där eleverna får 

möjlighet till utbyte med andra sociala grupper. Genom att i skolan blanda unga från olika 

sociala bakgrunder med varandra uppstår en mer öppen miljö (ibid.). Vidare anser Dewey 

(2004) att skolan är en social arena där eleverna skall ingå i social gemenskap. Tillsammans 

skall elever och lärare utforska och utveckla varje elevs unika egenskaper. Skolan skall spegla 

samhället och det verkliga livet, barnet skall kunna härröra livet i skolan till det liv barnet har 

utanför skolan. Barnets tidigare erfarenheter från sin hemmiljö skall tas tillvara och knytas an 

till de nya erfarenheter barnet får i skolan. För att barnen skall utveckla moral behöver de ingå 

i gemenskaper med andra där teori och praktik förenas. Läraren skall ingå i gemenskapen och 

stimulera barnet att utveckla sina förmågor. Läraren skall föregå med gott exempel och på så 

vis vara en förebild för barnen. Disciplin i skolan uppnås i den atmosfär som råder i det 

sociala klimatet, inte genom läraren i sig. Den verksamhet som bedrivs i skolan skall utgå 

ifrån barnets sociala liv. Allt som barnet gör eller kan grundar sig på sociala erfarenheter 

varpå undervisningen i skolan bör knytas an till dessa. Detta skapar mening för barnet      

(Dewey, Individ, skola och samhälle, 2004). 
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3.2.3 Trygghet 
 

Enligt Dewey (Dewey, 1997) utgör miljön en faktor som påverkar individer omedvetet. Det 

språk som används uppstår ur det sociala behovet och kan möjligtvis läras om men ej 

försvinna helt. I traumatiska situationer kan det ursprungliga språket (modersmålet) komma 

tillbaka. Atmosfären är en viktig beståndsdel i fostrandet av individer. Att ha en god atmosfär 

och föregå med gott exempel är mer verkningsfullt i en god fostran än att ha regler. Sådant 

som tas för givet påverkar vårt sätt att handla och är något som uppstår i interaktion med 

andra. Det är skillnad på miljöer som är utformade för ett specifikt syfte och miljöer som är 

slumpmässiga. En god miljö är anpassad efter barnens behov. Dewey anser även att när 

individer handlar i relation till andra kan de sägas leva i en social miljö. Med detta menas att 

handlingar sker utifrån andras förväntningar, godkännanden och krav på vad som skall göras. 

Det innefattar även att ta hänsyn till andras handlingar och att med eget agerande få andra att 

agera. Den sociala miljön kan bidra till skapandet av handlingsmönster. Vanor kan formas 

genom idog stimulering av vissa handlingar. Goda vanor kan formas hos unga dels genom att 

tillhandahålla tydliga ramar och dels genom att göra dem delaktiga i aktiviteter. Med hjälp av 

tydliga ramar kan vissa handlingar uppmuntras och främjas. Att vara delaktig i det som sker 

är att göra aktiviteternas framgångar och misslyckanden till sina egna. Något som Dewey 

anser skapar en vilja att delta i gruppens strävan mot de för gruppen fastställda mål. När 

individer förstår varandra kan det tolkas som att de i gemensamma aktiviteter delar samma 

förhållningssätt till de objekt och språk som ingår. När gruppen intar samma attityder till de 

mål som skall uppnås och de metoder som skall användas för att nå målen delar de samma 

kunskap och idéer. Våra förhållningssätt påverkar oss, exempelvis så framkallar olika fysiska 

handlingar såsom leenden eller rynkad panna reaktioner. Barn studerar vuxna för att sedan gör 

likadant. Våra vanor är ett resultat av upprepad stimuli och respons, de motiverar och styr oss. 

För att kunna styra våra vanor behöver vi bli uppmärksam på vad som triggar dem och vad 

resultatet blir vid vanemässiga handlingar (ibid, 1997). 
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4 Metod 
 

Jag valde att genomföra intervjuer med barnen då det är den metod som jag anser vara mest 

lämpad för att besvara mina forskningsfrågor med. Intervjuerna har skett individuellt inne på 

förskolan och har dokumenterats med hjälp av en Ipad. Ett färdigt frågeformulär har använts 

men intervjuerna kan ändå ses som semistrukturerade då, i samtalet med barnen, även andra 

frågor har uppkommit under intervjustunden. Vid intervjuer med barn är det barnens egna 

röster som lyssnas till. De får utrymme att fritt uttrycka sig om saker som berör dem.  

Einarsdóttir (2007) beskriver att barnintervjuer kan vara lite annorlunda att genomföra då barn 

kanske inte vet vad som förväntas av dem i intervjusituationen. Barnet kan besitta kunskap 

som det ej är medveten om att det har, barnet kan även inneha en livlig fantasi. Einarsdóttir 

nämner att det då blir upp till forskaren att separera fakta från fantasi utan att på något vis 

nedvärdera vad barnet säger. Istället för intervju kan forskaren tänka att den skall ha en 

konversation med barnet, där barnet får möjlighet att bli lyssnad till (ibid.). Johansson (2003) 

omnämner att vissa aspekter är viktigt att tänka på vid forskning med barn. Dels så är det 

viktigt med kunskap om hur man talar med barn och dels hur man kan bygga upp en kontakt 

med dem. Det är också viktigt att ha en insikt om hur forskningsmetoden kan påverka dessa 

aspekter, såväl positivt som negativt. Johansson påtalar att en forskare kan bjuda in barnen i 

forskningsförfarandet genom att låta dem välja själva om de vill vara med. Forskaren kan 

även delge barnen att de är anonyma samt hur det insamlade materialet skall användas. 

Johansson uppger också att forskaren måste lära känna barnen och bli accepterade av dem för 

att få tillträde till deras livsvärldar. Att observera barnen med hjälp av en kamera kan 

upplevas som kränkande för barnen varvid ett sensibelt och respektfullt förhållningssätt 

gentemot barnen är önskvärt (ibid.). 

 

 

4.1 Urval och avgränsning 
 

Jag har valt att intervjua barn på en förskola där barnen är bekanta med mig sedan tidigare. 

Förskolan har en interkulturell miljö och innefattar 40 barn och sex pedagoger samt en kök- 

och städansvarig. Tre dagar i veckan har barnen gruppverksamhet där de delas in efter ålder. 

Jag har valt att intervjua barn som går i den röda gruppen (födda 2009). Att barnen är bekanta 

med mig är viktigt då det bidrar till en tryggare intervjusituation för dem. Johansson (2003) 

påtalar att en forskare behöver lära känna barnen och ta del av deras värld för att möjliggöra 

ett utbyte med barnen. Det tar tid att bygga upp ett förtroende hos barnen och det krävs både 

psykisk och fysisk närhet för att möjliggöra det. För att få en inblick i barnets värld behöver 

forskaren bli accepterad av barnen (ibid.). Ovan nämnda motiverar mitt val att intervjua barn 

som har träffat mig tidigare. Med tanke på den tid det tar att bygga upp en relation till barnen 

så förefaller mitt val logiskt. Om barnen är bekväma med mig så ökar också möjligheten att 

de vågar dela med sig av sina tankar.  

Detta urval skulle enligt Denscombe (2009) kunna tolkas som ett subjektivt urval. Ett 

subjektivt urval sker genom en noga urvalsprocess där forskaren tar hänsyn till vilka personer 

som har mest betydelsefull information att komma med i relation till det som skall 

undersökas. Detta urval används när det finns en viss förkunskap hos forskaren utav det 

aktuella ämnet som skall studeras. Således väljs de personer ut som är relevanta för 

forskningsområdet (Denscombe, 2009, s. 37). För denna studies del kan ovanstående sättas i 
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samband med att det är barnens egna tankar kring sin vistelse på förskolan som skall 

undersökas. En följd av detta blir då att urvalet inkluderar barn som jag mött i tidigare 

sammanhang, jag har alltså en viss förkännedom om barnen och den förskola de går på.  

 

 

Avgränsning 

 

Studien gör inte anspråk på att ge en generell bild av samtliga förskolebarn i Sveriges tankar 

om sin vistelse på förskolan. Utan det är några utvalda barn på en förskola som får berätta om 

hur de upplever det är att vara på förskolan. Jag har avgränsat mig till en förskola där barnen 

är bekanta med mig sedan tidigare. Jag har även valt att endast intervjua barn i fem- års åldern 

då dessa barn har ett väl fungerande språk. Detta för att underlätta vid intervjusituationen. Det 

blev ett bortfall på tre barn vilket ledde till att det är fem barn av totalt åtta som medverkar i 

studien. Bortfallet berodde på att en vårdnadshavare nekade till att barnet skulle delta. Ett 

annat barn var bortrest. Det tredje barnet behärskar ej det svenska språket till fullo varpå vissa 

språkbarriärer uppstod. 

 

 

4.2 Etiska överväganden 
 

Studien följer Vetenskapsrådets rekommendationer kring forskning inom samhällsvetenskaper 

och humaniora. (Vetenskapsrådet) Inför intervjuerna har jag inhämtat samtycke dels från 

barnens vårdnadshavare men även från barnen själva. Inför undersökningen delades ett brev 

ut till barnens vårdnadshavare (se bilaga 1) där jag bad om tillstånd att få genomföra 

intervjuer med barnen. I brevet berättade jag vem jag är samt att jag skulle skriva en uppsats 

om hur barn upplever att det är att vara på förskolan, kort sagt berättade jag om studiens syfte. 

Därefter beskrev jag hur intervjuerna skulle gå till samt att barnens intervjuer skulle spelas in 

med hjälp av en Ipad. I missivet gavs exempel på vilka frågor som skulle ställas till barnen. 

Jag påtalade även att barnen är anonyma och att deras identitet ej kommer att uppges. Dock 

nämndes att barnens ålder eventuellt kommer att redovisas i examensarbetet. Avslutningsvis 

upplystes vårdnadshavarna om att de närsomhelst kunde avbryta barnets medverkan i studien. 

Eventuellt material som samlats in skulle i sådant fall förstöras och det skulle inte få några 

negativa konsekvenser för dem. 

Det kändes viktigt att fråga barnen om de ville delta och att informera dem om att de inte 

behövde delta om de inte ville. Jag är medveten om att jag som vuxen framstår som en 

auktoritet gentemot barnen men jag hoppas att de barn som deltog gjorde det av fri vilja och 

inte för att de kände sig tvingade. Johansson (2003) påtalar att det är barnets egna villkor som 

är styrande vid samtal. Forskaren bör vara nära barnets perspektiv, såväl med blicken som 

med eventuell kamera. Det är viktigt att var lyhörd inför barnet och respektera dess integritet. 

Vidare anser Johansson att barnet i forskningssituationer hamnar i ett underläge där de har 

begränsad möjlighet att påverka sin medverkan. Detta som följd av att det är vuxna som avgör 

huruvida barnet skall medverka eller ej. Forskaren skall därför visa stor respekt för barnet och 

försäkra sig om att barnet inte upplever situationen som kränkande eller störande. Dessutom 

skall stor hänsyn tas såväl vid insamling av data som vid analys av data (ibid.). 
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Enligt Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet) finns det fyra olika huvudkrav att ta i beaktande 

inom forskning riktat mot. Dessa är ”informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet”;  

 ”Informationskravet” syftar till att forskaren skall informera de personer som deltar i 

studien om syftet med undersökningen. Deltagarna skall även upplysas om vad de 

förväntas bidra med. Deltagarna skall även informeras om att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

 ”Samtyckeskravet” syftar till att deltagarna i studien skall lämna sitt samtycke att delta 

till forskaren. I de fall studien omfattar barn under femton år skall vårdnadshavarnas 

samtycke inhämtas. Deltagarna skall när som helst under studiens gång kunna avbryta 

sin medverkan utan det får negativa konsekvenser för dem. Det är deltagaren själv 

som avgör i vilket omfång den vill delta.  

 ”Konfidentialitetskravet” anger hur deltagarnas identitet skall skyddas från att 

offentliggöras. Eventuella personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga ej kan komma åt dem. Studien skall omfattas av en tystnadsplikt och de 

personer som deltar i undersökningen skall vara försäkrade om att deras identitet ej går 

utröna.  

 ”Nyttjandekravet” påtalar att den information som samlats in om deltagarna i studien 

endast får användas i forskningssyfte. Informationen får ej föras vidare i exempelvis 

marknadsföringssyften. (Vetenskapsrådet) 

 
 

 

4.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 

Studiens trovärdighet grundar sig på att den tillhandahåller den information som den utger sig 

för att göra. Som rubriken nämner är det barns tankar om sin förskola som undersöks. Den 

information som samlats in har skett genom intervjuer med barn, således är det barnens 

perspektiv som lyfts fram. Studien gör inte anspråk på att uppge samtliga barns perspektiv på 

sin förskola utan endast de barn som är födda år 2009.   

 

Tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet skulle möjligen kunna ifrågasättas då det är i princip omöjligt att 

avgöra om liknande svar skulle fås vid nya intervjuer. Olika barn kanske upplever förskolan 

på olika vis. De svar som erhållits från de medverkande barnen är relevanta för just den här 

studien men om intervjuerna utförs på nytt kanske resultatet blir ett helt annat. Dock visar 

studien på hur intervjuer kan vara ett medel i att synliggöra vad barn tänker om sin förskola. 

Enligt Denscombe (2009) anger en studies tillförlitlighet huruvida dess mätning skett på ett 

sådant vis att det kan ge liknande resultat vid ett annat tillfälle. Kan andra forskare se vilka 

processer som ligger till grund för forskningen och därmed förstå hur de skulle kunna komma 

fram till liknande slutsatser. För att säkerställa en hög tillförlitlighet krävs utförliga och 

detaljrika beskrivningar av studiens ”metod, analys och beslutsfattande” (Denscombe, 2009, 

s. 381). 
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4.4 Insamling och bearbetning av data 
 

Insamling av data 

Intervjuerna utfördes inne på förskolan när de andra barnen var ute på gården. Det tog inte så 

lång tid att göra intervjuerna med tanke på att barnen skulle orka koncentrera sig. Fem- tio 

minuter åt gången ungefär. För att dokumentera svaren användes en Ipad att filma barnen 

med. Då jag märkte att barnen tappade fokus när de blev filmade försökte jag hålla den i höjd 

med min mage så att jag kunde se dem i ögonen när vi samtalade. Jag inledde varje intervju 

med att säga hej till barnet och jag avslutade varje intervju med att tacka barnet för hjälpen. 

 

Bearbetning av data 

Efter att intervjuerna genomförts så studerade jag filmerna och transkriberade dem. Jag läste 

igenom barnens svar flera gånger och kunde se mönster i barnens svar. Dessa svar kunde 

sedan relateras till de teman som studien grundar sig på; demokrati, lärande och trygghet. 
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5 Resultat och analys 

 
 

När forskaren skall analysera insamlat material är det viktigt att ha i åtanke vad som skedde 

vid tidpunkten för insamlandet, att se till helheten. Att sätta in händelsen i ett sammanhang 

möjliggör en rättvis tolkning av det som skett. Johansson (2003) påpekar vikten av att kunna 

sätta in barnets handlingar i ett helhetsperspektiv som inbegriper såväl pedagoger som andra 

barn. Det går inte att till fullo analysera vad barnets handling har för innebörd då den 

information som erhålls är mångfacetterad. Barnet besitter erfarenheter som inte forskaren har 

varpå barnets handling kan betyda något helt annat än vad forskarens tolkning beskriver 

(ibid.). Nedan följer en resultatsammanställning och analys av barnens svar. 

 

5.1 Barnens uppfattning om sitt inflytande i förskolan  

 

På frågan om vem som bestämmer på förskolan kunde två typer av svar urskiljas:  

1. Fröknarna bestämmer på förskolan. När jag frågade vad fröknarna bestämde om 

visade det sig att barnen upplever att pedagogerna bestämmer om regler; ”Vad man 

ska göra å sånt. Inte springa inne, springa ute. Å inte, å inte slåss, å inte buttas, å inte 

nypas.” Samt vad barnen ska göra när de är på förskolan; ”Att vi ska gå in å äta mat 

och gå ut och va inne och se på film.” Eller som något barn sade; ”Att vi ska gö som 

dom säger”.  

2. Förskolechefen bestämmer på förskolan.  

 

De typer av svar som kan ses tyder på att barnen har en uppfattning om vad som menas med 

att bestämma. Barnen nämner att det är fröknarna som bestämmer över dem därför att 

fröknarna säger till dem vad de ska göra. Således blir innebörden av att bestämma att ha 

makten över en annan person. Enligt Dewey (1997) innebär att vara fysiskt överlägen någon 

eller att vara en auktoritet att en maktobalans uppstår. Istället för bildandet av en social grupp 

där individernas gemensamma intressen leder mot samma mål uppstår två subgrupper- de som 

bestämmer och de som blir bestämda över. Något som leder till svårigheter att bilda en 

gemenskap i gruppen. Vid förmedlande av erfarenheter behövs de först formuleras och 

därefter studeras utifrån andras perspektiv. Genom detta förfarande kan således individers 

erfarenheter införlivas med varandra (ibid.). För barnen blir fröknarna någon som ser till att 

regler och riktlinjer följs. Det är även intressant att förskolechefen nämndes som den som 

bestämmer i förskolan. Det påvisar en uppfattning om att det finns någon som bestämmer 

utanför förskolan. Att också fröknarna har någon som bestämmer över dem. Kan det vara så 

att barnen upplever pedagogerna som auktoritära vuxna, med liten inblick i barnens värld?  

Förskolan skall bedriva en stimulerande verksamhet för barnen och har således vissa mål att 

sträva emot. Går det att göra dessa mål synliga för barnen och därmed ge barnen möjlighet att 

påverka hur målen ska nås? Barnens erfarenheter behövs ta tillvara och diskuteras gemensamt 

för att möjliggöra ett perspektivbyte mellan pedagoger och barn. 
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När barnen fick följdfrågan om de fick bestämma på förskolan uppgavs tre typer av svar.  

1. Barnen fick bestämma om lite eller ingenting.  ”Näe.” ”Lite.” 

2. Barnet fick bestämma ibland (dock inte för pedagogerna) i lek med de andra barnen; 

”Ibland på lekarna.”  

3. Fröken sa till vad barnet fick bestämma om; ”Jag får bestämma att man ska får städa 

av *, för jag jobbar med henne.” 

Här uppvisar barnens svar en självinsikt om sitt eget inflytande i förskolan. De har berättat att 

det är fröknarna som bestämmer. Nu har de funderat över sitt eget bestämmande. Detta kan 

tolkas som att de är medvetna om att de är i underläge gentemot fröknarna. Visserligen får 

man bestämma ibland men det är fröken som avgör vad man får bestämma om. Zackari & 

Modigh (2000) påtalar att det är viktigt att skolan tar till vara på barns inneboende kunskap 

och livserfarenhet, samt att skolan låter barnen komma till tals. Ord är bara ord, för att kunna 

handla behövs det insikt, engagemang och kunskap om vad som skall åstadkommas (ibid.). 

Barnens svar kan tolkas som att de inte är medvetna om att de kan vara med och påverka det 

som sker i förskolan. Fröknarna blir de som bestämmer och barnen anpassar sig. Dewey 

(1997) betonar det sociala livet betydelse för utveckling. Inom den sociala gruppen och i 

samhället lever kunskaper och normer vidare med hjälp av överföring från de gamla till de 

unga. Att vara medveten om och arbeta för det gemensamma målet gör att individen kan 

anpassa sina handlingar så att dessa bidrar till att uppfylla de fastställda målen (ibid.). Detta 

kan sättas i relation till de målformuleringar som finns i läroplanen. Pedagoger på förskolan är 

medvetna om vad de ska sträva mot men är barnen det? Om barnen blir medvetna om de 

förväntningar som finns på förskolans verksamhet kanske de också blir mer involverade i den 

demokratiska processen. 
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5.2 Barnens uppfattning om sitt lärande i förskolan. 

 

På frågan vad barnen lär sig i förskolan kunde två typer av svar urskiljas.  

1. Lärande sätts i samband med aspekter som förknippas med skolan; skriva och läsa. 

”skriva, läsa bok, gö svärd”.  

2. Lärande sätts i samband med lekar av olika slag. ”sjunga och leka, gömma benet, 

gömma nyckeln”. Ett barn berättar att det lär sig ” å gunga med bebisar” på förskolan. 

Barnens svar visar på att de har en insikt om att lärande är att öka sitt kunnande om något. 

Lärande kan ske i samverkan med andra barn exempelvis i lek. Det kan även ske individuellt, 

exempelvis genom att lära sig skriva och läsa. Detta kan tolkas som att förskolan erbjuder en 

allsidig miljö där barnen dels erhåller skriv- och läsförståelse och dels får utrymme till lek. 

Barnens tankar om lärande kan sättas i samband med hur förskolans miljö är utformad.        

Det kan vara så att barnen uppfattar miljön på olika sätt varpå deras syn på lärande varierar 

från barn till barn. Enligt Dewey (1997) handlar utbildning om att vårda, fostra och bilda 

individer. Det är viktigt att planera utbildningsmiljön då den bidrar till att påverka elevens 

känslor och perspektiv. Miljön kan sättas i samband med sammanhang och ändamål. Faktorer 

som kan påverka planeringen av miljön är de sociala relationernas uppbyggnad, vilka 

värderingar som skall främjas eller vilka beteenden som är önskvärda. Den verkliga miljön 

består av de saker som individer anpassar sig efter. Miljön kan också översättas till de villkor 

som främjar eller hindrar de verksamheter som skall bedrivas där (ibid.).  

Förskolan har ett brett uppdrag. Inte bara ska den erbjuda barnen en god och trygg omsorg. 

Den ska även uppfylla vissa lärandemål. Detta ska sättas in i ett för barnen meningsfullt 

sammanhang. Om barnet känner sig tryggt och hemma i förskolan så kan det lägga fokus på 

andra saker än att oroa sig över vad som händer runtomkring. Detta möjliggör att ett lärande 

kan ske. Dock så bör lärande inte enbart förknippas med mätbara kunskaper, det bör också ses 

som en social träning. I leken övar barnen sina sociala färdigheter. Leken är ett utmärkt medel 

att införliva de normer och värden som förskolan har. Är leken demokratisk- delar barnen på 

bestämmanderätten? Får alla barn vara med? På vilket sätt leker barnen, är det fysiska 

aggressiva lekar eller mer stillsamma? Alla barn har olika erfarenheter med sig när de 

kommer till förskolan. Hur de interagerar med varandra kan styras av dessa erfarenheter. 

Thornberg (2004) påtalar att värden kan se olika ut för olika individer, den egna uppväxten 

och livserfarenheten är faktorer som medverkar till en individs livssyn. Pedagogers arbete 

med läroplanens värdegrund kan lätt genomsyras av dessa personliga förhållningssätt varpå 

pedagogens egna värderingar och normer påverkar arbetet (ibid.). Barnens syn på lärande kan 

således också härröras till deras hemmiljö. Kanske har de äldre syskon som går i skolan eller 

kanske får de höra att man ska gå i skolan för där lär man sig saker. De värderingar som råder 

i hemmet avspeglar sig på barnet och bidrar till barnets livssyn. I leken utbyter barnen 

erfarenheter med varandra. Egna erfarenheter och kunskaper blir till gemensamma varpå det 

kan tolkas som att barnet upplever att det lärt sig något nytt.  
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5.3 Barnens uppfattning av rädsla i förskolan 

 

På frågan om barnen är rädda för något på förskolan uppgavs två typer av svar: 

1. Rädsla för förskolans fysiska miljö:  

Förskolan i sig blir ett föremål för obehag och att bli hämtad sist på förskolan kan 

kännas skrämmande: ”När det är mörkt här och jag ska komma hem halv-sex. Då är 

det mörkt här å då är jag rädd ibland. För spökena brukar komma då, för jag 

drömmer om spöken ibland å om häxor.”  

 

2.  Rädsla för fysiskt våld:  

Rädsla för att andra barn ska slå dem. ”Bara att man slåss ute och inne”. ”Att man 

inte slåss så att man blöder”. Även barn som själva utsätter andra barn för slag och 

sparkar säger att de är rädda för att bli utsatta för fysiskt våld. ”När X är nära på att 

slå mig. Då känner jag mig lite rädd.” 

 

Barnens svar tyder på att de hyser en insikt om vad rädsla är och vad det innebär att vara rädd 

för något. Förskolans miljö och atmosfär kan ses som avgörande faktorer i barnens tankar om 

rädsla. Men även barnens egna erfarenheter måste tas i beaktande. Normer och värden som de 

med sig hemifrån när de kommer till förskolan avspeglar sig på deras beteende. Enligt Dewey 

(Dewey, 1997) är atmosfären en viktig beståndsdel i fostrandet av individer. Att ha en god 

atmosfär och föregå med gott exempel är mer verkningsfullt i en god fostran än att ha regler. 

Sådant som tas för givet påverkar vårt sätt att handla och är något som uppstår i interaktion 

med andra. Det är skillnad på miljöer som är utformade för ett specifikt syfte och miljöer som 

är slumpmässiga. En god miljö är anpassad efter barnens behov. Att vara delaktig i det som 

sker är att göra aktiviteternas framgångar och misslyckanden till sina egna. Detta är något som 

Dewey anser skapar en vilja att delta i gruppens strävan mot de för gruppen fastställda mål. 

När individer förstår varandra kan det tolkas som att de i gemensamma aktiviteter delar 

samma förhållningssätt till de objekt och språk som ingår. När gruppen intar samma attityder 

till de mål som skall uppnås och de metoder som skall användas för att nå målen delar de 

samma kunskap och idéer (ibid.). Om miljön inte inbjuder till meningsfulla och roliga 

aktiviteter kanske barnen blir understimulerade. Att slåss och knuffas kan vara ett utlopp för 

en frustration över en trist miljö. Men det kan likväl vara så att barnen känner någon form av 

otrygghet när de är på förskolan. Är man otrygg så kanske ett försvar eller sätt att hantera 

situationen är att slåss. Det är även intressant att fundera över vilken stämning som råder på 

förskolan. Att känna sig maktlös eller vara omedveten om vad som förväntas av en själv som 

individ eller som medlem i en grupp skapar förvirring. Kanske vet barnen att man inte får 

slåss men glömmer bort det i och med allt annat som sker runtomkring.  Kanske är det så att 

barnens kunskap om vad som är rätt och fel tas för given. Thornberg (2006) omnämner att 

pedagoger kan ses som moraliska förebilder då deras beteende gentemot elever och varandra 

anses vara mer fostrande än undervisningen i sig. Värden kan ses som sociala processer då de 

kan ingå i sammanhang med många sociala aktörer, inom vilka de antingen vidhålls eller 

genomgår förändringar. Vidare nämner Thornberg hur normer utgör riktlinjer för hur 

medborgarna i ett samhälle bör leva och vara, som en del i främjandet av den mänskliga 

samexistensen (ibid.). Finns det något i pedagogernas beteende som signalerar till barnen att 

det är okej att demonstrera sin makt med fysisk kraft? Till exempel om ett barn gör något det 

inte får och en pedagog tar tag i barnet och drar det därifrån alternativt lyfter upp barnet och 

går därifrån. Hur tänker barnet om det? Kanske barnet upplever det så att om det gör något 
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som fröken inte tycker om så använder fröken (i barnets ögon) våld för att stoppa mig. Om 

barnet tror att det är okej för en vuxen att göra så kanske barnet gör likadant. Det kan leda till 

att det blir en rådande norm på förskolan att om någon gör något man ogillar så får man 

avbryta/ ge igen med fysisk kraft. Men det kan ju även vara något som sker i hemmet och inte 

i förskolan. 
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6 Diskussion 
 

Nedan följer egna reflektioner kring studien och dess resultat. Dessa grundar sig helt på egna 

uppfattningar och ska läsas i relation till just den här studien. 

 

6.1 Barnens uppfattning om sitt inflytande i förskolan  
 

Studien visar att barnen upplever att de får bestämma om lite på förskolan och att de ska rätta 

sig efter regler som pedagogerna upprätthåller. Redan i förskolan blir barnen således 

medvetna om de maktstrukturer som råder i samhället. På ena sidan finns dem som 

bestämmer och på andra sidan finns de som blir bestämda över. En tanke som väcks är 

huruvida barnen själva är medvetna om att de har demokratiska rättigheter? En annan 

fundering rör vad kan barnen vara med och bestämma om? Är det vid inköp av nya saker till 

förskolan eller vid planeringen av förskolans fysiska miljö? Dessa två är exempel på 

händelser som ej sker varje dag utan ibland. Är det ens möjligt att göra barnen mer delaktiga? 

Om barnen upplever att de har liten förmåga att påverka det som sker i förskolan så kanske 

pedagogerna behöver utveckla strategier för att barnen ska känna sig mer delaktiga. Kanske 

ligger demokratin i de små valen som sker varje dag. Med de små valen menas till exempel 

valet att gå ut eller vara inomhus. Barn är kloka. Om de informeras (utifrån sina 

förutsättningar) vilka mål förskolan arbetar mot så kan de också vara med att påverka hur man 

ska arbeta. Förskolan har ett demokratiskt uppdrag och det är en utmaning att utforma en 

stimulerande verksamhet där barnen kan vara med och påverka sin vardag. Om barnen 

upplever att de hela tiden blir tillsagda vad de ska göra så kanske deras egen inneboende 

förmåga till att fatta beslut som rör dem störs. Att upprätthålla demokrati och inflytande är en 

ständigt pågående process. Barnen behöver känna att de ingår i en gemenskap där allas röster 

är lika mycket värda. Även fast man är barn så kan man vara med och bestämma. Om man 

känner att man blir lyssnad på och att ens åsikter respekteras så stärks man som person, något 

som bidrar till en positiv självkänsla. 

 

 
 

 

6.2 Barnens uppfattning om sitt lärande i förskolan.  
 

Studien påvisar att barnen förknippar lärande dels som en social händelse men även som 

något individuellt. Det är intressant att se att barnen har en insikt i att begreppet lärande 

innebär att öka sitt kunnande om något. Frågan är om denna insikt kommer från förskolan 

eller hemifrån? Kanske har de äldre syskon som går i skolan så att de får höra att i skolan lär 

man sig saker. Lärande är något som sker hela tiden både medvetet och omedvetet. En 

utmaning för förskolan är att planera miljön så att den dels bjuder in till lek men även att den 

bidrar till det omedvetna lärandet. Om barnen blir mer involverade och ges möjlighet att 

påverka sitt eget lärande så visar förskolan en tilltro till barnet som kompetent. Det i sin tur 

bidrar till att stärka barnets inre självkänsla. Lärande ska ske under roliga och avslappnade 

former. Likväl som barnen leker själva med varandra kanske de kan delta i lekar som 

pedagogerna är med och arrangerar. Det sociala lärandet kan ske i olika former av 
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samarbetsövningar eller grupplekar. Det individuella lärandet kan ske i olika former såsom 

spela spel, lägga pussel, olika minnes- och koncentrationslekar med mera. En positiv aspekt 

med barnens svar är att de faktiskt upplever att de lär sig saker när de är i förskolan. Sedan om 

det är nya lekar eller att lära sig skriva det är oväsentligt. Genom att vara uppmärksam på vad 

barnen intresserar sig för kan förskolan utveckla sin miljö så att den främjar barnens lärande. 

Kanske en miljö fungerar bra för en barngrupp medan en annan barngrupp har andra behov 

och behöver en annan typ av miljö för att utvecklas. 

 

 
 

 

 

6.3 Barnens uppfattning av rädsla i förskolan 

 

Studien påvisar att barnen är rädda för att bli utsatta för fysiskt våld samt att var på förskolan 

när det är mörkt. Finns det någonting i förskolans miljö som lockar fram ett våldsamt 

beteende. Kanske känner barnen sig understimulerade och behöver få utlopp för sin energi. En 

tanke är att pedagoger tillsammans med barnen ser över miljön och samtalar om hur barnen 

vill utforma den. Om barnen blir delaktiga i att omforma miljön så kanske de får annat att 

fokusera på än att bråka med varandra. En annan tanke är att försöka lämna förskole området 

med barnen. Kanske göra utflykter till närliggande lekparker eller till skogen som finns nära 

förskolan. Kanske barnen behöver ett miljöombyte för att bryta invanda beteenden och 

känslor. För att stärka gemenskapen i barngruppen skulle olika typer av samarbetsövningar 

kunna genomföras. Att känna sig rädd när man är kvar sist på förskolan kan bero på många 

orsaker. Som pedagog kan man försöka vända den känslan till något positivt. Kanske man kan 

läsa en speciell bok tillsammans eller spela något spel tillsammans, något som man bara gör 

när man är kvar sist på förskolan. Kanske man kan ta fram en ficklampa som barnet kan lysa 

med för att se vad som finns i mörkret. Det är bra att föra en dialog med barnets 

vårdnadshavare så att de blir medvetna om hur barnet känner. Det är även bra att samtala med 

barnet om dess rädsla så att barnet får känna att det blir lyssnat till. Barnet kanske själv har 

förslag på vad som kan göras för att det ska känna sig mindre rädd.     

  

 

 

6.4 Avslutande reflektioner/ vidare forskning 
 

Det är en konst att intervjua barn. Man får inte hålla på för länge och man måste tänka på att 

sitta någonstans ifred så att barnet ej blir stört. Vissa barn blir introverta i intervjusituationen 

medan andra blir pratglada. Det är viktigt att se över tekniken innan intervjun sker. Finns det 

tillräckligt med batteri, finns det minne kvar så att det går att spela in vad som sägs? När man 

väl sitter med barnet är det viktigt att allt fokus hamnar på barnet. Så här i efterhand kan jag 

tänka att intervjusituationen hade kunnat avdramatiseras genom att barnet sysselsatt sig med 

något medan vi pratade. Men det hade kanske å andra sidan inneburit att barnet riktat all 

uppmärksamhet mot sin sysselsättning varpå det blivit svårt för barnet att svara på de frågor 
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som ställdes. Det är oerhört viktigt att låta barnet styra intervjusituationen. Så länge barnet vill 

delta i samtalet så kan intervjun utföras. När barnet börjar skruva på sig och tappa intresset är 

det dags att avsluta. Alla barn är olika. Några tappar intresset fort, andra vill att man ska ställa 

mer frågor. Några talar väldigt mycket, andra är mer tystlåtna. Som intervjuare kan det kännas 

som ett misslyckande att man kanske inte får de svar som man är ute efter men alla svar är 

svar. Det finns inget rätt eller fel. Barnen svarar så som de känner. Det är upp till mig som 

intervjuare att försöka tolka svarens innebörd. Men jag kan aldrig vara till hundra procent 

säker på att jag uppfattat barnens svar helt rätt. Kanske svaren har en annan innebörd för 

barnen än när jag försöker titta på dem med mina vuxenögon.  

Det skulle vara intressant att genomföra intervjuer med pedagogerna på förskolan hur de tror 

att barnen upplever förskolan. Detta för att få en jämförelse mellan barnen och pedagogerna 

och se om deras uppfattningar skiljer sig åt eller liknar varandra. 

Studien kan ses som en förstudie inför ett djupare arbete om hur barn upplever förskolan. Med 

hjälp av intervjuer kan en förförståelse om barnens tankar inhämtas. Svaren kan sedan bidra 

till att belysa vilka områden forskaren kan undersöka närmare.  

 

Utifrån denna studie skulle vidare forskning kunna undersöka; 

 Hur kan förskolan arbeta med demokrati tillsammans med barnen? 

 Hur kan barnen vara med och påverka sina lärandeprocesser i förskolan? 

 Hur kan barn och pedagoger tillsammans arbeta för att skapa en trygg förskola? 
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Bilageförteckning: 
 

Bilaga 1: Missiv till vårdnadshavare där de frågor som ställdes till barnen står med. 
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(Bilaga 1) 

Hur upplever barn sin vistelse på förskolan? 

Uppsats pedagogik 15 hp, Högskolan i Gävle ht 2014     

        

Carolina Lindberg, plu10clg@student.hig.se  

 

Jag ska skriva en uppsats om hur barn upplever sin vistelse på förskolan. För att ta reda på det 

vill jag genomföra enskilda intervjuer med barnen. Intervjuerna kommer att dokumenteras 

med hjälp av en surfplatta, barnen kommer att videofilmas. Följande frågor kommer att ställas 

till barnen: 

1. Vad gör du när du är på dagis? 

2. Vem bestämmer på dagis? 

3. Får du bestämma på dagis? 

4. Vad lär du dig på dagis? 

5. Finns det något på dagis som du är rädd för? 

Beroende på vad barnen svarar kanske det tillkommer vissa följdfrågor, exempelvis vad som 

är roligast/ tråkigast att göra på förskolan. 

Intervjuerna kommer att sammanställas och redovisas i uppsatsen. En examinator granskar 

uppsatsen och därefter publiceras den på DiVA, en databas på Internet för uppsatser och 

publikationer.                                                                             

Barnen är anonyma och deras identitet kommer endast att vara känd av mig. Deras 

namn och kön kommer ej att redovisas i uppsatsen. De filmade intervjuerna kommer endast 

att ses och analyseras av mig. Du kan närsomhelst avbryta barnets medverkan i studien. Om 

intervjun med barnet redan utförts så tas den bort från studien och materialet förstörs. 

Jag skulle vara mycket tacksam för din tillåtelse att genomföra en intervju. Om du har några 

frågor kan du kontakta mig via e-post på adressen plu10clg@student.hig.se eller här på 

förskolan.  

Tack på förhand!//                                                                                                                  

Carolina Lindberg 

Datum:________________________Namn;___________________________________ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Jag har läst och förstått informationen om studiens syfte och jag lämnar härmed mitt 

samtycke till att____________ deltar. 

Datum:_____________ Namn:______________________________________________ 
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