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ABSTRACT 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur barn upplever sin vardag på dagis. Detta 

har jag försökt ta reda på genom att vara med på ett dagis under två veckors tid. Där har jag 

sedan observerat och samtalat med barnen i deras vardag. Det är främst samtalen med barnen 

som ligger till grund för undersökningen. Jag har använt mig av kvalitativ metod och den 

fenomenografiska ansatsen som metodologiska verktyg, samt Alfred Schütz och Johan 

Asplunds begrepp och resonemang som hjälp för begripliggöra materialet. Resultatet visade 

bland annat att barn inte har någon tydlig avgränsning mellan dagis och hemma eftersom 

båda dessa tillhör barnens omvärld. Det visade också att barn lever i ett mer uttalat responsivt 

förhållande till varandra än vi vuxna gör. I studien blev det också tydligt att barnen lever efter 

den inre, personliga tiden som Alfred Schütz kallar la durée. 

 

Nyckelord: barn, vardag, dagis, la durée, responsorium 
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FÖRORD 

 

Jag vill först och främst tacka alla underbara barn, som har varit med i studien och vars 

medverkan över huvud tagit gjort denna studie möjlig. De har också bidragit till att studien 

blivit oerhört mycket roligare att genomföra. Jag vill också tacka personalen för att jag fick 

komma dit och göra fältstudien. Väl på plats gav de mig dessutom fritt utrymme för att kunna 

genomföra observationerna och samtalen, liksom bidrog med rum där jag ostört fick prata 

med barnen. Sist men inte minst vill jag också tacka min handledare Zeth Ståhl, som med sin 

kunskap och kreativitet har bidragit med många idéer och uppslag till denna uppsats.  
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INLEDNING 

 

I Sverige förvärvsarbetar eller studerar idag de allra flesta vuxna människor. För barnen 

innebär detta att många, redan från tidig ålder, får spendera en stor del av sin vardag på dagis. 

De är ofta borta från hemmet lika länge som oss vuxna. Eftersom min mamma var hemma 

med mig och min syster när vi var små har jag inte själv någon erfarenhet av att gå på dagis 

vilket får mig att undra om jag har missat något eller ej. Samhället har förstås förändrats en 

del sedan dess och det är allt ovanligare idag att man stannar hemma efter det att 

mammaledigheten tagit slut. 

 

Förskolan, eller dagis som jag har valt att benämna verksamheten, har genomgått stora 

förändringar under senare år. Förändringarna består bland annat av att verksamheten har fått 

en egen läroplan och att det är lärare med lärarexamen som ska ha det övergripande ansvaret 

för barnens utveckling och lärande. För barnen innebär detta att pedagogik kommer in 

tidigare i deras liv. Frågan jag ställer mig är om detta enbart är positivt för barnen. 

 

Det som fascinerat mig mest under de terminer jag läst socialpsykologi är främst olika teorier 

om vardagslivet och tänkare som Alfred Schütz, George Herbert Mead och Charles Horton 

Cooley. Därför föll det sig också naturligt att skriva om något som hade just med människors 

vardagsliv att göra. Eftersom jag heller inte har hittat någon tidigare studie som handlar om 

just barns upplevelse av sin vardag på dagis, tyckte jag att det skulle vara en spännande studie 

att genomföra.  

 

Bakgrund 
 

Begreppet dagis 

 

Efter att ha besökt tidningen Förskolans hemsida har jag förstått att det råder skilda meningar 

om hur man ser på begreppen förskola och dagis. Nedan ges exempel på detta:  

 

Ett reportage i tidningen beskriver att begreppet förskola uppstod till följd av de förändringar 

som gjordes i verksamhetens styrdokument, vilket man ville signalera genom ett namnbyte. 

Detta skulle dock inte ha fått någon större genomslagskraft i vardagsspråket enligt 

författaren. Eftersom man ansåg att media spelade en viktig roll i en ändring av språkbruket 
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gjordes en rundringning som visade att flera tidningar hade som policy att journalisterna 

skulle skriva förskola och inte dagis, även om detta inte alltid var fallet.1 

 

Martina Falk skriver att begrepp som ”dagis” och ”dagisfröknar” används för att förringa 

förskolan, barnen i förskolan och förskollärare. Hon menar att det genom denna benämning 

vare sig framgår att förskolan har en egen läroplan eller det krävs 140 högskolepoäng för att 

arbeta där. Vidare skriver hon att barns tankar och funderingar ofta förlöjligas av dagspress 

och tv eftersom de där beskrivs utifrån ett vuxenperspektiv där man inte visar någon respekt 

för barnet.2 

 

Anneli Nilsson skriver att hon blir upprörd och känner sig kränkt när media använder 

begrepp som ”dagis” och ”daghem” eftersom dessa begrepp inte längre är aktuella. Särskilt 

upprörd blir hon när begreppen används av personal som arbetar i förskolan. Hon menar att 

begreppet ”dagis” sänker statusen på yrket.3   

 

Lärarförbundets lokalavdelning skickade in Förskolans ledare om ”statushöjande” ord till 

lokalpressen. Det svar man fick tillbaka var att man där var medveten om den formella 

benämningen förskola men däremot inte delade deras uppfattning om att det skulle finnas 

något ”allsmäktigt” begrepp. Man menade istället att dagis i allra högsta grad var ett 

existerande begrepp eftersom det dagligen användes av hundratusentals människor. Man höll 

heller inte med om att yrkets status bestämdes genom begreppet ”dagis”, utan genom det 

arbete som utfördes i verksamheten, vilket de hade största respekt för.4 

 

Med detta som bakgrund tyckte jag det kunde vara lämpligt att förklara varför jag använder 

begreppet dagis i stället för förskola. Anledningen är dels att det är den benämning som 

fortfarande är vanligast hos allmänheten. Det är också den benämning jag själv använder, 

liksom den som användes av barnen på dagiset. I detta arbete använder jag också begreppet 

fröken istället för förskollärare, anledningen är densamma som för ovanstående begrepp. 

 

                                                 
1 http://www.forskolan.net/.  
2 http://www.forskolan.net/. 
3 http://www.forskolan.net/. 
4 http://www.forskolan.net/. 
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Om dagis 

 

Dagisverksamheten startar upp i slutet av 60-talet. 1968 tillsätts en barnstugeutredning där 

också begreppen förskola, daghem och deltidsgrupp uppkommer. 1972 låg 

barnstugeutredningen klar, vilket bidrog till en helt ny syn på förskolan. Utredningen 

markerade nämligen att verksamheten var pedagogisk och därmed uppvärderades 

barnomsorgen till att vara mer än bara barnpassning. Det uppstod också ett helt nytt tänkande 

kring barn i samband med detta. Redan på 70-talet närmar sig förskolan lärandet i skolan och 

på 1990-talet tar man steget fullt ut. Från ha varit en del i familjepolitiken ingår nu förskolan 

i ett sammanhållet utbildningssystem. 1998 får förskolan en egen läroplan där det står att 

förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. I förslaget till en ny skollag 2005, sägs 

också att förskolan ska bli en egen skolform, med gemensamma övergripande mål som andra 

skolformer. Det bestäms också att det är lärare med lärarexamen som ska ha det övergripande 

ansvaret för barnens utveckling och lärande i förskolan.5 

 

Det är kommunernas skyldighet att tillhandahålla föräldrar med dagisplats till deras barn. 

Detta gäller även barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett syskon. Det 

finns också kvalitetskrav preciserade i lagen för att barnens behov av omsorg och god 

pedagogisk verksamhet verkligen ska tillgodoses. Detta rör även barngruppernas 

sammansättning och storlek, lokaler och personal. Förskoleverksamheten har byggts upp 

väldigt snabbt i Sverige och andelen inskrivna barn i åldrarna 1-5 har ökat i en stadig takt. 

2005 var så  många som 97 procent av alla fyra- och femåringar inskrivna i denna typ av 

verksamhet.6 

 

Kenneth Ekström skriver i sin avhandling om de förändringar som gjorts inom förskolan 

under senare år. Ekström har själv arbetat som förskolelärare sedan 1977 och ville ta reda på 

hur förändringarna påverkade det pedagogiska arbetet. Studien är gjord utifrån personalens 

perspektiv och resultatet visade att nästan alla förändrade villkor upplevdes som försämringar 

av av en alltmer frustrerad personal. Detta eftersom de upplevde att kraven hade ökat 

samtidigt som resurserna hade minskat. Sedan sexårsverksamheten övertogs av skolan har 

också antalet små barn ökat, vilket gjorde att personalen upplevde att de tvingades prioritera 

                                                 
5 http://www.ur.se/  
6 Beskrivande data 2006. Skolverkets rapport nr 283. 
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de små barnens behov och att de lite äldre barnen därmed blev lidande. Personalen upplevde 

också att det ökade kravet på dokumentation hade lett till mer administrativt arbete.7   

 

Olika perspektiv på hur man kan se på barn 

 

Janusz Korczak var en polsk-judisk pedagog, läkare och författare som ägnade sitt liv åt att 

hjälpa utsatta barn i Warsawas fattigkvarter. 1942 gasades han, tillsammans med 200 

föräldralösa barn, ihjäl i Treblinkas gaskammare. Han skriver:  

 
”Jag kan skapa principer för sanning, för ordning och arbetsamhet, för öppenhet och 

ärlighet, men jag kommer aldrig i grunden att göra ett enda barn till något annat än 

det är. Björken förblir en björk - eken en ek. (1986)”8 

 

Tillsammans med sin följeslagare Stefania Wilczynska startade Korczak ett barnhem där man 

hade ett barnparlament och en kamratdomstol i vilka barn och vuxna behandlades lika och 

där man i första hand dömde efter förlåtelseparagrafer. Man hade också ett faddersystem som 

skulle bygga broar mellan olika åldersgrupper. Korczaks syn på barn och uppfostran stod i 

stark kontrast till den syn som dominerade under tidigt 1900-tal.9  

I boken Hur man älskar ett barn är huvudbudskapet att det omöjligen går att älska ett barn - 

ditt eget eller någon annans - innan du kan se det som en separat varelse med en inneboende 

rätt att växa in i den person han eller hon var menad till att vara. Du kan inte ens förstå ett 

barn förrän du själv uppnår självkännedom. Korczak varnar också för att mäta barns 

utveckling med andra saker i samhället. På frågorna när den rätta tiden är för barn att börja gå 

och prata, är svaret, när de gör det. På frågan vid vilken ålder barns tänder ska börja växa 

svarar han, när de gör det. Han erkänner att på de flesta frågor läsaren har kan han bara svara: 

jag vet inte. Och i denna, till synes tomma fras, ligger oändliga möjligheter inneboende 

menar han.10  

 

Även Maria Montessori var, för sin tid, banbrytande i sitt sätt att se på barn. Montessori var 

den första kvinna att utbilda sig till läkare i Italien. Efter läkarstudierna började hon sedan 

arbeta på en institution för utvecklingsstörda barn. Där såg hon hur dessa barn, med rätt 

                                                 
7 http://www.fou.skolporten.com/  
8 Sander, K. Konsten att lyssna på barnen. Locus nr 1/01 årgång ⋅ 13.  
9 http://www.lararforbundet.se/  
10 http://www.korczak.com/ 
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stimulans och undervisning, gjorde oerhörda framsteg. Hon ansåg också att dessa metoder 

borde kunna appliceras på normalbegåvade barn och började arbeta som föreståndare för ett 

daghem i ett av Roms slumområden. Montessori var övertygad om att kropp och själ är 

sammanbundna med varandra. Hon ansåg också att alla barn föds med en självuppfyllande 

förmåga, ett sorts andligt embryo, som de har rätt att få utveckla fritt, efter sina egna 

förutsättningar. Hon ansåg också att barn utvecklas av sig själva om de får rätt stimulans och 

tillräcklig frihet. Enligt Montessori var inte barndomen enbart ett stadium på väg mot vuxen 

domen utan istället mänsklighetens andra pol. Hon såg också vuxenvärlden som ett av de 

största hoten mot barns utveckling och att det var de vuxna som kunde lära sig någonting av 

barnen istället för tvärtom.11 

 

Piaget intresserade sig för barns kognitiva utveckling. Genom att observera och samtala med 

tusentals barn upptäckte Piaget att barns tänkande skilde sig från vuxnas tänkande och att 

deras tankeprocess hade sin egen ordning och specifika logik. Man skulle kunna säga att 

Piaget var den första med att ta barns tänkande på allvar.12  

Piaget delade in barns kognitiva utveckling i fyra olika stadier: det sensomotoriska stadiet (0-

2år) som i första hand är kopplat till sinnesupplevelser, det preoperationella stadiet (2-7år) 

där barnen lär sig använda olika symbolsystem, det konkret-operationella stadiet (7-11 år) där 

barnen utvecklar en förståelse för att föremål är beständiga och slutligen det formellt-

operationella stadiet (från 11 år) där barnen börjar kunna lösa uppgifter med hjälp av 

abstrakt-logiskt tänkande. Först i 14-15 års ålder kan ungdomarna översätta konkret 

information till abstrakta tankestrategier.13 

 

Margareta Bäck-Wiklund och Tommy Lundström skriver om barns vardag i det senmoderna 

samhället. Författarna menar att det senmoderna samhället har bidragit till förändrade 

vardagsvillkor för de flesta barn. De menar att det främst är synen på individen som 

förändrats, dels den enskildes värde och rättigheter, dels individualiseringen, dvs. att 

individen i allt större utsträckning integreras i sammanhang utanför familjen. Detta innebär 

att barn har gått från objekt för de vuxnas uppfostran och omsorg till ett självständigt 

handlande subjekt med tidig förmåga att interagera med omvärlden.14 

                                                 
11 http://www.barnfamiljen.com/ 
12 http://www.time.com/time/ 
13 Mål för alla (2007) Perspektiv på nationella utbildningsmål för tidiga skolår. Skolverket 
14 Bäck - Wiklund, M. & Lundström, T. (2001) Barns vardag i det senmoderna samhället. Stockholm: Natur 
och Kultur. 
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Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur barnen upplever och ser på sin vardag på dagis. 

Det är också att komma empirin så nära som möjligt, vilket jag vill uppnå genom att lyfta 

fram det barnen pratar om i intervjuerna. I detta arbete är det framför allt Alfred Schütz och 

Johan Asplunds begrepp jag kommer använda mig av för att begripliggöra materialet. Jag 

använder också Schütz begrepp naturlig inställning i frågeställningen. Betydelsen av detta 

begrepp förklaras vidare i teoriavsnittet.  

 

 

• Hur ser barnen på sin vardag på dagis? 

• Vad är det barnen berättar om?  

• Hur ser barnens naturliga inställning ut i förhållande till dagis? 
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TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Nedan kommer jag att lyfta fram en del begrepp och resonemang om den vardagsvärld vi 

lever och verkar i, både som vuxen och som barn. Jag kommer också att resonera litet kring 

ett ontologiskt antagande, dvs. hur vi människor förmodligen är om inte vi kringgärdas av så 

kallade institutionella regler och samhälleliga normer. I det förra avseendet har jag hämtat 

tankar och idéer från Alfred Schütz resonemang, som redovisas i boken Den sociala världens 

fenomenologi. I det senare avseendet har jag använt mig av Johan Asplunds resonemang, som 

framställs i boken Det sociala livets elementära former.    

 

Livsvärldar och den naturliga inställningen 

 

Enligt Alfred Schütz är livsvärlden den vardagliga värld där vi lever och verkar i ett klarvaket 

tillstånd. Schütz beskriver också många andra världar men det är livsvärlden som beskrivs 

som den överlägsna verkligheten. I livsvärlden riktar vi in oss på det som är av pragmatiskt 

intresse för oss.15 Här intar människor en naturlig inställning, vilket innebär att vi tar 

livsvärlden för given och inte går omkring och reflekterar över den, eller tvivlar på dess 

existens.16 Genom erfarenheter vi införskaffat oss tidigare i livet, men också genom de 

erfarenheter som har överförts till oss från våra förfäder, mor och farföräldrar, föräldrar och 

lärare, kan vi förlita oss på att världen kommer att se ut på ett speciellt sätt.17 

 

Schütz gör åtskillnad mellan yttre och inre tid. Den yttre, kosmiska tiden är den organiserade 

tiden och la durée, den inre, personliga tiden. Den yttre tiden kan beskrivas som den 

rumsliga, mätbara tiden dvs. den tid vi mäter genom klockan eller i våra kalendrar. Den inre 

tiden är istället den personliga upplevelsen vi har av hur lång tid någonting tar, denna 

behöver inte stämma överrens med omvärldens. Den inre tiden beskrivs på följande vis av 

Schütz: ”Å andra sidan har vi den inre tiden eller la durée, där våra aktuella upplevelser 

förbundna med det förflutna genom minnen och retentioner, med framtiden genom 

protentioner och anteciperingar”.18 Den inre tids upplevelsen kan heller aldrig bli föremål för 

den reflekterande inställningen. 

 
                                                 
15 Schütz, A. (2002) Den sociala världens fenomenologi. Göteborg: Daidalos. 
16 Ritzer, G. (2003) Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots. McGraw-Hill. 
17 Schütz  2002 
18 Schutz  2002, s. 87 
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Schütz strukturerar upp den sociala världen i en förvärld, omvärld, medvärld och eftervärld. 

Förvärlden består av våra föregångare och bestäms, liksom i medvärlden, av idealtyper. 

Eftervärlden är däremot den värld som kommer att bestå av våra efterföljare och därmed 

också är obestämbar. Medvärlden befinner sig inom potentiell räckvidd för oss där är 

relationerna mer indirekta än vad de är i omvärlden. I medvärlden har vi en de -inställning till 

våra medmänniskor detta innebär att de betraktas med anonymitet eller genom idealisering. 

Detta kan dock ändras i ansikte–mot–ansikte möten i omvärlden.  

 

Omvärlden är inom aktuell räckvidd för oss, vi har en ansikte–mot-ansikte relation med andra 

människor och kan därmed uppleva våra liv tillsammans. Denna relation kan också delas upp 

i två olika slag: du-inställning och vi-relation. Du-inställningen är en ensidig relation 

eftersom vi här är medvetna om en människa i hans eller hennes levda tillvaro. Vi-

inställningen är däremot en ömsesidig relation eftersom vi här deltar i varandras liv.  

Det handlar här om en gemenskap i inre tid där varje individ deltar i den andras pågående liv 

och kan sätta sig in i den andres tankar genom en levande närvaro. I vi-relationen är 

människor involverade i varandras biografier.19 

 

Litet om ontologin och människans vara 

 

Johan Asplund delar upp begreppet social responsivitet i två led: ”socialitet” och 

”responsivitet” vilka ges betydelsen ”samhällelighet” eller ”sällskaplighet” samt ”svar” eller 

”gensvar”. I Asplunds bok Det sociala livets elementära former, finns flera resonemang om 

begreppet social responsivitet. Enligt Asplund handlar människans elementära sociala 

beteende i att ge gensvar på den andres handlingar, hon kan i sitt elementära tillstånd helt 

enkelt inte låta bli. Detta gensvar leder i sin tur till ytterligare gensvar, därmed handlar social 

responsivitet alltså om ett växelspel mellan stimuli och respons. Asplund använder också 

begreppet responsorium för att beskriva denna växelkedja. Ett responsorium kännetecknas av 

frånvaron av i förväg uppgjorda regler och skulle det finnas regler så skulle dessa 

förmodligen inte följas. Ett responsorium kännetecknas av det improviserade och omedelbara 

beteendet där utgången också blir oförutsägbar.20  

 

                                                 
19 Schütz 2002 
20 Asplund, J. (1987:11-12) Det sociala livets elementära former. Göteborg: Korpen. 
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Det är alltså i människors elementära sociala beteende som den ontologiska sociala 

responsiviteten finns, eller har sin grund. Men det finns även ytterligare en aspekt på detta. 

Den sociala responsiviteten beskrivs som det naturliga, informella och enkla beteendet, eller 

snarare som en ontologisk responsivitet, dvs. den är en del av människans naturliga vara 

(ontos). Dess motsats beskrivs som ett mer avancerat och formellt beteende som måste läras 

in. Detta inlärda beteende kallar Asplund för asocial responslöshet. Författaren skriver att det 

sociala livets elementära former kan förstås som en dialektik mellan social responsivitet och 

asocial responslöshet. Som jag förstår det kräver alltså samhället att människor ska vara 

asocialt responslösa i viss utsträckning, eftersom det helt enkelt inte skulle kunna fungera 

annars, i alla fall inte på det sätt vi känner till det. Han menar också att det skulle vara 

omöjligt för individen att ständigt gå omkring och respondera på all stimuli som presenteras 

eftersom detta, milt uttryckt, skulle leda till utmattning hos individen. 

 

Vidare skriver Asplund: ”människan betraktas som ”socialiserad” (eller mer vardagligt: som 

”vuxen”), först när hennes sociala responsivitet blivit kraftigt inskränkt”.21 Den sociala 

responsiviteten är också nära sammankopplad med lek och spel men till skillnad från spelet 

följer inte leken några regler, leken är ren social responsivitet. Asplund, menar i 

överensstämmelse med Mead22, att rollövertagande kan föregripas, dvs. den andres 

handlingar kan föregripas genom att sätta sig in i den andres perspektiv, ställe. Om vi 

applicerar detta på ett barn, kan det därmed också förutsäga de vuxnas gensvar eller 

responser, som också står i överensstämmelse med Cooleys23 metafor om spegeljaget där 

barnet genom att inta den andres perspektiv också kan ändra sitt beteende efter omgivningens 

förväntningar. Därmed kan också dess sociala responsivitet bli inskränkt. I kapitlet om den 

evigt unge finns ett utmärkt exempel på detta. I sin bok den lille prinsen skriver Saint-

Exupéry om hur han som sexårig pojke ritade en bild av en boaorm som svalde en elefant. 

Enligt de vuxna föreställde denna en hatt. 

 
”Sexåringen insåg att vuxna personer alltid måste få saker och ting förklarade för 

sig. Därför gjorde han en ny teckning, som tydligt visade elefanten i boaormens 

mage. Detta ledde till att de vuxna uppmanade honom att sluta rita boaormar eller 

att sluta rita överhuvudtaget” (s.110).  

                                                 
21 Asplund  1987, s. 25 
22 Morris. C. (1962:182,196 och 204). ”What appears in the immediate experience of one´s self in taking that 
attitude is what we term the “me” (p. 196). 
23 Rousseau. N. (2002:95). 
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Asplund skriver att den sexårige pojkens teckning, oavsett vad den nu föreställer, är en 

kommunikationshandling och att den, genom att blivit avvisad, också leder till en blockering 

eller reducerad sociala responsivitet.  

Det är i detta exempel lätt att känna pojkens smärta över avvisandet. Detta avvisande kanske 

inte upplevs speciellt bryskt av vuxenvärlden. Men i det lilla barnets värld kan det antagligen 

vara nog så traumatiskt, det kan kanske hindra dess sociala responsivitet och till och med 

omvända den till asocial responslöshet.  

Lite senare i kapitlet står det att vuxenvärlden istället rådde Saint-Exupéry att ägna sig åt 

geografi, historia, aritmetik och grammatik istället för boaormar. Detta gjorde också att han 

slutade tala om sina ”fantasier” och istället talade om sådant som förväntades av honom (t.ex. 

bridge och politik). Därmed slapp omgivningen också bemöta all oberäknelig responsivitet.24 

I denna studie skulle jag dock vilja säga att det är barnens icke ännu inskränkta 

responsivitet25 vi kan se. 

 

 

 

 

                                                 
24 Asplund 1987 s.114 
25 Inskränkt responsivitet, kan ses som ett resultat av socialiserings och internaliserings processen. 
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En liten resumé 

 

De två huvudkällorna i det teoretiska perspektivet, kan delvis sammanfattas bild 1. Bilden är 

en schematisk och förenklad framställning av hur de olika världarna (Schütz) hänger 

samman. Om vi utgår från förvärlden, som omvärld och medvärld vilar på, dvs. förvärlden är 

kultur arv, historiska händelser i imperfektum, eller helt enkelt den samhälleliga existensen 

vilar på en historisk grund.  Det är i omvärlden vi är vakna och levande. Det är i denna värld 

vi verkar, interagerar och är omgivna av varandra. Medvärlden är den del av världen som står 

i indirekt kontakt med oss. Det är de världen, medier, referensgrupper, människor och 

kulturer som vi inte står i direkt kontakt med, men som ständigt är potentiellt nåbar. I den 

värld som ständigt träffas i ansikte-mot-ansikte, är omvärlden. I denna värld interagerar vi i 

ordet rätt betydelse, här lever och verkar också dagis barnen, som jag observerat och samtalet 

med. I omvärlden förekommer såväl social responsivitet som asocial responslöshet.  

 
Bild 1 
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Tidigare forskning 

 

Eftersom jag hade problem med att hitta tidigare forskning inom området tar jag här upp 

forskning som i någon mån liknar det jag undersöker i min studie. Det är framförallt 

författarnas försök att fånga barnens perspektiv som liknar det jag vill uppnå. 

 

I sin doktorsavhandling beskriver Pia-Maria Ivarsson barns handlingar och samspel i 

förskolan. Hon menar att vardagslivet i förskolan vid en första anblick kan verka kaosartat 

med all ständigt pågående aktivitet. Vid närmre granskning upptäckte hon dock att barnen 

drevs av en längtan att skapa gemenskap med andra barn och att de lade ner stor kraft och 

energi på att skaffa sig en plats i kamratgruppen, eller att hitta på aktiviteter och 

samtalsämnen som fångade in andra i den gemenskap de själva vill ingå i. Hon kunde också 

se att barn tidigt blir medvetna om att regler och rutiner ser annorlunda ut i förskolan än i 

andra sammanhang.26 

 

Elisabeth Arnér och Britt Tellgren genomförde en studie där de intervjuade och samtalade 

med sexåringar om deras syn på vuxna. Författarna ställde frågor kring hur barnen tyckte att 

vuxna ska vara och inte vara, hur de trodde att vuxna ser på dem, hur de tolkade vuxnas 

negativa agerande mot dem och vad de oroade sig för. Barnen berättade om hur de tyckte det 

var att få tillsägelser på felaktiga grunder, hur de tolkade vuxnas beteende och att de tyckte 

att det var svårt att ändra på det som vuxna redan hade bestämt. Författarna kom fram till 

barn önskar att vuxna ska ta dem på allvar men att vuxna ofta saknar insikt i barns perspektiv 

och istället utgår från ett vuxenperspektiv av vad som är bäst för barnen. Detta skulle bero på 

att vuxna sällan har tid att lyssna på barnen och inte barns tankar på allvar. De tror alltså inte 

att barn är kapabla att delta i beslut som rör deras vardag.27 

 

I en annan studie undersökte man barns tankar och reflektioner kring skolvardagens etiska 

och moraliska frågor. Författarna undersökte olika värden som kommuniceras mellan barn 

och vuxna som t ex positivt och negativt, gott och ont, rätt och fel. De etiska värden som 

visade sig vara betydelsefulla var: rättigheter, andras väl och rättvisa. I studien tog man fasta 

på både barnens och de vuxnas synsätt. Dessa låg ibland nära varandra och skilde sig andra 

gånger åt. Författarna skriver att vuxna ofta använder sig av ett abstrakt retoriskt språk när de 

                                                 
26 Ivarsson, P. (2003) Barns gemenskap i förskolan. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 
27 Arnér, E. & Tellgren, B. (2006) Barns syn på vuxna-att komma nära barns perspektiv. Studentlitteratur. 
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pratar om moraliska frågor som de vill rikta elevernas uppmärksamhet mot istället för att se 

dem ur barnens perspektiv.28  

 

                                                 
28 Johansson, E, & Johansson, B. (2003) Etiska möten i skolan - värdefrågor i samspel mellan yngre skolbarn 
och deras lärare. Stockholm: Liber. 
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METOD 

 

Den fenomenografiska metoden 

 

Den fenomenografiska metoden handlar om att göra en gestaltning eller beskrivning av hur 

människor uppfattar sin omvärld. I min studie handlar det om att gestalta barnens värld på 

dagis. Inom fenomenografin görs en åtskillnad mellan hur något är och hur något uppfattas 

vara. Denna åtskillnad i beskrivningsnivå delas upp i första och andra ordningens perspektiv. 

Första ordningens perspektiv handlar om fakta, eller vad som kan observeras utifrån. För min 

del har det handlat om direkta observationer, som har gjorts då jag intagit observatörens 

”roll”, men också indirekta observationer, dvs. observationer som då de gjordes inte var 

direkta eller medvetna utan blev det snarare i efterhand eller som jag längre fram i texten 

under rubriken observationer kallar retrospektiva observationer. Andra ordningens perspektiv 

handlar däremot om hur något upplevs av någon. Inom fenomenografin är det främst andra 

ordningens perspektiv som studeras. Det ska också tilläggas att fenomenografins 

forskningsobjekt, inte är att ta reda på det som är sant, utan hur världen ter sig för 

människor.29 

 

Det är människors uppfattningar som är det centrala i fenomenografin. Begreppet uppfattning 

ges dock en annan innebörd än det vanligtvis har i vardagsspråket.  Fenomenografen säger 

sig analysera människors uppfattningar av olika företeelser i stället för människors 

uppfattningar om olika företeelser. Skillnaden ligger i att uppfattningar av något avser 

människors grundläggande förståelse av ett fenomen. Uppfattningar om något avser däremot 

att människor gör något till föremål för medveten reflektion och förenar en värdering med 

denna tanke.30 

 

Vidare skriver Uljens att vi genom att vi uppfattar någonting samtidigt skapar mening.  

 
”Genom att människan skapar mening mellan sig och sin omvärld skapar hon 

samtidigt en ram inom vilken hon kan bilda kunskap. Uppfattandet innebär då det 

grundläggande sätt en person gestaltar en företeelse eller ett objekt i sin omvärld. 

                                                 
29 Larsson, S. (1986:12-113) Kvalitativ analys -exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 
30 Uljens, M. (1989:10) Fenomenografi - forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 
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Uppfattningarna är den oreflekterade grund som vi utgår ifrån i vårt handlande och i 

våra resonemang. Uppfattningarna utgör den för givet tagna verkligheten.”31  

 

Här finns också likheter med Schütz resonemang om livsvärlden och den naturliga 

inställningen.32 

 

Fenomenografin är empirisk eftersom den försöker analysera och beskriva vad människor 

verkligen har sagt vid en intervju. Utifrån det empiriska materialet beskriver sedan 

fenomenografen hur människor uppfattar sin omvärld. Detta innebär att det är innebörder 

man vill komma åt, istället för förklaringar, samband och frekvenser som är fallet vid 

kvantitativ metod. Det handlar alltså en beskrivning av hur något framstår för människor och 

inte hur något egentligen är.33 

 

Databearbetningen handlar om att finna kvalitativt skilda kategorier varigenom 

uppfattningarna sedan kan beskrivas. Fenomenografen ägnar sig åt gestaltning av hur ett 

fenomen framstår på olika sätt hos olika människor. Sedan handlar det om att gestalta de 

olika sätten så bra som möjligt.34  

 

Karaktäristiskt för metoden är också dess syn på teori. Där är det viktigt att man inte har en 

på förhand bestämd teori om fenomenen som behandlas. Detta är något som exempelvis görs 

inom den psykodynamiska traditionen där intervjuinteraktionen analyseras så man kommer åt 

den ”verkliga” betydelsen, som kan förstås med bakgrund av t.ex. uppväxten. Den 

fenomenografiska ansatsen arbetar däremot med just intervjuinteraktionen/materialet och 

analyserar det för att förstå innebörden.35 

 

                                                 
31 Uljens 1989, s. 19 
32 Schütz 2002 
33 Larsson 1989, s. 13 
34 Larsson 1989, s. 21 
35 Larsson 1989, s.22-23 
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GENOMFÖRANDE 

 

En raserad forskningsdesign 

 

Från början var tanken att jag först skulle intervjua barnen på förmiddagen för att se hur de 

trodde att deras dag skulle se ut, och sedan på eftermiddagen för att ta reda på om dagen 

blivit som de trodde. Här skulle jag vilja säga att min forskningsdesign sprack när jag kom ut 

på fältet. Detta verkade nämligen inte ha någon som helst betydelse för barnen, så insåg jag 

att jag var tvungen att tänka om. Nedan ges exempel på hur det kunde låta när jag frågade vad 

barnen skulle göra under dagen och vad de hade gjort, exemplen gäller både för- och 

eftermiddag: 

 
Intervjuare: Men vad ska ni göra idag? 

Matti: Jag vet inte, vi har inte planerat det än 

 

Intervjuare: Men vad har ni gjort på dagis idag då? 

Matti: Vi har, jag vet inte 

Wilmer: Vet inte, jag minns inte 

Olle: Inte jag heller 

 

På eftermiddagen var barnen också tröttare än på förmiddagen. Det var inte säkert att de ville 

svara på en massa frågor. Jag valde därför att i första hand prata med dem på förmiddagen då 

de var pigga och tyckte det var roligt att vara med och svara på frågor.  

 

Analys av materialet 

 

Allt inspelat material transkriberades, vilket resulterade i 104 sidor. Det kunde ibland vara 

svårt att höra vad barnen sa när jag lyssnade igenom inspelningarna eftersom ljudnivån ofta 

var hög och barnen försökte överrösta varandra. Jag lyssnade och läste sedan igenom 

materialet ett flertal gånger, eftersom jag tror att man kan upptäcka nya saker varje gång man 

går igenom det. Därefter letade jag efter teman i texten, som jag har strukit under och sedan 

klippt ut för att på så vis kunna få en bättre översikt.  

 

Avsikten med detta arbete har inte i första hand varit att analysera eller tolka barnens 

berättelser. Snarare är det ett försök att lyfta fram empirin som i det här fallet är det barnen 



 21

säger. Barnens berättelser lyfts sedan fram i olika teman som jag sedan kommenterar. 

Eftersom det är empirin som är det centrala har jag använt mig av fenomenografin som 

metodologiskt verktyg. Detsamma gäller för Schütz och Asplunds begrepp som jag vill 

använda för att begripliggöra materialet. 

 

Urval och tillträde till fältet 

 

De barn jag intervjuade var i 4-5 års ålder. Jag valde att vara på en avdelning med barn i 

denna ålder eftersom barn i regel kan uttrycka sina tankar kring saker och ting. De barn jag 

har pratat med var vältaliga och kunde uttrycka sig väldigt bra. Urvalet blev de barn som jag 

fick bra kontakt med och som gärna ville vara med, och som också tyckte det var roligt att 

svara på frågor. Bara att få tillträde till fältet visade sig vara svårare än jag från början trott. 

Det blev många samtal och återuppringningar innan jag slutligen fick löfte om att få komma 

till den aktuella förskolan. Därefter skickades informationsbrev ut till föräldrarna där de fick 

ge sitt samtycke till barnens medverkan i studien (se bilaga 1).  

 

Datainsamlingen 

 

Samtalen spelades in med mp3 spelare. Först hade jag lite problem med tekniken och det var 

tre eller fyra inspelningar som tyvärr försvann. Jag var också hela tiden försedd med block 

och penna för att skriva ned mina fältanteckningar. Eftersom barnen hela tiden ville rita i det, 

var det mer teckningar än fältanteckningar i blocket efter studien. Jag skulle vilja säga att det  

i stort sett var omöjligt att sitta och observera på avstånd eftersom det alltid kom fram barn 

och frågade vad jag gjorde eller ville leka. Därmed blev det naturligt att jag deltog i barnens 

lek, vilket jag tror kan ha bidragit till att jag fick större inblick i barnens perspektiv. Jag var 

med barnen på dagiset under två veckors tid. Jag kom dit vid halv tio på morgonen och gick 

oftast hem vid tre-fyra på eftermiddagen. Störst vikt har lagts vid de inspelade samtalen, 

eftersom jag upplevde att det ibland kunde vara svårt att hinna med att både observera och 

samtala med barnen. 

 

Etiska aspekter 

 

Enligt Kvale bör det centrala målet för samhällsvetenskaplig forskning vara att få fram 

kunskap som kan förbättra människans situation och ge henne ökat värde. Kvale nämner 
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några saker som forskaren bör ta med i beräkning: att erhålla undersökningspersonernas 

samtycke, att säkra konfidentialitet och överväga de konsekvenser som kan följa av 

undersökningen för intervjupersonerna. 36   

Vad gäller undersökningspersonernas samtycke blir det lite speciellt i det här fallet eftersom 

det handlar om små barn. Samtycke har givits av föräldrar och fröknar på dagiset, däremot är 

det inte barnen själva som bestämt att de vill vara med i undersökningen. De hade däremot 

inte några som helst problem med att säga ifrån när de inte ville vara med eller säga till när de 

ville avsluta samtalen. De allra barn tyckte dock att det var roligt och ville gärna vara med 

under samtalen. Även om jag berättade för barnen varför jag var där tror jag inte de förstod 

vad detta innebar. Barn i denna ålder kan antagligen heller inte förutse vilka konsekvenser 

undersökningen skulle kunna ha för deras del. Här är det naturligtvis mitt ansvar som 

intervjuare att se till att uppfylla de etiska aspekterna och värna om barnens integritet. Vad 

gäller konfidentialiteten så har alla namn ändrats så att ingen ska kunna känna igen några av 

de barn som har varit med och ställt upp i denna studie. 

 

Observationerna 
 

Asplund beskriver hur han som liten pojke springer över fälten med sin pappersdrake, detta 

med stor inlevelse och fantastisk detaljrikedom.37 Ändå är det först trettio år senare han 

skriver ner detta i en bok. Jag har i efterhand insett att jag observerat massor av saker även 

när jag inte varit medveten om detta. Observationerna har alltså ibland varit medvetna och 

ibland omedvetna. Jag har t ex en väldigt tydlig bild av vad som hände under intervjuerna, 

även om jag just då, i första hand, koncentrerade mig på samtalen med barnen. Detta framstår 

särskilt tydligt när man läser igenom transkriptioner och lyssnar igenom bandinspelningarna. 

Många gånger tycker jag det varit svårare, eller blivit mer mekaniskt, att medvetet sitta och 

observera och anteckna, eftersom jag då inte upplevt att jag på samma sätt kunnat delta i 

barnens lek. Observationerna har alltså ibland varit medvetna och ibland omedvetna, vilket 

också är två skilda saker. Vissa av de observationer som återges i texten är alltså 

retrospektiva. 

 

                                                 
36 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 
37 Asplund 1987 
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Samtalen med barnen 

 

Här kommer en kort presentation av de barn jag pratat mest med under fältarbetet. Det finns 

dock även några citat med från andra barn än dessa. Allie var ett av de barn jag omedelbart 

fick bra kontakt med. Hon ville gärna vara med vid samtalen och frågade alltid om vi skulle 

prata direkt när jag kom. Det var en härlig, öppen tjej som hade mycket tankar och ideer 

kring saker och ting. Hon var dessutom oerhört fascinerad av mp3 spelaren som hon alltid 

ville vara med och sköta. Ett annat barn jag pratade mycket med var Kim. Han var en, 

intelligent och lite busig kille. Han hade inte bott i Sverige så länge och hade på kort tid lärt 

sig prata språket flytande. Det här var en kille som gillade att vara i centrum, vilket kanske 

bidrog till att han tyckte det var kul att prata med mig. Sanna var ett annat av de barn jag 

pratade mycket med. Detta var en bestämd dam med bestämda åsikter. Hon var också väldigt 

rolig att prata med och kom ofta med eftertänksamma och kloka svar. Idolen var Pippi och 

hon sa att hon faktiskt också var som Pippi på riktigt. Matti var en kille som var väldigt 

vältalig och hade lätt för att uttrycka och formulera sina tankar kring saker och ting. Han 

kunde både vara busig och allvarlig, lite beroende på hur många barn som var med och 

pratade samtidigt. Maja var också en härlig tjej. Hon var också en av de barn som hade gått 

längst på dagiset. När vi pratade kunde hon säga till de andra barnen att de skulle prata med 

små bokstäver och inte slå mp3:n i väggen osv. Maja kom också ofta med kloka och 

välformulerade svar och var, liksom alla dom andra barnen, härlig att prata med. 

 

När jag började intervjua barnen insåg jag ganska snart att detta inte var någon lätt uppgift. 

Det blev också tydligt att mycket av det jag läst om intervjuteknik och metodik inte gick att 

applicera på barn. Svårigheterna bestod bl. a av att barnen ofta började prata om helt andra 

saker än det jag ställde frågor kring. Det kunde också vara så att det blev omvända roller där 

barnen ställde frågor till mig istället för tvärtom. Så här kunde det låta: 

 
Kim: Har du en mamma och pappa? 

Intervjuare: Ja jag har en mamma och pappa fast de bor inte här.  

Kim: Var bor de då? 

Intervjuare: De bor i Stockholm det är långt att åka.  

Kim: Var bor de då?  

Intervjuare: Det heter Bålsta.  

Kim: Va?  
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Bålsta heter det, känner du till det?  

Kim: (Nickar) Behöver man åka tåg? 

 

Ellen: Har du barn? Nej jag har inga barn men jag skulle gärna vilja ha/  

Allie: Vet du de har tjock mage. De som är med barn ja, jätte tjock mage.  

Ellen: Som Sannas mamma.  

Allie: Vet du vad jag har sett i en bok att det är en stor bäbis i magen och sen är 

man jätte, jätte tjock. 

 

Anna: Har du läppstift?  

Intervjuare: Nej.  

Anna: Det ser ut som det.   

Allie: Får inte du ha läppstift för din mamma? 

Allie: Varför måste du gå alltid på skolan?  

Intervjuare: Jag måste ju/  

Allie: Har du en mamma?  

Intervjuare Ja.:  

Allie: Vad heter hon? Linda?  

I: Hon heter Britt.  

Allie: Min mamma heter Astrid 

 

Istället för att det är jag som ställer frågor till barnen är det här plötsligt barnen som ställer 

frågor till mig. Det blir också tydligt att intervjusituationen är en konstlad situation för 

barnen.   

 

Eftersom barnen lätt tappade fokus efter en liten stund gick det heller inte att sitta för lång tid 

och prata. En annan sak var att det tog lite tid att lära känna barnen och se vilka jag skulle 

göra intervjuerna med. Det vanligaste var att jag satt pratade med två till tre barn samtidigt 

men i början prövade jag även andra gruppkonstellationer, både med fler och färre barn, detta 

med blandat resultat. För att kunna genomföra intervjuerna fick jag lov att använda 

fröknarnas rum där vi skulle kunna sitta ostört och prata. Eftersom barnen inte fick vara där i 

vanliga fall, ville de naturligtvis leka med alla spännande saker som fanns där. Det fanns t ex 

soffor man kunde hoppa i, leksakstidningar, en fåtölj med massagefunktion, en fax och en 

dator, detta var naturligtvis väldigt spännande för barnen. Barnen ville även sitta på andra 

ställen än i fröknarnas rum och då satt vi även i på andra platser och pratade när det var tomt 

där. Ibland var det också andra barn i rummet men då satt vi ändå avskilt från dem. I 

samtalen behandlades ett antal ämnen och jag kommer även ta upp det som barnen själva 
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spontant började berätta om. Anledningen till detta är att jag tror att mycket av det barnen 

upplever som viktigt i omvärlden kommer fram här. Jag kommer också att ta upp en del 

samtalskategorier som jag tycker visar på barnens naturliga inställning.  

 

 

REDOVISNING OCH RESULTAT 

 

Veckan innan jag skulle genomföra studien åkte jag och hälsade på barnen på dagiset. 

Eftersom detta var en helgdag var många av barnen lediga. Fröken presenterade mig för 

barnen och berättade lite om vad jag skulle göra där. Barnen tittade och nickade mest, någon 

ställde någon fråga och sen var det inte mer med det. Jag blev visad runt och stannade bara en 

kort stund. Veckan därpå när jag kom jag dit verkade inte barnen tycka att det var särskilt 

konstigt att jag var där. Snarare frågade de varför jag bara skulle stanna i två veckor. 

 

Vardagen på dagis 
 

På det dagis jag var fick barnen till stor del själva bestämma vad de skulle göra under sin dag. 

Detta var något som till en början förvånade mig eftersom jag hade en föreställning om att att 

barnens dagar skulle vara mycket mer strukturerade än de var. Att verksamheten här såg lite 

annorlunda ut än på många andra förskolor fick jag också bekräftat för mig av personalen. De 

berättade att man inte var så styrd i sin verksamheten utan hade ett ganska öppet 

förhållningssätt där barnen till stor del själva fick bestämma hur deras dag skulle se ut.  

 

En av fröknarna berättade att intentionen med verksamheten var att ha trygga barn som 

upplevde att de att de själva kunde styra sin situation. Detta innebar i det här fallet att barnen 

i stor utsträckning fick göra sina egna val. När man t ex hade gympa fick barnen själva 

bestämma om de ville vara med eller ej och om barnen var inne i en lek och ville fortsätta, 

hade de också möjligheten att göra det. Den fröken jag pratade med trodde också att detta var 

en bidragande orsak till att barnen mådde bra och trivdes där de var. Hon beskrev också 

vardagen på denna förskola som ganska enkel och konfliktfri, vilket också byggde på att man 

hade barn som trivdes menade hon.  

 

Barnens vardag bestod till stor del av lek och annan social interaktion. Jag tänkte här ge en 

ögonblicksbild som exempel på hur det kunde se ut: Två pojkar kör cykelrace med sina 
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sparkcyklar ute på gården. Efter en stund ramlar den ena pojken och slår sig. Han börjar 

omedelbart att gråta, men redan efter någon minut är det bra igen och pojkarna fortsätter sitt 

cykelrace. Några andra barn är fullt upptagna av sin lek vid en lekställning. Jag sitter på en 

bänk och iakttar barnen efter en stund har jag en hel grupp av barn omkring mig som vill rita 

teckningar i mitt fältanteckningsblock. På ett annat ställe leker ett antal barn trafikpolis, detta 

med full inlevelse och stort engagemang. Ljudnivån är hög och leken medför både skratt, 

gråt, tillsägelser och konflikter. Det intressanta var här att se hur snabbt barnen växlade 

mellan dessa känslolägen och hur snabbt övergående känslorna är. Barnen tycks inte ha 

samma förmåga att hålla fast vid känslor som vi vuxna har. De upplever istället känslan 

direkt, släpper den och går vidare.    

 

Det var också intressant att se hur barnens kroppskontakt skiljer sig från den vi vuxna har 

med varandra. För det första ligger barn ofta och krälar på marken eller sitter på golvet, eller 

andra möbler än stolar. Barn har också ständig kroppskontakt med varandra, man kramas, 

ligger och sitter på varandra eller lutar sig mot varandra. Det är till och med så att man har 

svårt att inte ha kroppskontakt i situationer där man ska sitta still eller göra övningar på egen 

hand. Under samtalen hoppade barnen oftast runt på ett antal platser i rummet. När vi satt 

inne i fröknarnas rum kunde de t ex gå in i chefens rum, sitta i båda sofforna, i fåtöljen, på 

varandra och på olika ställen i rummet. Barnen började också leka med varandra och med 

saker under samtalen och ibland var jag tvungen att avbryta för att läsa en saga innan vi 

kunde fortsätta med samtalen igen.  

 

Vad händer på dagis? 

 

Jag tänker här redovisa vad barnen upplever att de inte får göra på dagis. Jag ställde frågor 

om vad de tyckte är roligt och tråkigt på dagis. Barnen berättar också vem det är som 

bestämmer på dagis, men också hur det skulle vara om inte dagis fanns. 

 

 

• Barnen får: 

 

På frågan om vad man får göra på dagis räknade barnen bland annat upp:  
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rita, klistra, måla, leka, cykla, vara ute, leka i sandlådan, leka i huset, gunga, klä ut 

sig, måla kronor, gå på utflykt, läsa, ha samling, ha gympa 

 
Allie: Man får göra vad man vill i dagis men inte ta fröknarnas grejer 

 

Tom: Man måste vara snäll 

 

Barnen beskrev massor av saker de kunde göra på dagis. Allie sa att de fick göra vad de ville 

utom att ta fröknarnas grejor medan Olle sa att de måste vara snälla. Jag tyckte att det var 

intressant att barnen också tar upp saker de inte får göra på dagis som att inte ta fröknarnas 

grejer, men också vad man måste vara, man måste vara snäll. Barnen är alltså medvetna om 

vilka regler som finns på dagis, även om den inte alltid följer dem. Denna medvetenhet är en 

början till att ”dressera” den ontologiska responsiviteten. 

 

 

• Barnen får inte: 

 

Under samtalen sa barnen ofta bajs, skit och liknande, vilket dom många gånger tyckte var så 

roligt att de kiknade av skratt när de sa det. Så här beskriver barnen vad man inte får göra på 

dagis: 

 
Allie: Man får inte göra dumma saker och man får inte säga bajs och kiss och 

schhh. Man får inte säga, när någon har ritat någonting, så får man inte säga att 

det där har du gjort som är jätte fult. Om jag tog sönder din telefon då blev du jätte 

ledsen om du tog sönder min telefon, liksom sådära, då blev jag ledsen. 

 
Maja: Man får inte säga bajskorv och sånt 

 

Barnen beskriver alltså sådant de inte får göra, men gör det ändå. Detta kan kanske bero på 

att barnen har svårt att tygla sin sociala responsivitet under samtalen, eller snarare, det visar 

på deras icke ännu inskränkta eller ”dresserade” responsivitet. Barnen triggar också varandra, 

dvs. stimulerar varandras sociala responsivitet, vilket gör det hela ännu roligare. Barnen får ju 

också respons från fröknarna när de säger sådana ord, även om det är negativ respons. 
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• Vad är det som är roligast? 
 

När jag kom till dagiset hade de nyligen haft bal där. Barnen hade fått klä upp sig i sina 

finaste kläder och de hade dekorerat taken med girlanger och dukat fint med placeringskort 

på borden. När barnen kom dit fick de en ”fördrink” och till middag serverades plockmat som 

man fick äta med händerna som på Gustav den tredjes tid. Efter middagen var det sedan dans.   

 
Intervjuare: Vad tycker du är roligast på dagis? 

Sanna: Eh gå på bal här, nej i stora rummet och att börja där ute. Balen börjar där 

ute sen går det in i rummet där, på Gustav den tredjes tid, på bal, då åt man med 

händerna. Det gjorde vi och jag fick som barnmat. 

 

Intervjuare: Vad tycker du är roligast på dagis? 

Matti: Om man snackar om dagis tycker jag leka gruvarbetare just nu och leka där 

inne (pekar på förrådet på gården). 

Intervjuare: Inne i förrådet? 

Matti: Sitta inne i förrådet och leka polisstation och fängelse där inne. 

 

Intervjuare: Vad tycker du är allra roligast då om du får välja? 

Tom: Polis. Men jag har redan polis, vet du vad jag har haft med mig? Polisskärp 

och polishandbojor. 

 

Sanna berättade att bal var det roligaste på dagis. Matti berättade att gruvarbetare var det 

roligaste och tidigare under dagen hade han också lekt gruvarbetare. Tom tyckte att Polis var 

roligast, och att han också denna dag hade fått ta med sig sitt polisskärp och polishandbojor 

hemifrån. Det barnen beskriver som roligast är saker som nyligen eller alldeles precis 

inträffat. Ögonblicket eller den sociala responsiviteten fångar deras intresse. I denna ”lek” 

med Gustav den 3:e, och barnen som tagit med sig egna grejer, smyger medvärlden in men 

barnen har integrerat det som tillhör medvärlden i deras omvärld. De lever och verkar så 

intimt med sina grejer och föreställningar att medvärlden inte finns annat än som omvärld 

eller snarare som en del i deras sociala responsorium. Medvärlden är inte utkristalliserad i en 

medveten separerad värld skild från barnens omvärld.  
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• Vad är det som är tråkigt? 

 

När jag intervjuar barnen har de precis haft sångsamling. Under denna sitter barnen stilla, 

sjunger och gör rörelser till musiken. Däremot får de inte just då leka och/eller ha 

kroppskontakt med varandra. 

 
Intervjuare: Tycker du det är något som har varit tråkigt idag då? 

Matti: Sångsamlingen 

Intervjuare: Det tyckte du inte var så roligt att sjunga? 

Matti: Neej 

Intervjuare: Gillar du inte att sjunga eller att man måste sitta still kanske? 

Matti: Jag gillar mest att springa runt och sånt, men ibland kan jag gilla och sitta 

still och bara glo eller sova. Se på tv det älskar jag. 

 

Intervjuare: Finns det något som är tråkigt då? 

Sanna: Det är när Felicia eller någon slår mig. 

 

Intervjuare: Är det något du tycker är tråkigt då? 

Kim: Jag tycker det är tråkigt om Sebastian kastar sand på mig 

 

Intervjuare: Men är det något du inte skulle vilja göra då, är det något du tycker är 

tråkigt? 

Olle: Ja att leka på mitt rum alldeles ensam för då blir jag lite rädd om det är så, 

det är därför jag har en storasyster. 

 

Matti säger att han tycker att sångsamlingen är tråkig eftersom man måste sitta still. 

Sångsamlingen är en stund där barnen måste sitta stilla och därmed får försöka lägga band på 

sin sociala responsivitet. Det är dock tydligt att detta är något som är svårt för många barn 

eftersom de ändå busar, inte kan låta bli att röra vid varandra eller prata med varandra. 

Barnen beskriver också att det är tråkigt när någon slår eller kastar sand på dem. Olle tycker 

att det är tråkigt att leka på sitt rum helt ensam eftersom han blir lite rädd då. Det är den 

negativa sociala interaktionen eller bristen på social interaktion som barnen beskriver som 

tråkigt här. Olle berättar också om sitt rum hemma vilket visar att barnen inte har den gränsen 

mellan dagis och hemma. 

Sångsamlingen, är därmed ett tydligt exempel på hur fröknarna i god tro ”smyger” in regler 

och normer, som kan tänkas dämpa den social responsiviteten. Förvisso till viss nytta, men 

också som ett sätt att litet ta udden av den sociala responsiviteten, som Asplund påpekar, hur 
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det helt enkelt inte skulle kunna fungera annars, i alla fall inte på det sätt vi känner till hur 

socialt umgänge fungerar.  

Barnen säger att de ”mest gillar att springa runt” eller ”man måste sitta still”, inte fara 

omkring och slösa på den sociala responsiviteten. I sångsamlingen kryper regler och normer 

fram, som hör hemma i både om och medvärld, som är en del i sättet att tygla den 

ontologiska sociala responsiviteten. Barnen vill vara i deras sociala responsorium, som de 

upplever som fritt från dessa restriktioner, normer och regler, inte fröknarnas värld, som 

säger att du ska sitta still, inte klänga på kompisar och liknande. 

 

 

• Vem är det som bestämmer vad man får göra dagis? 

 

Flera av barnen berättade oberoende av varandra att det var Lena, chefen på dagis, som 

bestämde. 

 
Johan och Kim: Lena 

Intervjuare: Men får man bestämma själv också? 

Johan: Ja men Lena bestämmer mest för hon är chef 

 

Maja, Allie och Wilmer: Lena 

Wilmer: Hon är chef, hon bestämmer över hela dagis 

Allie: Får jag säga en sak, hon bestämmer allting 

Maja: Utom, vi bestämmer vad vi ska leka, och inte någon fröken 

 

Sanna: Lena 

 

Alla barn är överrens om att det är chefen som bestämmer på dagis. Maja sa att chefen 

bestämde allt utom vad barnen fick leka, för det fick de bestämma själva. På det här dagiset 

befann sig chefen rent fysiskt på dagiset och var ute mycket bland barnen. På många ställen 

sitter ju faktiskt inte enhetscheferna på dagiset eller rör sig bland barnen. Detta kan säkert ha 

bidragit till att barnen upplevde att det var Lena som bestämde, eftersom hon hela tiden fanns 

bland barnen och deltog i deras omvärld.   
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• När barnen har varit borta från dagis 

 

Så här berättar Matti om hur det kan vara att komma tillbaka efter att ha varit borta från 

dagis: 
 

Intervjuare: Men har du varit sjuk från dagis någon gång, varit tvungen att vara 

hemma? 

Matti: Massor av gånger. 

Intervjuare: Längtar man till dagis då? 

Matti: Mmm första dan tycker man ibland att det förändras lite på dagis. Det 

gjorde jag en gång när jag hade varit i fjällen en lång vecka tror jag att det var och 

när jag kom tillbaka så hade Rasmus börjat prata lite bättre och Petter så då var 

det lite annorlunda tyckte jag nog. 

Intervjuare: Tyckte du inte att det var så kul att ha varit borta då, att man missade 

lite? 

Matti: Mmm bara lite. Och en gång var jag ledig från dagis då missade jag när 

dom hittade knapp (springer och visar) dom här knapparna. 

 

När Matti kom tillbaka till dagis efter sin ledighet lade han alltså lagt märke till att Rasmus 

och Petter hade börjat prata lite bättre. Det här visar att språket och att prata är något som är 

väldigt viktigt för barnen. Matti tyckte också att det hade varit lite tråkigt att han hade varit 

borta när de hittade knapparna. Saker har alltså hänt i omvärlden som han inte varit med och 

delat med de andra barnen. 

 

 

• Om inte dagis fanns 

 

Jag ställde en del frågor kring vad som skulle hända om dagis brann upp och inte dagis fanns 

för att se hur barnen skulle resonera kring detta. 
 

Intervjuare: Tänk om ni skulle komma till dagis så hade det brunnit upp när ni kom, 

vad skulle ni göra då? 

Anna: Då kunde vi vara utanför där borta i det där huset 

Maja: Men om det skulle brinna där då skulle vi ju ringa brandkåren 

Allie: Men där inne på dagis finns det en sån där spray grej och när någon springer 

ut och sprayar då, då 

Maja: Då släcks det 
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Intervjuare: Men tänk om det var så här då att man kom, mamma och pappa följde 

med till dagis, och sen när ni kom hit då fanns det inget dagis. Det var helt borta 

och mamma och pappa sa nämen var det inte här dagis låg, dagis var helt borta. 

Och sen sa mamma och pappa nej nu måste vi gå och jobba vad skulle hända då, 

vem skulle ta hand om dig då? 

Sanna: Jag måste vara med på pappas jobb. Eller mammas. Jag får inte vara på 

mammas jobb eftersom det är så många sjuka människor. Nu får inte jag gå mer på 

pappas jobb, jag får gå ibland på mammas jobb, bara om jag frågar snällt. 

 

Intervjuare: Kim tänk om det var så här: du kom till dagis en dag, och mamma och 

pappa följde med dig hit. Sen när ni kom till dagis så hade dagis brunnit upp, det 

fanns inget dagis här. Vad skulle du göra då? 

Kim: Då får vi åka buss 

Intervjuare: Mamma och pappa skulle åka till jobbet 

Kim: Nää om det här dagis har flyttat, då flyttar det där mammas och pappas jobb, 

då flyttar dom också. 

 

Intervjuare: Men tänk om ni skulle komma hit en dag så fanns inte dagis här, vad 

skulle ni göra då? 

Matti: Då skulle vi spränga vårat hus, då skulle mitt hus bli en leksaksaffär, jag 

älskar cykel, då skulle ena delen vara cykelaffär och ena delen vara polisaffär och 

ena delen leksaksaffär. 

Kalle: Jag vill ha brandmansaffär 

Olle: Jag skulle ha leksaksaffär, brandmansaffär, polisaffär och karamellaffär, 

leksaksaffär och vapenaffär 

Kalle: Också jag 

 

Troligtvis är det alldeles för abstrakt för barnen att ta till sig att dagis skulle kunna försvinna 

eller brinna upp, eftersom det helt enkelt inte är någonting de räknar med. Svaren kommer 

också omedelbart och barnen tycks inte reflektera över vad det skulle innebära att dagis 

verkligen brann ner. Istället berättar barnen vad de skulle göra rent praktiskt, dvs. ringa 

brandkåren, vara med på mammas eller pappas jobb eller skaffa en brandmansaffär.  

Exemplet visar också i likhet med att barnen talar om fjällen, polisen, brandkåren att 

medvärlden finns i deras medvetande eller i deras tankevärld, dock inte som en integrerade 

och separerad värld, utan snarare som en del av deras omvärld eller kanske snarare i deras 

sociala responsorium. 
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Vad är det barnen berättar om? 

 

När jag har försökt få in barnen på ett visst spår under intervjuerna har de ofta helt självmant 

börjat berättat om andra saker. Utifrån detta går det att få reda på massor om vad det är som 

är viktigt för dem i deras omvärld.  

Barnen berättar bland annat om sin familj, kompisar, vad de har för leksaker hemma, men 

också om deras husdjur. Jag har också lärt mig massor om olika superhjältar och andra saker 

som är viktiga för dem. Barnen berättar också om saker de har gjort och ska göra. Här visar 

de upp en förmåga att föregripa, men också att hämta retrospektivt, att minnas vad de har 

gjort för att se hur det uppfattas idag, en början till att reflektera. Nedan beskrivs lite av det 

barnen berättar: 

 

 

• Husdjur och saker 

 
Felicia: Vet du jag har fått en rosa cykel. Och vet du att jag har en hund, vet du vad 

den heter? Charlie. Titta jag har ett armband som jag har fått i påsk. Vet du jag har 

faktiskt den och den är min mormors (halsbandet), jag ska få sova hos hon igen. 

 

Felicia: Jag är bara kär i min mamma. Och min hund. 

Ellen: Och jag är kär i min pappa, jag är kär i min pappa 

Felicia: Och min kanin, jag längtar efter min kanin 

Sanna: Och jag längtar efter katter. När jag blir stor ska jag köpa en katt till mig 

själv. Inte min mamma och pappa för min pappa gillar bara hundar. 

 

Ellen: Och jag har katt, jag har katter. Linda vet du, mina katter dör aldrig. 

 

Maja: Vet du vad mina gosedjur heter? Dom heter Pricken och Ludde.  

 

Sanna: Och vet du jag har faktiskt sådana här tofsar, svart och ljusblå och 

ljusmörka, ljusblåa tofsar och sen har jag faktiskt hårspännen, stora och små. 

 

Barnen är ivriga att få berätta om personer och saker i sin medvärld, de berättar också med 

stor inlevelse och entusiasm. Jag tror också att mitt lyssnande och intresse för barnen bidrar 

till att de tycker att det är roligt att berätta. 
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• Familj och andra i omvärlden  

 

Barnen berättar mycket om sin familj och sina kompisar, som de brukar leka med hemma. De 

berättar också om vad deras föräldrar jobbar med, och sina om sina släktingar. 

 
Sanna: Vet du Linda, att min syster kommer heta Linnéa Elisabeth Andersson. För 

vår familj heter Andersson. Alla heter Andersson. 

 

Felicia: Min storasyster heter Fia 

Ellen: Och Sofia 

Felicia: Hon kallas Fia i efternamn, jag kallar bara Fia. Jag är lillasyster och Fia 

är storasyster. 

 

Allie: Men vet du Linda, ingen får höra (viskar) ska jag säga högt? Min syster har 

bärit min mamma, hon kan faktiskt det. 

 

Kalle det är en kompis till mig som bor där jag bor, han bor närmast och Nils han 

bor i ett vitt hus och han bor bredvid Kalle,  Moa och Kalle heter dem. Och han bor 

i ett vitt hus och han bor, Nils och Kalle bor bredvid varann men han som bor i ett 

vitt hus Nils, han har väldigt, väldigt mycket leksaker men han bor längre bort. Han 

bor så långt bort som Kalle bor fast lika längre bort från mig så att det går lite 

längre att gå till mig. 

 

Då jag har pratat med barnen, visar det sig att det vet litet om sina föräldrar jobb, men det 

är mer att barnen ser föräldrarnas jobb, som en del av omvärlden, inte att arbetet är en del 

av medvärlden. Barnen refererar alltid till sig själva, ”bor så långt bort som Kalle bor fast 

lika längre bort från mig så att det går lite längre att gå till mig”.    

 

 

• Saker de har gjort eller ska göra 

 

Barnen berättar också om saker de gjort och saker de ska göra. Även här inkluderas personer 

i barnens medvärld. 
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Matti: Min pappa har hämtat mig med polisbilen två gånger, tror jag i alla fall, en 

gång hämtade han mig med polisbuss, då var jag tre år, och vet du vad jag fick i 

polisbilen? Godis. 

 

Ellen: I går hade jag varit och badat på en simbassäng i jätte djupt vatten, vet du 

på badpalatsets stora bassäng, där när jag badade själv i stora vattnet, då 

drunknade jag. Pappa tog upp mig. 

 

Sanna: Ibland brukar jag äta äcklig mat hemma, också på dagis. Men ibland, om 

mamma ger mig äcklig mat och filen med. När jag skulle åka till Sälen och åka 

skidor då åt jag upp båda pannkakorna. 

 

Gabriel: Eh min granne han som har traktor han, dom håller på att få en bäbis. Jag 

har fått sitta i doms traktor många, alla gånger och så har jag fått sitta bakom och 

styra traktorn en gång.  

 

Genomgående här i barnens berättelser, är just deras omvärld med en antydan till något som 

senare i deras utveckling, kommer att utkristalliseras som en medvärld. Det blir tydligt vilken 

enormt stor betydelse de personer, djur och saker har för dem som ingår i deras omvärld. 

 

Inga tydliga gränser mellan dagis och hemma 

 

Så här svarade barnen när jag frågade dem vad de skulle göra på dagis under dagen: 
 

Intervjuare: Maja vad har du tänkt göra på dagis idag då? 

Maja: Jag tänker rita på dagis och gå med min mamma till lekplatsen en stund och 

sen går vi hem och leker med lera. 

 

Anna: Jag har tänkt vara med på gympa och vara hemma hos mamma och gå till 

McDonalds, efter det ska vi gå till melodifestivalen och efter melodifestivalen ska vi 

hem och cykla 

 

Tanken var från början att samtalen enbart skulle beröra vardagen på dagis. Det framgick 

dock att barnen inte hade några tydliga gränser mellan dagis och hemmet. Barnen väver 

snarare samma både hem och dagis till en omvärld, som hänger samman. Det ska också 

tilläggas att denna omvärld mer eller mindre är ett socialt responsorium för barnen. Detta har 

jag kunnat observerat i deras vardags sysslor, lek och umgänge på dagis.  
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Barnens förmåga att vara här och nu 

 

Jag tänkte börja med att ge en observation som exempel på detta. Det är en varm och solig 

dag och de flesta barnen är ute på gården och leker. Plötsligt kommer en liten pojke 

springande i hög fart och nästan skriker ut: en fjäder, titta jag har hittat en fjäder. Han skrattar 

och glädjen riktigt lyser i barnets ögon. Han springer och visar alla fröknarna som säger att 

den var fin men att han nu måste tvätta händerna eftersom det kan vara baciller på fjädern. 

Pojken springer vidare för att visa upp sitt fynd. 

 

Mitt under samtalen riktar barnen plötsligt fokus på något som är mer intressant eller 

angeläget. Exempel på detta ges nedan: 

 
Kim: Oj militärflygplan där (pekar på en teckning på väggen) 

 

Allie: Kolla, kolla, kolla, kolla, kolla (pekar på ett hål i min strumpa) 

 

Sanna: Bra att du sa till Felicia att vi lekte men det gjorde vi inte/ men du har en 

lite lös tand (pekar på min tand) 

 

Intervjuare: vad har du gjort mer då, kommer du ihåg det? 

Kim: Ätit mat 

Intervjuare: Vad fick ni då, var det god mat? 

Kim: Ja, jag glömde äta. 

Intervjuare: Glömde du, vad gjorde du istället då? 

Kim: Jag åt mat fast jag glömde äta maten. 

 

Oj, törstig (går iväg och dricker) 

 

Jag ska bara gå och kissa (går iväg och kissar) 

 

 

Även här skulle jag vilja påstå att fröknarnas påpekan om att det är baciller på fjädern och att 

pojken nu måste gå att tvätta händerna gör att den ontologiska responsiviteten börjar 

”dresseras”, även om detta görs i god tro.  



 37

 

 

Barnens tankar om tid 

 

Anledningen till att jag ställde frågor om tid var att ta reda på hur deras tidsperspektiv ser ut 

och ta reda på hur de uppfattar tid. 

 

 

• Lång och kort tid 
 

Allie: Jag vet, tid är någonting när man har bråttom eller inte bråttom. Ja jag vet 

att när man har bråttom eller man måste gå fort. Idag hade min mamma bråttom 

till jobbet, idag hade min pappa bråttom till jobbet. 

 

Mattis: Det är om man skyndar sig då blir det kort tid om man är långsam då blir 

det lång tid. 

 

Intervjuare: Tycker du man är på dagis lång tid eller kort tid? 

Olle: Ibland lång tid, igår var det lång tid. 

Intervjuare: Igår var det långt? 

Olle: Ja jättelångt, min pappa skulle bara köpa köttbullar vi skulle äta det igår till 

kvällsmat. 
 

Barnen lever inte efter den fysiska mätbara tiden, eller klocktiden. Det är istället den inre, 

levda tidsuppfattningen som här styr deras upplevelse. Barnen har en uppfattning om att lång 

och kort tid har något att göra med att man har bråttom eller inte har bråttom. Olle tyckte att 

det hade varit jätte lång tid dagen innan eftersom pappa skulle handla innan de skulle äta 

kvällsmat. 

 

 

• När man blir stor 

 

Jag ställde också olika frågor om ålder och vad barnen trodde att de skulle göra när de hade 

nått en viss ålder. Även här ville jag titta på barnens tidsperspektiv. 
 

Intervjuare: Anna när du är trettio vad tror du att du gör då? 
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Anna: Då kanske jag är gammal 

Intervjuare: Men tänk när du är nittio år vad tror du att du gör då? 

Anna: Eh, då är jag också gammal  

 

Intervjuare: Maja tänk när du är tjugo år vad tror du att du gör då? 

Maja: Inte slåss 

Intervjuare: Sanna vad tror du att du kommer göra när du är tjugo år då? 

Sanna: När man är tjugo är man faktiskt död 

Intervjuare: Tror du det Maja att man är död när man är tjugo? 

Maja: Nej. Trettio kanske. 

 

Intervjuare: Men du Johan, vad tror du att du kommer att göra när du är femtio år? 

Johan: Dö 

Kim: Då kommer Johan begravas 

Intervjuare: Men tänk när du är femton då, då är man ju inte så stor. 

Kim: Nej då är man barn 

Johan: Jätte liten, jätte liten 

 

Här blir det tydligt att barn inte har det här tidsperspektivet. Barnen lever i nuet och har ingen 

som helst koll på tid, de har ingen aning om vad tjugo, trettio eller femtio år innebär. Barnen 

har heller inte någon förmåga att föreställa sig eller planera hur framtiden kan tänkas se ut. 

Däremot kan de säga att de t ex ska bli något speciellt när de blir stora, ofta säger de att de 

ska bli Askungen, Pippi, Batman eller Superman när de blir stora men också olika yrken som 

polis, brandman, djurskötare och tränare. 

 

Barnens tankar om språk 

 

Flera av barnen på dagiset hade föräldrar med utländskt ursprung och pratade andra språk 

hemma. En pojke hade lärt sig prata flytande på mindre än ett halvår, trots att föräldrarna inte 

pratade någon svenska alls. På dagiset fanns också ett syskonpar som inte pratade någon 

svenska. Jag tyckte därför att det skulle vara intressant att se hur barnen såg på detta, 

eftersom de lekte med varandra, trots att de inte alltid förstod varandra. Flera barn säger dock 

att de faktiskt kan förstå varandra. 

 
Mattis: Alla pratar svenska en gång i tiden när man kommer från ett annat land. 

Intervjuare: Men hur tror ni att de känner, Anja och Marcus då som inte kan prata 

svenska? 
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Mattis: När vi säger nåt på svenska då låter det bla, bla, bla i deras huvuden tror 

jag. Fast de förstår tror jag. 

Intervjuare: Ja de förstår lite 

Mattis: Mmm de förstår mycket 

 

Sanna: Men vi bara pratar så här som bara jag, som de förstår men de vågar inte 

säga på svenska. Jag förstår tyska men de förstår svenska efter vi byter ord hela 

tiden, de förstår svenska, tyska, och jag förstår tyska på svenska. 

 

Allie: Eh, när  man pratar svenska, för de har öron, då kommer det i öronen, när 

det kommer i så förstår de vad vi säger.  

Intervjuare: Och förstå ändå fast de inte pratar svenska?  

Allie: De brukar bara säga så här Sna istället för Sanna, de säger någonting annat. 

De säger alltid så här till Sanna för hennes namn heter inte så, för de säger till 

henne hennes namn. 

 

Intervjuare: Men hörrni, jag tänkte på det här att Marcus och Anja inte kan prata 

svenska men hur kan man förstå varandra ändå då? 

Kim: Jag vet inte 

Johan: Tänk då! Jag förstår dom för att dom är klasskompisar till oss 

Intervjuare: Ja ni känner dom lite ja 

Kim: Ja det gör vi 

 

Språket och att kunna förstå varandra är naturligtvis viktigt också för barnen. Flera av barnen 

beskriver dock att de faktiskt kan förstå varandra. Det är också intressant att här se hur barnen 

sätter sig in i Anja och Marcus perspektiv och berättar hur de tror att dem upplever det. Matti 

säger att han tror att det låter bla, bla, bla i deras öron när någon pratar svenska. 

 

Barnens tankar om skillnaden mellan pojkar och flickor 

 

Så här svarade barnen när jag frågade om vad det är för skillnad skillnader mellan pojkar och 

flickor: 

 
Intervjuare: Vad är det för skillnad på killar och tjejer? 

Johan: Dom är kompisar 

Intervjuare: Är alla kompisar både flickor och pojkar? 

Johan: Jaa men inte fröknar 
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Allie: Pojkar dom har 

Maja: snopp och flickor 

Båda: dom har snippa 

Intervjuare: Men när man leker är det någon skillnad då? 

Allie: Jag vet när man gör illa sig, när man inte gör illa sig 

Intervjuare: Vad är det för skillnad då? 

Allie: Eh då ska man vara lite försiktig 

 

Intervjuare: Vad är det egentligen för skillnad på pojkar och flickor? 

Mattis: Eh, att dom inte har lika bra snoppar 

Intervjuare: Men mer då, är det någon skillnad egentligen förutom det? 

Mattis: Att dom föder bäbisar  

 

 

Det är tydligt att barnen inte upplever att det finns det några skillnader mellan pojkar och 

flickor. Det barnen beskriver är att pojkar har snopp och flickor har snippa och att flickor 

föder bäbisar. Johan säger att pojkar och flickor är kompisar men inte fröknar. Han gör alltså 

ingen åtskillnad mellan pojkar och flickor men däremot mellan barn och fröknar. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva hur barnen upplevde och såg på sin vardag på 

dagis. Det var också att komma empirin så nära som möjligt, vilket jag ville uppnå genom att 

lyfta fram det barnen pratade om under samtalen. Vad gäller barnens naturliga inställning så 

ligger omvärlden och la durée indirekt i en del av denna. Detta innebär dels att barnen inte 

har någon tydlig avgränsning mellan omvärld och medvärld, utan allt smälter samman i en 

omvärld. Barnens naturliga attityd är också det responsorium som är en del i barnens 

omvärld.   

 

• Barnen berättar om sin omvärld 

 

Barnen berättade spontant om massor av saker i sin omvärld, både på och utanför dagis, och 

det blev tydligt vilken enormt stor betydelse omvärlden har för dem. Enligt Schütz är 

omvärlden den värld där vi har en ansikte-mot-ansikte relation med andra människor och där 

vi kan uppleva våra liv tillsammans. I medvärlden är relationerna mer indirekta.38  

Omvärlden är den värld barnen lever i. Genom samtalen med barnen blev det tydligt att de 

inte kunde göra någon avgränsning mellan omvärld och medvärld, utan allt barnen berättade 

om ingick i deras omvärld. Däremot smög sig medvärlden in när barnen berättade om olika 

saker. Eftersom barnen lever och verkar så intimt med sina saker och föreställningar finns 

dock inte medvärlden i annat än som omvärld eller en del av deras sociala responsorium. 

Medvärlden är alltså ännu inte utkristalliserad i en medveten separerad värld skild från 

barnens omvärld.  

 

• Barnen lever i la durée 

 

I denna studie har jag fått klart för mig att barnen inte har samma tidsperspektiv som oss 

vuxna. Barnen styrs istället av det Schütz kallar la dureé dvs. den inre, levda 

tidsuppfattningen.39 La dureé påverkar därmed också barnens upplevelse av sin vardag på 

dagis. Tidsperspektivet visade sig bl. a i min spruckna forskningsdesign där barnen svarade 

att de inte visste vad de skulle komma att göra under dagen och heller inte kom ihåg vad de 

hade gjort när jag sedan frågade dem på eftermiddagen. Det visade sig också när jag ställde 

                                                 
38 Schütz 2002 
39 Schütz 2002 
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frågor om tid och vad de trodde att de skulle göra när de var tjugo, trettio eller femtio år, de 

hade inte någon som helst koll på vad detta innebar. I början av studien frågade barnen varför 

jag bara skulle ska stanna där i två veckor, jag tror dock inte att barnen förstod vad två veckor 

innebar, eftersom de ännu inte har det tidsperspektivet vid denna ålder. 

La durée styr också barnens direkthet i nuet som när de plötsligt lägger märke till saker som 

hålet i min strumpa, teckningen av ett militärflygplan eller att de är kissnödiga. Detta 

ögonblickliga gäller även för barnens känsloväxlingar. Barnen verkar nästan glömma bort att 

de är arga eller ledsna för att något annat kommer in och tar över deras uppmärksamhet, eller 

ontologiska responsivitet. När barnen beskrev vad som var roligast på dagis beskrev de också 

det som nyligen eller precis hade hänt, vilket visar på barnens här-och-nu-upplevelse i  

vardagen på dagis. 

 

• Barnens naturliga inställning 

 

En av frågorna i min frågeställning var hur barnens naturliga inställning ser ut i förhållande 

till dagis. Enligt Schütz innebär den naturliga inställningen att vi inte går och reflekterar över 

saker i livsvärlden.40 Jag skulle vilja säga att det, till viss del, är barnens naturliga inställning 

gör att de kan leka med varandra även om de inte pratar samma språk. Det är naturligtvis 

också den ontologiska sociala responsiviteten. Den naturliga inställningen bidrar också till att 

barnen inte upplever några skillnader mellan flickor och pojkar eller mellan dagis och 

hemmet. Däremot gör barnen en distinktion mellan barn och fröknar, vilket kanske kan bero 

på att fröknarna inte delar barnens responsorium.  

Vardagen på dagis är inget barnen funderar eller reflekterar över, eftersom den är självklar 

för dem. Utifrån de frågor jag ställde till barnen om vad de skulle göra om dagis försvann, 

blev det tydligt att detta var alldeles för abstrakt för barnen att ta till sig, det var 

uppenbarligen ingenting de räknade med skulle hända. 

 

• Den ontologiska responsiviteten 
 

Asplund menar att människans elementära sociala beteende ligger i att ge gensvar på den 

andres handlingar, eftersom hon i sitt elementära tillstånd helt enkelt inte kan låta bli.41 Detta 

blev bl.a tydligt under sångsamlingen och även i andra situationer då barnen hade svårt att 

                                                 
40 Schütz 2002 
41 Asplund 1987 
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undvika att ha kroppskontakt. Barnen hade till stor del av tiden också kroppskontakt med 

varandra, de kramades, låg och satt på varandra och lutade sig mot varandra. Här är blir det 

tydligt hur barnens ontologiska responsivitet skiljer sig från vuxnas mer ”dresserade” sociala 

responsivitet. 

På dagis ingick barnen i en mängd olika sociala sammanhang, ofta från tidig morgon till sen 

eftermiddag. I likhet med Ivarssons avhandling gick det att se att barnen drevs av en längtan 

att efter gemenskap med andra barn och lade ner mycket kraft och energi på att ingå i olika 

sociala relationer.42 Detta menar jag är ett resultat av barnens ontologiska responsivitet, de 

kan helt enkelt inte låta bli att respondera.  

 

• Dagis – ett responsorium för barnen 

 

Ett responsorium kännetecknas av frånvaron av i förväg uppgjorda regler och om det fanns 

regler, skulle dessa troligtvis inte följas. Det kännetecknas också av det improviserade och 

omedelbara beteendet där utgången också blir oförutsägbar. Den sociala responsiviteten är 

också nära sammankopplad med lek och spel men till skillnad från spelet följer inte leken 

några regler, leken är ren social responsivitet.43  

Jag skulle vilja påstå att dagis är ett responsorium för barnen där barnens vardag fylls av lek. 

Under samtalen började barnen ställa frågor till mig och började leka med varandra. Som jag 

tolkar det försöker barnen här återerövra den sociala responsiviteten och göra den till sin 

respons, de vill inte sitta still och svara på frågor eftersom detta inte är en naturlig situation 

för dem. Det jag såg som svårigheter med att samtala med barnen i början av fältstudien, var 

just ett uttryck för barnens  responsorium 

 

• Barnens icke ännu inskränkta responsivitet 

 

Enligt Asplund kräver samhället en inskränkning av människors sociala responsivitet för att 

det ska fungera.44 Detta sker också naturligt genom socialisations och internaliserings 

processer. På dagiset fanns det tillfällen då barnen var tvungna att lägga band på sin sociala 

responsivitet, ett exempel på detta är sångsamlingen. Det var också tydligt att detta var svårt 

för barnen efter som de busande ändå, inte kunde låta bli att röra på varandra eller prata med 

                                                 
42 Bäcklund 2003 
43 Asplund 1987 
44 Detta syftas här på det västerländska samhället. 
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varandra. Barnen vill antagligen vara i sitt sociala responsorium där ingen talar om för dem 

att de ska sitta still, inte klänga på kompisar och liknande.  

Ivarsson kom i sin avhandling även fram till att barn tidigt blir medvetna om att regler och 

rutiner ser annorlunda ut på dagis än i andra sammanhang.45  

Genom samtalen med barnen framkom också att barnen är medvetna om vilka regler som 

gäller på dagis även om de kanske inte alltid följer dessa. Detta tyder på att barnens 

responsivitet inte ännu har ”dresserats”. 

 

• Några tankar om pedagogisk verksamhet 

 

Vuxenvärlden rådde Saint-Exupéry att ägna sig åt geografi och bridge vilket också gjorde att 

han slutade att tala om sina ”fantasier” och istället ägnade sig åt sådant som förväntades av 

honom.46  

Om pedagogik kommer in för tidigt i barns liv uppstår faran att denna förstör deras kreativitet 

och förmåga att vara responsiva. Jag anser att detta också är pedagogikens dilemma. Dagiset 

där jag gjorde min fältstudie var inte så styrd i sin verksamhet så där skulle jag vilja säga att 

dagis var ett responsorium för barnen. Däremot gick det att se hur fröknarna i god tro ”smög” 

in normer och värderingar som så småningom skulle kunna dämpa den ontolgiska 

responsiviteten. Detta var också något jag i efterhand kommit på att jag själv gjorde under 

samtalen då jag bad barnen att inte hoppa i soffan osv,  även om jag inte var medveten om det 

just då. Asplund menar att det skulle vara utmattande för individen att gå omkring och 

respondera hela tiden. Även om detta är sant, tror jag att det framför allt är lärare, 

dagisfröknar och föräldrar som blir utmattade av all responsivitet. 

 

• Utopi eller möjlighet? 

 

Maria Montessori och Janusz Korczak hade båda en oerhört vacker och filosofisk syn på 

barn. Montessori menade att barn föds med en självuppfyllande förmåga, ett sorts andligt 

embryo, som de har rätt att få utveckla fritt efter sina egna förutsättningar.47 Korczak ansåg 

                                                 
45 Ivarsson 2003  
46 Asplund 1987 
47 http://www.barnfamiljen.com/ 
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att barn föds med en inneboende rätt att växa in i den person han eller hon var menad till att 

vara.48  

Jag funderar dock på hur detta ska kunna gå att förena med det Kenneth Ekström skriver i sin 

avhandling om de förändringar verksamheten genomgått som har lett till att personalen blivit 

allt mer frustrerad och upplever att de inte hinner med de lite äldre barnen.49  

Om personalen upplever att de inte hinner med alla barn hur ska det då vara möjligt att se till 

var barns behov. En av fröknarna berättade också att det är svårt att hinna med alla möten på 

dagis.  

 

• Barns vardag på dagis 

 

Enligt Bäck-Wiklund m.fl. har det senmoderna samhället bidragit till förändrade vardags 

villkor för de flesta barn. De menar att synen på barn har förändrats och att 

individualiseringen gör att barn i större utsträckning integreras i sammanhang utanför 

familjen.50 2005 var också så många som 97 procent av alla fyra- och femåringar inskrivna i 

denna typ av verksamhet.51  

I inledningen ställde jag mig frågan om jag hade missat något genom att jag inte vara på 

dagis när jag var liten. Här skulle jag vilja säga att detta antagligen beror på vilket dagis jag 

hade hamnat på och vilka fröknar jag hade haft. Dagis är antagligen något fantastiskt när det 

är ett responsorium för barnen. Det är antagligen också det motsatta när vardagen fylls av 

regler och rutiner och faran finns att både barnens kreativitet och ontologiska responsivitet 

hämmas. Genom Cooleys metafor om spegeljaget kan barnet genom att inta den andres 

perspektiv ändra sitt beteende efter andras förväntningar.52 Detta leder dock antagligen inte 

till att barnet utvecklas efter sina egna förutsättningar till den unika person hon eller han har 

rätt till att vara.53 

 

• Studiens relevans 

 

Jag har, trots mina försök, inte lyckats hitta någon tidigare studie som liknar just den jag har 

gjort. Utifrån det empiriska material jag har stött på är det dock vanligtvis andra hands 
                                                 
48 http://www.korczak.com/ 
49 http:www.fou.skolporten.com/ 
50 Bäck-Wiklund m.fl. 2001 
51 Skolverket 2006 
52 Roussau 2002 
53 Jag vill här förtydliga att detta inte gäller det dagis där jag genomförde min studie 
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versioner av det barnen säger eftersom man inte får reda på vad barnen faktiskt sagt under en 

intervju, möjligen med undantag för något citat. Under den tid jag har läst socialpsykologi 

har jag heller inte hittat någon som lagt fokus på barn. Många av de klassiska teorierna om 

vardagslivet är just väldigt teoretiska och saknar tyvärr den saknar empiriska förankringen. 

Mead och Cooley har förvisso skrivit litet om barnen omvärld men även där är fallet 

detsamma; det empiriska materialet saknas. Det är överhuvudtaget brist på perspektiv med 

barns närvaro. Det är framförallt utifrån dessa aspekter jag tycker att min studie är 

socialpsykologiskt  intressant. 
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SLUTSATSER 

 

För mig är det uppenbart att barn lever i en annan värld än oss vuxna. Åtminstone de barn 

som jag undersökte och som är i denna ålder. Detta är en värld som vi vuxna för länge sedan 

har lämnat och troligtvis aldrig kommer kunna återvända till igen. Därför tror jag också att vi 

kan ha svårt att föreställa oss, och leva oss in i denna värld. Detta innebär dock inte att vi inte 

ska försöka. Det faktum att barn lever i ett responsorium och la durée tror jag bidrar till att de 

inte är bundna av rädslor, värderingar, ängslan och oro på samma sätt som vi vuxna. Det är 

också just deras förmåga att vara här och nu som jag tror att vi vuxna har förlorat. Vi  

planerar istället för framtiden och hänger oss fast vid saker i det förflutna vilket barnen 

uppenbarligen inte gör. Frågan är bara om vi vuxna har förlorat förmågan att leva i nuet 

genom socialisations och internaliseringsprocesser. Maria Montessori ansåg att vuxenvärlden 

var ett av de största hoten mot barns utveckling och att det var de vuxna som kunde lära sig 

någonting av barnen istället för tvärtom, jag måste säga att jag här håller med Maria 

Montessori till fullo. 

 

Den slutsats jag drar av denna studie är att dagis barnen lever och verkar i ett mer uttalat 

responsivt förhållande till varandra än vi vanliga vuxna gör i vardagen. Jag vill hävda att de 

lever i ett relativt renodlat eller åtminstone ett mer eller mindre utkristalliserat responsorium. 

Detta har jag markerat med att till bild 1 tillföra den övre ovalen, som symboliserar detta 

responsorium, som jag menar är barnens delvärld i omvärlden.  

 
Bild 2. 
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BILAGA 1. 
 
Hej! 
 

Jag heter Linda Öman, är 32 år och läser socialpsykologi Växjö Universitet. Detta är min 

sista termin och jag ska nu skriva C-uppsats i ämnet. Studien kommer att handla om hur barn 

upplever sin vardag och jag har tänkt att vara med i förskolan under två veckors tid för att ta 

reda på detta (v.15-16). 

 

Därmed vill jag nu be om er tillåtelse att intervjua ert barn om deras tankar kring sin vardag 

(frågorna kommer enbart att handla om detta). Alla intervjuer och observationer kommer att 

behandlas helt anonymt och det kommer inte vara möjligt att härleda var svaren kommit 

ifrån. 

 

Barnen behöver naturligtvis inte ställa upp på intervjuerna om de inte själva vill, men 

eftersom de är minderåriga, behöver jag er tillåtelse att intervjua dem. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar Linda Öman  

 

 

 

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Jag tillåter att mitt barn intervjuas   JA    NEJ  

 

 

___________________________ 

Förälders underskrift 
 


