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Sammanfattning 

BAKGRUND: Studien redogör för de företeelser vilka möjliggör eller hindrar tillvaratagandet 

av barns intressesfär i verksamhet inom förskola/fritidshem. Forskning och styrdokument 

betonar vikten av barn vilka görs till medskapare i sin vardag, där deras intressen ska utgöra 

grunden. SYFTE: Syftet med vår undersökning är att utreda i vilken utsträckning barn har 

inflytande över sina intresseyttringar i förskola/fritidshem. METOD: Med utgångspunkt i en 

kvalitativ ansats har examensarbetet utifrån observationer och intervjuer ämnat undersöka i 

vilken utsträckning barns intressen tillvaratas i verksamhet inom förskola/fritidshem. 

Informanterna har innefattats av både barn och pedagoger.  RESULTAT: Intervjuresultatet 

har påvisat barns inflytande, vilket tycks vara förskjutet till den ”fria leken”. Styrdokumenten 

å sin sida, ger uttryck för barns rätt till inflytande över hela verksamheten. Samtliga 

pedagoger uttrycker att barns intresse bör ges stort utrymme. Dessvärre verkar faktorer såsom 

tid, miljö, barnsyn, styrdokument och stora barngrupper hämmande i tillvaratagandet av barns 

intressen. De centrala delarna i vårt resultat har kategoriserats. Därmed har barns och 

pedagogers uppfattningar utmynnat i följande kategorier: bestämmande, hörsammandet av 

barns intressen och tid och rum. 

 

 

 

 

 

 

Sökord: Förskola, Fritidshem, Intresse, Inflytande, Barnsyn



   

1 INTRODUKTION  ..................................................................................................... 5 

1.1 Problemformulering  ......................................................................................... 5 

1.2 Syfte  ................................................................................................................ 7 

 1.3 Uppsatsens disposition  ..................................................................................... 7 

 1.4 Bakgrund  ......................................................................................................... 8 

 

2 TEORI  ...................................................................................................................... 11 

 2.1 Lärande utifrån egna villkor och intressen  ...................................................... 11 

 2.1.1 Lekens betydelse  ................................................................................ 13 

 2.2 Barns möjlighet till uttryck för sina tankar och åsikter  .................................... 14 

2.2.1 Deltagande i en social praktik  ............................................................. 14 

2.2.2 Vuxnas förhållningssätt gentemot barn  ............................................... 15 

 2.3 Miljön och tidens påverkan  ............................................................................ 16 

  2.3.1 Genomförande av den pedagogiska verksamheten  .............................. 18 

 

3 METOD  ................................................................................................................... 20 

3.1 Val av metod  .................................................................................................. 20 

3.2 Urval  .............................................................................................................. 21 

3.3 Datainsamling  ................................................................................................ 21 

3.4 Etiska aspekter  ............................................................................................... 22 

3.5 Reliabilitet och validitet  ................................................................................. 23 

3.6 Metodanalys ................................................................................................... 24 

 

4 RESULTAT  ............................................................................................................. 25 

4.1 Barns och pedagogers uppfattning kring bestämmande ................................... 26 

4.2 Barns och pedagogers uppfattning kring hörsammandet av barns intressen  ..... 28 

4.3 Barns och pedagogers uppfattning kring tid och rum  ...................................... 29 

 

5. ANALYS  ................................................................................................................. 31 

  5.1 Barns och pedagogers uppfattning kring bestämmande ................................... 31 

 5.2 Barns och pedagogers uppfattning kring hörsammandet av barns intressen  ..... 33

 5.3 Barns och pedagogers uppfattning kring tid och rum  ...................................... 35 

 5.4 Sammanfattning av analys  .............................................................................. 37



   

 

6. DISKUSSION  ......................................................................................................... 39 

  6.1 Resultatdiskussion  .......................................................................................... 39 

  6.2 Slutreflektion  ................................................................................................. 42 

  6.3 Metodreflektion  ............................................................................................. 42 

  6.4 Vidare forskning  ............................................................................................ 43 

 

LITTERATURFÖRTECKNING  .............................................................................. 44 

BILAGOR  ................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1 INTRODUKTION 

1.1 Problemformulering 

Tiden barn spenderar i pedagogisk verksamhet utgör en stor del av deras vardag. På senare år 

har det framträtt ett allt större krav på dokumentation. Samtidigt ställs ett ökat krav på en mer 

omfattande verksamhetsplanering, där tyngdpunkten vilar på barnens tankar och idéer. 

Styrdokument uttrycker vikten av att barnen, genom demokratiska processer, får känna sig 

delaktiga i verksamhetens utformande.  

 

Planering av verksamheten bör, enligt Rosenqvist i Planering av pedagogisk verksamhet 

(1995), präglas av vad barn upplever meningsfullt. Under verksamhetsförlagd utbildning har 

dock en verklighet, vilken ofta färgas av vad pedagogen anser är viktigt för barnen skönjts.  

 

Arnér & Tellgren konstaterar i Barns syn på vuxna (2006) att barn aldrig givits redskap till 

reflektion. Barn görs ej delaktiga i utformandet av verksamheten, vilket resulterar i att de inte 

heller ifrågasätter eller reflekterar över rådande situation. Detta kan medföra att verksamheten 

utgår ifrån, enligt Halldéns (2003) utsago, ett barnperspektiv istället för barns perspektiv. 

Planering verkar i huvudsak ske bakom stängda dörrar där pedagoger utifrån faktorer såsom 

tid, rum och egna intressen utvecklar en verksamhet vilken de anser bäst lämpad för barnen. 

Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv utreds ytterligare i teoridelens kapitel Vuxnas 

förhållningssätt gentemot barn. 

 

Viktigt att betänka är planeringsarbetets omfattning och komplexitet. I planeringsarbetet 

menar Rosenqvist (1995) att empatisk förmåga, samarbete och självrannsakan bör ges lika 

stort utrymme som formandet av försvarlig arbetsgång. Komponenterna verkar i 

beroendeställning till varandra och kan på intet sätt behandlas separat (Rosenqvist, 1995).  

 

I anslutning till ovan nämnda har studien skönjt en tydlig gräns mellan planerad och spontan 

verksamhet. Det tycks vara i den spontana verksamheten, där interaktion med pedagoger 

oftast inte existerar, som barns egna intressen ges större spelrum. Den dagliga verksamheten 

delas därmed upp i två sfärer snarare än att integreras. 

   

Lenz Taguchi & Åberg menar i Lyssnandets pedagogik (2005) att det råder en tvetydighet ute 

i verksamheten. Pedagoger refererar ena stunden till det fria, innefattandes exempelvis ”fri 
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lek”, för att i nästa situation anamma ett mer instrumentellt synsätt i lektionspräglade 

situationer. En instrumentell syn anspelar på att kunskap är något pedagogen överför till 

barnen. Markström (2005) har, som exempel, i sina studier observerat att barn tränas inför den 

framtida skoltiden redan i förskolan.  

 

Aktuella läroplaner ger uttryck för en verksamhet där barn ska ges möjlighet till inflytande på 

ett allomfattande plan. Någon särskiljning mellan planerade och spontana aktiviteter görs inte. 

Följande indikerar, med ovanstående redogörelser i åtanke, på endera ett missförstånd eller 

ignorans i tolkandet av läroplaner. Inflytande som begrepp redovisas vidare i teoridelens 

kapitel Barns möjlighet till uttryck för sina tankar och åsikter. 

 

”Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft 

att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande 

och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” (Skolverket, 2006b s. 6).  

 

Angeläget att utreda framstår sålunda vara varför pedagoger inte alltid lyckas tillvarata barns 

intressen. De pedagoger vilka litteratur redogjort för och studien varit i samröre med, 

åberopar en rad hinder. Stora barngrupper och tidsbrist försvårar för dem att tillvarata barns 

intressen. Flexibilitet och tillämpande av alternativa arbetssätt framstår därmed som 

angelägna utgångspunkter för examensarbetet.  

 

Den uppdelade verksamheten har medfört att vi börjat intressera oss för om det är en 

verklighet vilken barn ute i verksamheten märkt av. Vidare ämnar studien redogöra för om 

barnen anser sig ha det inflytande över sin tid som de har rätt till.  

 

Om föregående inte stämmer, vad är det då som kan ligga till grund för att barnen inte får det 

utrymme de är berättigade till? Vilka förändringar behöver komma till stånd för att barnen i 

framtiden ska få ett allt större inflytande över sin intressesfär, och tillåtas vara en aktör i 

skapandet av verksamheten? Relevant blir även pedagogers syn, vilket ger en större helhet i 

diskussionen och öppnar upp för en jämförelse.  
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1.2 Syfte  

Syftet med vår undersökning är att utreda i vilken utsträckning barn har inflytande över sina 

intresseyttringar i förskola/fritidshem. I undersökningen presenteras eventuella 

orsaksförklaringar med utgångspunkt i teori för att sedan kompareras med genomförda 

intervjuer/observationer.  Utifrån detta syfte blir våra frågeställningar följande: 

 Vilka företeelser möjliggör eller hindrar tillvaratagandet av barns intressesfär i 

verksamhet inom förskola/fritidshem? 

 På vilket sätt anser barn att deras intressen tillvaratas i verksamhet inom 

förskola/fritidshem? 

 På vilket sätt anser pedagoger att barns intressen tillvaratas i verksamhet inom 

förskola/fritidshem? 

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Studiens teoridel inleds med en begreppsdefinition där betydande begrepp utreds. Vidare 

ämnar teorin redovisa företeelser vilka kommit att framstå centrala vad gäller barns inflytande 

över sina intresseyttringar i pedagogisk verksamhet. De aktuella kunskaperna vilka kommit 

att stå i fokus är följande; Intresse, Lek, Barnsyn, Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Inflytande, Miljön och tidens påverkan. 

 

I metoddelen redogörs val av metod, urval av intervjupersoner, genomförande samt 

bearbetning av intervjuerna. I Brymans (2002) Samhällsvetenskapliga metoder redogörs för 

forskningsetiska aspekter, vilka beaktats i undersökning. Även begreppen validitet och 

reliabilitet utreds. 

 

Resultat- och analysdelen struktureras utifrån tre konstaterade kategorier. Dessa har fördelats 

mellan de medverkande i arbetsgruppen och utgör sålunda vårt individuella ansvar. 

Resultatdelen behandlar aktuella intervjuer och observationer. I analysen kopplas empiriskt 

material till genomgången teori. Analysdelen avslutas med en sammanfattning. I diskussionen 

förs ett kritiskt resonemang till uppkommet resultat. Här överläggs även kring hur författarna 

till examensarbetet ser på framtiden och presenterar tänkbara visioner.  
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1.4 Bakgrund 

Både fritidshemmet och förskolan har enligt Skolverket (2003) sitt ursprung i slutet av 1800-

talet, då människor till följd av industrialiseringen flyttade in till städerna. I Sverige skapades 

det, då sociala problem uppstod genom inflyttningarna, barnstugor och barnträdgårdar vilka 

finansierades av privatpersoner och välgörenhetsorganisationer. Barnstugorna och 

barnträdgårdarna var till för de yngre barnen och kom att bli en avlastning för fattiga familjer 

då de nödgades arbeta. Istället för att de äldre fattiga barnen skulle driva runt anlades 

arbetsstugor där de fick lära sig lättare hantverk under mottot plikttrogenhet och flit  

(Skolverket, 2003). I Förskolan som normaliseringspraktik (2005) ställer sig Markström 

frågande till om denna hjälp inrättades i syfte att avlasta familjerna, eller om barn med 

problem behövde tas om hand. 

 

I samband med kommunernas övertagande av ansvaret för institutionerna på 1940-talet bytte 

barnkrubborna beteckning till daghem och arbetsstugorna blev fritidshem, samtidigt infördes 

ett statligt bidrag (Skolverket, 2003). Genom barnstugeutredningen (SOU 1972: 26, 27) lades 

grunden till dagens förskola där synen på institutionen inte enbart var utifrån ett 

barnpassningssyfte, utan även den pedagogiska utbildningen upplyftes (Skolverket, 2003). 

Detta kan jämföras med Deweys (2004) tankar om pedagogik, där utbildning och uppfostran 

möjliggör överförande av kunskaper, språk och värderingar. Allt i strävan att nästa 

generations medborgare ska kunna medverka och utveckla samhället.  

 

Fritidshemmets uppdrag har därefter genomgått en rad omvälvningar. Barns fritid (SOU 

1974:42) och SIA- utredningen (SOU 1974:53) kom att påtala vikten av fritidshemmets 

samverkan med skolan. Genom socialtjänstlagens ändringar 1995 tillades att fritidshemmet 

skulle vara ett komplement till skolan, där verksamheten erbjöd barnen en meningsfull fritid 

och ytterligare stöd i sin utveckling (Skolverket, 2003). Att fritidshemmet ska komplettera 

skolan gällande barns utveckling är något alltjämt fastslaget i fritidshemmets Allmänna råd 

och kommentarer för kvalitet i fritidshem.  

 

”Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och 

kontinuitet i barns utveckling och lärande” (Skolverket, 2007 s. 22). 
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Genom paradigmskiftet på 1970- och 1980-talet började barnens miljö beaktas. Innan skiftet 

ägde rum sågs barnets utveckling som universell. I och med skiftet öppnades ögonen för att 

utvecklingen också påverkas av vilken miljö, kultur och tidsepok de växer upp i. 

Paradigmskiftet föranledde även förändrad barnsyn. De vilka tidigare setts som bräckliga 

individer ansågs nu vara relativt resilenta (Sommer, 2005).  

 

Vidare skriver Markström i Att förstå förskolan (2007) att 1970-talet präglades av insikter om 

barnet som redskap för att förändra samhället. Efterföljande decennium inriktade sig på att 

anpassa barnen in i redan befintlig samhällsbild. 

 

Det var enligt Markström (2007) först på 1990-talet barnet betraktades som en ansvarig och 

kompetent demokratisk medborgare. Barnet ansågs nu benäget att själv göra sin röst hörd och 

ta hänsyn till kollektivets bästa. De ansågs vara kompetenta och tillskrevs alltmer rollen av 

aktör i sin egen utveckling. Följande innebär ändå inte att de, helt och hållet, ges möjlighet att 

bidra till sin egen utveckling. I sociala situationer såsom förskolan är det vuxna vilka 

förväntas tolka styrdokument och barnens bästa.  Utifrån denna tolkning konstrueras de ramar 

barn betraktas (Sommer, 2005). 

 

Dahlgren & Hultqvist (1995) menar att i ett alltmer globaliserat och tekniskt avancerat 

samhälle ställs högre krav på kommande generationer och uppfostrandet av dem. Näsman 

(1995) inflikar att barn fortfarande ses som ”inte ännu vuxna”, helt enligt strävan att skapa 

lämpade medborgare.  

 

Skolan är än idag en institution strukturerad med regler och rutiner. Institutioner utgår ofta 

ifrån att alla ska göra samma sak samtidigt, oavsett individuella behov. Uppfostran, 

undervisning samt utbildning förknippas ofta med institutioner. I sociologisk forskning 

förekommer två olika perspektiv. Beroende på vilket perspektiv som anammas får 

konsekvenser för hur skolan skildras (Markström, 2005). 

 

Det strukturella perspektivet utgår ifrån att människor i en institution styrs och påverkas av 

rådande normer, värderingar och handlingsmönster. I detta perspektiv läggs ingen större vikt 

vid aktörerna och deras möjlighet till påverkan, vilket däremot är fallet i aktörsperspektivet. I 

aktörsperspektivet läggs fokus på individerna och deras möjlighet att skapa och återskapa en 

institution (Markström, 2005). 
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Markström (2005) belyser även det integrativa perspektivet, vilket hänsyftar till att inget av 

ovan nämnda perspektiv klarar sig utan det andra. Aktörerna handlar sålunda utifrån det 

handlingsutrymme normer och kulturer tillåter. I detta perspektiv understryks även det aktiva 

agerandet och den sociala interaktionen i vardagliga situationer. 



     

2 TEORI 

Den litteratur vilken behandlats i förarbetet ger en bakgrund och problematiserar tankar kring 

barns intressen och tillvaratagandet av dem. Förevarande del ämnar omsätta begrepp vilka 

varit centrala hos majoriteten av lästa författare. Intresse behandlar själva kärnan av 

frågeställningen, då det utreds huruvida barn ges möjlighet att uttrycka diverse intressen.  

Leken förefaller vara nästa nyckelord eftersom barn därigenom utvecklas och bearbetar sina 

upplevelser. Leken är en central del i förskola/fritidshem och styrdokument uppmanar 

pedagoger att använda den som redskap i tillvaratagandet av barns intressen. Inflytande och 

socialkonstruktionistiskt perspektiv behandlas, eftersom styrdokument uppmanar till barns 

inflytande och understryker vikten av pedagogers samspel med barnen i skapandet av 

verksamheten. I samspelet med barnen synliggörs pedagogers barnsyn. Är det barnet utifrån 

utvecklingspsykologins alla mallar eller det kompetenta barnet vilken betraktas? Inom 

institutioner menar aktuella författare att aspekter såsom tiden och rummet ej kan bortses 

ifrån.  

 

2.1 Lärande utifrån egna villkor och intressen  

I allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) kan läsas att 

barns intresse är det verksamheten skall ta sin utgångspunkt i. Via intresset tillåts barn känna 

sig delaktiga och uppleva att de lyssnas på.   

 

Det råder olika uppfattningar i aktuell litteratur om vad intressen är och huruvida detta bör 

bejakas eller mer ses som ett uttryck för en inneboende förmåga. Dewey (2004) menade att 

specifika intressen är övergående och därmed inte av vikt. Lenz Taguchi & Åberg (2005) å 

sin sida, anser att specifika intressen bör tas tillvara på och främjas. Barns intressen, och 

tillvaratagandet av mångfalden i dessa, ges emellertid stort utrymme både hos Dewey (2004) 

och Lenz Taguchi & Åberg (2005). 

 

En diskussion kring något vederbörande inte är intresserad av blir enligt Lenz Taguchi & 

Åberg (2005) effektlös. Mångfalden av intressen och idéer öppnar upp för möjligheter i 

verksamheten. Barns intressen kan på intet sätt tidsbestämmas eller tvingas fram, individerna 

nödgas istället agera medskapare utifrån engagemang, intresse etc. Följande avser inte ett 

11 
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fullständigt överlämnande från pedagogens sida. Denne förväntas ta tillvara på den mängd 

intressen vilka cirkulerar i barngruppen, för att därigenom hela tiden utmana dem.  

 

”Det bästa sättet att sprida intresse och nyfikenhet är att skapa mötesplatser som 

uppmuntrar till dialog” (Lenz Taguchi & Åberg, 2005 s. 18). 

 

”De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnets nyfikenhet, 

företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall 

stimuleras.” (Skolverket, 2006:a s. 5). 

 

Intresse är något brukbart i syfte att påverka de andra barnen. Följande anspelar på ett 

tillvaratagande av en mindre grupp barns specifika intressen. Alla barn är intresserade av 

något och de inspireras ofta utav varandra. Pedagogen dokumenterar och observerar utifrån 

sina olika barngrupper för att erhålla en bild om vart de befinner sig. Ett genuint intresse för 

barn och deras yttringar bör efterlevas av samtliga pedagoger (Lenz Taguchi & Åberg, 2005). 

  

McNeil, L.M. har funnit att det elever lär sig pedagogisk verksamhet uppfattas alltför frånskilt 

realiteten. Följande resulterar i barn vilka inte uppfattar det meningsfulla lärandet. Frågor 

rörande disciplin blir således aktuellt. Somliga individer ser inte meningsfullhet i 

skolvistelsen och uppfattas därför som ”odisciplinerade” (Sigsgaard, 2003).  

 

Pramling-Samuelsson & Sheridan (1999) hävdar att barn bör tillåtas lära utifrån egna villkor 

och intressen. Följande förutsätter emellertid pedagoger vilka fångar barns uppmärksamhet 

och väcker tankegångar hos dem. Via engagemanget framträder en individ vilken börjar 

reflektera kring sitt eget lärande.   

 

”De behov och intressen som barnen själva ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” (Skolverket, 

2006b s. 10) 
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2.1.1 Lekens betydelse 

 

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara 

och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter…/” (Skolverket, 2006:b s. 8) 

 

Lek är starkt förenat med barns utveckling, vare sig den sker individuellt eller i samspel med 

andra. Genom leken utmanas barn, oavsett ålder, till utbyte sinsemellan (Löfstedt, 1999). 

Vidare är det enligt Pramling-Samuelsson & Sheridan (1999) ett viktigt redskap då barn 

utvecklar förståelse i sin tillvaro, samt påbörjar aktivt meningsskapande. Detta bekräftar även 

Skolverket (2007 s. 23) i följande citat:  

 

”Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information 

förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala 

kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin 

identitet.”  

 

I leken ges barn möjlighet att placera sig nivåer högre än vad de i realiteten befinner sig, 

vilket föranleder optimerad utveckling och pragmatisk förståelse. Följande process tar sin 

utgångspunkt i Vygotskijs teorier om proximal utvecklingsnivå. Vygotskij (1999) förklarar 

den proximala utvecklingsnivån i enlighet med pedagoger vilka stöttar barnen att sträva efter 

den potentiella utvecklingsnivån, snarare än att nöja sig med faktiska nivån. Då framträder 

differensen mellan den faktiska och potentiella mognaden. Individerna erhåller möjlighet att 

bearbeta ting vilka ännu inte förstås och läroprocesser inleds (Strandberg, 2006).  

 

Emilson (2008) hänvisar till Charlotte Tullgren, vilken konstaterar att leken tenderar att vara 

styrd, även om det inte är uttalat. Detta har påvisats då pedagoger ofta styr barn emot 

aktiviteter de anser vara mer relevanta. Därmed framträder önskvärda och icke önskvärda 

lekar. Leken styrs och blir ett redskap i pedagogernas strävan efter det framtida kompetenta 

barnet.  

 

Sigsgaard (2003) redogör för den uppstådda kollisionen mellan pedagog och barn. Med detta 

avses de lekar vilka är viktiga för barn i sitt identitetsskapande, men som av vuxna upplevs 

”stökiga” och därmed frekvent leder till utskällningar. 
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2.2 Barns möjlighet till uttryck för sina tankar och åsikter  

Arnér & Tellgren (2006) skönjer respektfullt bemötande och möjlighet till uttryck för tankar 

och åsikter som en mänsklig rättighet. I FN:s barnkonvention artikel 12 går att läsa:  

 

”Tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla 

frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad” (Barnombudsmannen, 2008).  

 

Närbesläktade komplement påträffas i föreskrifterna för allmänna råd och kommentarer för 

kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007 s.26) och förskola (Skolverket, 2005 s. 30). Särskilt 

betonas allas likaberättigande till inflytande. 

 

För att barn ska kunna lära sig respektera och lyssna på varandra måste pedagoger agera 

förebild och statuera goda exempel. Verksamma pedagoger förväntas skapa en miljö där 

barnen känner delaktighet, upplever pedagogens inlyssnande och tillvaratagande av tankar 

och åsikter. Detta kräver barn vilka lärt sig socialt samspel samt perspektivtagning, dvs.  

mottaglighet för olikheter och skiljda synsätt (Arnér & Tellgren, 2006).  

 

Styrdokument gällande förskolan (Skolverket, 2006b s.11) och fritidshemmet (Skolverket, 

2006a s.13) belyser vikten av barns inflytande. Även om det ibland påstås, bestämmer barn 

och pedagoger inte lika mycket. Föregående kan härledas till att barn aldrig givits en rimlig 

chans att uttrycka sin mening. Barn anser sig ha ansenliga möjligheter till inflytande. Närmre 

eftertanke tenderar att utmynna i insikten om pedagogens roll, nämligen den vilken godkänner 

eller förkastar förslag (Arnér & Tellgren, 2006).    

 

2.2.1 Deltagande i social praktik 

Grundtanken bakom ett sociokulturellt perspektiv är lärande genom deltagande i en social 

praktik. Kunskap skapas i olika situationer genom interaktion individer emellan (Davidsson, 

1999).  

 

Vikten av samspel understryks av Skolverket (2006b s. 4) ”barns behov av att på olika sätt få 

reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra skall stödjas samt Skolverket 

(2007 s. 25) barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra.  
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De pedagogiska verksamheterna ska möjliggöra för barn att utvecklas till demokratiska 

medborgare vilka handlar därefter. Vidare förväntas de lära sig individens rättigheter och 

skyldigheter (Emilsson, 2008). I strävan efter upprättandet av en demokratisk verksamhet 

förutsätts tillämpande av arbetssätt där alla kommer till tals (Lenz Taguchi & Åberg, 2005).  

 

Klerfelt (1999) konstaterar att barn inte enbart lär av varandra. Pedagoger spelar i 

sammanhanget en betydande roll. Deras medverkan utgörs av frågeställningar, i strävan efter 

utveckling av barns tankesätt. När pedagogerna medverkar och samspelar i verksamheten får 

barn möjlighet till observation av hur pedagoger samspelar med andra individer. Pedagogers 

medverkan och samspel med barnen i verksamheten tar stöd i fritidshemmets och förskolans 

styrdokument:  

 

”personalen måste kunna utveckla samspelet i gruppen och stärka barns identitet och 

självkänsla samt samspela och kommunicera med varje barn i gruppen ”(Skolverket, 2007 s. 

19) samt ”I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen”(Skolverket, 2006b 

s.5 ) 

 

Enligt Dewey (2004) är det inte pedagogens roll att förmedla förbestämda idéer och vanor. 

Barns befintliga kunskaper bör istället utmanas i skiftande sociala situationer. Följande kan 

anknytas till Vygotskijs socialkonstruktivistiska tankar. Enligt Carlgren (1999) anser 

Vygotskij att lärande sker i den sociala interaktionen. Barns omgivning är sålunda av stor vikt 

för såväl emotionell utveckling som kunskapsinlärning. Samtidigt betonar Trondman (2000) 

vikten av ett pluralistiskt synsätt där barn inte förmedlas en enda sanning, utan istället tilldelas 

redskap att finna egna svar.  

  

2.2.2 Vuxnas förhållningssätt gentemot barn 

”De vuxnas förhållningssätt är avgörande i arbetet med barns delaktighet och inflytande över 

sin vardag” (Skolverket, 2007 s. 28).  
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Halldén (2003) talar om två perspektiv att betrakta barn utifrån. I ett barnperspektiv tolkar 

vuxna barns bästa utifrån eget synsätt och utformar därifrån verksamheten. Pedagoger frågar 

sällan eller aldrig efter barns åsikter, utan bygger upp verksamheten utifrån egna erfarenheter. 

 

Då pedagoger utarbetar verksamheten ur ett barns perspektiv, tar denne spjärn i barns kultur 

och intresse. Följande förutsätter hörsammande och överlåtelse till barn att vara aktiva 

medskapare. Pedagogers respekt och nyfikenhet inför hur barn känner och tänker i olika 

situationer är avgörande. Av vikt är även pedagogers emotionella närvaro (Halldén, 2003).  

 

”Den pedagogiska verksamheten ska utgå från banens erfarenheter, intressen, behov och 

åsikter. Lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten” (Skolverket, 2005, s. 24) 

 

Med ovanstående i konsideration blir det relevant att pedagoger betraktar barn utifrån ett 

relationellt perspektiv. Föregående åsyftar till en barnsyn vilken betraktar barn som öppna 

individer. Utifrån befintliga förhållanden och förutsättningar samspelar de med sin omvärld 

(Arnér & Tellgren, 2006). I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i 

fritidshemmet (2007) framgår det att barns utveckling och lärande möjliggörs då de betraktas 

och bemöts likt medskapare. 

 

För att kunna anamma barns perspektiv förutsätts att pedagoger tar reda på hur barn ser på 

skola och skolgång (Bergqvist, 2001). Av pedagoger fordras interaktion med barn. 

Observationer och dokumentationer kan tjäna goda syften i strävan efter uppmärksammandet 

av barns intressen och fallenheter (Lenz Taguchi & Åberg, 2005).  

 

”Personalen kan med stöd av kontinuerliga observationer, samtal och dokumentation av 

såväl enskilda barn som barngruppen ta reda på vilka intentioner, behov och intressen som 

barnen själva på olika sätt ger uttryck för” (Skolverket, 2005 s. 31). 

 

2.3 Miljön och tidens påverkan  

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund 

för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten” (Skolverket, 

2006b s. 10).  
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Bristfälligt tillvaratagande av barns tankar och idéer kan härledas till brist på tid. Utifrån en 

studie av G Sundgren skriver Nordin – Hultman (2006) att det inte enbart är barnen som 

måste rätta sig efter rutiner och planering. Även pedagoger känner press att leva upp till det 

förväntade. 

 

Enligt Markström (2005) räcker tiden ofta inte till, vilket medför att vissa aktiviteter måste 

prioriteras bort till förmån för det som anses mer angelägna. Ofta är det, menar Arnér & 

Tellgren (2006), barnen vilka nödgas rätta sig efter det pedagogerna anser är mest angeläget 

för stunden. Detta resulterar i att barn upplever många aktiviteter jobbiga, eftersom de blir 

tvungna att underordna sig pedagogens vilja. Verksamheten vilken initialt var till för att 

utveckla barn i demokratisk anda, upplevs istället tvångsmässig.  

 

Verksamhetens dagliga samlingar förtydligar ytterligare för barn och personal övergångarna 

från en aktivitet till en annan. Markström (2007) anser att förskolans institutionella position 

förtydligas genom inrutande av aktiviteter. Samtidigt konstaterar Markström (2005) att dess 

samlingar fungerar likt en form av maktutövande gentemot barnen, där de tvingas frångå sina 

intressen. Enligt Klerfelt (1999) tenderar dock fritidsverksamheten inte vara lika tidsstyrd av 

samlingar som förskolan. Här ges barn en allt större möjlighet att själva avgöra hur länge 

specifika uppgifter ska fortlöpa.  

 

Även rummet har en betydande roll i utformningen av verksamheten. Nordin – Hultman 

(2006) menar att den pedagogiska verksamhetens rum följer ett visst mönster. Lokalerna talar, 

enligt föregående skribent, om för barn och personal såväl vad som när aktiviteter ska ske. 

Samtidigt har de olika rummens material en styrande effekt. Detta medför barns minskade 

friutrymme och inflytande och de får anpassa sig till vad pedagoger redan planerat. 

 

Pedagoger tenderar att undanhålla det material vilket anses jobbigt, tidskrävande eller dyrt. 

Material såsom färgburkar, lera och vatten placeras utom räckhåll för barn. Pedagogen görs 

därmed ideligen till den vilken fattar beslut efterhand som barn frågar efter materialet 

(Nordin- Hultman, 2006). Detta anser Sigsgaard (2003) vara en faktor till pedagogens roll 

som makthavare gentemot barnet. Lenz Taguchi & Åberg (2005) anser det vara av vikt att 

anpassa miljön efter barnen och inte tvärtom. 
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De olika rummens förväntade göromål förtydligas ytterligare genom lokalernas epitet. Även 

om dessa rum frekvent används till andra aktiviteter, antyds vilka aktiviteter som erbjuds och 

är tänkta att utföras (Markström, 2007). Miljöer vilka inte intresserar barn kan enligt Lenz 

Taguchi & Åberg (2005) leda till ointresse och ”stökigt” beteende. För att detta inte ska ske 

måste pedagoger lära sig lyssna in barns intresse, och därifrån skapa en miljö vilken inbjuder 

till utforskande.   

 

”Förskolan ska erbjuda barn en trygg miljö som utmanar, lockar till lek och aktivitet samt 

inspirerar barnen att utforska omvärlden. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande 

(Skolverket, 2005 s. 20).  

 

”Lokalernas storlek utformning samt utemiljö skalla möjliggöra för fritidshemmet att bedriva 

en god pedagogisk verksamhet som utgår från barnens behov och intressen” (Skolverket, 

2007 s. 20). 

 

 

2.3.1 Genomförandet av den pedagogiska verksamheten  

 

”Personalen måste kunna planera och genomföra en pedagogisk verksamhet som är anpassad 

både till det enskilda barnet och gruppens behov samt kritiskt granska och vidareutveckla 

verksamheten” (Skolverket, 2007 s.19). 

 

Rosenqvist (1995) ser granskning av sin egen verksamhet och de metoder som används vara 

främsta skälen till planering. Vidare bör planering av verksamhet ta utgångspunkt i barns 

perspektiv. Det barnen upplever meningsfullt ska alltid iakttas och värderas huruvida det är 

genomförbart eller ej. Observation, samtal och dokumentation, i vilka barnen gjorts 

delaktiga, ligger till grund för ett förverkligande av pedagogisk planering. Metoden är ett sätt 

att tillsammans med barnen förstå hur de söker sin kunskap (Lenz Taguchi & Åberg, 2005).  

 

För Lenz Taguchi & Åberg (2005) står det klart att barn som ej släpps in i planeringen inte 

heller ser arbetet som meningsfullt. Utebliven reflektion leder till upprepningar och en 

arbetsgång vilken är planerad långt innan terminen ens börjat. Fastlåsta aktivitetsplaneringar 

för respektive vecka är sällan ett resultat av interaktion (Rosenqvist, 1995). En alltför 
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strukturerad planering betonar Lenz Taguchi & Åberg (2005) dödar intresset. Det är 

interaktionen med barn som frambringar en verksamhet vilken präglas av lust och glädje. 

 

Lenz Taguchi & Åberg (2005) påtalar den ovilja som råder hos verksamma pedagoger över 

att frigöra sig från planering. Att inta ett spontant förhållningssätt är vanskligt, då frigörandet 

kan föranleda att pedagogen tappar kontrollen och därmed inte kan säkerställa det 

ursprungliga syftet. Att kunna utgå från elevers initiativ och spontana idéer vittnar enligt 

Rosenqvist (1995) om förmåga till flexibilitet. I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer 

för kvalitet i förskolan (2005) står att pedagoger förväntas skapa ett klimat där varje barn ges 

möjlighet att få sina behov och intressen respekterade och tillgodosedda. 
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3 METOD 

I följande avsnitt ämnar vi redovisa för val av metod, urval av intervjupersoner och 

undersökningsgrupp, genomförande samt bearbetning av intervjuer och observation. Därefter 

lyfts etiska aspekter vilka moderatorer har att förhålla sig till och begreppen reliabilitet och 

validitet diskuteras i förhållande till genomförd undersökning. Avsnittet avslutas med en 

övergripande analys. 

 

3.1 Val av metod 

Vår undersökning genomförs med den kvalitativa forskningsmetoden som inspiration. I 

motsats till den kvantitativa forskningen, vilken avser att beskriva en sammantagen 

verklighet, inriktar den kvalitativa filosofin mot enskilda individer. Det är den unika 

människans mening kvalitativ undersökning ämnar redogöra för (Bryman, 2002). 

 

För att erhålla intervjupersonernas egna uppfattningar praktiserades halvstrukturerade samtal 

(Kvale, 1997). Följande samtal kännetecknas av ett antal förberedda och relevanta frågor. 

Dessa kan utan vidare omformuleras eller ställas i skiftande ordningsföljd helt beroende på 

samtalets utveckling. En intervjuguide är i sammanhanget nödvändig att praktisera, då 

moderatorn behöver en grundstruktur att förhålla sig till. Valet av halvstrukturerade samtal 

gjordes främst för att komma ifrån en stängd struktur, samtidigt som helt öppna samtal 

omöjliggjort för oss att bibehålla fokus.   

 

Med hjälp av intervjuer har undersökningen studerat i vilken utsträckning barns intressen 

beaktas, utifrån såväl barns som pedagogers perspektiv. Valet av kvalitativ metod och 

halvstrukturerade intervjuer har gett oss ökad förståelse för vårt syfte och vår 

problemformulering. 

 

Vidare kompletteras intervjuerna med mindre omfattande observationer. Dessa genomförs 

enligt föreskrifterna för den ostrukturerade observationen. Under observationen intas ett 

åskådarperspektiv. Följande metod praktiseras då den möjliggör för observatören att inhämta 

mesta möjliga information kring det tänkta problemområdet (Patel & Davidson, 2003).  
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3.2 Urval 

Då samtliga i arbetsgruppen genomfört praktik på skolor i närområdet bestämdes att dessa 

skulle ingå i vår undersökning. De ansvariga pedagogerna informerades tidigt om vad som 

komma skall och visade stor välvilja. Följande val går under Brymans (2002) 

bekvämlighetsurval och har goda förtjänster i det hänseendet att intervjupersonerna är väl 

förtrogna med moderatorn.  

 

Intervjuerna har utförts med barn och pedagoger från tre olika skolor. I ett tidigt skede delades 

inbjudningar ut till berörda föräldrar då barnintervjuer förutsätter ett godkännande från 

vårdnadshavare (Patel & Davidson, 2003). 

 

De intervjuerna barnen företräder skiljda årskurser i spannet mellan förskola upp till 

fritidsbarn i femte klass.  

 

Studien ämnade också få en inblick i pedagogers uppfattningar kring de aktuella 

frågeställningarna, eftersom deras åsikter ansågs intressanta att ställa mot det barn förtäljt. 

Våra handledare tillfrågades och två av dem hade möjlighet att ställa upp. Dessa bedriver sin 

gärning på olika verksamheter och i skiljda stadier. 

 

Till observationerna görs inget strukturerat urval. Observationerna genomförs i syfte att iaktta 

många situationer, snarare än att lägga fokus på specifika barn (Patel & Davidson, 2003). 

Undersökningsgrupperna utgörs av barn från våra respektive praktikplatser. Barn har 

observerats under sin vistelse i förskola upp till fritidsbarn i femte klass. 

 

3.3 Datainsamling 

För att kritiskt kunna granska intervjufrågornas (bilaga 1) utformning genomfördes en 

pilotintervju med ett barn från förskoleklassen (Kvale, 1997). Önskvärt hade naturligtvis varit 

om fler förberedande intervjuer realiserats, men det gav oss likväl viktiga insikter. Det 

sammantagna intrycket blev att relevanta frågor, vilka barnet tog till sig, formulerats.  

 

I samråd med handledare konstaterades att en gruppintervju skulle kunna ha goda förtjänster. 

Gruppintervjun praktiserade tillsammans med tre barn från den äldsta årskursen. Sammanlagt 

genomfördes fem individuella barnintervjuer och en gruppintervju á tre barn. Den 
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sammantagna upplevelsen är att intervjuerna förflutit harmoniskt och utan tidspress. Barnen 

svarade utifrån bästa förmåga och medellängden på samtalen uppgick till tjugo minuter. Inget 

barn upplevde samtalet som bortkastad tid, utan det framgick tydligt att de kände sig utvalda. 

 

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades kort efter genomförandet. Valet av 

ljudinspelning gjordes eftersom mittpunkt under intervjutillfällena skulle vara 

intervjupersonen och dialogen med följande (Patel & Davidson, 2003). Vid nästa 

gemensamma träff presenterades intervjuerna. Eftersom en gruppintervju genomförts har 

intervjuteknik nödgats utforskas ur ett bredare spektra. I gruppdiskussionen finns fler aspekter 

att ta hänsyn till men barnens medgörlighet kom att undanröja tänkbara hinder. Utgångspunkt 

oavsett förutsättningar har varit att få med de centrala frågeställningarna.  

 

Vid genomförandet av observationer har anteckningar i form av nyckelord tillämpats. Dessa 

renskrivs till en längre textmassa i nära anslutning till avslutad observation. I renskrivningen 

har stor hänsyn tagits till rummets utformning, andra medverkande i rummet och tidpunkt på 

dagen. Observationerna var av öppen karaktär, vilket inneburit att närvarande pedagoger varit 

införstådda med vårt agerande och syfte (Patel & Davidson, 2003).  

 

Efterarbetet har innefattats av till största del jämförelser mellan vårt insamlade material. Vår 

strävan har varit att finna tydliga kategorier för såväl intervjuer som observationer och 

därefter göra kopplingar till litteratur. 

 

3.4 Etiska aspekter 

I intervjuinbjudningarna (se bilaga 2) framgick att barnens namn fingeras. Anonymiteten 

innebär att studien ansvarar för att deras identitet skyddas omsorgsfullt, vilket betonades 

ytterliggare för informanterna vid intervjutillfällena. Konfidentialitetsprincipen ingår i 

Brymans (2002) fyra forskningsetiska principer. Dessa skall alltid beaktas i samband med 

undersökningar av detta slag. 

 

Nyttjandeprincipen gör informanten införstådd i att information vilken framkommer, endast 

används i forskningssyfte. Samtyckesprincipen avklarades vid utdelandet av inbjudan, 

eftersom informanten då tillfrågades ifall de ville ställa upp eller ej. Innan det faktiska 
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genomförandet lystrade deras välvilja ånyo in. Informationsprincipen ska ge 

undersökningspersonerna möjlighet till upplysning angående undersökningens syfte.  

 

Vid intervjutillfällena beaktades samtliga principer, vilket är helt i linje med forskarens 

skyldighet enligt Vetenskapsrådet (2002). Emellertid förefaller det givet att såväl nyttjande- 

som informationsprincipen är besvärliga att fullt ut förmedla till barn.  

  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Hur kan det säkerställas att vår undersökning införlivar kraven för god validitet? Då 

pilotintervjuerna genomförts stod det klart att åldershomogena frågor utformats. De förstod 

formuleringarna eftersom svaren blev relevanta i förhållande till frågorna. Praktikplatsernas 

miljöer sovrades medvetet i strävan att ge barnen bästa tänkbara förutsättningar. 

Intervjufrågorna genomfördes även med verksamma pedagoger. Det fanns ett värde i att ställa 

likartade frågor till samtliga inblandade då kunskaper och erfarenheter kan skilja sig åt.  

 

Validiteten svarar på i vilken utsträckning där finns tillförlitlighet och överförbarhet (Bryman, 

2002). Undersökningens tillförlitlighet säkras då frågorna utformats med syfte och 

problemformuleringar som grund. Vidare har det varit av yttersta vikt att förstå informanterna 

rätt. Det halvstrukturerade samtalet försäkrar att informanterna ges stort utrymme. 

 

Överförbarheten svarar på huruvida undersökningens resultat går att placera eller generalisera 

i andra sammanhang. Då informanterna förser oss med detaljrik information utifrån sin 

omgivning och person, är generalisering inom den kvalitativa forskningen svår att praktisera. 

Undersökningen syftar till att erhålla en skildring ur verkligheten. Detta för att skapa en mer 

övertygande bild utifrån det forskaren ämnar utreda. (Bryman 2002) 

 

Reliabiliteten inom kvalitativ forskning har direkta kopplingar till begreppen objektivitet och 

pålitlighet. Objektivitet syftar till att forskaren ständigt bör reflektera kring i vilken 

utsträckning egna åsikter kommit att påverka undersökningsresultatet (Bryman, 2002) I 

arbetsgruppen har kontinuerliga diskussioner genomförts i strävan att inta ett objektivt 

förhållningssätt. 
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Att klarlägga den process vilken inbegriper undersökningen är av betydelse då det möjliggör 

för läsaren att uppskatta dess trovärdighet (Bryman, 2002). Ovan har undersökningens 

tillvägagångssätt redogjorts för och i det avslutande avsnittet följer en allomfattande analys.  

 

Observationerna har genomförts utifrån ett åskådarperspektiv. Följande val kan begränsa 

observatörens möjlighet till förståelse. Emellertid elimineras denna fara genom att noga 

bejaka händelseförloppet innan och efter den registrerade situationen. Betydelsefullt för 

undersökningen har varit att studera incidenter vilka överensstämmer med formulerat syfte 

och att tillförlitligheten är hög. En deltagarobservation leder inte sällan till styrning och 

påverkan i oönskad riktning (Patel & Davidson, 2003). 

 

3.6 Metodanalys 

De resultat vilka framkommer genom en kvalitativ undersökning bör ständigt ifrågasättas. I 

vilken utsträckning har egentligen forskarnas subjektivitet kommit att prägla resultatet i 

undersökningen? (Bryman, 2002) Det är ofrånkomligt att inte besitta förutfattade meningar 

eller föreställningar till vår forskningsansats. Även om arbetsgruppen ämnat inta ett objektivt 

förhållningssätt, ter det sig tämligen givet att dessa faktorer likväl kommit att påverka 

resultatet. Trots uppenbara brister synes den kvalitativa metoden ändå vara mest fördelaktig 

för vår undersökning. 

 

Undersökningens urval kan med ovanstående bakgrund ifrågasättas. Att inta ett objektivt 

förhållningssätt till intervjupersoner och barngrupper, vilka redan är kända, är vanskligt. Vår 

bristande erfarenhet av intervju- och observationsteknik är dock motivering nog för den 

slutliga selektionen. Då det finns en tidsbegränsning att förhålla sig till upplever 

arbetsgruppen antalet intervjuade barn och pedagoger som fullt tillräckligt. Även 

observationsmaterialet är lagom digert.    

 

Arbetsgruppen känner tillfredsställelse inför det faktum att syfte och problemformuleringar 

angripits ur ett brett perspektiv. Intervjuer med såväl barn som pedagoger samt observationer 

har fallit väl ut och renderat i ett försvarligt material att komparera till litteraturen. Våra 

intervjufrågor kom att fungera väl, då svaren givit god inblick i vilken utsträckning barns 

intressen tillvaratas i verksamheterna. 
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4 RESULTAT 

Genom interaktion skapas, enligt Skolverket (2005), bästa möjliga förutsättningar för varje 

individ. Interaktion förutsätter pedagoger vilka tillsammans med barnen utformar 

verksamheten. De eventuella hindren i form av normer och regler skall ständigt 

problematiseras i utvecklande riktning. 

 

Rådande handlingsmönster och normer i institutioner behöver sällan styrkas, utan är en 

självklarhet för aktörerna (Markström, 2005). Detta kallas enligt Markström (2007) för en 

immanent pedagogik, vilket innebär ett oreflekterat handlande uteslutande på rutin. Först då 

handlingsmönstren bryts sker ett synliggörande.  

”…/ Karaktäristiskt för den osynliga pedagogiken i förskolesammanhang, är att barnen tycks 

ha frihet att agera och välja att strukturera sin tillvaro, men att normen och idealet är att 

personalen ordnar den kontext och de institutionella ramar som barnet har att agera inom. 

Kontrollen av barnet är underförstådd och blir på så sätt en osynlig pedagogik” (Basil 

Bernstein i Markström, 2005 s. 29). 

 

En verksamhet för alla motsäger sig självt då institutioner har ett behov att sätta ut ramar för 

normalt och avvikande beteende. Begreppet institutionell ordning innebär att aktörerna är väl 

införstådda med vilket agerande som lämpar sig beroende på situation. Följande ordning 

innebär att reflektion över varje ny situation, vilken dyker upp i aktuell kontext, inte nödgas 

praktiseras. En stor del av spenderad tid i skolan går ut på att bli en del i kollektivet 

(Markström, 2005). 

 

Skolkultur, klassrum, personalrum, matsal, fåordig eller öppenhjärtig miljö är alla faktorer 

vilka ges olika innebörd, beroende på analyserad institution (Bergqvist, 2001).  

 

”Förutsättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten 

är trygg, rolig, och stimulerande där lek och skapande får ett stort utrymme och formas 

utifrån barns ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det innebär att innehållet i 

verksamheten kommer att variera beroende på barnens erfarenheter, situation, intressen, 

skolans inriktning eller närmiljöns resurser.” (Skolverket, 2007 s. 22-23).  
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I avsnittet presenteras de kategorier vilka urskiljts i efterarbetet med intervjuer och 

observationer. Då arbetsgruppen innefattas av tre skribenter förutsätts ett individuellt 

skrivande. De tre kategorierna kom av den anledningen att distribueras oss emellan. Såväl 

resultat som analys för respektive kategori har behandlats enskilt.  

 

I kategorierna framträder de likheter och olikheter vilka fokusgruppen delgav. Vidare ställs 

barnens utsagor för varje kategori mot det pedagoger förtäljt, i strävan efter urskiljandet av 

likheter och olikheter. Till varje kategori följer också tillbörligt observationsmaterial.  

 

4.1 Barns och pedagogers uppfattning kring bestämmande 

Barnen får enligt deras utsago själva bestämma vad de vill göra. Parallellt upplevde de ett 

tvång gällande motiverande av aktiviteter inför pedagogen. Utmärkande för majoriteten av 

barn var kännedomen om att regler, uppsatta av pedagoger, styr dem emot lugna aktiviteter. 

Förbud gällande att springa, svära eller skrika i verksamhetens lokaler framstod vedertagna 

för samtliga barn. Ett barn menade att aktiviteter inom reglernas ramar inte heller i samtliga 

fall godkänns.  

 

”Om jag t.ex. frågar får jag springa inomhus då brukar de säga , Nej det får du inte” 

 

”Fröknarna går runt och kollar så att vi inte slåss 

 och så att vi gör vanliga saker som vi får göra.” 

 

”Jag bara går och frågar och ibland blir det ja och ibland nej” 

 

De tillfrågade barnen verkade förstå vikten av regler, men ansåg samtidigt vissa regler 

onödiga. De omtalade reglerna upplevdes finnas till i syftet att inhämta kunskap och dra nytta 

av i framtiden. Karakteristiskt för samtliga intervjuade barn var insikten om vilka det är som 

bestämmer.  

 

Vuxen: ”Hur tror du att förskolan hade sett ut om barnen hade fått bestämma?” 

Barn: ”Fröknarna hade varit ledsna, att det var deras förskola och inte barnens” 

 

Vuxen: ”Skulle det gå att du bestämde?” 

Barn: ” I så fall hade jag varit vuxen” 
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En pedagog uttryckte grovplanering som vuxnas spelrum, medan barns inflytande är 

begränsat till de mindre ramarna. En annan pedagog fortsätter resonemang kring försök att 

lyssna in det barn är intresserade av och väva in i planering. Parallellt blir pedagogen även 

tvungen att överväga huruvida barns förslag är rimliga och ibland måste deras förslag 

åsidosättas.  

 

”Men kommer de med ett förslag så lyssnar vi ju.”  

 

”Som en flicka kom nu med, det här Highschool musical och 

 frågade om vi inte kunde ta ut bilder på det, då får man ju snappa upp 

 detta för det är ju deras värld och då får man ju köra det.” 

 

”Jaa vi bestämmer ju aktiviteterna helt klart. Men även lyssna på om  

de kommer med några förslag och som man kanske kan göra nästa gång.” 

 

Pedagoger anser leken vara barns främsta möjlighet till inflytande. Lektillfällen är kravlösa, 

vilket möjliggör utryckande av intressen. Dystert konstaterar pedagoger de återkommande 

mattider och hämtningar som faktorer vilka avbryter barns lek.   

 

”Sen så tror jag att de lär sig mer på fri lek,  

som sätter sig i huvudet, än det här styrda.” 

 

Vidare hänvisar Pedagogerna till Allmänna råd, läro- och arbetsplaner, vilka anses 

besvärande då barn skall ges önskvärt utrymme i verksamheten. Pedagogerna menar att det 

uppdrag de har innefattar en mängd aspekter, vilka man bör ta hänsyn till. Detta leder till ett 

inkräktande på barns inflytande.  

 

”Pedagogerna har ju begränsningar uppifrån och barnen sätter 

också gränser för vuxna så som vi sätter gränser för dem.” 

 

Genom observationer har det erfarits att pedagoger återkommande hindrar barnen även i de 

mindre ramar, vilket påtalat är barnens friutrymme. Många gånger tillåts barn i teckningar ej 

lämna områden vita, då pedagoger anser kreationen vara ofullständig.  
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4.2 Barns och pedagogers uppfattning kring hörsammandet av barns intressen 

Barnen antyder att pedagoger ofta är stressade och därför inte hinner lyssna på dem. Samtidigt 

ser de den dagliga samlingen som det tillfälle då pedagoger både frågar och lyssnar in deras 

förslag och intresse. Om barn går ”sysslolösa” frågar pedagogerna ofta efter vad de vill göra, 

alternativt ger tips på aktivitet.  

 

”Om vi inte håller på med något frågar de vad 

 vi vill göra, typ om vi inte vet vad vi vill göra.” 

 

Barnen anser att pedagogerna lyssnar lika mycket på samtliga barn. De redogjorde samtidigt 

för en rad situationer då pedagoger väljer huruvida de önskar lyssna eller ej. Ett barn antyder 

att pedagoger inte lyssnar då de gjort något dumt. Barnet uttrycker vidare att pedagoger 

stundom ignorerar det vilket anses mindre angeläget.  

 

”De kanske inte lyssnar om någon inte skött sig” 

 

”Om man säger, Kolla kolla X står på stolen,  

då kanske de inte är intresserade så mycket ” 

 

”Dom kollar ju på mig när jag pratar och  

då så förstår jag att de lyssnar på mig” 

 

Båda pedagoger är ense om att man inte kan lyssna lika mycket på samtliga barn. En av 

pedagogerna påtalar snälla och fogliga barn, i synnerhet flickor, vilka hamnar i skymundan.  

Det är först när de stökiga barnen går hem då resterande kan lyftas fram. Denne hänvisar till 

barngruppernas storlek, i förhållande till antalet pedagoger, som tänkbar orsaksförklaring.  

 

”En del får man vara glad om man bara säger hej till,  

och där kan man ju också fråga om det är rätt?” 

 

”Alla kan inte få samma utrymme för att prata och styra 

 och ställa och alla ska lyssnas på, om man är jättemånga.”  
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På frågan om de utgår från ett barnperspektiv eller ett barns perspektiv framträdde en rad 

intressanta aspekter. En av pedagogerna ger uttryck för en verksamhet där man tror sig utgå 

från barns intresse. Denne inser dock att följande inte sker. Samtidigt betonas vikten av att 

”hänga med” i barns aktuella intressesfär. Följande blir ett problem då den tid som krävs för 

att lyssna till barns intresse inte finns. Här nämns loven som en bra tid att ta tillvara på och 

utföra det vilket intresserar barn. 

 

”Man tror ju att man utgår från deras syn, 

så att säga, men ibland tror jag inte att vi gör det.” 

 

I samband med individuella utvecklingsplaner har det observerats att barn ges tillfälle till 

evaluering av sig själva och verksamheten. Pedagogen ställer frågor rörande vad de skulle 

vilja ändra på etc. Denne menar att man intresserar sig för var och en genom att ställa unika 

frågor. 

  

4.3 Barns och pedagogers uppfattning kring tid och rum 

Återkommande för barns svar, i gruppintervjun, är att sysslorna i de olika rummen är starkt 

sammankopplade med dess benämning. I mysrummet svarar de sålunda att man myser och 

legorummet är till för att bygga lego i. Det är enkom i det namnlösa stora rummet de kommer 

med förslag på flera aktiviteter. Å andra sidan talar barnen, i de enskilda intervjuerna, om en 

större öppenhet och flexibilitet inför val av aktivitet i de olika rummen. Ett barn önskar ett 

rum där man kan stänga in sig och få lov att springa. 

 

Vuxen: ”Ni har ju en massa rum här på fritidshemmet vad heter de och vad gör man i dem?” 

Barn 1: ”Musiksalen –musik” 

Barn 2: ”Playstationrummet- playstation” 

Barn 3: ”Olika saker, läsa tidningen” 

Barn 3: ”Legorummet- bygga med lego” 

Barn 1: ”Och rummet längst bort, vet inte vad det heter, gör läxorna i” 

 

Barn 1: ”Det här är ett mysrum och här myser man!” 
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En pedagog uttrycker att barn ska vara medskapande och kunna påverka sin miljö. Genom att 

göra dem delaktiga blir de mer ansvarstagande. Samtidigt betonas att det är vuxna vilka har 

slutordet.  

 

Pedagogen på fritidshemmet har annan syn på rummens funktion än barnen. Denne nämner 

samma aktiviteter som barnen men är ändå inte lika ensidig i sitt resonemang. Pedagogen 

betonar vikten av barns möjlighet att få vara för sig själva, utan distraktion.   

 

En pedagog menar att det stundvis blir tvunget att gömma undan visst material. Detta för att 

barnen ska kunna använda det vid ett senare tillfälle. Vill barnen ha tillgång till materialet 

tidigare måste de be pedagogen om tillåtelse.  

”Alltså om man köper hem påskpyssel så lägger man ju inte fram  

det på bordet, för då ryker de ju direkt och då har vi ju ingenting” 

 

Att barns företaganden ständigt måste avbrytas härleder en pedagog till tidsaspekten. Barnen 

kommer först klockan ett och innan de gått hem ska mellanmål på förutbestämd tid ha hunnits 

med. Denne menar att det är först under loven barn har möjlighet till en mer sammanhållen 

lektid. 

”Och sen så stör vi dem med i leken med när de ska äta mellanmål,  

de kan ju vara här inne och leka skola och så bryter man upp alltihopa för att de ska äta.” 

 

”Man märker på loven att det är då de vill leka eller göra något sånt 

 där pyssel eller som dessa armbanden då. Då hinner de göra någonting.” 

En pedagog nämnde under en observation vikten av att ”vänta in” barn. Följande bör ske 

eftersom kreativitet inte kan tvingas fram. Barnen får på detta vis en ärlig chans att fundera 

innan de börjar jobba med något.   
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5 ANALYS 

I avsnittet görs en koppling mellan teori och resultat utifrån urskiljda kategorier, med 

utgångspunkt i arbetets syfte och frågeställningar. Till följd av barns och pedagogers åsikter, 

vilka förenats med litteraturens föreskrifter, har en rad slutsatser dragits. Dessa avhandlas 

ytterligare i diskussionsavsnittet. 

 

5.1 Barns och pedagogers uppfattning kring bestämmande 

I resultatdelen kan barns respektive pedagogers uppfattning kring bestämmande, i pedagogisk 

verksamhet, utläsas. Både barn samt pedagoger tycks ha uppfattningen att barns bestämmande 

är relativt begränsat till fri lek. Det är i fri lek barn ges tillfälle för utlopp av intressen och 

kravlöst agerande. För ytterligare information gällande leken se teoridelens stycke lekens 

betydelse.   

 

Emilson (2008) refererar till Charlotte Tullgren vilken menar att leken tenderar ledas av 

pedagoger. Vidare belyses att pedagoger frekvent syftar till ett lotsande av barn i sådan 

riktning vilken skall främja dem i framtiden. Föregående kommer till uttryck i intervjuerna, då 

barn upplever ett ständigt behov att motivera aktiviteter de vill genomföra. 

 

I intervjuerna framkommer att barn är väl medvetna om de regler vilka gäller, exempelvis 

förbud mot springande och skrikande inomhus. Sigsgaard (2003) tar upp den krock vilken 

förekommer i institutioner mellan pedagog och barn, vad gäller leken. Därmed anses lekar, 

vilka kan vara viktiga för barnen och deras identitetsskapande, stökiga. Ett barn uttrycker att 

pedagoger intar rollen som vakter i verksamheten. Med föregående åsyftas att de observerar 

huruvida barnen gör något olämplig eller ej.  

 

Studien redogör för intressekrockar mellan barn och pedagoger. McNeil, L.M. hävdar att 

inom verksamhetens ramar uppstår konflikter då aktiviteter upplevs alltför frånskilt barns 

verklighet. Föregående resulterar i att barn inte upplever tillvaron meningsfull och agerar 

därmed på sådant vis att de framstår odisciplinerade (Sigsgaard, 2003).  

 

Vidare tycks ett barn anse verksamheten vara till för pedagoger. Detta uttrycks genom 

påståendet att fröknarna skulle bli ledsna ifall de inte fick bestämma. Skolverket (2005) menar 
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att det är genom intressen vilka barn ges möjlighet till delaktighet. Med ovanstående referens i 

åtanke kan funderingar kring huruvida barns intressen tas tillvara på uppstå, eftersom vissa 

barn inte upplever verksamheten som deras. 

 

”Pedagoger måste kunna planera och genomföra en pedagogisk verksamhet som är anpassad 

både till det enskilda barnet och gruppens behov samt kritiskt granska och vidareutveckla 

verksamheten” (Skolverket, 2007 s.16). 

 

I enlighet med citatet hävdar intervjuade pedagoger vikten av att anamma barns intressen. En 

pedagog anser det vara deras uppdrag att sätta ut de ”större ramarna”, i förmån för barns 

inflytande i de ”mindre”. Pedagoger planerar verksamheten utifrån styrdokument, varpå barn 

tillåts bestämma somliga detaljer. Pramling-Samuelsson & Sheridan (1999) menar att det är 

pedagogers uppdrag att fånga barns uppmärksamhet och därmed väcka tankegångar. Därmed 

blir reflekterandet över varför barns tankar och idéer inte tillåts genomsyra även de ”större” 

ramarna aktuellt. En eventuell slutsats är, i enlighet med Lenz Taguchi & Åberg (2005), att då 

pedagoger frångår planeringen upplevs förlust av kontroll.  

 

Intervjuade pedagoger menar att styrdokumenten både ger dem möjlighet till planering av 

verksamheten utifrån barn, samt sätter gränser för dem. Direktiven vilka de förutsätts ta 

konsideration till resulterar i barns minskade chans till inflytande. Detta skulle innebära att 

styrdokumenten, vilka skall användas i förmån för barns intressen, brukas i motsatt syfte. 

Lenz Taguchi & Åberg (2005) vittnar om en ignorans av barns rätt till inflytande, vilken 

grundar sig i rädsla för att bakomliggande syften skall gå förlorade. Detta blir dock paradoxalt 

eftersom det i Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (2005) 

utläses att förskolan skall sträva efter skapandet av en verksamhet utifrån barnen. 

 

En pedagog nämner att vuxna sätter gränser för barn, precis som barn sätter gränser för vuxna. 

Detta refererar till Vygotskijs socialkonstruktionistiska perspektiv. Vilket innebär att 

aktörerna i en specifik kontext tillsammans skapar förståelse och förhandlar fram mening i 

tillvaron (Carlgren, 1999). Vid ytterligare intresse gällande socialkonstruktionistiskt 

perspektiv hänvisas läsare till teoridelens stycke Deltagande i en social praktik. 

 

Under observationer har upptäckts att barn även styrs i, vad som tidigare benämnts som, de 

”mindre ramarna”. Barnen tillåts exempelvis inte lämna områden vita i en teckning, då den 
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därmed inte anses fullbordad. Å ena sidan kan föregående tolkas utifrån Vygotskijs (1999) 

teorier om den proximala utvecklingsnivån. Vilket avser pedagogen vilken handleder och 

utmanar barnen emot potentiella nivåer och därmed inte nöjer sig med det faktiska. Men å 

andra sidan kan det även tolkas utifrån Charlotte Tullgrens påstående att vuxna tenderar att 

styra barnens lek i strävan efter önskvärt beteende (Emilson, 2008). 

 

5.2 Hur barns intressen hörsammas i verksamheten enligt barn och pedagoger 

Pedagogerna ger uttryck för en verksamhet där samtliga barn inte föräras lika stort utrymme 

eller kvalitetstid med vuxna. Detta faktum strider mot uppställda förväntningar vilka åläggs 

pedagoger. Arnér & Tellgren (2006) understryker att pedagoger aktivt måste arbeta för att 

upprätta en miljö där barn känner pedagogens genuina intresse för den unika individen.  

 

De intervjuade pedagogerna upplever maktlöshet inför barngruppens storlek. De barn vilka 

anses vara i störst behov av uppmärksamhet, nämligen stökiga barn, prioriteras. Lenz Taguchi 

& Åberg (2005) understryker att för stora barngrupper och tidsbrist återkommande åberopas 

av pedagoger. Författarna anser dock inte det vara skäl nog för varken upplyftande eller 

försummande av en viss grupp barn. Istället lyfter de fram alternativa arbetssätt, 

gruppindelningar utifrån specifika intressen och stort mått av flexibilitet som viktiga faktorer 

att beakta för pedagoger. 

  

Barnen talar i anslutning till ovan nämnda om stressade pedagoger vilka stundom inte tar sig 

tid att lyssna. Följande iakttagelse har stark förankring till Halldéns (2003) redogörelse kring 

begreppet barnperspektiv. Då pedagoger intar ett barnperspektiv är det sällan eller aldrig 

barns egna åsikter vilka legat till grund för verksamhetens utformning, utan de vuxna 

aktörerna beslutar om vad barnen bäst behöver. Att återkommande iaktta pedagoger vilka 

åsidosätter barn är enligt Klerfelts (1999) utsago olyckligt. De behöver, för sin utvecklings 

skull, observera närvarande och samspelande pedagoger. Därigenom förvärvas ramarna för 

den demokratiske medborgarens handlande. 

 

De utfrågade pedagogerna talar om en önskan att utgå från barns perspektiv, där barnen görs 

till aktiva medskapare och fokus i verksamheten vilar på deras kultur och intressen (Halldén, 

2003). Pedagogerna inser dock krasst, trots försök att hålla sig uppdaterade i barns 
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intressesfär, att verkligheten är en annan. Här nämns återigen tidsbrist som den tyngsta 

orsaksförklaringen.  

 

Barnen anser att pedagoger frågar och lyssnar till deras intresse då de genomför den dagliga 

samlingen. Markström (2005) uttrycker dock motsatsen, då hon betraktar samlingar likt en 

form av maktutövande gentemot barn. Under samlingarna tvingas de frångå sina intressen för 

att istället följa pedagogen. Barnen ges, under samlingar, möjlighet att bestämma och därefter 

högt tillkännage sin nästkommande aktivitet. Följande arbetssätt strävar efter upprättande av 

en demokratisk verksamhet där alla individer tillåts komma till tals (Lenz Taguchi & Åberg, 

2005). Intresse har kommit att bli ett av nyckelorden i detta arbete och redogörs mer utvecklat 

i teoridelens kapitel Lärande utifrån egna villkor och intressen. 

 

Att barn i huvudsak lyssnas till då de ämnar välja stundande aktivitet, överensstämmer med 

Arnér & Tellgrens (2006) tankar kring barns möjlighet till inflytande. Barn görs enligt 

författarnas utsago endast inflytelserika utöver redan planerad verksamhet.  

 

De intervjuade barnen betonar att pedagoger sätter dem i händelsernas centrum då de önskar 

göra något uppseendeväckande, eller helt saknar idéer. Barn lär, enligt Klerfelts (1999) 

utsago, inte enbart av varandra. De är samtidigt i behov av pedagogers utmaningar. 

Pedagogers mer komplexa frågeställningar tjänar goda syften i det avseendet att barns 

tankesätt utvecklas. Följande leder till individer vilka på eget bevåg fattar välgrundande 

beslut.  

 

Det är, enligt ett av de intervjuade barnen, pedagogerna vilka äger tolkningsutrymme för vad 

som anses viktigt att lyssna på. Vidare betonar den intervjuade att då barn gjort något 

olämpligt, eller anses skvallra är sannolikheten stor att dennes önskemål negligeras. Trots 

följande insikt, bedyrar ändå barnen att pedagoger lyssnar lika mycket på samtliga. Utifrån 

Arnér & Tellgrens (2006) utsago kan dock konstateras att barn, likt de i vår undersökning, 

omsider tenderar komma till konklusionen att det är pedagoger vilka godkänner eller refuserar 

barns initiativ.  

 

Barn bör istället, enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i 

fritidshemmet (2007), ses likt aktiva medskapare för att främja lärande och utveckling. Därför 

menar Arnér & Tellgren (2006) att pedagoger bör betrakta barn ur ett relationellt synsätt, då 
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alla individer verkar utifrån befintliga förhållanden och förutsättningar. Respektfullt 

bemötande och möjlighet till uttryck för sina tankar och åsikter ska ses som en mänsklig 

rättighet (Arnér & Tellgren, 2006). 

 

Under genomförda observationer framstod individuella utvecklingsplaner som det tillfälle då 

barns inneboende idéer och funderingar med eftertryck lyftes till ytan. Under mötet ställs barn 

inför unikt kreerade frågeställningar i syfte att erhålla dennes analys av sig själv och 

verksamheten. Närvarande pedagoger uppvisade en ovillkorlig respekt och nyfikenhet i mötet 

med barnet.  Följande menar Halldén (2003) ligger till grund för upprättandet av en gynnsam 

pedagogisk verksamhet där ljus kastas på barns perspektiv.  

 

 

5.3 Barns och pedagogers uppfattning kring tid och rum 

Lenz Taguchi & Åberg (2005) nämner vikten av att planera miljön efter barnen och inte 

barnen efter miljön. Det stärks av både Skolverket (2006b s. 10) och Skolverket (2007 s. 20) 

vilka säger att den pedagogiska verksamhetens miljö bör utformas från barns intresse. Det 

vilket nämns i styrdokumenten är enligt Markström (2005) inte den verklighet barn i dagens 

verksamheter stöter på. Verksamheterna är ofta styrda av regler och rutiner där alla barn ska 

göra samma saker vid samma tillfälle. Därmed ges minimerat utrymme för barns individuella 

behov.   

 

Barnen i gruppintervjun påvisar en verklighet, där deras tankar om vilka aktiviteter som utförs 

i de olika rummen styrs av dess olika benämningar. Genom att fundera kring namnet på 

rummet, fick de ett tydligt svar på vad man skulle göra där. Kontentan blev att barnen ansåg 

att man i legorummet bygger med lego, i playstationrummet spelas det playstation etc. Att 

rummens benämning färgar barns syn på vad de ska vara till för är enligt Markström (2007) 

vanligt förekommande.  Detta går att knyta an till det strukturella perspektivet, där barn styrs 

och påverkas av rådande normer, värderingar och handlingsmönster (Markström, 2005). 

 

Pedagogen på fritidshemmet har en vidare bild av vad som utförs i de olika rummen, än vad 

barnen har. Samtidigt nämner pedagogen att barn även kommer och frågar ifall de får leka 

annat än vad rummens benämningar ger uttryck för.   
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Barnen anser rummet, vilket saknar fast benämning, som den plats där flest aktiviteter är 

möjliga. Följande stärker Markströms (2007) teori om rumsbenämningarnas styrande effekt. 

Jämförelsen med de andra två verksamheterna där det inte existerade några bestämda 

rumsnamn blir därmed intressant att göra. I dessa två verksamheter såg barnen inga hinder för 

vilka aktiviteter man skulle utföra där.   

 

Nordin- Hultman (2006) nämner att pedagoger frekvent väljer att gömma undan material 

vilket anses jobbigt, tidskrävande eller för dyrt. Genom intervju med en pedagog framdagades 

att man väljer att plocka bort visst material för att spara det till senare planerande aktiviteter. 

Vill barnen ha tillgång till materialet tidigare måste de be pedagogen om tillåtelse.  

 

Sigsgaard (2003) anser ovanstående sätta pedagogen i maktposition gentemot barnen, då de 

blir tvungna att be om pedagogens tillåtelse. Även den andra pedagogen sätter sig, troligen 

omedvetet, i en maktposition. Det framgår att barnen givetvis ska vara medskapare och 

påverka verksamhetens miljö. Parallellt nämns det ändå att den vuxne har slutgiltigt 

bestämmande. 

 

Enligt Klerfelt (1999) är fritidshemmet inte lika tidsstyrt som förskolan. Likväl talar en 

fritidspedagog om bristen på tid, vilken försvårar möjligheten till barns egna intresseuttryck. 

Även om fritidshemsverksamheten inte är lika styrd av samlingar, nämner pedagogen att ett 

stort antal barn bara enbart spenderar en kort tid där. Tiden upplevs därmed otillräcklig, då 

barnen även förväntas äta mellanmål.  

 

Följande medför att pedagoger ofta blir tvungna att bryta barns lek eller hindra dem från 

tidsödande aktiviteter. I enlighet med Markström (2005) bortprioriteras vissa aktiviteter till 

förmån för mer angelägna. Vidare säger pedagogen att de nödgas välja bort vissa förslag för 

att uppfylla anvisningarna i allmänna råd och arbetsplaner. Detta stärker Arnér & Tellgrens 

(2006) tankar om att det ofta är barns förslag vilka väljs bort.  

 

Pedagogen talar om vikten av studiedagar och andra lov, där barn får möjlighet att vistas på 

fritidshemmet hela dagen. Dessa dagar ger enligt pedagogen en möjlighet att hinna hörsamma 

barns intressen samtidigt som de får tid att utföra dem.  
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I en observation talar en pedagog om vikten av tid. Barnet bör ges möjlighet att arbeta i egen 

takt, då kreativitet inte kan påtvingas. Därmed får de en möjlighet att tänka till innan de 

påbörjar egna aktiviteter. För vidare utveckling av begreppen miljö och tid hänvisas till 

teoridelens stycke Miljön och tidens påverkan.  

 

5.4 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis går det utläsa att verksamheterna ofta hindrar barns möjlighet till uttryck 

och utövande av egna intressen. Genom observationer och intervjuer har det framgått att 

faktorer såsom tid, miljö, barnsyn, styrdokument och stora barngrupper ofta bygger upp ramar 

för vad barnen får och skall göra. Då barnen styrs av institutionens värderingar, 

handlingsmönster och normer framträder ett strukturellt perspektiv. Barn ges, då följande 

perspektiv urskiljs, liten möjlighet till påverkan (Markström, 2005). 

 

Verksamheternas styrdokument understryker vikten av barn som medskapare. Informanterna 

ger emellertid uttryck för en annan verklighet. Enligt såväl barn som pedagoger, ligger det 

definitiva bestämmandet hos pedagogen. Samtidigt tenderar ofta pedagoger, utan att fråga 

barnen, själva anta vad som intresserar dem. Pedagoger bör istället, enligt Bergqvists (2001) 

utsago, inta barns perspektiv. Därmed klarläggs barns tankar om skola och skolgång. Den 

rådande situationen, menar pedagoger, är ett resultat av tidsbrist och schemastyrning. 

 

Styrdokumenten, vilka är till för att underlätta planering av verksamhet, verkar stundom i 

motsatt riktning. Pedagoger upplever ett tvång att följa styrdokumentens anvisningar, vilket 

emellanåt resulterar i barns minskade inflytande över verksamheten. I förlängningen blir det 

pedagoger vilka planerar de stora ramarna, medan barnen endast får utrymme i de mindre.  

 

Pedagogerna talar vidare om för stora barngrupper, vilket resulterar i att samtliga barn inte 

hörsammas. Fokus läggs på dem vilka anses ”svårhanterliga”, medan de anpassningsbara 

hamnar i skymundan. Barnen är väl införstådda med att vissa omständigheter eller beteenden 

medför pedagogens negligerande. 

 

Genom intervjuerna har det framkommit att verksamhetens utformning och tillgång till 

material påverkar vad barnen tar sig för. Således gäller det, i enlighet med Skolverket (2006b 
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s. 10), att skapa en verksamhet där rum och material inte hindrar barnen. De ska såväl enskilt 

som i samspel med andra kunna uppta nya aktiviteter, vilka anses intressanta.  
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6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att erhålla en insikt kring huruvida barns intressen ges en central plats i 

förskola samt fritidshem eller ej. Vidare har undersökningen ämnat redogöra för både barns 

och pedagogers syn på rådande situation. Av vikt blir även synliggörandet av företeelser vilka 

hindrar eller möjliggör tillvaratagandet av barns intressen.  

 

Följande diskussionsavsnitt kommer att utgå ifrån arbetets frågeställningar och koppla teori- 

med resultat- och analysavsnitt. Understrykas bör att den bild vilken ges av aktuellt fenomen 

utgår ifrån ett fåtal kvalitativa intervjuer och beskriver ingen universell sanning, utan snarare 

författarnas tolkning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

I diskursen kring barns intresse har begreppets tvetydighet åskådliggjorts. Å ena sidan har 

pedagogiken alltmer börjat fokusera på det kompetenta barnet, vilken är en aktör i egen 

utveckling. I institutioner råder fortfarande, vad Markström (2005) beskriver som ett 

strukturellt perspektiv. Föregående lägger ingen större vikt vid interaktion. Studien anser 

tvetydigheten vara genomgående för hela verksamheten. Pedagogers lektioner kan ställas mot 

barnens ”fria lek”, kort sagt planerad gentemot spontan verksamhet. Examensarbetet ställer 

frågan om varför verksamheterna kommit att utformas på detta vis.  

 

Examensarbetet anser en av anledningarna till ovanstående fenomen grundar sig i tolkningar 

av styrdokument. Läroplaner uttrycker vikten av barns inflytande i verksamheten, vilket 

pedagoger är väl medvetna om. Studien anser problematiken vara att pedagoger gör det enkelt 

för sig. Detta görs genom att förskjuta barns delaktighet till det mer spontana och oplanerade, 

kort sagt ”fri lek”. Istället för implementering av direktiven om barns inflytande, tenderar 

pedagoger förflytta barns medverkan till enbart en liten verksamhetsdel. Även om 

styrdokumentens riktlinjer därmed uppfylls, hävdar studien det enbart förverkligas i minsta 

möjliga mån.  

 

Då förskola/fritidshem ämnar förbereda respektive komplettera skolan, finns en strävan efter 

uppvisande av konkreta företaganden. Styrdokument, rektorer och föräldrar önskar skönja 
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resultat, vilket enklast synliggörs genom lektionsbaserad planering och utformning. Lekens 

betydelse är vanskligare att påvisa och hamnar vid sidan om den strukturella verksamheten. 

 

Föregående framstår paradoxalt då en av de intervjuade pedagogerna uttrycker vikten av 

leken. Denne ser leken som barns möjlighet till påverkan och uttryckande av intressen. 

Resultatet blir en förskjutning av leken till den del av verksamheten där pedagoger medverkar 

minst.   

 

Studien anser barn enbart ges fritt utrymme till lek inom institutionens redan befintliga ramar. 

Detta synliggörs då regler, normer och värderingar vilka redan finns utformade, inkräktar på 

barns möjlighet till utlopp för intressen. Detta blir konkret då undersökningen observerat 

intressekrockar mellan pedagogers och barns vilja. I analysen förtäljer majoriteten av barnen 

att rörliga och högljudda lekar hindras av lokalers utformning och pedagogers regler. Studien 

upplever många regler vara skapade av pedagoger, utan barns inflytande.  

 

De intervjuade barnen upplever delaktighet, men vet samtidigt att det i slutändan är 

pedagogen vilken bestämmer.  Följande stärker tesen om barn som aktörer i skapandet av sin 

vardag, när det passar in i det vuxna redan utformat. Eftersom barn inser föregående först då 

de utmanas, indikerar detta på att barn inte givits redskap till att reflektera.   

 

Styrdokumentens tolkningsbarhet är ytterliggare en aspekt vilken examensarbetet överlagt 

kring. Problematiken ligger i pedagogers tolkning av begrepp såsom inflytande och 

delaktighet. Det pedagoger väger in i begrepp, implementeras även hos barnen. Görs inte 

barnen införstådda över inflytande i andra delar än de vilka pedagogen visat, känner de sig 

delaktiga oavsett om dem är det eller ej.  

 

I problemformuleringen uppvisas läroplaner vilka uttrycker barns rätt till inflytande över 

verksamheten. Föreskrifterna ger ej uttryck för att barn enbart skall ha inflytande över de 

”mindre ramarna”, vilket en av pedagogerna i resultatstycket hävdar. Barn upplever, enligt 

styrdokumenten, delaktighet då de ges möjlighet att säga sin mening. Därför ser studien att 

barns intressen med fördel bör kunna användas i planeringen av de ”större ramarna”.   

 

I pedagogens uppdrag ligger uppfångandet av intresseyttringar och implementerandet av 

dessa i en genomförbar arbetsgång. Samtliga barngrupper innefattas av en mängd individer, 
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vilka bär på alldeles unika föreställningar och idéer. Examensarbetet uppfattar inte motiven 

till varför pedagogers konstruerade föreställningar om barns behov ges ytterligare utrymme. 

Pedagogers planering bör enligt Rosenqvists (1995) utsago präglas av det barn upplever 

meningsfullt. Följande förutsätter yrkesverksamma vilka utgår ifrån barns perspektiv, snarare 

än en arbetsgång kreerad utifrån vad pedagoger anser väsentligt.  

 

Styrdokument understryker vikten av samspel, vilket kan hänvisas till 

socialkonstruktionistiskt perspektiv (Carlgren, 1999). Studien har diskuterat huruvida det är 

möjligt att anamma ett barns perspektiv, då samspel uteblir. Föregående begrepp tar sin 

utgångspunkt i ett genuint förstående av barn, snarare än utifrån vuxet perspektiv försöka 

tolka. Studien anser att då barn tolkas ur ett barnperspektiv är missförstånd nära förestående.  

 

Examensarbetets ståndpunkt är att barnen och deras tankar i största möjliga utsträckning bör 

göras till en naturlig del av verksamheten. Föregående kräver pedagogens samspel med barn i 

utformandet av verksamheten. Negligeras detta samspel riskerar pedagoger inta 

barnperspektiv.  

 

Då studien resonerat kring en framtidsvision efterlyses högre grad av reflektion hos 

pedagoger. Under genomgången utbildning har vikten av intresserade pedagoger synliggjorts, 

och detsamma bör gälla barn. Detta bekräftar Lenz Taguchi & Åberg (2005) då de hävdar att 

en diskussion kring något man inte är intresserad utfaller ofruktbar.  

 

Studien eftersträvar alternativa metoder, vilka kringgår planering och möjliggör en mer 

spontan verksamhet. Lenz Taguchi & Åberg (2005) hävdar att barns specifika intresse kan 

användas i inspirerande syfte. En allmän ståndpunkt hos pedagoger är att bakomliggande syfte 

riskerar gå förlorat ifall barn tillåts vara alltför ”fria”. Studien skönjer hellre institutioner vilka 

tar spjärn mot individers unika kompetenser, där barn tillåts samspela. Därigenom blir alla 

lika inför kunskapen och ingen vet mer än den andre.  

 

Korrekt agerande kan inte, utifrån pedagogers perspektiv, alltid praktiseras. Genom ständig 

utvärdering av verksamheten, gemensamt med barnen, sker utveckling. Följande 

förhållningssätt anser studien resultera i pedagoger vilka agerar goda förebilder åt barn. 

Utvecklandet av reflekterande barn bör värderas jämställt med betydelsen av reflekterande 

praktiker.  
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6.2 Slutreflektion  

Den sammantagna upplevelsen är att arbetet varit utvecklande och intressant. Att komparera 

den empiriska undersökningen utifrån teorier, litteratur och egna erfarenheter har varit 

spännande. All form av undersökning fordrar dock tidsödande förberedelser, såsom 

föräldrabrev och barnkontakt. Detta kunde genomföras under verksamhetsförlagd utbildning 

vilket möjliggjorde för oss att lägga fullt fokus på verkställandet av intervjuer samt 

observationer. Samtliga handledares positiva inställning var därför betydelsefull. Involverade 

föräldrar och barn visade sig vara tillmötesgående, vilket underlättade processen betänkligt. 

 

Under arbetets gång har en rad företeelser framkommit, vilka inverkar på möjligheten till 

barns inflytande över sina intresseyttringar. För att kunna påvisa en allomfattande bild av 

studien har företeelserna redogjorts ur barns, pedagogers och institutioners perspektiv. I 

studien skildras även den historiska bakgrund vilken ligger till grund för rådande verklighet. 

 

Genomförda undersökningar har givit inblick i pedagogers och barns förhållningssätt, 

gentemot formulerat syfte och frågeställningar. Pedagoger upplever stort tillkortakommande i 

det avseendet att läroplaner, barngruppers omfattning, brist på pedagoger och tid försvårar 

tillvaratagandet av barns intresseyttringar. Barn å sin sida upplever att de till största delen 

hörsammas, men utifrån pedagogers utsago samt observationer kan en annan verklighet 

skönjas. Studien är tillfreds med resultatet vilket framkommit och uppfattar tydliga 

förbindelser mellan empiri och teori. 

 

6.3 Metodreflektion 

För att få en god bild av både pedagoger och barns uppfattning kring tillvaratagandet av barns 

intressen har det genomförts kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade både i 

syfte att uppfånga spontana resonemang samtidigt som de inte skulle tendera vara allt för 

styrda. Efteråt kan konstateras att undersökningen gynnats av fler kvalitativa intervjuer av 

barn. Med sin mångfald av upplevelser kring olika fenomen, hade de kunnat bidra med en 

ytterligare bredd.  Förberedande arbete gjordes i form av en pilotintervju med ett barn från 

förskola. I efterhand kan konstateras att fler pilotintervjuer med fördel kunde ha utförts. 

Ostrukturerade observationer genomfördes även parallellt, då verbalt uttryck inte alltid 

överensstämmer med faktiskt agerande. En gruppintervju utfördes i syfte att erhålla mer 

utförliga svar, då barnen fick möjlighet till diskussion sinsemellan. Någon större skillnad 
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kunde emellertid inte urskönjas. Gruppintervjun kom snarare att hämma barnens svar, medan 

det upplevdes en större öppenhet i de individuella samtalen. Följande kan härledas till att 

barnen kände större trygghet i enskildhet med bekant intervjuare. Under observationen intogs 

ett åskådarperspektiv för ett neutralt förhållningssätt.  

 

6.4 Vidare forskning 

Genom en mer omfattande studie kring tillvaratagande av barns intressen hade troligen större 

djupdykning i problematiken kunnat göras. Eftersom styrdokument är under ständig 

utformning går det inte förutse vad framtiden anbringar. När allt större krav ställs på utbildad 

och mer professionell personal inom förskola/fritidshem, hade samma studie, inom en radie 

av tio år varit intressant att genomföra. En annan intressant vinkling av frågeställningen vore 

åskådliggörandet av föräldrars bild kring fenomenet.    
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Bilaga 1.  Intervjuguide 

 

 

Barn: 

 
1. Varför är man i förskolan/fritidshemmet? 

2. Kan du beskriva fritidshemmets/förskolans olika rum och vad som finns och görs där? 

3. Vad kan man göra och vad får man göra/ vad får man inte göra på 

fritidshemmet/förskolan? 

4. Vad får du bestämma på förskolan/fritidshemmet? 

5. Vad bestämmer pedagogen? 

6. Lyssnar de vuxna lika mycket på samtliga barn? 

7.   Lyssnar de vuxna på dig om det är något du vill göra? 

8.   Får du göra det du vill om du frågar? 

9. Frågar pedagogerna ofta vad ni vill göra? 

10. Vad skulle du ändra på/ göra på annat sätt om du fick bestämma i förskolan? 

11. Vad kan vuxna lära sig av barn? 

 

 

 

 

Pedagog: 

 

1.   Varför är man i förskolan/fritidshemmet? 

2. Kan du beskriva fritidshemmets/förskolans olika rum och vad som finns och görs där? 

3. Hur kan tiden och rummet sätta begränsningar för barns egna intressen? 

4. Vad får barnen bestämma på förskolan/fritidshemmet? 

5. Vad bestämmer pedagogen? 

6. Lyssnar de vuxna lika mycket på samtliga barn? 

7.   Vad betyder planering för dig? 

8.   Vad betyder fri lek för dig? 

9.   Hur tas barns tankar och intresse emot i det spontana/planerade arbetet? 

10.  Gör ni skillnad på barns egna initiativ, beroende på lämplighet? 

11.  Frågar pedagogerna ofta vad barnen vill göra? 

12.  Är det ett barnperspektiv eller ett barns perspektiv ni utgår från i er verksamhet?  

13. Bedrivs verksamheten på barnens eller pedagogernas villkor? 

14. Vad kan vuxna lära sig av barn? 

 

 

 



     

Bilaga 2.  Föräldrabrev   

 

Hejsan! 

 

Vi är tre studenter vid lärarutbildningen på Växjö universitet. Under våren håller vi på att 

skriva examensarbete. Syftet med examensarbetet är att utreda /i vilken utsträckning barn har 

inflytande över sina intresseyttringar i förskola/fritidshem./. En viktig del av arbetet är 

intervjuer av barn. Vi önskar därför tillåtelse att intervjua ert barn och använda svaren i 

examensarbetet. Barnen och skolans namn fingeras, dvs. de får ett uppdiktat namn. Deras svar 

kommer därför inte kunna kopplas till någon specifik individ. Intervjuerna kommer att 

genomföras individuellt och med bandspelare i noga utvalt rum i förskolans/frit idshemmets 

lokaler. 

 

Intervjuerna är självklart frivilliga men vi hoppas på ert barns medverkan. Intervjuerna 

kommer att genomföras längre fram i vår. 

 

Vi önskar få in lappen senast v.12  

 

För fler frågor är ni välkomna att kontakta oss via mail, telefon eller personligen. 

Tack på förhand. 

Mvh. 

 

Jonas Boström: jbofr06@student.vxu.se  0706577803  

Henrik Karlsson: hkbfr03@student.vxu.se  0733335958  

Johan Waldestål: jwafr04@student.vxu.se  0704892720 

 

Ja Nej 

 

 

 

 

 

 

Målsmans underskrift: _________________________________________________ 
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