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_____________________________________________________________________________________________________ 

Abstrakt  

Syftet med det här arbetet är att undersöka vilken inverkan pedagogers syn på barn, i de lägre 

åldrarna, har för deras arbete med barn samt vilken påverkan detta synsätt har för barnen. 

Metoden som använts är kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av sammanlagt 

sex pedagoger; två förskollärare, två fritidspedagoger samt två barnskötare på två förskolor, 

en förskoleklass och två fritidshem i två kommuner. 

Resultatet av studien visar två skilda synsätt varav ett ”dubbelt” synsätt bland pedagogerna; 

Det ena sättet är att se barn som kompetenta, med sina egna intressen, förmågor, erfarenheter 

och behov. Det andra synsättet är att barn förvisso är kompetenta och till viss del har tidigare 

inlärda förmågor, men att barnet lär sig och utvecklas främst i kommunikation och samspel 

med sin omgivning.  

Resultatet visar pedagoger som talar om vikten av att ”se” och respektera varje barn så att 

barnen kan känna trygghet och tillit och få  känna ett äkta intresse hos den vuxne; viktiga ord 

som brottas med tid, intresse, engagemang samt krav och förväntningar.   

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Bemötande, respekt, förhållningssätt, människo- och samhällssyn samt 

pedagogisk syn. 
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Ett stort varmt tack till min handledare Per-Eric Nilsson, för alla goda råd, allt stöd 

och alltid snabba, glada och uppmuntrande svar. Tack! 

 

Jag vill också tacka samtliga informanter för Er tid samt Er stora vilja och lust att reflektera 

över- och dyka djupt in i mina frågeställningar. Tack!  
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1. Bakgrund 

Under hela min utbildning har jag tagit del av en stor mängd kurslitteratur, diskuterat med 

studiekamrater, universitetslärare och verksamhetsförlagda utbildnings-mentorer. Jag har mött 

fritidsbarn och skolelever, alla med väldigt olika förutsättningar, erfarenheter och behov. Jag 

har, ända sedan jag började arbeta i skolans värld, mött två tydligt uttalade frågor bland 

pedagoger, rektorer och indirekt i samhällsdebatter; Varför slocknar gnistan i ögonen på våra 

barn och elever då de börjar skolan? Hur kan vi åter tända gnistan; den inre motivationen, 

glädjen och lusten att lära? Vi kan följa i debatter och undersökningar att förtroendet för 

skolan, motivation och kunskapsnivåer sjunker, medan stress och våld i skolor ökar.  

Pedagogernas frågor har hela tiden funnits med mig och vuxit sig allt starkare under min 

utbildningstid. Vad är det som släcker gnistan i barnens ögon? En oerhört komplex fråga. Om 

vi, istället för att se ett problem som ligger hos våra barn och ungdomar, betraktar kontexten i 

vilken våra barn och elever befinner sig, vad ser vi då? Små människor som stöps i samma 

form, skolor och inredning som byggts för en traditionell undervisningsform, 

katederundervisning, med en aktiv lärare som föreläser och förevisar inför en stor klass elever 

som passiva lyssnare. ”Lokalen brukar kallas för den tredje pedagogen. Arkitekturen i 

bokstavlig mening uttrycker en viss kunskapssyn” (Wiklund 2001:102). 

Läroplanen talar om ”en skola för alla”; goda lärmiljöer med en undervisning som passar alla 

barns individuella förutsättningar och behov. Ett kunskapande som innefattar teoretiska 

kunskaper varvat med praktiska och verklighetsbaserade övningar med elevernas inflytande 

och ansvar (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011).  

Om man, utöver att se till kontexten för själva lärandet, betraktar människorna alltså 

pedagogerna inuti kontexten; som utgör en spegel av samhället, och frågar sig; Hur är 

förhållningssätt och bemötande, vilken människosyn och kunskapssyn råder? Har denna syn 

någon inverkan på pedagogens sätt att utföra sitt arbete och vilken påverkan har den för 

barnet? Har vår barnsyn och kunskapssyn kanske något med den här gnistan som slocknar, att 

göra? 
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1.1 Hur ser vi på barn? 

Ser vi dem som redan från början kompetenta små människor, eller, som tomma blad som ska 

fyllas. Detta vårt synsätt är en människosyn som ligger till grund för hur vi ser på det lilla 

barnet; ”Finns det något autentiskt, äkta jag hos det lilla barnet från början eller finns där i 

princip ingenting och det autentiska jaget skapas i en dialog med omgivningen” (Palm, Lars 

2012). Här, vill jag påstå, ligger grunden för vårt förhållningssätt, vårt bemötande, vårt 

arbetssätt etc.  

 

Om vi ser barnet som från början kompetent, så hjälper vi barnet att själv hitta vad den 

behöver, redskap för att komma vidare i sin utveckling, med hjälp av oss vuxna som 

"mentorer"; respektfulla, lyhörda och stöttande. Pedagogerna ”ser” barnen i deras integritet, 

lust, uttrycksfullhet, kreativitet, processande, reflekterande och i deras produktion. 

Pedagogerna finns där mer som bollplank och någon som ser, hör och stöttar och ger tid för 

processer. 

 

Om barnet bara är ett tomt blad så finns där ingenting,  då är det pedagoger, andra vuxna, 

omgivningen och samhället som ska tillföra barnet allt. Barnet själv vet då ingenting om vad 

det behöver, kan inte finna lösningar till sina problem och svårigheter på egen hand (med 

hjälp av vuxen) utan det ska experter och specialister lösa och bestämma ÅT barnet. 

Pedagogen bestämmer här åt barnet VAD som är viktigt att göra och lära sig, HUR man ska 

göra, NÄR det ska göras och VARFÖR det är viktigt. 

 

1.2 Vilken påverkan har vårt synsätt för barnen? 

De flesta barn finner sig till slut i att göra som de vuxna vill, men utan lust och glädje och 

utan att förstå varför!? (Wiklund 2001). Vissa barn och ungdomar protesterar och blir 

”stökiga”, men kan sällan påverka eller göra något åt sin situation, (man har kanske heller inte 

gett dem några verktyg). Barnen och eleverna tappar mer och mer av sin lust, integritet, tillit 

och självkänsla. 

 

Jag har valt att göra min undersökning genom intervjuer av barnskötare, förskollärare och 

fritidspedagoger eftersom att de alla arbetar med- och lägger grunden hos de yngre barnen. 
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Jag anser att mina frågor är oerhört viktiga för barns kunskapande, integritet, deras 

självkänsla, lust att lära och motivation. Frågorna är också av stor vikt för vilken sorts 

samhällsmedborgare vi vill ha. 

 

1.3 Vad säger läroplanerna 

”Utbildningen inom skolväsendet ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära” (Lgr11:7). 

Alltså, en skola för alla, där undervisning bygger på varje barns förutsättningar och behov. En 

skola som tar tillvara på- och ser till barnet intressen och erfarenheter. 

 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lgr11:7). 

Att låta varje barn finna sin unika egenart, förutsätter att det finns tid och att barnet blir 

”sedd”, respekterad och får verktyg att komma vidare i sin utveckling. Detta ger i sin tur ett 

barn med integritet, ansvarsfullhet och god självkänsla.  

 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Verksamheten ska 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. Med ett temainriktat arbetssätt 

kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö98 rev 2010:6-7).  

”Skolans och förskolans läroplaner speglar ett synsätt på barns lärande där lusten att lära 

hänger intimt samman med frivilligheten, lekfullheten och inte med det yttre tvånget” 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:63). Författarna ställer sig frågande till hur vi ska 

hitta det här självvalda lärandet i en läromiljö där syfte och målsättning är bestämt av helt 

andra än av de som är tänkta att lära (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

Frånsett hur läroplanen är formulerad så ligger det på pedagogen att avgöra vilket material 

som används, vilken undervisningsform, och vilken intention som ligger till grund för det 

egna mentorskapet men också för barnets kunskapande (Pramling Samuelsson & Sheridan 

1999). 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  

Syftet med det här arbetet är att undersöka vilken inverkan pedagogers syn på barn har för 

deras arbete med barn samt vilken påverkan detta synsätt har för barnen. 

 

2.2 Frågeställningar  

1. Hur ser pedagoger på barn, som små kompetenta människor eller som oskrivna blad som 

ska fyllas och ”lagas”?  

2. Vilken påverkan har pedagogers synsätt för barnen?  
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Detta kapitel innehåller en översikt över några filosofer som har gjort stora avtryck när det 

gäller barnsyn i Europa under sin tid. Här finns även en kort redogörelse av olika pedagogiker 

som haft stor betydelse i början av 1900-talet och som fortfarande ligger till grund för arbetet 

i många förskolor i dagens Sverige. 

 

3.1 Barnsyn genom tiden 

Jean Jacques Rousseaus (1712-1778), författare och politisk filosof, hade på sin tid tankar om 

barn som oförstörda och goda redan från födseln. Rousseau inspirerades starkt av filosofen 

John Locke (1632-1704), som påstod att barnet föds likt ett oskrivet blad och lär sig allt 

genom sina erfarenheter. Rousseaus tankar om barns utveckling diskuteras ännu i vår 

moderna tid. Han ansåg att barn skulle komma till insikt om sitt beteende genom erfarenhet 

och förståelse av vad som är rätt (Holmdahl 2000). 

 

I mitten av 1800-talet liknade Friedrich Fröbel (1782-1852) barnet ”som en ömtålig planta 

som behöver vård, lekfullhet och ans för att kunna växa” (Holmdahl 2000:29). Fröbel skapade 

barnträdgårdarna (Kindergarten). 

 

Charles Darwin (1809-1882) kom i slutet av samma århundrade med påståendet att ett barn är 

ett orört och ännu outvecklat djur. Darwin gick fullständigt emot kyrkan och dess 

skapelsehistoria och hävdade att naturen själv bestämmer över urvalet. Han liknade en 

människas hela utveckling med hela mänsklighetens utveckling (Holmdahl 2000).  

 

Barnaga förekom, men avtog under 1900-talet allt mer. Man började se barnet och ta hänsyn 

det.  

 

 

Ellen Key 

Vid sekelskiftet publicerades Ellen Keys (1849-1926) bok ”Barnets århundrade” som blev en 

bästsäljare och översattes från svenskan till 26 språk. Key såg upp till bl a Rousseau och 

trodde även hon på bl. a. det goda barnet, där allt det goda finns som ett frö under ett ibland 
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hårt skal. Ellen Key ansåg att man skulle respektera barnet och att låta det utvecklas av egen 

kapacitetet. Vidare ansåg Key att barnen skulle förbli i hemmet så länge som möjligt och 

uppfostras av sin kärleksfulla moder. Som hon uttryckte det; ”Helst icke i en Kindergarten 

(och icke i barnkrubbor) som stöper barnen i samma form” (Holmdahl 2000:135).  

 

3.2 Olika förskolemetoder 

Under första delen av 1900-talet fanns olika förskolemetoder bl. a. genom den österrikiska 

aktivitetspedagogen Elsa Köhler (1879-1940). Köhlers tankar om aktivitet var begreppet 

”självgörande”. ” Att den som kan reda sig själv i livets mångfaldiga situationer är dugligare 

än den som inte kan detta, lär väl inte bestridas av någon. Aktivitetspedagogiken vill nu med 

bättre genomtänkta och mera genom experimenterade medel söka nå detta mål, som 

säkerligen i alla tider föresvävat uppfostrarna” (Hellström 2009. Internetkälla). 

 

Den österrikiske filosofen Rudolf Steiner (1861-1925) grundade Waldorfpedagogiken. De 

primära grundtankarna i Waldorfpedagogiken är främst skapande, eurytmi (rörelsekonst), den 

fria leken och fantasin. Arbetsformen är miljövänlig och styrs av en holistisk syn på 

människan (Holmdahl 2000). 

 

Italienskan Maria Montessori (1870-1952) arbetade med främst utvecklingsstörda barn. Det 

var genom detta arbete hennes pedagogik växte fram. Montessoripedagogiken var utformad 

främst genom tre principer; en av dem var miljön. Den skulle vara utformad så att barnet 

skulle klara sig själv så långt det var möjligt. Ett annat starkt krav var barnens frihet att på 

egen hand hitta lösningar. Det tredje kravet var att barnen skulle få träna sina sinnen 

(Holmdahl 2000). 

  

Efter andra världskriget, mitten av 1900-talet, från att ha haft en läkepedagogisk syn på barn 

växer nu utvecklingspsykologin och psykoanalytiska teorier fram alltmer och man letar efter 

mentala och själsliga orsaker till barns uppförande. Man ser till vikten av barns trygghet, att 

de ska synas och att alla är lika mycket värda. Det finns nu många i samhället som delade på 

ansvaret för barnen förutom föräldrarna, bl a läkare, psykolog och pedagog. Barnet har nu 

kommit att spela en självklar central roll (Holmdahl 2000). 
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Både Köhler och Steiner tänkte och arbetade utifrån det aktiva, utforskande och lekfulla 

barnet. Köhler och Montessori ville uppnå ett självständigt och tänkande barn som på egen 

hand söker lösningar på situationer. Steiner och Montessori hade krav på en miljövänlig 

arbetsform.  

 

3.3 Barnsyn 

Forskarna Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver följande; ”Den barnsyn jag har får 

konsekvenser för hur jag förhåller mig i mötet med både barn, kollegor och föräldrar. Men 

vad händer om jag inte är medveten om vilken barnsyn jag har?” (Åberg & Lenz Taguchi 

2005:17).  

Men frånsett om vi har gjort vår barnsyn synlig eller ej, så har vi trots allt ett sätt att se på 

barn. Det är utifrån denna syn vi varje dag fattar oräkneliga beslut i vårt arbete med barn (UR 

Jonstoij 2000). 

Precis såsom Jonstoij (2000) resonerar även Johansson & Pramling Samuelsson (2003) om 

hur vår egen inre filosofi utgör grunden för vårt dagliga arbete och våra möten med barn. En 

grund som är baserad på våra tidigare erfarenheter, kunskap och vårt synsätt.  

När vi utgår från en allmängiltig vetenskapligt belagd syn på hur ett barn i allmänhet 

utvecklas kan det hända att pedagoger i förskolan och skolan agerar och tänker utifrån denna 

kunskap och ser det som om detta ”sanna” barn existerar i verkligheten. Men trots att det 

finns en vidsynthet för olikheter så finns ändå en viss önskan och dröm om detta ”sanna” 

barn, som i sin tur har en direkt inverkan på pedagogens sätt att förhålla sig till och tänka om 

barn. Inte minst går detta att se i dagens oändliga avvikelserapporter såsom  

utvecklingsplaner, omdömen och betyg. Vi vet ju trots allt vilken inverkan t. ex. kontexten 

samt olika förutsättningar och uppfattningar har för barnet (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

Ann-Marie Markström (2005) pekar på en universell syn på barn, som är ett barn som är styrt 

inifrån, som utvecklas naturligt och enligt vissa mönster. Men när problem uppstår upphävs 

tanken om det naturliga barnet. Hur ett gott eller normalt förskolebarn bör vara, är avhängit 

barnens ålder och kön, men också av situationen, vilket kan peka på att det finns en föreställning 

om ett genomsnittsbarn. (Markström i Persson 2008:31) 
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Men är det barnen som har förändrats så mycket genom tidens gång eller är det vår barnsyn 

som är så annorlunda? Kanske både och. Kanske är den stora skillnaden att forskarna har tagit 

ett steg tillbaka och betraktar barnet i ett större sammanhang. Som att betrakta en del av en 

tavla på mycket nära håll till att sedan backa en bit för att kunna beskåda hela konstverket 

(UR Jonstoij 2000).  

 

3.4 Barnsyn och kunskapssyn 

Flera forskare skriver och resonerar om ”det kompetenta barnet”. Om mötet mellan barnet och 

den vuxne, hur det är utformat och hur kritiskt det är för barnets lärande och för dess 

självkänsla. 

”[...] [L]ärande kan inte längre [...] bygga på att barnen ska lotsas fram till det rätta svaret på 

den vuxnes fråga. Lärande kan inte heller bygga på att det är vi vuxna som äger all kunskap 

som vi ska förmedla till de okunniga barnen. [...] [B]arn behöver ambitiösa vuxna i den 

mening att vi ger dem verktyg, möjligheter på deras väg (Åberg & Lenz Taguchi 2005:58). 

Vår barnsyn möjliggör eller förhindrar barn att synliggöra sin kompetens. Vi kanske vet att 

barn är kompetenta i teorin, men ger vi dem möjligheten att visa och lyfta fram denna 

förmåga, nyfikenhet, lust och kompetens i förskolan och skolan? Var lägger vi vårt fokus, på 

barns kompetens eller på dess brister? (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

I arbetslag där kommunikationen karaktäriseras av gemensamt engagemang, emotionell närhet, 

öppenhet och en grundläggande respekt för barn återf[i]nns en syn på lärande där lärare i stor 

utsträckning tar fasta på barnens kompetens och betydelse för lärandet. [I] arbetslag där 

kommunikationen tyck[s] bygga på distans och vuxnas föreställningar om att vara de som i 

huvudsak avgör vad som är gott för barnet [ges barnen] därför mindre utrymme till delaktighet i 

sin egen kunskapsprocess. Lärandesynen [i den senare] bygger på tanken om att barn saknar och 

behöver förses med kunskaper som vuxna besitter. Man kan tala om ett mer statiskt 

förhållningssätt till kunskap. (Sheridan & Pramling Johansson 2009:20) 

 

Det forskarna pekar på i ovanstående citat är hur viktig pedagogernas barnsyn och bemötande 

är för barnet. Man pekar på två skilda sätt att kommunicera och se på barn samt lärande. 
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3.5 Bemötande 

En högst väsentlig del i barns lärande är hur de blir behandlade av pedagogen. Det finns 

tecken på att lärare inom både skolan och förskolan värderar social kompetens och har gett 

barn med större social förmåga extra uppskattning. Barn med ansvarskänsla, förmåga till 

anpassning och som har utvecklad gruppkänsla vinner fördelar framför ett barn med stark 

integritet, som är omedgörlig, självständig och säger ifrån. På det sätt pedagogen uppfattar 

barnet kommer att färga pedagogens bemötande (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999).  

”Barns beteende i förskolan och skolan, såväl som deras attityder gentemot förskolans och 

skolans verksamhet och målsättning, dvs. barns motivation att lära sig, står därmed i ett 

dialektiskt förhållande till pedagogernas attityder gentemot lärande, deras uppfattning om barn, 

och den ”feed-back” som de kommer att ge barnet. Denna komplexa ömsesidiga interaktion 

kommer i sin tur att påverka barns känsla av välmående och motivation att lära sig, i förskolan 

och skolan, både i nutids- och ett långtidsperspektiv” (Oppenheimer 1989, Pramling Samuelsson 

& Sheridan 1999:117). 

Vissa pedagoger har enligt Juul & Jensen (2009) en tydlig fallenhet för att bedöma barns sätt 

att vara gentemot sina egna förutsättningar i sitt arbete istället för att se till barnets inre oro 

och svårigheter. Under väldigt lång tid har vuxna i allmänhet inte velat se sitt eget ansvar i 

spända relationer och svåra motsättningar med barn. Det finns alltför ofta nedskrivet i  

offentliga dokument om hur barn och deras föräldrar ses som anledningen till dåliga 

yrkesmässiga relationer. ”I den mån detta inte beror på okunskap är det, enligt vår 

uppfattning, en etisk skamfläck på pedagogiken som lärarutbildningen bör gå i spetsen för att 

avlägsna” (Juul & Jensen 2009:107). 

Juul och Jensen (2009) talar om den professionella vuxnas förmåga att ”se barn” och att den 

förmågan enligt dem baserar sig på främst fyra omständigheter;  

- Den vuxnes vilja att ”se”. 

- Den vuxnes egna upplevelser av att ha blivit ”sedd” respektive inte ”sedd”. 

- Summan av den vuxna människans erfarenheter med barn och den människosyn dessa 

organiseras i förhållande till. Vi ”ser det vi vill se” [...]. 

- Den vuxnes yrkespersonliga utveckling (Juul & Jensen 2009:125). 



 

15 

 

Den stora gåvan till barnet då den vuxne verkligen ”ser” barnet är en ökad självkänsla och en 

stärkt förmåga till att ta ett större inre ansvar. Relationen till den vuxne blir mer autentisk 

samt att tryggheten och tilliten ökar (Juul & Jensen 2009).  

”Först när barnet upplever pedagogiska relationer där de vuxna är intresserade, öppna och 

lyhörda för dess personliga integritet och kan bortse från dess direkta beteende, har dess 

självkänsla möjlighet att utvecklas i en kontinuerlig, dialektisk process mellan barnets längtan 

efter integritet och pedagogens intresse för detsamma. I takt med att barnets integritet 

återupptäcks, uttrycks, bekräftas och stimuleras utvecklas dess sunda självkänsla, som är en 

nödvändig grund för intellektuell och social utveckling (men inte för intellektuell och social 

lydighet” (Juul & Jensen 2009:255)  

 

3.6 Varför gör vi det vi gör och hur påverkar det barnet? 

Wiklund (2001) talar om motivation gentemot lust. Hon menar att begreppet motivation 

stödjer sig på vikten av barns förståelse för att de ska vilja göra något som andra har bestämt 

att de ska ha glädje i att utföra. ”De vuxna lirkar och lotsar. Barnet ger efter till slut och gör 

som den vuxne vill, men utan glädje och kanske utan att förstå varför. Barn kan vara väldigt 

lydiga och lojala. För husfridens skull. Men lusten går förlorad” (Wiklund 2001:36). 

Wiklund (2001) ställer sig frågande till varför skola, kropp och glädje alltför ofta står i 

motsatsförhållande till varandra. Skolan är obligatorisk, här ska alla elever lära sig vissa 

speciella saker, på ett särskilt sätt och på en bestämd tid. Bara detta, kan vara oerhört 

glädjedödande. Wiklund beskriver det lilla barnets skolstart, där det sällan finns någon som 

frågar vem barnet är eller vad barnet kan. En skola vars läroplaner talar om kunskapande och 

reflektion, men som samtidigt pressar eleverna med bedömningar, betyg och där hoten finns 

av att inte bli godkänd.  

Wiklund (2001) skriver vidare om skolbyggnader som är byggda av, inte enbart av 

byggmaterial utan även av synen på barn, kunskap och tid. Att kunskapa tar tid, menar 

Wiklund och det kräver reflektion. ”Att vara barn idag är en rebellisk handling. Barn finns 

egenligen inte. Barnets gömda analys av livet och skolan kräver nyfikna vuxna som har tid att 

lyssna och fråga. Istället har de skolats in i Väntandets pedagogik, där den vuxne är den 

aktiva” (Wiklund 2001:104). 
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Forskarna Åberg & Lenz Taguchi (2005) frågar sig hur vårt pedagogiska arbete skulle te sig 

om vi inte skulle basera vårt bemötande på att vi redan vet hur ett barn är och hur det lär sig, 

utan att varje dag på året ta reda på detta tillsammans med barnet. 

”Någon kanske vet vad ett barn är, men ingen vet vad det kan bli. Någon kanske vet vad en 

förskola är, men ingen vet vad den kan bli. Någon kanske vet vad världen är, men ingen vet 

vad den kan bli” (Åberg & Lenz Taguchi 2005:45). 

 

Om vi sammanfattar det forskare och författare skriver angående barnsyn och bemötande, så 

kan vi utläsa att pedagogens barnsyn får konsekvenser för mötet med både barn, kollegor och 

föräldrar. Vår barnsyn möjliggör eller förhindrar barn att synliggöra sin kompetens. 

Forskning pekar på att barns möjlighet till lärande står i direkt förbindelse med pedagogernas 

barnsyn och bemötande. Vi har idag en skola vars läroplaner talar om kunskapande och 

reflektion, men som samtidigt pressar eleverna med bedömningar, betyg och där hoten finns 

av att inte bli godkänd. 
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4. Metod 

För att uppnå mitt syfte med den här studien, d.v.s. att undersöka vilken inverkan pedagogers 

syn på barn har för deras arbete med barn och vilken påverkan detta synsätt har för barnen 

samt för att få svar på mina frågeställningar har jag valt att intervjua två barnskötare, två 

förskollärare samt två fritidspedagoger. Jag kommer i detta kapitel att redogöra för den 

metodansats jag valt samt vilken forskningstradition den tillhör. Jag kommer också att 

redogöra för mitt tillvägagångssätt och därefter bearbetning och analys. Slutligen beskriver 

jag trovärdighet och äkthet, presenterar mina utvalda informanter, ger metodkritik samt 

redogör för de etiska principerna. 

 

4.1 Metodval 

Jag valde att genomföra min studie med hjälp av kvalitativa intervjuer. ”Kvalitativa studier 

bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid 

insamling och analys av data” (Bryman 2011:340). Kvantitativa studier bygger på teori och 

ett insamlande av data och har ett naturvetenskapligt synsätt (Bryman 2011). Mitt val av 

kvalitativ metod beror på att jag anser att denna metod passar mina frågeställningar bäst samt 

min önskan av djupa samtal/intervjuer. Steinar Kvale talar om att den kvalitativa intervjuaren 

”registrerar och tolkar vad som sägs [och inte sägs] och hur det sägs; hon måste vara 

observant på och kunna tolka tonfall, ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck” (Kvale 

1997:36). 

Mitt val av metod hör hemma inom hermeneutiken och det innebär att ”forskningsintervjun är 

ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen förvandlas till texter som 

ska tolkas” (Kvale 1997:49). ”Intervjutexten [...] framträder samtidigt som den tolkas; den 

omfattar både skapandet och den framförhandlade tolkningen av texten” (Kvale 1997:50). 

Den metod som valdes för att inhämta data är tre kvalitativa intervjuer samt tre skriftliga 

intervjuer med efterföljande kortare samtal. 
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4.2 Urval 

Jag kontaktade pedagoger på förskolor och fritidshem i närliggande kommuner personligen 

via mail och genom besök och ställde frågan om de var intresserade av att delta i min studie. 

Jag genomförde semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger som arbetar på två förskolor, 

en förskoleklass och två fritidshem i sammanlagt två kommuner, som var mycket positiva 

över att delta i min undersökning. 

 Förskollärare Barnskötare Fritidspedagog 

Kommun A       1  (skriftligt)       1  (skriftligt)        

Kommun B       1         1       2  (varav 1 skriftl.)                         

 

Samtliga informanter är kvinnor och är mellan 25 och 56 år och har fast anställning. Ålder, 

kön och yrkeserfarenhet var utan betydelse för denna undersökning. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Samtliga informanter ansåg att det valda ämnet är både intressant och viktigt. På grund av 

tidsbrist för två av informanterna och en hastigt tillkommen privat situation för en av dem, 

blev tre av intervjuerna ändrade till skriftliga svar med efterföljande kortare samtal. 

Två av intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser samt en av intervjuerna i 

informantens hem. De tre kortare samtalen genomfördes också på informanternas 

arbetsplatser. De tre längre intervjuerna tog mellan 45 och 60 minuter och spelades in på 

diktafon och renskrevs kort därefter. De tre kortare samtalen varade ca 15-20 min., där jag 

förde anteckningar som senare renskrevs. 

Jag valde att hålla en frihet i samtalet, att låta frågorna gå lite omlott i varandra för att få ett så 

naturligt och öppet samtal som möjligt. 

Därefter inleddes bearbetning, strukturering,  tolkning och analys av det inhämtade materialet.  

 



 

19 

 

4.4 Bearbetning och analys 

Jag inledde min bearbetning genom att läsa igenom mina renskrivna intervjutexter. 

”Intervjutexten [...] framträder samtidigt som den tolkas; den omfattar både skapandet och 

den framförhandlade tolkningen av texten” (Kvale 1997:50). Därefter startade jag min 

textanalys med hjälp av Kvales beskrivna ”hermeneutiska cirkel och principer för 

hermeneutisk tolkning” (Kvale 1997:50). Cirkeln består av fyra principer, där man genom den 

första principen växlar mellan att se till delarna av texten till att se till hela texten och på detta 

sätt få allt djupare insikter av det valda ämnet. Här gick jag noga igenom svaren på varje 

enskild fråga och växlade med att granska hela texten, eftersom jag valde att hålla en frihet i 

samtalet och lät frågorna gå lite omlott i varandra för att få ett så naturligt och fritt samtal som 

möjligt. Genom den andra principen så upphör man med tolkningen då man uppnått en god 

inre bild av innehållet. När jag kommit hit upplevde jag att jag fått en fullständig och god 

helhetsbild, större förståelse och djupare insikter i informanternas svar.  Med den tredje 

principen så testar man delmeningarna med helheten av texten. Här jämförde jag mina 

tolkningar av delfrågorna med min tolkning av hela samtalet. Jag lyssnade också igenom 

samtliga inspelade samtal för att kontrollera min totala tolkning av intervjuerna. Den fjärde 

principen talar om att tolkningen ska kännas igen i de intervjuades ord och innersta mening 

och visa på försök att verkligen förstå de intervjuades tankar (Kvale 1997). Här kontollerade 

jag om individuella uttalanden verkligen stämmer överens med min tolkning av hela 

intervjusamtalet.  

 

4.5 Trovärdighet och äkthet 

Bryman (2011) talar om trovärdighet, med vilken han menar är att det finns flera olika 

tolkningar av en och samma verklighet, men att det är beroende på trovärdigheten i det 

forskaren skriver som avgör hur godkänt det blir i läsarens ögon. Hur pass väl forskaren har 

följt de regler som finns för ett forskningsarbete och om han eller hon har visat det resultat 

som kommit fram för dem som deltagit i studien, kan forskaren på så sätt få undersökningen 

godkänd för sin trovärdighet. 

I en kvalitativ interju har intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor, kontrollera att 

informationen mottagits korrekt samt observera kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck hos 
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intervjupersonerna (Kvale 1997). Med detta som grund anser jag att intervjumaterialet har en 

god trovärdighet.   

Bryman (2011) talar om äkthet och olika äkthetskriterier, som ibland kan verka lite 

utmanande. Han talar om ifall en undersökning ger; ”Rättvis bild”, om studien visar en 

korrekt bild av tankar och synpunkter hos dem studien gäller? ”Ontologisk autenticitet”, ger 

studien någon vägledning, nytta eller insikter hos dem som deltagit i studien? ”Pedagogisk 

autenticitet”, om studien har gett någon hjälp till att förstå andras syn på samma omgivning? 

”Katalytisk autenticitet”, har studien haft någon direkt inverkan för de berördas förhållande? 

Samt ”Taktisk autenticitet”, om studien har gett de medverkande bättre chans att göra de 

förändringar som behövs (Bryman 2011:357). 

Med Brymans (2011) äkthetskriterier som grund anser jag att mitt studiematerial lever upp till 

en god äkthet, då flera av mina informanter har bekräftat för mig att vårt intervjusamtal har 

gett dem nya infallsvinklar i deras arbetssituation samt en tydlighet och insikt om deras 

yrkesroll och arbetsmiljö. 

 

4.6 Etiska kriterier 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav lyder enligt följande; 

Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte”. 

Alla informanter  vet syftet med undersökningen och att den skrivs på det sätt att alla är 

skyddade från igenkänning. 

 

Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”.  

Samtliga informanter har informerats om de etiska principerna och har godkänt sin 

medverkan i denna studie. 
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Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem”. 

Samtliga informanter har noggrant informerats om att allt som har sagts och skrivits under 

intervjuer och samtal under hela arbetets gång behandlas konfidentiellt. 

 

Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” 

(www.vr.se) 

Allt inspelat och skrivet material kommer att förstöras då hela arbetet är färdigskrivet. 

Samtliga informanter förblir således helt anonyma. 

 

 

4.7 Metodkritik 

Styrkor 

Den metod jag valt för att genomföra min studie, kvalitativa intervjuer, anser jag vara en 

utomordentligt bra metod för just den här typen av undersökning. Genom möjligheten att 

ställa följdfrågor, kontrollera min tolkning av informantens svar direkt med informanten samt 

att kunna ”läsa mellan raderna”; tolka tonfall och kroppsspråk ger en stor möjlighet till ett 

djupare och bredare intervjumaterial. Jag anser att jag fått svar på samtliga frågor samt att jag 

har fått ett rikt och utförligt material att arbeta kring. 

Svagheter 

Den svaghet jag kan se i min valda metod, är mitt begränsade urval av intervjupersoner. En 

undersökning med ett större antal intervjupersoner samt ett bredare urval hade förmodligen 

gett ett ännu mer grundligt och omfattande arbetsmaterial. 

 

http://www.vr.se/
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4.8 Forskarens roll 

”Kvalitativa metoder är inte bara en ny mjukteknologi som fogas till samhällsvetenskapernas 

hårda kvantitativa metodarsenal. Den kvalitativa forskningens förståelseform är snarare 

förenad med en alternativ syn på social kunskap, mening, verklighet och sanning inom 

samhällsvetenskaplig forskning” (Kvale 1997:17). 

Forskarens roll är som Bryman (2011) uttrycker; ”att det är samhällsforskarens uppgift att 

skaffa sig tillgång till människors idéer om ”sunt förnuft” och på grundval av det tolka deras 

handlingar och sociala värld utifrån deras perspektiv” (Bryman s.33). 

Bryman (2011) skriver också att forskarna kan finna överaskande svar om de betraktar och 

tolkar det sociala sammanhanget utifrån.  
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5. Resultat och analys  

 

I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen att kunna följas genom ett flertal 

underrubriker samt ett och annat citat hämtat från informanernas svar.  

Varje underrubrik är en kort version av varje fråga, t ex; Vilken är Din barnsyn? underrubrik; 

Barnsyn. Vilken inverkan tror Du att Din barnsyn har för Ditt arbete med barn? underrubrik; 

Barnsynens inverkan på det pedagogiska arbetet. Etc 

Sist under varje underrubrik, kommer jag att göra en kort analys av resultatet av min 

empiriska undersökning och avslutningsvis knyta samman resultatet med mina formulerade 

frågeställningar i syftet. 

När jag uttrycker mig; "samtliga informanter" är det inte "samtliga" utan de som ingår i min 

undersökning. 

 

5.1 Barnsyn 

Gemensamt för samtliga informanter i min studie är att de ser barn som kompetenta. Man ser 

även att barnet är en fantastisk möjlighet, som är utvecklingsbart både vad det gäller inlärning 

och utveckling. ”Det finns inga fel, bara flera olika sätt” (citat). Flera av informanterna talar 

om hur föräldrar, andra personer, pedagoger och miljön formar barnet.  

”Själva barndomen är en färdsträcka till att bli vuxen”. Jag citerar en av informanterna. Hon 

säger samtidigt att ”ändå är det är lite fult att tänka så. Men hela skolsystemet är ju uppbyggt 

just kring denna färdsträcka med alla måsten”.  Hon talar vidare om att hon som pedagog vill 

tänka i nuet, vara i nuet och att barn inte hela tiden ska behöva tänka på framtiden. ”Det 

trycks på uppifrån, att det ska vara just en sån här färdsträcka. Min barnsyn och många 

andras blir väldigt påverkad av detta, p.g.a. av alla krav och förväntningar som finns både på 

oss pedagoger och på barnen. Även föräldrar påverkas, tänker och fokuserar på allt barnen 

behöver lära sig inför kommande skolstadier och till att de ska bli vuxna”, uttrycker 

informanten med en viss uppgivenhet i rösten.  

 Samtliga informanter talar om vikten av att barn ska få leka och att bara” få vara barn”.  
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Analys 

Resultatet av min undersökning gällande barnsyn visar på att samtliga informanter i min 

studie ser barn som kompetenta, men också med fantastiska möjligheter både vad det gäller 

inlärning och utveckling. Flera författare skriver och resonerar om ”det kompetenta barnet”. 

Om mötet mellan barnet och den vuxne, hur det är utformat och hur kritiskt det är för barnets 

lärande och för dess självkänsla. 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) lyfter fram det här med vår barnsyn och hur den antingen 

möjliggör eller förhindrar barn att synliggöra sin kompetens. Vi kanske vet att barn är 

kompetenta i teorin, men ger vi dem möjligheten att visa och lyfta fram denna förmåga, 

nyfikenhet, lust och kompetens i förskolan och skolan? Var lägger vi vårt fokus, på barns 

kompetens eller på dess brister?  

Samtidigt som att samtliga informanter i min undersökning ser barns kompetens, så pekar en 

av informanterna på att barndomen mer eller mindre känns som en ”färdsträcka till 

vuxenlivet”, en sträcka som innefattar höga krav, förväntningar och en massa ”måsten” som 

ska uppfyllas av både pedagoger och barn. Ett par av informanterna upplever att deras 

barnsyn blir så starkt påverkad av dessa krav ”uppifrån”, att de inte riktigt får möjlighet att 

låta barns kompetens komma fram på det sätt man önskar och ej heller har möjlighet att arbeta 

utifrån den barnsyn man egentligen har.  

Wiklund (2001) påtalar också, precis som informanten i min undersökning, om dessa dubbla 

buskap; om en skola vars läroplaner talar om kunskapande och reflektion, men som samtidigt 

pressar eleverna med bedömningar, betyg och där hoten finns att inte bli godkänd. 

 

5.2 Barnsynens inverkan på det pedagogiska arbetet 

Då man ser barnen som kompetenta, med fantastiska möjligheter till både inlärning och 

utveckling så är samtliga informanter i min studie eniga om vikten av att verkligen ge barnen 

möjligheter utifrån var de befinner sig just nu och att också se till att de lyckas i den nya 

utmaningen. Att ge hjälpmedel, skapa lustfyllda, inspirerande möten och miljöer och att varje 



 

25 

 

barn får känna sig sedd och viktig lyfter flera av informanterna som viktiga förutsättningar i 

det pedagogiska arbetet. 

Informanten som talar om det här med att se barndomen som bara en färdsträcka till 

vuxenlivet säger; ”Om man har den barnsynen, så pressar man barnen och det blir en negativ 

inverkan. Att barnen hela tiden ska se framåt och inte bara ”få vara”, då blir det en fråga om 

självkänsla. Att de hela tiden ska behöva känna att det här måste jag lära mig, att jag inte 

duger som jag är. Självkänslan är viktig”, menar informanten. 

Samma informant talar om att hon i sin roll som fritidspedagog ändå kan känna att hon har en 

något större möjlighet jämfört med lärare i skolan att kunna arbeta utifrån sin egen barnsyn, 

genom att trycka på allas lika värde och att alla förmågor är lika viktiga. Att man inte behöver 

bli den där som är så duktig i t ex matte, utan att det är lika viktigt att vara duktig i något 

praktiskt.  Hon tänker vidare och omsätter sina tankar till skolan. ”Eftersom lärare har kravet 

på sig att alla elever ska igenom samma fålla, så blir det ju så att de måste fokusera på 

svårigheter och fel hos eleven i de teoretiska ämnena och gör man det, då sänker man 

eleverna”, påpekar informanten. 

 

Analys 

Att ge hjälpmedel, skapa lustfyllda, inspirerande möten och miljöer och att se till att varje 

barn får känna sig sedd och viktig, ses av flera av informanterna som viktiga förutsättningar i 

det pedagogiska arbetet. Den av informanterna som talar om ”färdsträckan till vuxenlivet” 

talar också om den så viktiga självkänslan som kan gå förlorad genom all press över att hela 

tiden behöva titta framåt istället för att bara ”få vara” och att få känna att man ”duger som 

man är”. 

Juul & Jensen (2009) talar även de om vikten av att barnet blir sedd och att den stora gåvan 

till barnet då den vuxne verkligen ”ser” barnet är en ökad självkänsla och en stärkt förmåga 

till att ta ett större inre ansvar. Relationen till den vuxne blir mer autentisk samt att tryggheten 

och tilliten ökar. 
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5.3 Barnsynens påverkan för barnen 

Samtliga informanter talar om vikten av att ”se” och respektera varje barn så att barnen kan 

känna sig trygga och ha tilliten till att man tror på dem samt att de verkligen får möjligheten 

att känna ett äkta intresse hos den vuxne. 

En informant talar om risken att barn kan känna sig pressade och stressade om de vuxna har 

för höga förväntningar och för stora krav på dem, att självkänslan sjunker hos barnen då, men 

även lusten och intresset.  

 

Analys 

Ulla Wiklund (2001) skriver om att skolan är obligatorisk, här ska alla elever lära sig vissa 

speciella saker, på ett särskilt sätt och på en bestämd tid. Bara detta, kan vara oerhört 

glädjedödande menar hon. Wiklund beskriver det lilla barnets skolstart, där det sällan finns 

någon som frågar vem barnet är eller vad barnet kan. Det är precis detta som samtliga  

informanter i min studie i studien pekar på; vikten av att barnen får möjlighet att känna 

trygghet, tillit och ett äkta intresse hos den vuxne. Detta kräver i första hand tid, som inte 

alltid finns, men också hundra procents närvaro och engagemang, menar ett par av 

informanterna. 

 

5.4 Barns inneboende förmågor 

Samtliga informanter i min undersökning är helt överens om vikten av att se barns förmågor, 

även om svårigheterna också behöver synliggöras och jobbas med. En av informanterna talar 

om det vardagliga arbetet med förmågor som antingen saknas helt eller är alltför svaga, 

förmågor som helt tar överhand och inte släpper fram en annan eller förmågor som är svåra att 

hitta startknappen till. Man talar om hur viktigt det är att ha en tillåtande miljö men också om 

vikten av att uppmärksamma-, fokusera på-  och uppmuntra förmågor samt att fånga upp 

intressen. Informanterna talar också om vikten av att ge förutsättningar för att visa eller utöva 

sina förmågor och intressen. 
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Analys 

Samtliga informanter i undersökningen påtalar vikten av att verkligen se och lägga fokus på 

barns förmågor, även om man inser att svårigheterna också behöver arbetas med samt att ha 

en tillåtande miljö. Här kanske det skulle behövas göra det Jonstoij (2000) skriver om; att ta 

ett steg tillbaka och betrakta barnet i ett större sammanhang. Som att betrakta en del av en 

tavla på mycket nära håll till att sedan backa en bit för att kunna beskåda hela konstverket. 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) ställer sig frågande till var vi  lägger vårt fokus, på barns 

kompetens eller på dess brister? ”Det finns inga fel, bara flera olika sätt” påpekar en av 

informanterna i min studie. 

Samtliga informanter talar varmt om det kompetenta barnet, men likväl, precis som Åberg & 

Lenz Taguchi (2005) påpekar, så läggs ändå stort fokus på svårigheter av olika slag, inte 

minst går detta att se i dagens oändliga avvikelserapporter såsom i utvecklingsplaner, 

omdömen och betyg.  

 

5.5 Lust och lärande 

Alla informanter lyfter vikten av att hitta barnets rätta nivå. Man talar om att ta reda på var 

barnet ligger utvecklings-, kunskaps- och känslomässigt och på så sätt kunna möta barnet på 

rätt sätt. Flera av informanterna talar också om hur viktigt det är att ta tillvara på barnens 

erfarenheter och intressen. Två av informanterna trycker på vikten av att ta reda på vilket sätt 

det enskilda barnet lär sig bäst och på så sätt kunna möta och inspirera.  Båda  talar om att 

vara medupptäckare tillsammans med barnet. 

Analys 

Informanterna i denna studie talar om att hur viktigt det är att ta reda på var barnet befinner 

sig, utvecklings-, kunskaps- och känslomässigt, och att ta tillvara barnets intressen och 

erfarenheter. Ulla Wiklund (2001) ställer sig frågande till varför skola, kropp och glädje så 

ofta behöver stå i motsats till varandra?  
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”Verksamheten ska 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” (Lpfö98 rev 2010:6-7). 

Frånsett hur läroplanen är formulerad så ligger det på pedagogen att avgöra vilket material 

som används, vilken undervisningsform, och vilken intention som ligger till grund för det 

egna mentorskapet men också för barnets kunskapande (Pramling Samuelsson & Sheridan 

1999). Arbetet med barn kräver alltså hundra procents engagemang och närvaro, precis som 

en av informanterna i min undersökning påpekar! 

 

5.6 Lust kontra motivation 

Olika röster hörs bland informanterna i min studie när det gäller lust och motivation. Samtliga 

informanter talar om lust som något mycket positivt och roligt, en ingivelse, här och nu, en 

inre nyfikenhet att göra något. Lust menar man, kan inte läggas på utifrån av någon annan. 

Motivation anses av flertalet informanter vara en mer långtgående drivkraft som inte alltid är 

lustfylld. Motivation ses också som en vilja som läggs på barnet och eleven utifrån, av t. ex. 

lärare, andra elever, föräldrar eller andra vuxna. Jag citerar en av informanterna; ”har du en 

gång blivit av med lusten, tror jag att det är svårt att återskapa den”. 

En av informanterna talar om ”lustbarnen” och ”pliktbarnen”. Hon menar att pliktbarnen vi 

har i skolan nog har den här motivationen som en gratis grund. Dessa barn är nöjda, 

motiverade och vet att det de gör ändå är till deras fördel, fast de inte känner någon direkt lust 

till uppgiften. Informanten talar vidare om lustbarnen och att ”de kräver att vi visar varför de 

ska göra det vi tänkt. Så några kan vi hjälpa och styra lusten till en motivation”. Hon 

funderar ytterligare kring begreppet motivation och om den har något med mognad att göra? 

Eller kanske personligheten? Informanten återgår till lustbarnen och säger; ”Men bara de 

känner sig nöjda med sig själva och mår bra, kanske det är de som når målet med mest i 

bagaget!? En annan sorts kunskap än vi hade tänkt, men starkare individer”!  
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Analys 

En gemensam nämnare för samtliga informanter i min undersökning är att de finner det 

oerhört svårt att sätta fingret på vad som är lust och vad som är motivation och vad som 

egentligen är skillnaden. I intervjusamtalet ställde man sig ytterligare frågor som t ex; Finns 

båda? Är det samma sak eller två helt skilda saker? Är den ena en inre och den andra en yttre 

företeelse? Hör det till mognad? Eller till personligheten? Vad är det vi egentligen strävar 

efter att uppnå för varje individ?  

Wiklund (2001) talar om motivation gentemot lust. Hon menar att begreppet motivation 

stödjer sig på vikten av barns förståelse för att de ska vilja göra något som andra har bestämt 

att de ska ha glädje i att utföra. 

 ”Har du en gång blivit av med lusten, tror jag att det är svårt att återskapa den”, sa en av 

informanterna i min undersökning. 

Wiklund (2001) talar även hon om lusten men även risken att förlora den; ”De vuxna lirkar 

och lotsar. Barnet ger efter till slut och gör som den vuxne vill, men utan glädje och kanske 

utan att förstå varför. Barn kan vara väldigt lydiga och lojala. För husfridens skull. Men lusten 

går förlorad” (Wiklund 2001:36). 

En av informanterna i min studie talar om ”lustbarnen” och ”pliktbarnen”. Hon menar att 

lustbarnen arbetar utifrån sin lust, förståelse och acceptans för de uppgifter de ska utföra, 

medan pliktbarnen gör det de blir tillsagda att göra, utan att känna någon egentlig lust inför 

uppgifterna, fast de är värda att känna lust de också, menar informanten. Hon funderar lite och 

tillägger att förmodligen är det just lustbarnen som trots allt når målet med mest kunskap i 

bagaget, även om det inte är exakt den kunskap som det var tänkt att vara, men som starkare 

individer!  

”Någon kanske vet vad ett barn är, men ingen vet vad det kan bli” [...]  (Åberg & Lenz 

Taguchi 2005:45). 
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5.7 Barn i svårigheter 

Flera av informanterna i min undersökning talar om vikten att veta var man möter barnet. Rätt 

nivå är en förutsättning menar de. Trygghet och förtroende är en viktig grund. Tid är en 

oerhört viktig faktor vare sig det gäller kunskapsmässiga eller sociala problem påpekar de. 

Båda dessa informanter nämner enskilda samtal, ärlighet och uppmuntran som viktiga 

element.  

En informant talar om att hjälpa och ”leka in” barnet och att själv delta, om det gäller t ex 

svårigheter med leken. Hon talar även om att begränsa antalet barn och sysselsättning i en 

leksituation. Om svårigheterna är stora, söker flertalet av informanterna i min undersökning 

hjälp hos specialpedagogen. 

En av informanterna talar om vikten att föra samtal med en kollega, att observera och prata 

sig samman, så att man bemöter barnet i svårigheter på ett likartat sätt. Hon talar vidare om 

vikten att sitta ned och samtala med barnet och ge barnet verktyg för att kunna lösa 

situationen, men också om vikten av att själv som pedagog få verktyg att kunna hjälpa barnen 

på bästa sätt. ”Vi pedagoger som faktiskt finns närmast barnet i verksamheten behöver få 

redskap, tid och rutiner, men också få möjligheter att plocka bort sådant som inte är lika 

viktigt. Idag är vi faktiskt pedagoger, städerskor och ofta kökspersonal. Detta borde man 

kunna lösa på annat sätt, så att vi får ägna vår tid till det som är viktigast, alltså barnen!”.   

 

Analys 

Flertalet av informanterna i studien talar om vikten av trygghet och förtroende men allra 

särskilt om hur viktigt det är att det finns tid, oavsett vad svårigheterna eller problemen gäller. 

En av informanterna talar om hur viktigt det är att samtala med barnet och ta reda på vad det 

behöver, att ge barnet verktyg, men också vikten av att som pedagog själv få verktyg för att 

kunna hjälpa barnet på ett bra sätt. Hon talar om att det saknas verktyg helt idag och att man 

bara har specialpedagogen att tillgå. Informanten pekar vidare på att det ju är de, 

pedagogerna, som är närmast barnen och som ser dem hela dagarna, som egentligen bäst kan 

ge den hjälp barnen behöver. I detta ämne funderar Åberg & Lenz Taguchi (2005) över 

följande; 
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Hur skulle vårt pedagogiska arbete te sig om vi inte baserar vårt bemötande på att vi redan vet 

hur ett barn är och hur det lär sig, utan att varje dag på året ta reda på detta tillsammans med 

barnet? 

 

5.8 Pedagogen i mötet med barnen 

Här återkommer informanterna i min studie till vikten av att lyssna in barnet och dess behov. 

Man talar om att alltid visa att man är där för barnets skull, att barnet får känna tillit till vuxna 

och att arbetet med barn kräver hundra procents engagemang och närvaro. 

”Mitt vuxenansvar” säger en av informanterna, ”jag är helt ansvarig för att det blir en trevlig 

relation och ett trevligt bemötande i min relation till barnet. Jag måste bemöta alla lika. 

Skulle jag på nåt sätt inte klara av en viss relation och den känns alltför jobbig så får jag ta 

till vuxenhjälp tills dess att jag kan finna en bättre lösning, men ansvaret är mitt och enbart 

mitt att lösa situationen till det bästa”, avslutar hon. 

 

Analys 

Informanterna i denna undersökning talar återkommande om hur viktigt det är att lyssna in 

barnet och dess behov. De talar om tillit och hundra procents närvaro och engagemang. Även 

Juul & Jensen (2009) talar om att lyssna in barnet; ”I takt med att barnets integritet 

återupptäcks, uttrycks, bekräftas och stimuleras utvecklas dess sunda självkänsla, som är en 

nödvändig grund för intellektuell och social utveckling (men inte för intellektuell och social 

lydighet)” (Juul & Jensen 2009:255). 

En av informanterna i min undersökning betonar starkt sitt vuxenansvar i relationen till barn. 

Hon menar att det enbart är hon själv som vuxen som bär hela ansvaret för ett trevligt 

bemötande i sitt möte med barnet. Informanten påtalar vidare att om en relation till något barn 

av någon anledning inte skulle fungera, så är det hon som vuxen som får be om vuxenhjälp 

för att tillfälligt lösa situationen, till dess hon själv hittar en hållbar lösning. Juul & Jensen 

(2009) påtalar med starka ord det här med vuxenansvar. Författarna menar att vuxna, under 

väldigt lång tid har i allmänhet inte velat se sitt eget ansvar i spända relationer och svåra 
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motsättningar med barn och att det allt för ofta finns nedskrivet i  offentliga dokument om hur 

barn och deras föräldrar ses som anledningen till dåliga yrkesmässiga relationer. 

 

5.9 Resultatet i förhållande till frågeställningarna 

Mitt syfte med denna studie är att undersöka vilken inverkan pedagogers syn på barn har för 

deras arbete med barn, samt vilken påverkan detta synsätt har för barnen. Mitt syfte ledde 

fram till följande forskningsfrågor; 

1. Hur ser pedagoger på barn, ser de dem som små kompetenta människor eller som 

oskrivna blad som ska fyllas och ”lagas”? 

2. Vilken påverkan har pedagogers synsätt för barnen? 

 

Resultatet av min undersökning visar en ”dubbel barnsyn”. Med detta menar jag att samtliga 

informanter i min studie ser barn som små kompetenta människor, men samtidigt med inslag 

av begreppet ”oskrivna blad” därför att man talar om hur pedagoger, föräldrar, andra vuxna, 

barn och miljön formar barnet till att bli det som är tänkt att det ska bli.  

Huruvida barnen ”lagas” eller inte, så visar resultatet av denna studie att flertalet informanter 

uppsöker experthjälp då svårigheter uppstår. Man ser problem och svårigheter hos barnen som 

man ”rättar till” med specialisthjälp, i det här fallet specialpedagogen, som bestämmer vad 

som bör göras. En av informanterna i undersökningen talar intensivt om vikten av att man 

som pedagog sätter sig ned tillsammans med barnet och tillsammans finner lösningar i 

svårigheten. Denna informant efterlyser tid, redskap och rutiner för pedagoger att själva 

hjälpa barnen, då hon anser att hon som pedagog är den person som hela dagarna är nära 

barnen och därför känner dem och deras behov bäst.  

Angående vilken påverkan pedagogers synsätt har för barnen, så visar resultatet av min 

undersökning att denna ”dubbla barnsyn” även ger ett ”dubbelt bemötande”. Samtliga 

informanter i min studie är eniga om vikten av att verkligen ge barnen möjligheter utifrån var 

de befinner sig just nu och att också se till att de lyckas i den nya utmaningen. Att ge 

hjälpmedel, skapa lustfyllda, inspirerande möten och miljöer och att varje barn får känna sig 

sedd och viktig lyfter flera av informanterna som viktiga förutsättningar i det pedagogiska 
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arbetet. Men samtidigt frågar man inte barnen vad de vill ha och behöver. Man sitter sällan 

ned, pratar och lyssnar på vad barnet själv har att säga, då det gäller inlärning, svårigheter 

eller problem av intellektuell eller social karaktär, utan man lämnar ofta över ansvaret och 

kunskapen åt specialpedagogen att avgöra hur man bäst hjälper barnet. På så sätt ger man inte 

barn de redskap de behöver för att komma vidare i sin utveckling. Då pedagoger och andra 

vuxna avgör och tillför barnet det de anser att barnet behöver, har detta en negativ inverkan på 

barnets integritet och självkänsla. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Med det empiriska underlag jag har framgår att bland samtliga sex informanter, som alla 

anser att barn är kompetenta, finns det antingen en stor okunskap gällande innebörden av att 

ett barn är kompetent, eller att man är oerhört styrd av läroplaner eller av en begränsande 

organisationskultur och ett förlegat synsätt som ”sitter i väggarna”. Denna okunskap eller 

begränsning, vill jag påstå, resulterar i att man inte kan eller har möjlighet att arbeta med och 

bemöta barn utifrån sin egen ”sanna” barnsyn och på det sätt man egentligen önskar.   

Konsekvenserna av detta blir, anser jag, att man på förskolor, skolor, fritidshem och även på 

lärarutbildningar talar om det kompetenta barnet, men arbetet som utförs ute i verksamheten 

grundar sig på denna begränsande organisationskultur och okunskap om vad egentligen 

begreppet kompetent står för.   

I okunskapen finns, vill jag påstå, en oklar människo- och samhällssyn, pedagogisk syn samt 

kunskapssyn. I begränsningen finns, påstår jag, en avsaknad av hjälp för barnet att själv hitta 

vad det behöver. Redskap för att komma vidare i sin utveckling, med hjälp av vuxna som 

"mentorer"; respektfulla, lyhörda och stöttande. Pedagoger som "ser" barnen i deras integritet, 

lust, uttrycksfullhet, kreativitet, processande, reflekterande och i deras produktion. Pedagoger 

som finns där mer som bollplank och som någon som ser, hör, stöttar och ger tid för processer 

i lokaler utformade efter ett synsätt som ger förutsättningar för kreativitet och kunskapande. 

En av mina informanter talar om barndomen och hur hon upplever den vara en ”färdsträcka 

till vuxenlivet”. Inte för att hon själv i grunden anser den vara på detta sätt, men för att det 

trycks på ”uppifrån” som hon uttrycker sig. Det informanten menar med uppifrån är precis det  

Wiklund (2001) talar om i det dubbla buskapet; om en skola vars läroplaner talar om 

kunskapande och reflektion, men som samtidigt pressar eleverna med bedömningar, betyg 

och där hoten finns om att inte bli godkänd.  

Här, vill jag påstå, sätter informanten fingret rakt på dagens skolas största utmaning; att 

förändra sin syn på barn, kunskap och lärande. Det är trots allt pedagogerna själva som har 

möjligheten att bestämma hur lärandesituationen ska se ut. Pramling Samuelsson & Sheridan 
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(1999) påtalar att, frånsett hur läroplanen är formulerad så ligger det på pedagogen att avgöra 

vilket material som används, vilken undervisningsform, och vilken intention som ligger till 

grund för det egna mentorskapet men också för barnets kunskapande.  

Här krävs det en stor portion mod. Man kan anta, att det i skolan finns en hel del rädslor för 

att lägga upp undervisningen på sitt eget sätt och utifrån den barngrupp man just nu har. En 

rädsla för att inte göra på det sätt som man alltid har gjort, men också för att inte nå upp till 

läroplanens alla kunskapskrav.  

Samhällstrycket och vanans makt är stor, vill jag påstå. Det krävs arbete, uppriktig nyfikenhet 

och mod att byta ut denna negativa spiral av prestationstänkande och kravfyllda förväntningar 

till positiva egenskaper som; lyssnande, öppenhet, frihet och respekt för barns integritet. Det 

krävs också mod för att att inte ”stirra sig blind” på målet, resultatet och prestationen, utan att 

uppleva att alla faktiskt är med vägen fram. Juul & Jensen (2009) skriver följande; ”En 

pedagogisk process som har framtiden och målet som sitt dominerande fokus [...] sänder  [...] 

ett tydligt budskap till barnet om att vi är mer intresserade av vad- och vem du ska bli än vem 

du är nu” (Juul & Jensen 2009:233). 

Samtliga informanter i min studie talar om vikten av att ”se” och respektera varje barn så att 

barnen kan känna trygghet och tillit och få  känna ett äkta intresse hos den vuxne. Det är ord 

som de flesta vuxna människor kan instämma i som oerhört viktiga och som alla barn bör få 

möjligheten att uppleva. Wiklund (2001) beskriver det lilla barnets skolstart, där det sällan 

finns någon som frågar vem barnet är eller vad barnet kan. Är dessa ord om att se och 

respektera barnet bara vackra, men tomma, ord som vuxna människor har lärt sig att de är 

viktiga? Praktiseras de i verkligheten? Finns det tillräckligt med tid, intresse och tillräckligt 

många vuxna i barngrupperna för att förverkliga dessa så oerhört viktiga ord? 

Titeln på mitt arbete; Är det någon som har frågat barnen? anser jag är väldigt relevant när det 

gäller att ”se” barnen. Återigen ställer jag mig frågande till om pedagoger egentligen förstår 

innebörden av att ”se” ett barn? Det handlar inte bara om att ha hinna få ögonkontakt med 

varje enskild elev, det handlar också om det Juul och Jensen (2009) talar om; 

”Först när barnet upplever pedagogiska relationer där de vuxna är inresserade, öppna och 

lyhörda för dess personliga integritet och kan bortse från dess direkta beteende, har dess 

självkänsla möjlighet att utvecklas i en kontinuerlig, dialektisk process mellan barnets längtan 

efter integritet och pedagogens intresse för detsamma. I takt med att barnets integritet 
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återupptäcks, uttrycks, bekräftas och stimuleras utvecklas dess sunda självkänsla, som är en 

nödvändig grund för intellektuell och social utveckling (men inte för intellektuell och social 

lydighet)” (Juul & Jensen 2009:255)  

 

Det handlar om att se det kompetenta barnet. Att se dess kompetens och förmåga, att se hela 

barnet och att vara äkta intresserad och nyfiken på vem barnet är. Det handlar om en vilja att 

fråga barnet om dess behov, inte lämna över svårigheter till specialister att bestämma helt 

över barnet, då man istället fråntar barnet sin egen förmåga och självkänsla. Pedagoger kanske 

borde ställa sig den fråga som författarna Åberg & Lenz Taguchi (2005) funderar över, 

nämligen; hur vårt pedagogiska arbete skulle te sig om vi inte skulle basera vårt bemötande på 

att vi redan vet hur ett barn är och hur det lär sig, utan att varje dag på året ta reda på detta 

tillsammans med barnet. 

”Att vara barn idag är en rebellisk handling. Barn finns egenligen inte. Barnets gömda analys 

av livet och skolan kräver nyfikna vuxna som har tid att lyssna och fråga. Istället har de 

skolats in i Väntandets pedagogik, där den vuxne är den aktiva” (Wiklund 2001:104). 

Jag anser att min studie och mina forskningsfrågor är oerhört viktiga för barns kunskapande, 

integritet, deras självkänsla, lust att lära och motivation. Frågorna är också av stor vikt för 

vilken sorts samhällsmedborgare vi vill ha. Är det kanske dags nu att åter tända gnistan i våra 

barns ögon? 

 

6.2 Metoddiskussion 

Bryman (2011) talar om forskarens roll i en kvalitativ undersökning. Han påtalar att hela 

studien grundar sig på forskaren själv som viktigaste verktyg och dennes egna val av ämne att 

uppmärksamma och studera och vad som är viktigt. Bryman talar vidare om omständigheter 

som inte går att påverka t ex att  intervjupersonerna kan påverkas av intervjuarens kön, ålder 

och personlighet etc. och alla dessa faktorer kan i sin tur färga och påverka samtalet. Kritiker 

menar att genom att bara välja ut några få intervjupersoner inom ett visst område och 

genomföra ostrukturerade intervjuer, så är det omöjligt att få tillitsfulla forskningsresultat. 
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Jag instämmer med Bryman (2011) angående svagheten i en studie med så få 

intervjupersoner. Hade jag valt att ha fler intervjupersoner i min undersökning, så kanske 

resultatet hade sett annorlunda ut och nått ännu djupare. 

Mina frågeställningar ansågs, av ett par av informanterna, som lite svåra, men samtliga ansåg 

dem som utmanande, högaktuella och nyttiga i avseendet att verkligen få reflektera över sin 

syn på barn, lärande och bemötande. 

I en kvalitativ studie ”besvarar [undersökningspersonerna] inte bara frågor som formulerats 

av en expert utan uttrycker i en dialog en egen uppfattning om sin livsvärld. En känsligt 

genomförd intervju som besvarar närheten till den intervjuades livsvärld kan ge kunskaper 

som sedan kan utnyttjas till att förbättra människors situation” (Kvale 1997:18). 

En kvalitativ studie visar närhet, äkthet och ett djup på ett sätt som inte en kvantitativ studie 

hade kunnat göra. Jag anser att jag verkligen har kommit mina informanter ”under huden” och 

nått ett djup som har bidragit till insikter och startat tankeprocesser hos mina informanter. 

 

6.3 Vidare forskning 

För att ytterligare utveckla kunskapen om vår syn på barn, vårt bemötande och 

förhållningssätt skulle jag i en fortsatt studie vilja lägga fokus på barnen och deras syn på sin 

situation. I denna studie har fokus helt och hållet legat på pedagogerna och deras synsätt. Det 

skulle vara oerhört intressant att få barnens upplevelser av pedagogernas bemötande och 

förhållningssätt, men också att få undersöka barnens syn på sitt lärande och kunskapande. 
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Bilaga A 

 

Intervjuguide 

1. Hur ser Du på barn? 

2. Vilken inverkan tror Du att Din barnsyn har på Ditt arbete med barn? 

3. Vilken påverkan tror Du att Din barnsyn har för barnen? 

4. Vad anser Du om barns inneboende förmågor? 

5. Hur kan Du som pedagog stötta och bemöta ett barns lust och lärande? 

6. Är det, anser Du, någon skillnad mellan lust och motivation? 

7. Om ett barn har svårigheter av något slag, hur kan Du som pedagog fånga upp- och 

hjälpa till i situationen? 

8. Vilken roll har Du som pedagog i mötet med barnen? 

 


