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ABSTRAKT 
Synen på barn har genom tiderna varit varierande, från att ha sett dem som små vuxna 
som i tidig ålder tvingades att hjälpa till hemma på gårdarna, till idag då majoriteten ser 
barnen som kompetenta och som egna individer med eget värde. Resultatet visar att 
synen på barnen påverkas både i bemötandet och planeringen av miljön. När 
pedagogerna möter barnen kan det avläsas vilka möjligheter som barnen ges. Tror 
pedagogerna på att barnen kan ges barnen fler möjligheter än om pedagogerna inte tror 
på dem. I miljön kan även avläsas vilken barnsyn som råder i verksamheten, detta 
genom att se vad barnen erbjuds. Finns material tillgängligt finns en tro på att barnen 
behärskar materialet som de blir erbjudna. 
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1 INTRODUKTION 
Valet av ämne uppkom efter att jag varit ute i olika verksamheter och då upplevt att 
vi pedagoger ser barnen på olika sätt samt väljer olika strategier för att lösa vissa 
situationer. Detta är även något som jag mött i familjen när det gäller mina brorsbarn, 
då det kan uppstå en krock kring hur vi i familjen tänker. Detta på grund av att 
samhället ändrats och barnsynen likaså. Detta är även något som Lenz Taguchi 
(1999) stryker under och menar att barnet idag är mer i centrum än förr. 

Det har tidigare forskats kring barnsyn men mindre kring begreppet barnsyn, vad det 
egentligen står för eller betyder, kanske på grund av att det är ett begrepp som inte 
har en entydig betydelse. Sommer (2005) beskriver det på följande sätt: 
”Föreställningar om vad ett barn är och bör vara kan man kalla en barnsyn” 
(Sommer, 2005, s 83). Författaren pekar på att det är hur vi ser på barn som på så sätt 
blir vår barnsyn. Synen på barnet menar Normell (2004) kan bero på vad 
pedagogerna har med sig i ”ryggsäcken”. Synen på barn har förändrats de senaste 
decennierna. Från att skolans uppgift var att ”lära ut” och att barnen skulle ”lära in”. 
Då var det mindre fokus hos barnen jämfört med idag.  

Barnsynen tror jag även kan avspegla sig i miljön. Om pedagogerna utformar den 
pedagogiska miljön på det sättet att barnen ges tillgång till material finns en tanke 
om att barn kan och behärskar materialet som finns. I den reviderade läroplanen för 
förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010) betonas att miljön ska locka till lek och 
kreativitet. Det står även att miljön skall inspirera barnen så att de får lust att utforska 
sin miljö men även att man ska utgå från barnens intresse. Skolverket (2004) har i en 
rapport gjort en utvärdering kring den inre miljön, även det föränderliga rummet. I 
rapporten betonas även att många förskolor förändrar den inre miljön för att 
stimulera barns utforskande eller för att anpassa miljön till barnen. I Lpfö-98 kan inte 
barnsynen avläsas tydligt och konkret. I Barnsomsorg och skolakommitténs 
slutbetänkande, ”att erövra omvärlden” (Skolverket, 2004), tillskrivs barnen med 
egenskaper som betonas: aktivt, meningsskapande, utforskande, socialt, 
medskapande, resursrikt, nyfiket med egen kraft och lust att lära. Här kan avläsas en 
barnsyn som erövrare. 

Ovanstående text beskriver mitt syfte och val i att undersöka om och hur 
pedagogernas barnsyn kan påverka barnen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar 
även att den syn som pedagogerna har på barnen påverkar det förhållningssätt som 
skapas i verksamheten. Detta i sin tur gör mig mer benägen till att undersöka hur 
pedagogernas barnsyn kan påverka den pedagogiska verksamheten. Jag kommer 
även undersöka vilka konsekvenser det kan få för barnen om barnsynerna skiljer sig. 
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel behandlas olika definitioner av barnsyn. Barnsyn är något som ändrats 
under tiden och betonas i en av underrubrikerna. Vidare lyfts kända filosofer och 
deras barnsyn. Pedagogiska riktlinjer är även något som belyses i bakgrundskapitlet 
och miljön samt dess betydelse och vad det kompetenta barnet innebär.  

2.1 Barnsyn, ett föränderligt begrepp 
Synen på barndomen har förändrats under tiden, det understryker både Simmons-
Christenson (1981) och Evenshaug och Hallen (2001). Dessa författare betonar även 
att det har varit olika synsätt som gällt under olika tider på hur vuxna såg på barnen 
och hur de skulle uppfostras. Simmons-Christenson (1981) skriver att allt det vi idag 
menar med uppfostran har ett eko i historien. Alla har olika erfarenheter från sin 
barndom och uppfostran och har på så vis en bild på hur barn skall fostras menar 
Simmons-Christenson (1981). 

Tidigare bestod vårt samhälle av jordbruk, där barnen fick vara en del av det och 
hjälpa till menar Burlin och Nyckel (2008) samt Norman (1996). Genom att barnen 
hjälpte till hemma och även utanför familjen blev det en extra inkomstkälla hos 
familjerna. Under den tid då barns inte längre sågs som små vuxna som skulle hjälpa 
till hemma på gårdarna. Istället sågs barnen av de vuxna nu istället som enskilda 
individer som jämfördes med tomma ark som skulle fyllas på med kunskap (Nyckel, 
2008). Från senare 1800-tal och fram till cirka 1930 har barnet fått ett högre värde 
och beskrivs vara mer äkta än vuxna. Författaren beskriver tiden som den romantiska 
tiden då barnen fick större betydelse. Senare in på 1900-talet var även behaviorismen 
en filosofi som låg i tiden. Då menade man att det är via yttre stimuli och belöning 
som barnen lär sig. Detta nämner bland annat Evenshaug och Hallen (2001) i sin 
bok. Senare in på 1970 talet så beskrivs barnet som att de utvecklas i olika 
sammanhang och att barn påverkas på olika sätt understryker Sommer (2005). 

2.1.1 Filosofers tolkning av begreppet barnsyn 
Barnsyn är även något som kan ses ur två olika perspektiv. Det ena är att se barn som 
otillräckliga i jämförelse med vuxna, human becomings, medan det andra synsättet, 
human beings, är att se barn som medmänniskor med syfte och förmågor även om 
barnen inte har samma kroppsliga och verbala förmågor som de vuxna (Corsaro 
1987, James & Prout 1990). Har pedagogerna en utgångspunkt i barn som Human 
becoming ses barnen i brist av någonting, något som pedagogerna ska åtgärda genom 
att barnen ges möjlighet att utvecklas menar skribenterna. Detta kan förklaras med 
att pedagogerna ger barnen svar på saker och ting, vilket gör att barnen inte själva får 
söka och utforska svaret. Det andra synsättet som råder idag menar Corsaro (1987), 
James och Prout (1990) är att barn i hög grad är en del av livsvärlden och är med och 
utforskar den. De får på detta sätt utforska omgivningen själva och söka efter svar. 

Lenz Taguchi (1999) och Bjervås (2003) menar att barnsyn inte är något begrepp 
som kan förklaras utan att sättas i ett sammanhang. Det får sitt uttryck via konkreta 
medvetna handlingar betonar Bjervås (2003). Lenz Taguchi (1999) har även forskat 
om barnsyn och beskriver barnsyn på följande sätt: ”I ett konstruktionistiskt synsätt 
är barnsyn något som man som enskild människa kontinuerligt konstruerar/skapar 
sig” (Lenz Taguchi, 1999, s. 17). Barnsynen inom Reggio Emilias filosofi är att 
pedagogerna ser barnet som kompetenta. Med det menas bland annat att barnet föds 
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med nyfikenhet att vilja lära sig och utforska, på så vis söka efter kunskap (Dahlberg, 
Moss & Pence 2001). Det förhållningssätt och barnsyn som finns i verksamheten 
kommer till uttryck genom hur pedagogerna utformar miljön (Dahlberg, Moss & 
Pence). Även Lenz Taguchi (1999) menar att pedagogernas förhållningssätt och 
barnsyn kommer till uttryck i miljön. 
Både Sommer (2005) och Lenz Taguchi (1999) betonar att vår barnsyn har att göra 
med våra egna erfarenheter och inte kommer ur tomma intet. De menar att vi själva 
har en bild av vad barnsyn innebär och därigenom har vi olika erfarenheter. 
Definitionen av barnsyn förklarar Sommer (2005) på följande sätt: ”Föreställningar 
om vad ett barn är och bör vara kan man kalla en barnsyn” (Sommer, 2005, s 83). 
Hundeide (2001) menar att bemötande hos barnen beror på hur barnen ses utifrån 
den vuxna och menar att det ofta speglar av sig i den människosyn som individen 
har. 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003, s 64) beskriver barnsyn på följande sätt: 
”Det är lärarens barnsyn som är ett av de glasögon varigenom läraren ser barnet. Den 
bild av barnet som den vuxna då ser avspeglas i hur läraren tänker kring och 
organiserar sin verksamhet”. Det förhållningssätt och barnsyn som finns i 
verksamheten kommer till uttryck genom hur pedagogerna utformar sin miljö. Både 
Sommer (2005) och Lenz Taguchi (1999) kallar dessa för filter. Författaren beskriver 
dessa filter med orden ”Vuxnas olika perspektiv på barn reglerar hur de ’ser’ barn, 
som på detta sätt uppfattas genom ett speciellt filter.” (Sommer, 2005, s 83). Genom 
att se detta filter konkret genom att antingen vara svart eller vitt, utan några 
mellanting, menar Sommer (2005) att det är svårt att se dagens barn. På grund av att 
vuxna kan vara påverkade av den syn på barn som rådde när de själva var barn kan 
de ha svårt att se på barn utifrån den barnsyn som råder. Jonstoij och Tolgraven 
(2001) menar att varje tid som man lever i och oavsett vilken individ man är så har 
alla sin tolkning om vad ett barn är. De menar även att trots att vi inte satt en 
definition av vad vår egen barnsyn är så påverkar den vårt handlande och bemötande 
av barnen. Bemöter vi barn som rika och kunniga så möter vi dem annorlunda än om 
vi ser dem som sårbara och i behov av stöttning (Jonstoij & Tolgraven, (2001).  

2.1.2 Filosofer och deras barnsyn 
Jean Jacques Rousseau. 1712 – 1778 
Filosofen Jean Jacques Rousseau menade att barn skulle anpassa sig efter naturens 
lagar och bli en självständig individ. Han menar att barn lär sig utefter tidigare 
upplevda situationer. På detta sätt genom att testa sig fram. Rousseau menar att barn 
föds svaga och blottade inför allt och på grund av detta menar filosofen att vi 
behöver skydda och hjälpa dem. Vidare förklarar han att vi föds som mottagliga för 
ting som finns runt oss och en vilja av att utforska (Simmons – Christenson 1981). 
Fredrich Fröbel 1782-1852 

Han menar att barn hade ett spontant intresse av att upptäcka och dess 
verksamhetslust. Fröbel menar även att barn vill göra något och genom leken 
understryker han är en viktig del av i det aktiva. Utvecklingsstadiet är något som 
författaren understryker då han menar att barnen lär i olika stadier, att utvecklingen 
går i ett jämnt sätt framåt. Vidare beskriver han även att leken är den högsta 
utvecklingsfasen. Han menar att det är barnets innersta väsen som uttrycks i leken 
hos barnen och att det därför är viktigt att ta vara på barns lek. Han menar att leken 
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inte bara är en lek utan allvarlig, där barnen förbereder sig för det liv som komma 
skall (Simmons – Christenson 1981). 

Ellen Key 1849-1926 
Hon såg barnet som god och att barnet hade rätt till sin barndom (Simmons – 
Christenson, 1981). Att utgå från individen och deras behov var något som Key 
betonade. Hon förespråkar att barnet själv ska utforska för att få svar och inte bli 
serverade. Att barnet skulle vara i centrum var något som Key förespråkade och att 
man skulle utgå från deras personlighet, behov och intresse (Simmons – 
Christenson). 
Maria Montessori 1870 – 1952 

Montessori menade att barn utvecklas i samspel med andra med sin omgivning. 
Detta menar hon är saker och människor runt barnet. Montessori menar också att 
barnet anstränger sig för att ta in information som finns runt dem. Vuxna har redan 
erfarenheter men hon och på så sätt måste det skapas en möjlighet för barnen att 
skapa sig sin uppfattning av omgivningen. Hon menar samtidigt att barn behöver 
frihet och vara själva för att ta in information. (Polk Lilard 1995) 

Loris Malaguzzi - 1921 – 1994 

Malaguzzi var verksam i staden Reggio Emilia, han ville skapa en pedagogik byggd 
på visionen att barn kan tänka och skapa självständigt. Barnet som rikt – kompetent. 
Han menar att barn har sitt eget sätt att vara, att tänka och lära. Malaguzzi ville även 
ge makt till barnen över dess lärande, detta genom att ge barnen möjlighet att tänka 
själva (Svedberg och Zaar 1998). Han menar att barn är begåvade och att det är 
viktigt att ge dem möjlighet till att få träna deras alla sidorna menar Svedberg och 
Zaar (1998). 

2.2 Bemötandet av barn i förskolan 
Pramling och Samuelsson (2006) betonar betydelsen av hur vi bemöter barn. Det 
synsätt som råder på barnet kan vara avgörande för hur pedagogerna bemöter barnen 
och hur de försöker förstå barnet (Johansson, 2003). Barns lärande påverkas 
beroende på människors attityd och hur de förhåller sig till lärandet.  Författarna 
menar att det är av vikt att ta tillvara på barns intresse och att barn bemöts positivt av 
pedagogerna är av vikt för att barnen ska kunna utveckla sin identitet men även sitt 
självförtroende (Pramling och Samuelsson). Författarna Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) betonar att det får konsekvenser för barnen beroende på hur de bemöts av de 
vuxna. Pedagoger som är medvetna om sin barnsyn får lättare att sätta sig in i barns 
situation och får lättare att förstå barnen. Den verksamhet som organiseras utgår från 
barnsynen som pedagogerna har. 
Att föra en diskussion kring det pedagogiska arbetet som råder i verksamheten är 
positivt menar Lenz Taguchi (2005). Att dela tankar och idéer kan leda till att nya 
idéer uppkommer.  Skillnader och likheter som uppkommer under diskussioner kan 
då bli en drivkraft för att föra pedagogiken framåt. För att få syn på den barnsyn som 
finns menar Pramling Samuelsson (2006) att dokumentation är ett bra verktyg. Hon 
menar att pedagoger måste släppa de gamla traditionerna om hur barn är och menar 
att det är annorlunda idag. Idag betonar hon att barns ses som kompetenta. Ses barn 
som kompetenta från pedagogerna så skapas en annan möjlighet för barnen och 
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miljö.  I miljön går det även att avläsa vilken barnsyn som råder och påpekar om 
pedagoger vågar ge barn tilltro får barnen en positiv erfarenhet från förskolan. Att ha 
ett bra förhållningssätt till barnen, förhållningssätt enligt Pramling Samuelsson 
(2006) är att det finns ett engagemang hos pedagogerna, att pedagogerna är bra på att 
lyssna på barnen och att kan se varje barn och deras behov. Johansson (2003) lyfter 
tre aspekter kring hur bemötandet hos barnen kan vara:  

Barn är medmänniskor 
Det finns en strävan hos pedagogen att försöka förstå barnen och möta barnen på 
deras villkor. Barnet ses som att ha önskningar och vilja samt att barn är olika med 
olika behov. Pedagogerna resonerar med barnen och kompromissa med barnet 
(Johansson, 2003). 
Vuxna vet bättre 

Det menas med att pedagogen vet bäst om barnet och vad deras behov är och att de 
då måste lära barnen det. Hon menar även att barn får lära sig att ta vissa motgångar 
och på så vis veta att de vuxna bestämmer (Johansson, 2003). 
Barns intentioner är irrationella  

Den vuxna tar sitt perspektiv som självklart, de försöker inte se eller förstå barnets. 
Enligt Johansson (2003) så agerar barnen för att utmana vuxna och deras regler som 
de vuxna satt upp (Johansson, 2003). 
 

2.3 Det kompetenta barnet 
Bjervås (2003) börjar med att reflektera kring begreppet och menar att det är ett 
begrepp som ofta används. Hon beskriver att det betonar kompetenser i bland annat 
annonser och riktar sig till de vuxna men att det nu även kommit att användas inom 
förskolan. Bjervås (2003) menar även att det är ett begrepp som används i stor 
utsträckning i verksamheten när pedagoger beskriver barnet. Hon ifrågasätter dock 
vad det är för kompetenser som vi menar med begreppet. Hon ifrågasätter om det är 
duktiga barn eller om det istället handlar om att barnen är kompetenta av natur eller 
är det vi som skall göra dem kompetenta? Sommer (2005) betonar också att 
betydelsen av vad vi menar med kompetent och menar att det beror på vilket 
sammanhang som det används i. Bjervås (2003) beskriver att det finns olika svar på 
vad vi menar med det kompetenta barnet beroende på vem det är vi frågar. Bjervås 
hänvisar till författarna Sommer (1998) och Kjørholt (2001) som menar att det 
handlar om att vår syn på barn förändrats och att det gett en ny syn på barndomen. 
Båda författarna menar att barn idag växer upp som oberoende, individuella 
medborgare med demokratiska rättigheter. Genom detta har barn rätt att utveckla 
sina kompetenser menar skribenterna. Sommer (2005) understryker även att det är 
olika kompetenser beroende på om de är spädbarn, barn eller ungdomar. Det finns en 
risk med att använda sig av begreppet det kompetenta barnet menar Sommer (1997). 
Han beskriver att det kan finnas ett hyllande kring begreppet ”den duktiga 
människan”. 

I Emilsons barnhageforskning (2012) understryker hon det kompetenta barnet. Hon 
tar upp pedagogisk dokumentation och hänvisar det till Kennedy (2009) som menar 
att via pedagogisk dokumentation visar ett annat sätt att se på barnet. Kennedy 
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(2009) beskriver att redan som små barn är de starka individer som kan mycket mer 
än vad vi vuxna tänker att de kan. Bjervås (2003) betonar också att det är med hjälp 
av den pedagogiska dokumentationen som pedagogerna kan få syn på barnet och 
dess kompetens. Pedagogisk dokumentation beskriver Lenz Taguchi (1999)  är ett 
sätt att belysa barnen som rika, kompetenta och aktivt kunskapssökande objekt men 
även att det är en utgångspunkt för fortsatt utforskande och kunskapsskapande. Lenz 
Taguchi menar även att denna dokumentation visa på den barnsyn som råder i 
verksamheten. Vidare beskriver han:  

På motsvarande sätt kommer det förhållningssätt och den barnsyn man har att avspeglas i det 
sätt man väljer att utföra sitt arbete, det sätt man dokumenterar och den miljö man 
iordningställer. (Lenz Taguchi, 1999, s 17). 

Genom att ha en tro på barnen som kompetenta ges mer möjligheter till barnen. Detta 
kan ge sig i uttryck i miljön kring vad som erbjuda för barnen (Björklid, 2005). Hon 
beskriver vidare vikten av att barnen får tillgänglighet till materialet gör även att de 
slipper fråga pedagogerna om hjälp samtidigt som det finns en tillförlit från 
pedagogerna om att barnen kan.  

2.4 Miljö 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011) hänvisar till Johansson och Sandvik (2009) 
och menar följande: ”Delaktighet och inflytande i förskolan handlar inte i första hand 
om att få sin vilja igenom, utan att vara en del av gemenskapen och att få påverka sin 
vardag genom att få uttrycka sina känslor, tankar och idéer. I Björklids (2005) 
rapport beskriver hon hur miljön tidigare utformades utifrån pedagogerna men att det 
nu fått en tydligare vändning och istället utformas utefter barnen. Hon belyser att 
”Den har betraktats som en konstant faktor, trots att den kontinuerligt förändras till 
följd av individens mognad, egna aktiviteter och andra omständigheter i 
omgivningen” (Björklid, 2005, s 32). Det finns vissa samband mellan barns 
delaktighet och lärandekontroll. Om det finns stark kontroll hos pedagogerna i 
verksamheten blir det en lägre grad av inflytande menar Emilsson (2008). Den 
position som pedagogerna har visar sig även i vilken utsträckning som barnen får 
möjlighet att skapa (Karlsson 2009). Tidigare forskning om den pedagogiska 
filosofin och praktiken med koppling till Reggio Emilia bekräftar att delaktighet 
utgör ett centralt värde (Hamerslag, 2013). 

Nordin Hultman (2004) beskriver hur de olika materialen har sin funktion, det vill 
säga vilket område som materialet tänk stimulera, det kan vara kognitiv eller 
motorisk utveckling. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) betonar att miljön 
ska vara utformad så att lärandet hos barnen underlättas, stimuleras och utmanas. 
Författarna menar även att miljön skall vara föränderlig. Material skall finnas 
tillgängligt för barnen vilket gör att de inte behöver be om hjälp när de vill ha något 
menar Björklid (2005). Författaren beskriver även vikten av att ha en miljö där 
barnen kan leka fritt och inte bli störda i deras aktiviteter. I dessa miljöer menar hon 
även att det skall finnas tydliga gränser mellan de olika lekarna och aktiviteterna i 
rummet som talar om tydligt vad som är tänkt att göras. Skantze (1989) betonar även 
vikten av att ha variation i miljön och tydlighet i utformandet av miljön. Hon 
understryker även att barn upplever, upptäcker och utforskar med kroppens olika 
sinnen. Björklid (2005) beskriver i sin slutsats kring den pedagogiska miljön på 
följande sätt: 
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Den fysiska miljön skapar såväl förutsättningar som hinder för lek och lärande. Om den 
fysiska miljön upplevs som otillgänglig, otrygg och understimulerande, utforskar och leker 
inte barn i den miljön, vilket i sin tur kan hämma barnets utveckling både fysiskt, kognitivt 
och socialt.” (Björklid, 2005, s 169) 

Cold (2001) beskriver en metod kring att ta med barnen och vuxna och göra dem 
delaktig genom att fråga dem om vad barnen och vuxna saknar i den fysiska miljön. 
Cold kallar detta för ”gå-metoden” och menar genom att gå runt i sin miljö får barn 
och vuxna uttrycka vad de saknar i miljön och reflektera kring den. Kennedy (2009) 
menar om pedagogen väljer ett synsätt då barn ses i behov och brister finns vi 
pedagoger där med de rätta svaren, vet hur det skall vara och på så sätt förmedlar det 
till barnen. Genom detta sätt menar författaren att man inte ger barnen möjlighet att 
tänka själv, ställa frågor eller väcka en nyfikenhet hos dem. Det ger dem heller inte 
någon möjlighet att fantisera eller möjlighet att använda sin förmåga och kompetens 
menar Kennedy (2009). Detta är något som även Åberg och Lenz Taguchi (2005) 
understryker och även att det är pedagogerna som kan ge verktygen och möjlighet till 
barnen för att de skall kunna lära via nyfikenheten på detta sätt. Björklid (2005) 
betonar att barnen påverkas inte bara utav miljön, utan påverkar även den och menar 
att det sker i ett samspel med omgivningen. För att barnen skall känna ansvar för 
miljön är det även viktigt att låta barnen vara delaktiga i förändringar. För att detta 
ska ske menar Björklid (2005) att det är viktigt som pedagog att de lyssnar på 
barnen, när då pedagogerna lyssnar in det kan de utforma sin miljö till barnen.  

2.5 Pedagogiska riktlinjer 
Dahlberg (2002) beskriver i sin skriftserie att upplysningstiden, det vill säga under 
tidigt 1700-tal, visade sig vara en tid för större frihet. ”Trots en mängd 
emancipatoriska och frigörande intentioner under flera århundranden visar dock 
alltfler studier av pedagogiska processer att vi som pedagoger ofta upprepar de 
uttryck och praktiker, som vi egentligen inte vill understödja” (Dahlberg, 2002, s. 6). 
Hon menar att sådana mönster lätt fastnar och att pedagogerna har svårt att bryta 
dem. Att fråga-svars mönstret lever kvar i vår praktik på förskolorna menar Dahlberg 
(2002) lever kvar starkt i gamla mönster. Hon förklarar detta med att pedagogerna 
ger barnen frågor, som kan innehålla flera svar, men som pedagogen endast är ute 
efter ett. Genom att använda sig av detta menar hon att barnen framträder som små 
och hjälplösa. Under 1800-talet så skulle barnen sitta helt stilla under lektionerna. De 
skulle även vara helt tysta. Katedern och klassundervisningar var uppbyggda kring 
disciplin, belöning och straff, där läraren bestämde och undervisningen riktades till 
barnen (Rosenqvist, 2000).  

Samspel är något som Holmstedt Lothigius (1997) betonar och hänvisar till några 
forskare i ämnet. Han menar även att samspel är ett sätt för att få uppmärksamhet och 
uppmärksamhet som de menar att pedagogerna gav svar på barnen signaler. På detta 
sätt blir barnet sett och får respons från pedagogerna. Lindahl (2005) lägger vikt vid 
den fysiska och psykologiska aspekten och menar för att det ska bli en harmonisk 
stämning bör pedagogerna utveckla en relation som innefattar värme och medkänsla 
samt omsorg och vård av barn. Det finns tre dimensioner av samspel som benämns 
svarsbenägenhet, vägledning och engagemang menar Palmérus, Pramling och 
Lindahl (1991). Holmstedt Lothigius (1997) beskriver de tre dimensionerna och 
hänvisar i sin rapport till Palmérus, Pramling och Lindahl (1991). Där beskriver hon 
svarsbenägenhet med att det finns en förmåga och vilja att ta hänseende till barnens 
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reaktioner. Hon beskriver även att det finns en värme till barnen samt att de hittar på 
saker med barnen. Med den andra dimensionen som är vägledning menar författaren 
att pedagogen finns som en ledare för barnen, en vägledning. Pedagogen leder 
barnets handlande samtidigt som det finns en fostran till självständighet som i sin tur 
kan leda till en bra självuppfattning. Engagemang, som är den sista dimensionen, 
menas med att de vuxna är engagerade i barnen och med vad de gör. Pedagogerna 
uppmuntrar barnen till att utforska sin omgivning menar Pramling m.fl. (1991).  

Björklid (2005) betonar Montessoris teori, hon tar även upp Steiners- och Reggio 
Emilias teorier. Författaren menar i sin text att de olika pedagogiska miljöerna ser 
olika ut beroende på vilken teori som pedagogerna har. Montessori menar i sin att 
miljön har en stark betydelse för barns utveckling. De har materialet i centrum för 
barnen och har en tydlig roll i pedagogiken, det vill säga att barnen tydligt ser vad 
man skall göra med materialet och vad som är tänkt att lekas med (Björklid 2005). 
Steiners filosofi belyser att barnens sinne, fantasi och fysiska utveckling påverkas av 
den miljö som omger barnen menar Björklid (2005). Montessoris filosofi är en 
föregångare till Steiners filosofi. Genom Steiners filosofi har Waldorfpedagogiken 
vuxit fram. Fokus har legat på det estetiska ämne där bland annat vikten har legat 
kring barnens sinne. ”Barnens sinnen, fantasi och fysiska utveckling påverkas av 
miljö som omger barnen anser man” (Björklid, 2005, s 44). 

Reggio Emilias, som är grundat av Loris Malaguzzi, har en teori om att miljön ska 
vara föränderlig. De menar även att miljön blir som den ”tredje pedagogen”. Vikten i 
deras teori är även att det finns material som är spännande. De stryker även under att 
”Ting och miljöer blir delar i den sociala identitetsutvecklingen och färgar barnets 
uppfattningar om var de hör hemma” (Björklid, 2005, s. 45). I Reggio Emilias 
filosofi betonas även Lyssnandets Pedagogik som innefattar att pedagoger lyssnar in 
och tar tillvara på det barnen berättar. Detta är någon som pedagogerna spinner 
vidare på och arbetar med (Lenz Taguchi, 1999). En annan aspekt som tillhåller 
Reggio Emilias filosofi är att miljön skall utgöras så att möten sker mellan barnen. 
Detta kan bestå av så kallade ”Torg” där flera barn i olika åldrar som knyter samman 
de olika avdelningarna. Här är en plats där barnen från de olika avdelningarna kan 
mötas. Här finns olika material som lockar till att samspel sker mellan barnen, det 
kan exempelvis vara spel eller byggmaterial (Projekt Zero, 2006). 

 



9 
 

 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Idag har begreppet det kompetenta barnet blivit allt vanligare. Bjervås (2003) menar 
att begreppet är något som används flitigt ute i verksamheterna och att pedagogerna 
ser barnen som kompetenta. Trots detta finns olika barnsyner från tidigare 
pedagogiska riktningar ute i verksamheten. Syftet med undersökningen är att få en 
förståelse kring hur pedagogerna ser på barnsyn i deras förskoleverksamhet, men 
även hur och om det kan påverka barnen. 
Frågeställningar: 

Hur ser pedagogerna på barnen i förskolan? 
Hur ser diskussionen om olika barnsyn ut i förskolan? 

Hur märks pedagogernas barnsyn i planeringen av miljön? 
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4 METOD 
I följande kapitel presenteras val av metod och även anledningen till valet av 
kvalitativ undersökning. I kapitlet berörs även hur metodens olika delar lagts upp och 
diskussion kring varför visst metoder valts. Det betonas även hur material samlats in 
och behandlats samt etiska överväganden som tagits ställning till under metoddelen.  

4.1 Metodval 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur respondenterna ser på barnen i 
deras verksamhet. För att ta reda på det har en kvalitativ metod används, närmare 
bestämt kvalitativ intervju för att få en djupare förståelse för respondenternas 
uppfattningar. Valet av kvalitativ undersökning är, som Trost (2001) betonar, ett 
effektivt sätt att förstå hur människor resonerar kring frågorna. Författaren menar 
vidare att kvalitativ intervju är att föredra då det ger en bredare förståelse kring 
personens egenskaper. Detta är något som Patel och Davidsson (2003) också betonar 
och de menar även att det ger möjlighet och identifiera uppfattningar hos 
respondenten. Författarna menar även att det är ett bra sätt eftersom kvalitativa 
intervjuer gör respondenterna delaktiga i ett samtal. Om syftet är att förstå eller att 
hitta ett mönster menar Trost (2001) att man skall göra en kvalitativ studie. 
Huvuduppgiften för kvalitativa undersökningar enligt Stukát (2005) är att tolka och 
förstå det resultatet som samlas in och inte generalisera.  
Missivbrev har använts för att ge deltagarna information kring undersökningen och 
information kring vad som är viktigt att veta för deltagaren i intervjun. Trost (2001) 
beskriver att missivbrevet bör vara kort och konkret samt fånga intresset hos den 
tilltänkte svararen (se bilaga 1).  

4.2 Utformning av intervjuguide 
Intervjun inleddes med lite enklare frågor som rör de pedagogerna själva för att 
”lätta” upp stämningen. Frågorna ställdes i samma ordning, detta för att lättare kunna 
jämföra de olika svaren och ha en struktur. Hur frågorna bör utformas är en smaksak 
menar Trost (2001). Patel och Davidson (2003) understryker att det är till fördel när 
frågorna skall jämföras och generalisera svaren. De beskriver även att det är till 
fördel att avsluta med en öppen fråga där personen som blir intervjuad får möjlighet 
att tycka till samt att det upplevs som positivt från respondenterna. Frågorna som 
användes i denna intervju berör syfte och frågeställningar samt att de avslutades med 
en öppen fråga (bilaga 2). 

4.3 Urval 
Intervjun är gjord på tidigare verksamhetsförlagd utbildningsplats. Det är en förskola 
som består av fyra avdelningar, varav en utomhusförskola. Valet var att välja de 
avdelningarna som har sin verksamhet på förskolan. En av avdelningarna består av 
fyraåringar, de andra innefattar två större avdelningar som båda är indelade i två 
mindre grupper med barn i åldrarna 1-3 år. Avsikten var att intervjua åtta pedagoger, 
två pedagoger från fyraårs avdelning, tre från vardera större avdelningen, 
sammanlagt åtta pedagoger. Valet av vilka specifika pedagoger som skulle bli 
intervjuade fick de i arbetslaget själva bestämma. Betoningen inför intervjun var 
antalet som pedagogerna själva valde ut. Detta urval kallas för bekvämlighetsurval. 
Med det menas att det underlättar för intervjuaren själv vid urvalet (Trost och 
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Hultåker, 2007). Valet gjordes på grund av tidsbristen och för att samla in data på 
snabbast och smidigt sätt. Trost (2001) stryker under att när man i ett aktuellt fall 
bestämmer sig för en urvalsstorlek för man många övervägande och på det sättet 
definierar eller bestämmer population.  

4.4 Bortfall  
På grund av bekvämlighetsurvalet så valde pedagogerna själva vilka som kunde 
ställa upp i undersökningen. Detta resulterade i att det blev en respondent från ena 
avdelning, tre från en annan och fyra från fyraårs avdelning. Vilket skiljer sig från 
min avsikt. 

4.5 Datainsamling 
Valet var att använda mig av relevanta frågor för att samla in materialet. Intervjun 
gjordes i ett rum där vi kunde sitta ostört. Att miljön skall vara ostörd är något som 
Stukát (2005) förespråkar då det även upplevs som tryggt för båda. Genom intervjuer 
kan även respondenterna uttrycka sig verbalt och då ges även möjlighet att ge 
följdfrågor vilket kan leda till en djupare diskussion (Trost och Davidson, 2003). 
Under intervjun användes ljudupptagning för att på ett smidigt sätt kunna återgå och 
reflektera kring svaren som samlats in, men även för att få en korrekt återkoppling. 
Stukát (2005) betonar att ljudinspelning är att rekommendera när registreringen av 
intervjun sker. Något som Stukát (2005) betonar är vikten av att kontrollera att det 
finns tillräckligt med batterier så att inspelningen inte påverkas eller leder till 
komplikationer. För att vara säker på hur inspelningen fungerade provades tekniken 
innan intervjun påbörjades. Materialet som samlats in är konfidentiellt vilket enligt 
Patel och Davidson (2003) innebär att det insamlade materialet förvaras på så sätt att 
inga obehöriga får tillträde till materialet. Efter att uppsatsen har blivit godkänd 
kommer de inspelade intervjuerna att raderas.  

4.6 Databearbetning 
Efter att ha samlat in data via ljudupptagning transkriberades materialet. Det 
insamlade materialet skrevs ut för att på ett tydligt sätt få en överblick på vad 
intervjudeltagarna delgav. Detta genom att sätta in det i en mapp som innehåller 
plastfickor som var lätta att se igenom. Bearbetning av det insamlade materialet 
påbörjades direkt, då det fortfarande var färskt i minnet. Detta är något som Patel och 
Davidson (2003) styrker i sin text att det är till fördel att sätta sig medan de är nytt. 
För att bearbeta den data som samlats in är det viktigt att noga granska materialet för 
att få en djupare förståelse för innehållet menar Stukát (2005). Efter att ha samlat 
ihop materialet och transkriberat det kategoriserades material för att underlätta föra 
att se likheter och skillnader i respondenternas svar. Bland de frågorna som använts i 
intervjun har de frågor valts ut som är relevanta och som kan besvara 
frågeställningarna. På detta sätt valdes de frågorna som inleds med personliga 
uppgifter bort. Viktigt är dock att betona, det Patel och Davidson (2003) beskriver 
kring att inte enbart få skall svara på våra frågor utan även fånga upp andra delar som 
kan vara relevant i intervjun. 

För att underlätta analysen av resultatet benämnts respondenterna med siffran 1-7. 
Detta är även till fördel för att läsaren skall få en lättare förståelse för innehållet i 
texten. Stukát (2005) tar i sin litteratur upp olika variabler på hur vi kan referera till 
de olika respondenterna i våra texter, valet blev siffror. 
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4.7 Etiska överväganden 
I texten som mailade ut med information fick deltagarna veta vad studiens syfte var 
samt övrig information som är väsentlig så som studiens metod och genomförande. 
Innan intervju påbörjades upplystes respondenter återigen om studiens syfte, att det 
är frivilligt och att delta, samt att det när som helst under tiden kan avbryta intervjun. 
Det är viktigt att intervjuaren ger tydlig och klar information kring undersökningen 
för deltagarna menar Patel och Davidson (2003). Författarna betonar även vikten av 
att meddela vad individens bidrag kommer att användas till och hur materialet som 
samlats in kommer att användas. En viktig del menar skribenterna är att man 
informerar intervjudeltagarna i olika steg under vägen.  
Under intervjun har de fyra forskningsetiska kraven funnits till grund. I de 
forskningsetiska kraven finns fyra punkter att följa:  
Den första är: Informationskravet. Samtliga respondenter har blivit informerade 
kring att de när som helt kan avbryta intervjun. 
Det andra kravet innebär följande: Ett samtyckte hos intervjudeltagaren skall finnas. 
Respondenterna har fått information kring intervjun. 
Det tredje kravet innefattar: att de själva får bestämma hur länge de vill delta och på 
vilka villkor. De ska på detta sätt kunna avbryta sitt deltagande utan att få negativa 
följder för dem. Detta var även något som respondenterna informerades om både i 
missivbrev men även innan intervjun påbörjades. 
Den fjärde och sista innefattar: att de intervjuade får utsättas för påtryckning eller 
påverkan. Det skall inte finnas något som kan påverka deltagaren i intervjun. 
Vetenskapsrådet (2002). 
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5 RESULTAT 
Respondenterna betonar att de ser barnen som kompetenta. Somliga respondenter 
betonar även att de saknar diskussion kring barnsyn på deras förskoleverksamhet. 
Barnsynen i deras förskoleverksamhet kommer till uttryck i deras planering av 
miljön. 

5.1 Pedagogernas syn på barn i förskolan 
Majoriteten ser barn som kompetenta, men vissa av respondenterna lyfter aspekten 
av barnet som god, nyfiken och som har en vilja att utforska sin omgivning. Ungefär 
hälften av respondenterna lyfter att barnen föds nyfiken och har en lust inom sig att 
utforska. Respondent 7 beskriver det på följande sätt: 

När barn börjar på förskolan märker man väldigt tidigt hur de utforskar… först sin närmsta 
omgivning sedan ökar det 

Hon beskriver att det är något hon uppmärksammat speciellt när hon arbetat på 
avdelningar med de minsta barnen, att det finns en nyfikenhet hos barnen.  
Samtliga respondenter betonar dock att de ser barnen som kompetenta. Det 
framkommer även att respondenterna talar kring barnet som kompetent och att de 
utgår från att barn kan. Respondent 3 förklarar sin barnsyn på följande sätt: ”Jag 
försöker se dem som kompetent och att de vill och är nyfikna.”. Respondent 7 
beskriver på grund av att hon ser barnet som kompetent att det också är viktigt att 
skapa en miljö där de får möjlighet att använda sig av sina kompetenser. Respondent 
5 lyfter även att det är viktigt att ta vara på varandras kompetenser och hänvisar till 
sitt arbetslag. Hon menar att de i arbetslaget tar vara på varandras kompetenser och 
jämför det med att barnen ska få ta del av deras kompetenser också. Även respondent 
7 lyfter vikten av att ta vara på varandras kompetenser på följande sätt: ”Alla har 
olika kompetenser och det är viktigt att ta vara på det”. Några av respondenterna 
lyfter även vikten av att stötta och peppa barnen i de olika problem de stöter på. Då 
menar bland annat respondent 2 att det är viktigt att visa barnen att de tror på barnen, 
att de kan. Respondenterna beskriver att de tror på barnen, att de kan och att de 
försöker ge barnen möjlighet att utforska och prova på så mycket som möjligt själva. 
Respondent 2 beskriver på grund av tron på det kompetenta barnet så är det viktigt 
att finnas där och stötta barnet men även peppa dem. Respondent 5 beskriver på 
följande sätt: 

Jag ser barnen som kompetenta och då är det ju viktigt att man tillgodoser deras kompetens 
så att de får… ja … spinna vidare på det och får lust att leka och skapa, allt vad det innebär 
för förskolan 

Hon beskriver här vikten av att ta tillvara på barnens kompetenser, att de får spinna 
vidare och därigenom få lust att skapa. Därför är det av vikt att skapa en sådan miljö 
där de får det menar hon även. Samtliga respondenter påstår att barnsynerna skiljer 
sig åt på förskolan. Respondent 5 uttrycker det på följande sätt:  

Ja, det tror jag. I grunden har vi nog samma med att bemöta alla barn lika och komma till tals 
och trivas och så men just i bemötandet tror jag att vi är olika. Men det beror nog på hur vi är 
som personer, om vi är ivriga eller lugna men grundsynen är nog ganska lika. 

Det ”sitter i väggarna” menar respondent 7 som menar att hon inte stött på någon 
som har en annan barnsyn än sig själv men uttrycker att det finns olika nyanser av 
barnsyn. Hon beskriver samtidigt kan sitta i väggarna ”så här har vi alltid gjort” och 
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att det i så fall kan bli en krock men inte så att det skulle ändra synen på barnen 
menar respondenten.  Respondent 6 beskriver barnsyn på följande sätt:  

Jag tror att vi ser väldigt olika speciellt på vad barn kan och inte kan.. Att det påverkar dem 
tror jag säkert att det gör, fast vi har snarlika men nyanser 

Respondenterna visar på att synen på barn skiljer sig, vissa menar dock att de tror att 
de har väldigt lika men med små nyansskillnader.  

Mitt syfte var även att ta reda på om det påverkar barnen om barnsynerna skiljer sig. 
Respondenterna menar att det påverkar barnen mer eller mindre. Barnen får olika 
möjligheter beroende på hur man ser barnen menar respondent 2. Hon tar upp ett 
exempel vid matbordet och menar om hon låter dem bre sina mackor själva så får 
barnen prova på och lära sig. Samtidigt menar hon att de för eller senare kommer lära 
sig det och att det inte är något avgörande om får göra det själva men att de får lära 
sig det fortare. Respondent 4 menar att det är skillnad mellan respondenterna på hur 
de ser kring vad barn kan och inte kan. Respondent 3 menar om man inte tror på 
barnet så skapar man inte möjligheter för barnen att utvecklas. En av respondenterna 
menar även att barnen kan få svårt att veta vilka regler som gäller när barnsynerna är 
olika på förskolan.  

5.1.1 Diskussion om barnsyn på förskolan 
Några av respondenterna nämner att det borde diskutera mer kring barnsyn. Speciellt 
under höstterminen när det kommer nya barn men även när det kommer nya kollegor 
menar respondent 2. Hon menar även att det skulle vara till nytta att föra en 
diskussion kring barnsyn. Respondenterna som arbetat en längre tid i byggnaden vi 
befann oss i betonar att de haft sådana träffar för längesedan men att de inte har det 
längre, något som de saknar menar både respondent 1 och 2. Respondent 6 menar att 
de diskuterar det på sina arbetsplatsträffar och när de planerar sin verksamhet. Här 
kan konstateras att det ser olika ut kring diskussionerna angående barnsyner från de 
olika avdelningarna och när de används samt att det finns en saknad hos vissa 
respondenter som betonar att det borde diskuteras mer. Respondent 6 kom på sig 
själv på frågan om barnsyn och uttryckte sig på följande sätt:  

Barnen kan men sen när jag läste frågan så tänkte jag... barnsyn om varför de är här och 
varför vi gör som vi gör, där kan jag tänka rätt så mycket. Vi skall uppmuntra dem till att lära 
sig men samtidigt inte tvinga på dem saker som vi tycker är viktiga även om en del är viktigt 
att de lär sig med... sen är de kompetenta och vi måste hjälpa dem att visa det.  

Citatet visar att det är något som borde diskuteras då det är ett brett begrepp och 
finns många tolkningar kring. Vad de vill erbjuda barnen och kan erbjuda. 
Respondent 6 menar längre fram i intervjun att det inte lyfts mycket i verksamheten 
kring barnsynen. Diskussioner kring detta är inget som brukar lyftas om de inte 
själva gör det menar en av respondenterna men påpekar samtidigt att det vore bra att 
ta upp det igen för att det är en viktig del. Respondent 1 betonar att det skulle vara 
positivt om man gjorde det i höststarten eller när man får en ny kollega. 
Respondenterna är ense om att de finns olika barnsyner men att det inte är något som 
de diskuterar särskilt ofta menar vissa. Respondent 6 uttrycker att det är ett vett 
begrepp som borde diskuteras mer och majoriteten av respondenterna tyder på att de 
saknar en diskussion kring barnsyn. 
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5.2 Respondenternas barnsyn kommer till uttryck i 
förskolans miljö 

Miljön är enligt respondenterna en viktig del av verksamheten. Samtliga betonar att 
de planerar sin miljö utefter barnens intresse. De menar också att de sätter barnen i 
fokus när de planerar verksamhet. Respondent 4 beskriver det på följande sätt när vi 
samtalar kring om hon sätter barnen i fokus när hon planerar sin verksamhet: ”Ja det 
gör man ju, man måste utgå från barnen”. Samtliga respondenter betonar att de 
fångar upp barnens intresse när de planerar sin miljö, genom att göra det fångar 
pedagogerna upp barnen. Märker respondenterna att barnen inte har intresse för 
miljöns uppbyggnad ändrar de miljön, vissa pedagoger påvisar även att de tar hjälp 
av barnen och frågar dem vad de skulle vilja ha. På detta sätt blir det även tydligt vart 
intresset ligger hos barnen.  
Respondenterna 5, 6 och 7 berättar om deras arbete inne på deras avdelning, de håller 
på med ett tema om dinosaurier och att de fångat upp barnens intresse och skapat ett 
dinosaurierum men även varit med barnen med att ta reda på saker kring ämnet. De 
frågar ofta barnen för att få tips om vad de skulle vilja ha på sin förskola menar de 
ovan nämna respondenterna. Respondenterna menar att de vinner mycket på att ha 
med barnen, annars får de inte med sig dem berättar dem efter intervjun inne på 
avdelningen. På detta sätt får barnen inflytande i verksamheten. Respondent 7 
understryker även vikten av barnens intresse och menar följande: Det är utefter 
barnen, vad de är intresserade av som vi utgår ifrån. 

Enligt respondenterna ovan kan vi tydligt avläsa att det är utefter barnens intresse 
som miljön skapas. Det är något som varje respondent betonat i intervjuerna och 
beskrivit vikten av det. Respondenterna ovan stryker under vikten av att också fråga 
barnen och göra dem delaktiga.  

I den ovan nämna texten betonar varje respondent att de följer barnens intresse, med 
detta understryker de även att barnens intresse ändras med tiden vilket gör att de 
ändrar sin miljö utefter det. Barnens intresse och miljön är nära sammankopplat. I 
början av höstterminen betonar respondent 1 att de inte vet vart intresset ligger men 
när de fått grepp om det så ändrar de i sin miljö. Respondent 5 och 7 beskriver även 
att hon skulle vilja ha en bestämd grund i miljön som sedan kan ändras med tiden, 
utefter barnens intresse. Respondent 1 betonar dock att de har en grund men att de på 
hösten måste låta det ta tid för att ta reda på barnens intresse och ändra miljön utefter 
det.  Respondent 1 och 5 understryker att de antingen skulle vilja ha eller har en 
grund för hur miljön är uppbyggd men att det ändrar sig efter tidens gång, då de har 
nya barn och inte riktigt vet vart barnens intresse ligger till en början. Respondent 7 
beskriver att hon saknar en fast struktur i miljön och beskriver följande:  

Det är bra att ha en grundstruktur på avdelningen. Det är något jag saknar känner jag… det 
tar väldigt mycket tid att när man skall ställa iordning miljön efter varje sommar utefter 
barnen och under tiden att det ändras och ändras 

Respondent 3 menar att det är viktigt att ändra miljön för att barnen skall utvecklas 
och inte fastna i ett stadie menar hon. Respondent 5 är inne på samma spår och 
förespråkar även att miljön skall skapa lust att leka och skapa. De båda 
respondenterna lyfter att miljön skall vara inbjudande och locka till lek samt att 
barnen ska få nya utmaningar. Detta är även något som respondent 5 beskrivit och 
ifall den situationen uppstår, som den gör ibland så ändrar de miljön betonar 
respondenten. Respondent 2 och 4 menar att det är svårare att skapa en miljö för 
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exempelvis 3-åringar när vi har en avdelning för 1-3åringar. Detta är även något som 
pedagogerna betonar som arbetar på avdelningar där de har varierad ålder. Samtliga 
av dem menar att det är svårt att tillgodose allas åldrar. Några respondenter beskriver 
att det tar tid och energi från verksamheten och påpekar att det vore skönt med en 
grundstruktur i miljön så att det går att ändra utefter barnens intresse på ett smidigare 
sätt. Respondenterna lyfter de olika aspekterna kring den föränderliga miljön och 
lägger vikt vid att det både kan vara problematiskt och tar tid. Några respondenter 
belyser även att det vore bra med att ha en grundstruktur i miljön som pedagogerna 
kunde utgår från när de planerar sin miljö. 
Som ovan nämnt har vissa avdelningar barn i åldrarna 1-3 år och påvisar att det är 
svårt att skapa en miljö med tillgång till material som då passar alla åldrarna på 
barnen. Detta på grund av att de små förstår de lite äldre barnens byggnader. 
Respondent 4 beskriver detta på följande sätt:  

Man försöker att vissa rum är för de lite äldre barnen och vissa där alla barn kan vara. Detta 
för att tillgodose alla barns åldrar och deras önskemål. De äldre barnen får då vara ifred från 
de minsta barnen så att de inte förstör de äldre barnens byggnader samt att de får vara för sig 
själva.  

Pedagog 2 beskriver sin avdelning och deras lösning såhär: ”Pussel och spel måste vi 
tyvärr ha en bit upp annars försöker vi tillgodose byggverksamheten, att man har 
pussel, spel och ”målargrejer” tillgängliga.” Detta är även något som respondent 3 
beskriver då de inte ger barnen en miljö där de kan utforska material så skapar man 
ingen verksamhet där barnen får möjlighet att upptäcka menar hon. Vidare beskriver 
hon: ”Även de små barnen skall få möjlighet till fritt material förutom sådant som 
kan vara farligt, exempelvis saxar.” Respondent 5 menar att de har material som 
både är framme och i förråd och jämför sig med att vara i ett mellanläge med Reggio 
Emilia och de traditionella förskolorna. Material skall vara tillgängligt och synligt 
menar respondent 3, då menar hon att det skapas en lust av att vilja göra saker. 

Det finns en vilja hos respondenterna kring att ha tillgängligt material framme för 
barnen men menar att det är svårt i den varierade åldersindelningen. Deras lösning 
har blivit olika rum för att dela upp barnen för att underlätta för de äldre barnen. 
Medan respondent 5 beskriver att känner sig i ett mellanläge från Reggio Emilia och 
den traditionella förskolan. De tar fram material när barnen frågar dem om det från 
förrådet.  
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultatet och ställs mot tidigare forskning.  

6.1 Diskussionen om barnsyn 
Samtliga respondenter lyfter att de ser barnen som kompetenta. Detta är något som 
Johansson (2003) upplyser och även Bjervås (2003) som menar att majoriteten ser 
barnen som kompetenta, något som resultatet styrker. Reggio Emilias filosofi lyfter 
även det kompetenta barnet och menar att de ser barn som rikt. Genom att se barnen 
som kompetenta menar vissa respondenter att det är viktigt att skapa förutsättningar 
för att barnen får ta tillvara på sin kompetens. Detta genom att finnas där som stöd 
och tro på barnen. Att tro på barnen är något som Palmérus, Pramling och Lindahl 
(1991) understryker och menar att det är viktigt att stötta barnen i deras utveckling 
och sitt utforskande. För att låta barnen utforska och upptäcka krävs det att det finns 
en tanke om att barnen kan samt att de ges den möjligheten (Åberg och Lenz 
Taguchi, 2005).  En av respondenterna lyfter även vikten av att vara en medforskare 
med barnen. Detta kan jämföras med Holmstedt Lothigius (1997) tre dimensioner av 
samspel. Engagemang var en av dem som benämns och innefattar att det finns ett 
engagemang från pedagogen och en vilja av vad barnet gör. En av Johansson (2003) 
dimension av att se på barn kan jämföras med en av hennes aspekter som hon 
betonar Barn är medmänniskor. Den dimensionen innebär att det finns en vilja hos 
pedagogerna att engagera sig och resonerar med barnet.  
Om det diskuteras mycket kring barnsyn är det skilda uppfattningar om mellan 
respondenterna. Precis som Sommer (2005), Bjervås (2003) och Lenz Taguchi 
beskriver så har vi olika barnsyner på grund av tidigare erfarenheter och den bild vi 
själva har av vad ett barn är och behöver. Vissa respondenter betonar att de saknar en 
diskussion kring barnsyn, att de haft det för längesedan men att de saknar det. Andra 
respondenter menar att det diskuteras under deras planeringar. Något som är 
gemensamt för respondenterna är dock att det borde diskuteras mer på grund av att 
det är brett begrepp utan en direkt definition. Att det är något som borde diskuteras är 
något som Lenz Taguchi (2005) understryker. Han menar att det är av vikt för att få 
en diskussion om sin egen barnsyn och verksamhetens. I diskussioner kan även 
skillnader och likheter uppstå, vilket i sin tur kan leda till en motivation till 
förändringar menar Lenz Taguchi (2005). Samtliga respondenter menade också att 
det finns skilda barnsyner på förskolan, men att vissa tror att de är snarlika. 
Respondent 5 menar att det är ett vitt begrepp som borde diskuteras mer och även om 
det är skilda barnsyner att det kunde vara bra att diskutera gemensamma mål och hur 
de skall uppnås. Att föra en diskussion kring barnsyn anser Lenz Taguchi (2005) 
kunna driva pedagogiken framåt. Vissa respondenter menar även att det borde 
diskuteras på höstterminen eller när de får en ny kollega. Respondent 6 visar tydligt i 
sitt citat som kan ge olika tolkningar kring vad barnsyn är eller om respondenten 
kanske till och med har flera barnsyner. Om så är fallet att respondent har flera 
barnsyner och de andra respondenterna också har det, finns en stor utsträckning av 
barnsyn och på så sätt borde ett större behov av att diskutera barnsyn finnas. Sommar 
(2005) betonar också att det kan bli svårt att se dagens barn om man fastnat i ett 
gammalt filter. Dahlberg (2002) understryker att det är lätt att fastna i mönster som 
pedagogerna egentligen inte vill ta efter. Båda författarna menar att det är lätt att 
fastna i ett filter eller mönster. Om det än bra eller dåliga mönster är av vikt att bli 
medveten om, vilken barnsyn som råder och som respondent 5 betonade att 



18 
 

 

gemensamma mål är av fördel i och med att barnsynerna är olika. Dahlberg (2002) 
menar att det är lätt att fastna i gamla mönster, detta är även något som kan liknas 
med respondent 7 som betonade att det lätt fastnar i väggarna och menar ”så har vi 
alltid gjort”. För att komma ifrån detta krävs en vidare diskussion kring barnsyn. 
Båda författarna uttrycker barnsyn som att det vore något som inte är föränderligt 
eller situationsrelaterat. Tolkningen av respondenterna är att de olika barnsynerna är 
att de ändras i olika situationer. 
Den barnsyn som råder i verksamheten är varierande och finns i bred utsträckning. 
Detta i sin tur visar att det påverkar barnen, beroende på den barnsyn som råder. Att 
avläsa i resultatet så kan inget garanterat svar ges om det påverkar dem positivt eller 
negativt uppvisas enligt respondenterna. Åberg och Lenz Taguchi (2005) 
understryker dock att barn ges olika möjligheter utefter hur pedagoger ses på barn. 
Däremot framkommer det om pedagogerna tror på barnet ges barnen fler möjligheter 
till att få prova på och testa själva som i sin tur kan ge möjlighet för barnen att lära 
sig. Pramling Samuelsson (2006) menar om man ser barn som kompetenta så ges fler 
möjligheter för barnen. Detta kan även ske när pedagogerna peppar barnen och tror 
på dem, finns tanken om att de kan och då ges fler möjligheter, något som även 
Åberg och Lenz Taguchi påpekar. En annan respondent beskriver om man inte tror 
på barnet så menar hon att man inte skapar en sådan miljö som ger barnen möjlighet 
och verksamhet som gör att barnen kan utforska och leka i. Respondent 2 menar på 
grund av de olika barnsynerna som råder ges olika chanser till barnet att utveckla sig. 
Båda respondenternas svar kan sättas i relation till det Pramling Samuelsson (2006) 
och Johansson (2003) beskriver. Författarna menar att har man synen på att barnen 
kan så skapas en annan verksamhet än pedagogerna inte tror på dem. Pramling 
Samuelsson understryker också att det synsätt som pedagogerna har kan vara 
avgörande för hur de bemöter barnen. Likaså på vilket sätt som pedagogerna 
försöker förstå barnen. Några respondentern menar att det gäller att ta tillvara vara på 
vad barnen kan och se vad de olika barnen behöver. Detta i sin tur kan då påverka 
vilka möjligheter man ger barnen. På så sätt kan pedagogernas barnsyn påverka 
lärandet hos barnen. De olika barnsynerna påverkar barnen menar respondenterna. 
Björklid (2005) menar att beroende på hur pedagogerna ser på barnen ges olika 
möjligheter till vad pedagogerna erbjuder dem och får möjlighet till, något som även 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) understryker.  
Kennedy (2009) betonar om barn ses i behov av något så ger vi barnen svar på saker 
och ting istället för att vi skapar möjlighet för barnen som upptäckande och nyfikna. 
Hon menar att beroende på om pedagoger ser barnen som i behov av något eller stöd. 
Detta i sin tur kan ge möjligheter respektive begränsningar för vad barnen ges och 
inte beroende på barnsyn. På detta sätt kan det bli konsekvenser eller begränsningar 
för vilka möjligheter vi ger barnen (Kennedy, 2009). Även Corsaro (1987), James & 
Prout (1990) belyser även hur vi möter barnen beror på hur vi ser dem och utefter det 
vilka förutsättningar vi ger dem. Ser vi barn som Human becoming ses barn utefter 
sin ålder, vad de bör kunna eller utefter vissa psykologiska utvecklingssteg. Om 
pedagoger istället ser barn som Human beings menas det att barn blir i sammanhang 
och pedagogerna utgår från individernas kunnande och utmanar dem utefter det. I 
intervjun med respondenterna lyfts att de tar vara på barns kompetenser och ser ett 
värde i det. Detta kan jämföras med Human beings. Från respondenterna kan även 
jämföras med att de försöker förstå barnen och följa deras intresse, vilket också kan 
relateras till Barn är medmänniskor (Johansson, 2003). Vissa respondenter menar 
även att barnen föds som nyfikna och har en nyfikenhet av att utforska sin miljö. 
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Detta är något som Fröbel, Montessori och Rousseau framhäver, att de är nyfikna 
och har en vilja om att utforska omgivningen. Key som också ser barnet som nyfiket 
menar att barnet söker i sin omgivning för att finna svar (Simmons – Christenson, 
1981). Detta kan jämföras med att Reggio Emilias filosofi om att barn söker efter 
kunskap (Lenz Taguchi, 1999). Respondenterna och filosoferna understryker vikten 
av att de har en vilja av att utforska och att det är viktigt att ge barnen en sådan miljö 
för att de ska få möjlighet att göra det.  

6.2 Förskolans miljö 
Samtliga respondenter sätter barnen i fokus när de planerar sin miljö. De beskriver 
även vikten av att följa barnens intresse för att locka deras intresse. Att ta vara på 
barns intresse anser Pramling Samuelsson vara av vikt. Björklid (2005) belyser också 
att barnen skall kunna inspireras av miljön och vara intresseväckande. Hon menar 
om inte miljön är det vill inte barnen utforska och upptäcka. Montessoris teori är 
bland annat att barnen har en drivkraft inom sig att utforska omgivningen och 
försöka förstå den. Detta kan jämföras med respondenterna som menar att de ska 
skapa en miljö för barnen där barnen har lust att skapa och leka. För att fånga 
barnens intresse, som även ändras under tiden, så är det av vikt att ha en föränderlig 
miljö. Vissa respondenter lyfter även vikten om de inte fångar barnens intresse i 
miljön måste de förändra miljön för att locka till lek och utforskande. Leken är något 
som är av betydelse menade Fröbel (Simmons – Christensson). Genom leken kom 
barnets inre väsen till uttryck menade han (Simmons – Christensson). Kennedy 
(2009) menar att miljön både kan ge möjligheter men även begränsningar, något som 
även Björklid (2005) påstår. Författarna anser att de kan begränsa barnen genom att 
utforska omgivningen om barnen inte får möjlighet till det eller lockas till att göra 
det. Björklid (2005) menar att miljön inte bara betonar vad man kan göra där utan att 
det även finns ett ”vi”. Respondenterna lyfter även att miljön skall locka till samspel 
och precis som Björklid (2005) beskriver att de ska signalera ett ”vi” i miljön för 
barnen, miljön skall även skapa ett möte mellan barnen menar Björklid (2005). Även 
Holmstedt och Lothigius (1997) lyfter vikten av samspel, precis som vissa av 
respondenterna betonade. De menade i sin planering av miljön att de ska skapa 
möten mellan barnen. Detta är något som även Projekt Zero (2006) lyfter och inom 
Reggio Emilia kallas det för torg, där olika möten skall ske mellan barnen. 
Montessori menar även att barn har ett starkt behov av att försöka förstå andra 
människor. När respondenterna planerar möten i miljön kan respondenterna resonera 
som Montessori aspekt kring att barn har en lust inom sig att försöka förstå andra i 
sin omgivning. I planeringen av miljön kan då leda till att det blir ett samspel mellan 
barnen om en sådan miljö skapas. 

Vissa respondenter lyfter vikten av att göra barnen delaktiga i planeringen av miljön. 
Respondenterna frågar barnen om det är något de saknar i miljön eller om det är 
något de skulle vilja ändra på. Respondent 5 berättar att de vill veta och ta reda på 
vad barnen vill. Johansson och Sandvik (2009) lyfter aspekten med att låta barnen 
vara med och menar att det är ett sätt att vara en del av gemenkapen, på så sätt blir 
det delaktiga och kan påverka sin vardag, även Cold (2001) understryker vikten av 
barns delaktighet. Att sätta barnen i centrum är något som Reggio Emilias filosofi 
stryker under, att de formar sin miljö utefter barnen. Genom att lyssna på barnen och 
ta tillvara på det barnen uttrycker (Åberg och Lenz Taguchi, 2005) är av vikt. 
Kennedy (2009) menar dock att pedagogerna kan ha ett synsätt på barn som är i 
behov av något och att vi pedagoger då finns där med rätta svar och ger dem svar 
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serverade, något som även kan visa sig i miljön. Även Corsaro (1987) och James & 
Prout (1990) beskriver två olika sätt att se på barn, antingen att de är i behov av 
något eller att de är en del av livsvärlden och utforskar för att få svar. 
Respondenterna kan relateras till det sistnämna synsättet, Human beings. I miljön 
kan pedagogerna erbjuda en nyfikenhet för barnen att upptäcka och uppsöka svar 
själva samt ge dem möjligheter till att fantisera. Ett exempel kan vara den fria 
tillgången på material som kan leda till att barnen gör det som faller dem in. Att ha 
fri tillgången på material är något som respondenterna lyfter. De respondenter som 
arbetar på en avdelning med barn i blandande åldrar menar att det kan vara svårt att 
planera sin miljö som gynnar alla åldrar. Deras lösningar har vart att skapa speciella 
rum där de större barnen får vara ifred med sitt skapande. Respondenterna menar 
även att det är svårt att ha material tillgängligt för de minsta barnen, dels på grund av 
faran för vissa material som de kan skada sig på men även då de förstör de större 
barnens sparade byggen och att de river ner pussel samt spel menar respondent 2. 
Montessori menar att material som finns tillgänglig skall vara av intresse så att 
barnen vill upptäcka och skapa en vilja hos barnen att de ska användas (Polk Lilard 
1995). Björklid (2005) förespråkar även att material bör finnas tillgängligt för 
barnen. En annan viktig aspekt som hon lyfter är att materialet skall finnas 
tillgängligt så att barnen slipper fråga om hjälp. Både respondenterna och Björklid 
(2005) visar på att det finns en tanke om att de skall finnas tillgängligt material för 
barnen. Enligt Björklid (2005) ska alla barn oavsett ålder ha tillgänglighet till 
materialet. Inom Reggio Emilia så ses miljön som en tredje pedagog där bland annat 
materialet är tillgängligt för alla barn. Det kan visa på en skillnad att de inom Reggio 
Emilia lyfter att barn får fri tillgång men att respondenterna på denna verksamhet 
inte har det fullt ut men har en tanke om det. Detta kan då relateras till att de vuxna 
vet bättre om vad barn klarar och inte. Respondenterna resonerar kring när de 
planerar kring i planerandet av miljön att ha tillgänglighet till material men menar att 
det är svårt. 

6.3 Sammanfattning av diskussion 
Respondenterna beskriver att de ser barnen som kompetenta, det är något som alla 
betonar. Detta är även något som Bjervås (2003) understryker och menar att det är ett 
begrepp som använts flitigt ute på förskolorna. Hon menar också att det används 
flitigt men ifrågasätter det också vad det är vi menar med det kompetenta barnet. 
Barnsyn är inte något som har en betydelse utan beroende på vem som tillfrågas får 
vi olika svar menar Sommer (2005). Barnsynen som respondenterna har påverkar 
barnen mer eller mindre. Det visar sig att beroende på vilken barnsyn som finns så 
ges olika möjligheter till att få prova på olika saker. En del respondenter ser även 
barnen som nyfikna individer som har en lust att utforska och upptäcka 
omgivningen. Detta i sin tur gör att respondenterna vill ge barnen en miljö som 
lockar till lek och utforskande. För att barnen ska få ta tillvara på sina kompetenser 
menar respondenterna att det är av vikt att utforma miljön så de får möjlighet till det. 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) förespråkar också att miljön skall locka till lek och 
kreativitet. Vissa respondenter lyfter vikten av att pusha barnen och genom det visa 
att de tror på att barnen kan. Tror respondenterna på att barnen kan menar dem att de 
ges fler möjligheter för barnen. Respondenterna menar även att barnsyn är något som 
borde diskuteras mer, både på grund av att det är ett vett begrepp men även att det 
vore till fördel att diskutera när det börjar en ny kollega. Vissa respondenter lyfter 
vikten av att fråga barnen för att finna svar på det och vikten av att göra barnen 
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delaktiga. Att göra barnen delaktiga är även något som Cold (2001) förespråkar. 
Samtliga respondenter lyfter vikten av att ha en föränderlig miljö, detta på grund av 
att barns intresse ändras och för att inte fastna i ett stadie. De respondenter som 
arbetar på avdelningar med barn i varierade åldrar menar att det är svårt att skapa en 
miljö som tillfredsställer alla barnen. Fritt material är även något som betonas, en 
vilja om att kunna ha fri tillgång till material men som också kan vara svårt när det är 
blandad ålder. 

6.4 Fortsatt forskning 
Framtida forskning kan innefatta kompetensutvecklingar på förskolorna. Att hålla 
verksamheten uppdaterad om de olika filosofierna som råder i tiden och samtidigt 
ifrågasätta dem med fördelar och nackdelar. Samtidigt som de skulle hållas en 
diskussion kring det med jämna mellanrum. En diskussion kring vad pedagogerna i 
arbetslaget vill uppnå och hur de ska ge barnen möjlighet till det. Som Sommer 
(2005) betonade så är det lätt att fastna i vissa mönster och se svart på vitt kring vissa 
aspekter. Därför bör det vara av vikt att ifrågasätta detta. Genom att ha olika 
kompetensutbildningar kan ett intresse kring barnsyn växa och att det då blir lättare 
att bryta gamla mönster. Ett annat sätt att forska vidare på detta skulle vara att 
observera och intervjua, för att jämföra om intervjuerna styrker observationerna. 
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Missivbrev 
Mitt namn är Marie Fager, jag studerar till förskollärare på Linnéuniversitetet i 
Kalmar. Jag läser nu min sista termin och skriver mitt examensarbete som handlar 
om pedagogernas barnsyn. Syftet med studien är få en förståelse kring hur barnsynen 
ser ut i verksamheten, om de skiljer sig eller och om detta i så fall påverkar barnen. 
  

Mitt val av ämne grundar sig i att jag har varit ute på olika förskolor och upplevt 
vissa skillnader kring pedagogernas barnsyn. Därför vill jag nu undersöka detta 
närmre och se vad det kan få för påverkan hos barnen. 
Metoden som jag valt att använda mig av för att få svar på mina frågor är att använda 
mig av kvalitativa intervjuer 
Intervjuerna kommer att spelas in och vara i ca 15-20 minuter.  

 
Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer är det viktigt och nödvändigt både 
som individ och för samhället att en forskning sker. Genom detta använder jag mig 
av relevanta frågor. Vetenskapsrådets har även forskningsetiska krav som jag 
kommer att följa. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt samtyckeskravet är det frivilligt 
att delta i intervjun och den kan när som helst avbrytas om du känner för det.  
Resultatet som samlats in kommer enbart att användas i forskningssyfte, vilket 
kommer att leda till att nyttjandekravet uppfylls.  
 

Har ni några frågor är ni välkomna att ställa dem till mig. Jag nås via mobilnumret 
och epost adressen nedan. 

 
Med vänliga hälsningar  

 
Marie   

 
Mob: 0730-91**** 
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Intervjumall 
 

Vad har du för utbildning och när tog du examen? 
 

Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten?  
 

Berätta för mig vilken barnsyn du har?  Hur ser du på barn? 
 

Hur ser diskussionerna kring barnsyn ut på din förskola? 
 

Hur utformas den pedagogiska miljön på din avdelning?  
 

Hur förhåller du dig till era barn, bemöter du alla barn lika? 
 

Tror du att de finns olika barnsynerna på förskolan? 
- Om ja, tror du att det kan påverka barnen, i så fall hur? 

 
Sätter du barnen i fokus när ni planerar er verksamhet, kan du ge några exempel? 

 
Vad har du för människosyn? 

- Hur förhåller du dig till din människosyn i verksamheten? 
 

Jag har inga fler frågor att ställa, har du något som du vill tillägga? 
 

 
 

 


