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I 

 

Abstrakt 

Att ge utrymme för barns egna planer - En kvalitativ intervjustudie bland förskollärare av 

Elin Andersson och Tina Stenberg (2010) Examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet, 

Sverige.  

 

Syftet med denna studie var att studera hur förskollärare organiserar verksamheten för att ge 

utrymme till barns egna planer. För att forska kring detta utgick studien från ett kvalitativt 

perspektiv och metoden var enskilda intervjuer med 4 förskollärare. Studien hade en 

fenomenografisk ansats. Kopplat till vår undersökning har vi använt oss av läroplanen för 

förskolan och litteraturstudier. Resultatet visar att förskollärarna uppfattar att barns lär sig 

genom socialt samspel, genom att göra samt när lärande är lustfyllt och meningsfullt där 

förskollärarnas roll i lärande är att vara handledare, medforskare, tillåtande och 

möjliggörande.  

 

Förskollärarna i studien definierar barns egna planer som att få tid att göra vad man vill och få 

tid till lek. För att ge utrymme för barns egna planer organiserar förskollärarna verksamheten 

genom tre olika metoder: ge tid för frilek, flexibilitet i arbetet med barn och planerade 

aktiviteter för att fånga barns intressen och planer. Förskollärarna bemöter barnen genom att 

hjälpa dem att genomföra sina planer, genom att inte säga nej och inte avbryta. Resultatet 

visar även att förskollärarna beskrev en rad svårigheter i att ge utrymme för barns egna planer. 

Dessa var främst: sitt egna förhållningssätt gentemot barns planer, lokaler som begränsar, 

brist på gemensamt synsätt i arbetslaget och rutiner som styr verksamheten.  

 

 

Nyckelord: Lärande, barns egna planer, inflytande, förskollärare, fenomenografi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Förord 

Att skriva vår C-uppsats har varit en spännande resa som vi sent lär glömma. På resan har vi 

haft stöd av ett flertal personer som vi inte hade kunnat klara oss utan. Först och främst vill vi 

tacka de förskollärare som deltog i studien. Tack för ett visat intresse i vår studie och tack för 

de lärorika och trevliga intervjuerna vi fick göra med Er ute på era arbetsplatser.  

Vi vill även tacka vår handledare Gretha Wikgren, tack för ditt engagemang och din 

noggrannhet. Vi uppskattar den tid du lagt ner på att vara vårt stöd under denna process. 

Vidare vill vi tacka Göran Hedberg som varit till stor språklig hjälp under vårt arbete.  

 

Under vår utbildning har vi haft två pedagogförebilder som vi har haft mycket nytta av. Dessa 

två är våra mammor som båda är förskollärare som vi haft stor hjälp av i samtal och 

reflektion. Därför vill vi även tacka er för all hjälp. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra sambons som tålmodigt stått ut med tidiga mornar och 

långa diskussioner kring vårt arbete under den period vi skrivit denna C-uppsats.   

 

Luleå 2010  

Elin Andersson och Tina Stenberg 
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1 Inledning 
Under vår utbildning till förskollärare har vi varit ute på flera olika förskolor och 

förskoleklasser och mött barn och pedagoger. Redan från början har vi båda haft ett stort 

intresse för hur vår barnsyn och vårt förhållningssätt påverkar barnens vistelse i förskolan. 

När vi varit ute på praktik har vi upplevt att det finns en rad situationer där man som pedagog 

handlar utifrån rutiner och vana. Dessa rutiner och vanor är något vi ständigt återkommit till i 

våra funderingar. Under vår utbildning har vi dessutom fått insyn i hur otroligt kompetenta 

barn är och hur viktigt deras inflytande är. Hur kan vi som förskollärare ge utrymme för barns 

egna planer? Och hur gör förskollärare för att skapa dessa möjligheter för barnen? 

 

Flera pedagoger vi mött under våra år på utbildningen har uttryckt att de i sin verksamhet vill 

jobba utifrån barns egna planer. Som en följd av detta har man på flera förskolor tagit bort till 

exempel morgonsamlingen eller liknande pedagogstyrda aktiviteter för att ge plats till barns 

egna planer. Samtidigt har pedagoger ute på praktikplatserna beskrivit att barnens intressen 

inte riktigt får plats i verksamheten. Personligen har vi båda ofta varit i situationer när vi 

önskade att vi slapp att säga nej. Många gånger har vi motvilligt sagt ”nej vi hinner inte måla 

just nu.”, ”nu får ni avbryta ert legobygge” eller ”nej vi får inte ta ut vatten, det blir så kallt”.  

  

Vi har ofta önskat att verksamheten kunde vara lite mer lyhörd för barns egna planer och 

intressen, samtidigt som vi upplever att det finns en vilja att låta barnens initiativ forma 

arbetet i förskolan. Viljan att ta till vara på barnens initiativ och att utgå från barnen stämmer 

därför inte alltid överens med hur dagen faktiskt ser ut i förskolan. Vi menar inte att det finns 

ett problem kopplat till vissa pedagoger utan att detta är något som genomsyrar förskolan i 

stort. En utredning av utbildningsdepartementet (Ds:2003:46) pekar på att det i större 

utsträckning bör finnas en utgångspunkt i barnens intresse i planeringen i förskolor än vad 

studier har visat att det är. Personligen har vi också upplevt att det kan vara svårt att inte 

hamna i situationer som är pedagogstyrda och att låta barns intresse genomsyra verksamheten. 

 

I denna studie avser vi att studera hur förskollärare organiserar verksamheten för att ge 

utrymme till barn egna planer. Vår definition av ” barns egna planer” är vad barnet gör och 

vad barnet vill göra, som intressen och utforskande. Barns egna planer tycker vi stämmer 

överens med den definition som kan tillskrivas andra begrepp i samtal om barn, till exempel 

barn inflytande eller barns initiativ. Därför anser vi att dessa två begrepp är viktiga punkter i 

samtalet om barns egna planer.   

 

Genom att lyfta fram olika förskollärares uppfattningar kan vi bli inspirerade att reflektera 

över vårt eget sätt att organisera verksamheten för att ge utrymme för barns egna planer. Vi 

hoppas att vi även kan väcka tankar kring hur vi som förskollärare kan jobba mot läroplanens 

mål om barns egna planer och vad vi kan lära oss av andras erfarenheter.    

 

 



2 

 

1.1 Arbetsfördelning 

Under arbetet med examensarbetet har vi tagit lika stort ansvar för arbetet och innehållet. Vi 

har gemensamt sökt och bearbetat litteraturen som vi upplevt som relevant för vår bakgrund 

och vårt arbete. Tillsammans har vi sökt litteratur som vi sedan läst enskilt. Litteraturen 

delades upp slumpmässigt eller utifrån intresse. Efter litteraturläsningen tog vi tillsammans 

ställning för vilken litteratur som var relevant för vårt arbete. All litteratur som vi upplevt 

viktig eller intressant har vi sedan båda tagit del av, samt haft gemensamma litteratursamtal. 

När det gäller skrivandet av examensarbetet har vi båda haft ett lika stort ansvar. Texten har 

skrivits både tillsammans och enskilt och oavsett hur vi har arbetat med texten har vi alltid 

bearbetat och färdigställt texten tillsammans. På så vis anser vi oss lika ansvariga för alla 

inslag i arbetet.    

2 Syfte 
Vårt syfte är att studera hur förskollärare organiserar verksamheten för att ge utrymme till 

barn egna planer.  

 

Forskningsfrågor: 

 Hur uppfattar förskollärare att barn lär? 

 Hur definierar förskollärare barns egna planer? 

 Hur organiserar förskollärare verksamheten för att ge utrymme för barns egna planer? 
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3 Bakgrund 
I vår litteraturgenomgång kommer vi att behandla ämnen som vi anser är viktiga för vår studie 

och de kommer att presenteras i följande rubriker: Förskolans utveckling, barns inflytande, 

barnsyn, pedagogiska verksamhetens påverkan på barns egna planer, lekens betydelse för 

lärande, utvecklingspedagogiken och avslutningsvis beskriver vi fenomenografin som vi valt 

som teoretisk forskningsansats i vårt arbete.  

3.1 Förskolans utveckling  

Under de senaste decennierna har förskolans pedagogiska roll blivit allt viktigare. Barns 

utveckling och lärande har blivit mer uppmärksammat (SOU 1997:157). Enligt Skolverket 

(2010) beskrivs barndomen som period i livet som genomgått stora förändringar som ett 

resultat av den samhällsförändringen som skett. Några viktiga faktorer till 

samhällsförändringen är globalisering, migration och informationsteknologins framväxt. I de 

nordiska länderna med en hög välfärd har detta resulterat i en förändring för barndomen och 

de aktörer som spelar roll i barndomen. Från att större delen av uppväxten skett i familjen har 

idag barndomen förändrats. Barn tillbringar nu större delen av sin uppväxt utanför familjen, 

olika institutionella sammanhang är nu dominerande i barns liv. Samhället har på så sätt trätt 

in och tagit ett socialt och pedagogiskt ansvar över barndomen. Detta gör att ett större ansvar 

för barns omsorg, fostran och utbildning lämnats över till förskolan och skolan. Vidare skriver 

författarna i rapporten att drygt 80 procent av alla barn idag i Sverige mellan åldern 1-5 år 

vistas på förskolan.  

 

1 juli 1996 överfördes ansvaret för den centrala administrationen för barnomsorgen från 

Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. 1998 trädde förskolans första läroplan i 

kraft. Läroplanen för förskolan (Läroplan för förskolan, 1998) är nära sammanlänkad till den 

obligatoriska skolans läroplan och tillsammans har de en gemensam syn på kunskap, 

utveckling och lärande.  I och med införandet av läroplanen i förskolan fick förskolan ett 

förstärkt pedagogiskt uppdrag. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) anser att 

införandet av en nationell läroplan bidragit till att verksamheten fått en större bredd 

innehållsmässigt och att det samtidigt ställt nya krav på lärare att arbeta målrelaterat. 

I Sverige utgår förskolans läroplan från att barn lär sig och utvecklas i alla sammanhang – inte 

endast vid speciella tillfällen. Läroplanen för förskolan bygger på en modell som 

internationellt kallas för ”educare”. Denna modell bygger på att man förenar omsorg och 

pedagogik i förskolans verksamhet. I Läroplanen för förskolan står det exempelvis att 

förskolan ska ”erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet (Lpfö 98, s.4).” 

Ett led i reformen med att skapa förskolans läroplan (Lpfö 98) är att läroplanen blev bindande 

för alla förskolor. Reformen ska på så sätt syfta till en kvalitetshöjning i såväl förskola som 

skola. Reformen för förskolan har dubbla syften; att förskolan ska förändras men samtidigt 

behålla sin särart. Detta får konsekvenser för hur verksamheten utformas och innebär att 

omsorg och pedagogik förenas i den vardagliga praktiken.  

Skolverket (2004) redovisar i sin rapport den första nationella utvärderingen av förskolan 

efter reformen och läroplanens införande. Det övergripande syftet med rapporten var att 

belysa hur förskolan utvecklats efter reformen och studera reformens betydelse för denna 

utveckling. Utvärderingen visar att förskolan befinner sig en brytningstid mellan gamla 

traditioner och nya krav. På relativt många förskolor finns en ökad medvetenhet om uppdraget 
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och hur det kan genomföras. Det finns även tecken på större flexibilitet i sättet att planera och 

använda lokalerna, samt en ökad strävan att utgå från barnens initiativ och intressen.  

3.2 Barns inflytande 

Barns inflytande är viktigt av många skäl; framför allt för att barns inflytande är en 

grundläggande mänsklig rättighet. I FN:s barnkonvention står det att alla barn har rätt att göra 

sin röst hörd och att få sin åsikt beaktad. Detta innebär att vuxna har en skyldighet att lyssna 

till barnet och dessutom se till att deras åsikter och tankar får inflytande (FN:s 

Barnkonvention, 1989). 

 

I den nya skollagen (Ds 2009:25) formuleras tydligt att barn ska ha möjlighet att uttrycka sig i 

alla frågor som rör dem. Barnets åsikter skall tas tillvara på och med barnets ålder och 

mognad ska barnets inflytande öka. 

Enligt läroplan för förskolan ska barnen aktivt delta i beslut som rör den pedagogiska miljöns 

utformning. Barnen skall ha möjlighet att välja mellan olika aktiviteter och material. 

Förskolans roll är bland annat att fostra demokratiska medborgare. Förskolan har dessutom 

som uppgift att ta vara på barnens nyfikenhet, lust, intresse och undran (Läroplan för 

förskolan, 1998). Utbildningsdepartementet tillsatte 2003 en arbetsgrupp vars uppgift var att 

utreda möjligheterna att öka barn- och elevinflytandet. Arbetsgruppen pekar på att det viktigt att 

börja redan i förskoleåldern med arbetet att fostra demokratiska medborgare. Därför behöver 

barn få inflytande genom att kunna påverka sin egna situation och dessutom kunna påverka 

verksamhetens innehåll. Vidare anser arbetsgruppen att pedagoger har ett ansvar att bygga 

verksamheten genom att utgå från barnen. Arbetsgruppen fann att förskolor med hög kvalitet 

till högre utsträckning låter barnens röster bli hörda än vad man gör på förskolor med låg 

kvalitet. Arbetsgruppen kom även fram till att förskolan generellt låter barnens röster bli 

hörda mer sällan än vad de har rätt till. Slutsatsen arbetsgruppen drar är att barns intresse och 

att barns intresse i större utsträckning bör vara utgångspunkt för planeringen i förskolor (Ds 

2003:46). 

Bae (2009) har gjort en studie om hur barns rätt till delaktighet visar sig i den dagliga 

interaktionen i förskolan. Författaren menar att de nordiska länderna har en tradition att 

förskolans och skolans uppgift är att fostra barnen till demokratiska medborgare. Enligt FN:s 

barnkonvention och läroplanerna i flera länder, bland annat de nordiska, lyfts barnens rätt till 

delaktighet och inflytande fram. Men hur förverkligas dessa möjligheter i vardagen? Enligt 

Bae kan ett problem vara om man som pedagog inte reflekterar över vad demokrati i 

förskolan innebär eftersom demokrati kan förstås på olika sätt. Bae beskriver att det finns en 

risk att det demokratiska arbetssättet begränsas till särskilda stunder, genom att endast ta form 

i möten, val och stunder för frilek. Detta påverkar hur pedagoger ger utrymme för barns 

delaktighet. Då får barnen inflytande under en begränsad del av sin tid i förskolan, istället för 

att det demokratiska förhållningssättet ska genomsyra all verksamhet i förskolan. Det medför 

även en risk att barnen förstår demokrati på ett felaktigt sätt anser Bae.  

 

Bae (2009) pekar även på att leken lätt kan underskattas i förskolan. Pedagoger fokuserar ofta 

på gemensamma aktiviteter, regler och rutiner och då kan det lekfulla försvinna i bakgrunden 

när det gäller arbetet i förskolan. Då begränsas dessutom barnens egna möjligheter till 

påverkan av verksamheten. Leken beskrivs ofta som barns möjlighet till fritt skapande och 

tänkande. Med ett mer lekfullt arbetssätt kan man på så vis skapa en mer öppen atmosfär i 

förskolan. Genom gemensam reflektion och diskussion anser Bae att man som pedagog kan 

fånga och sedan förändra sitt sätt att bemöta barn. När Bae undersökte när barn hade 
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inflytande i verksamheten fann hon några aspekter i pedagogens förhållningssätt som gynnade 

barnens delaktighet. Dessa är: Att följa upp barns initiativ, vara lyhörd mot barns känslor och 

tankar, behålla ett lekfullt förhållningssätt samt kunna skifta perspektiv i arbetet med barnen. 

Bae hävdar att om pedagogen lyckas ta barnets perspektiv så ökar barnets möjlighet till 

inflytande.  

3.3 Barnsyn  

Vi människor har en bild av vilka barn är, hur de lär sig och utvecklas och utifrån vårt sätt att 

se på barnen erbjuder vi dem utvecklingsmöjligheter utifrån våra idéer, det vill säga vår 

barnsyn. Den diskurs som är styrande idag är att barnet är ett kompentent, aktivt och 

kunskapssökande barn. Barnet ses som en medkonstruktör av sin kunskap (Tullgren, 2004). 

 

Johansson (2003) hävdar att pedagogers syn på barnet som person är en viktig fråga. 

Beroende på vilken barnsyn en pedagog har påverkar det hur pedagogen bemöter och visar 

omsorg för barnet. Barnsyn har inte bara att göra med vilken människosyn man har, utan det 

handlar även om den vuxnes inställning till barnets förmågor, behov och önskningar. 

Johansson beskriver att det är viktigt att uppmärksamma hur man bemöter ett barn. Enligt 

barnkonventionen är barn sårbara personer med rättigheter (FN:s Barnkonvention, 1989). 

Johansson belyser att den barnsyn som beskrivs i barnkonventionen syftar till att pedagoger 

ska lyssna på barnet, och samtidigt är barnet någon som behöver beskydd av den vuxne. 

Därför är det viktigt att beskyddet av barnet inte innebär att man som pedagog inte låter 

barnets röst bli hörd. För att uppmärksamma sin egen barnsyn som pedagog är reflektion är ett 

viktigt verktyg för att få fatt på sitt eget sätt att tänka om och bemöta barn. 

  

I en undersökning som Johansson (2003) gjort om pedagogers barnsyn framkommer stora 

skillnader på hur barnsyn kan yttra sig. Johansson fann tre teman: Barn är medmänniskor, 

Vuxna vet bättre, Barn är irrationella. Resultatet visade även att en stor del av pedagogerna 

visar stor respekt för barnet, de har en barnsyn som visar att barnen är meningsskapande 

individer och pedagogerna drivs av ett intresse att förstå sig på barnets intentioner. Barnen 

bemöts oftast utifrån att de har viktiga tankar, men det är inte alltid som pedagogerna förstår 

eller följer barnens tankar och intentioner. Vidare beskrivs pedagogerna sträva efter att utgå 

från barnens bästa, men då är frågan vad det bästa för barnet är. Beroende på vilken barnsyn 

pedagogen har kan detta se lite olika ut.   

 

Hensvold (2003) har studerat hur förskollärare fyra år efter deras examen erfar det 

pedagogiska arbetet. Resultatet visar på olika teman och utgör en gestaltning av 

förskollärarnas barnsyn. I förskollärarnas berättelser fann hon två teman som hon benämner, 

att utgå från barns livsvärld och tilltron till barnet. Dessa två teman återkom som en röd tråd i 

de flesta av förskollärarnas berättelser. Hensvold fann att även om barnsynen inte uttalades 

rakt ut så fanns den som ett tyst budskap i förskollärarnas sätt att prata om barn och den 

pedagogiska verksamheten. Att utgå från barns livsvärld innebär enligt Hensvold att lyssna 

ordentligt på barnet, ha barnets tankar och intressen som utgångspunkt för arbetet, att låta 

barnen få göra egna val och att förskolläraren följer dessa val. Att ha tilltro till barnen innebär 

att förskollärarna ser barnens kompetenser och förmågor. Det framkom i Hensvolds analys att 

förskollärarna ansåg att barnet genom egen aktivitet erövrade kunskap, även om det sällan 

uttalades direkt. Vidare studerade Hensvold hur barnsynen i lärarutbildningen såg ut. Både 

innehållet och arbetssättet pekade mot en tydlig barnsyn där pedagogen fokuserar på barnets 

kompetenser. Hensvold pekar på att det finns en röd tråd både på lärarutbildningen och 

förskollärarnas barnsyn som bygger på respekt för barnet. Vidare anser Hensvold att detta är 

något som inte tidigare lyfts fram i forskning, vilket pekar på en förändrad barnsyn i 
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förskolan. Den barnsyn som beskrivs i Hensvolds undersökning har många likheter med 

Johanssons (2003) studie om pedagogers barnsyn. Skillnaderna är främst att Johanssons 

studie visar på ett bredare spektrum av olika typer av barnsyner och att förskollärarna i 

Hensvolds undersökning inte bara lyssnade på barnen, utan faktiskt utgick från deras intressen 

i verksamheten. När det gäller uppföljningen av barnens intentioner och intressen beskriver 

Johansson ett varierande sätt att bemöta barnen. En vilja att agera efter barns bästa och då 

utifrån ett vuxenperspektiv på vad som är bäst för barnet uttrycks i Johanssons teman. Detta 

visar inte Hensvolds studie på. Kan detta bero på Hensvolds undersökningsgrupp är en liten 

grupp av 15 unga förskollärare eller beror detta på en förändring i barnsyn både hos 

pedagoger och i lärarutbildningen? I Hensvolds studie framgår det tydligt att utbildning och 

reflektion är viktigt för att pedagoger i förskolan ska bli medvetna om sina egna 

förhållningssätt och tankar.    

 

På vilket sätt påverkar pedagogers barnsyn arbetet med barns egna planer? Arnér (2006) har 

byggt sin avhandling på empiriska berättelser som pedagoger har skapat inom ramen för ett 

utvecklingsarbete. Hennes avhandling har legat till grund för den intention i läroplanen för 

förskolan om att barn ska ges möjlighet till inflytande. Hennes syfte med studien var att 

studera hur ett utvecklingsarbete kring inflytande i förskolan kunde förändra pedagogers syn 

på sitt eget förhållningssätt till barnen. Genom att pedagogerna sa ja istället för nej till initiativ 

kan de förändra sitt förhållningssätt gentemot barnen. I analysen av pedagogernas berättelser 

har Arnér försökt att tolka deras sätt att förhålla sig till barnen. När det gäller barnperspektiv 

fann hon att det fanns två olika perspektiv i begreppet, den vuxnes syn på barnet 

(barnperspektiv) och barnets syn på sin egen situation (barns perspektiv). Arnérs avhandling 

tar upp problematiken med att försöka förstå varför vuxna inte alltid handlar i enlighet med 

vad de bekänner sig till och ibland i motsatts till vad de säger sig tro på. Arnér fann att: 

 
”I samspel med barn bär vi ibland med oss en uppfattning om att endast vi själva som vuxna 

har ansvaret för hur mötet utfaller. Inte förrän man som vuxen börjar reflektera över sin 

egen roll i mötet eller över att man alltid är minst två i ett möte, så kan barnen få det 

utrymme de har rätt till och som många tycker att de bör ha (Arnér, E, 2006, s.93).” 

 

Hennes studie visar att utvecklingsarbetet har haft betydelse för pedagogers förändring av sitt 

eget förhållningssätt till barnen och till barns initiativ till inflytande i förskolan. Resultatet 

pekar på att traditioner, regler, pedagogers syn på barn och pedagogers hänsyn till varandra 

styr arbetet i hög utsträckning. Det visade sig i utvecklingsarbetet att pedagoger sa nej till 

barnens initiativ och att pedagogerna ville förändra det. Arnér kom fram till att om barn tar 

initiativ till något och om det stör den ordning som finns så möts detta ofta med att pedagoger 

oroar sig för att det ska orsaka stress och kaos. Pedagogernas sätt att tänka kring ordningen är 

uppbyggt av traditioner och förgivet taganden. Hennes uppfattning är att de pedagoger som 

utgår från det förgivet tagna inte ser möjligheter att förändra sitt förhållningssätt. Arnér pekar 

på att pedagoger tar hänsyn till traditioner och kollegor mer än till vad barnen ser som 

meningsfullt, trots att läroplanen för förskolan säger att barnen ska få utrymme för egna 

planer, intressen och initiativ. 

 

I Arnér (2006) studie fann hon att pedagoger kan tycka att det är fel att barn ska ha inflytande 

på grund av att pedagogerna inte tror att det är rimligt. Arnér menar att genom att ge barn 

inflytande krävs ett relationellt perspektiv och medvetet beslut från pedagogerna och att ta 

egna beslut. I pedagogernas uppdrag ligget ett ansvar att skapa en verksamhet som bygger på 

professionellt kunnande och nutidens pedagogiska teorier och perspektiv. Avslutningsvis 

pekar Arnér på att teori och praktik måste gå hand i hand. Genom utvecklingsarbetet har 

pedagoger fått insikten att barn inte är på ett bestämt sätt utan framträder inom ramen för det 
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möte och de villkor som uppstår. Hennes uppfattning är att om pedagogerna vill hålla sitt 

förhållningssätt till barnen levande så krävs ett ständigt reflekterande av bemötande av barn. 

3.4 Pedagogiska verksamhetens påverkan på barns egna planer 

I läroplan för förskola står det att ”Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under 

dagen. Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 

och lärande såväl inomhus som utomhus (Läroplan för förskolan, 1998, s.7).” Vidare står det 

att förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som tar vara på barns egna 

initiativ. Barn skall få möjlighet att enskilt söka svar och fördjupa sig i olika frågor. 

Barngruppen skall ses som en aktiv del i lärandet och barns egna tankar, lust, nyfikenhet och 

intresse skall styra verksamheten i förskolan. Nedan kommer vi att beskriva hur olika faktorer 

påverkar den pedagogiska verksamheten och barns egna planer.  

3.4.1 Tidens och rummens reglering 

Nordin-Hultman (2005) skriver i sin avhandling om en undersökning hon gjort där hon 

utforskat organisationen av tid och rum i pedagogiska miljöer. Hon pekar på att det är lätt att 

glömma vilken betydelse miljön har för pedagogiken och att förstå vikten av hur tiden 

organiseras.  Avhandlingen bygger på en empirisk studie av svenska förskolemiljöer och som 

analysredskap har hon använt sig av att jämföra sättet att organisera miljöer i ett antal 

engelska förskolor och skolor. I sin studie fann Nordin-Hultman att det förekommer starka 

regleringar och rutiner i de svenska förskolorna. Studien visar dock på att det som kan skilja 

sig åt från verksamheterna är hur starka dessa regleringar är. Förskolan har av tradition styrts 

av barnens rytm och deras egna initiativ och därför betraktats som följsam och anpassad efter 

barnen.  Något som överraskade henne var att hon i sin studie fann att det i de engelska 

pedagogiska miljöerna inte fanns den skillnad mellan förskolerum och klassrum som vi är 

vana vid. De engelska förskolerummen för tre-fyraåringar och klassrum för sjuåringar var 

påfallande likartat disponerade och utrustade.  I analysen av de engelska förskolorna ges 

exempel på hur svagare reglering av tiden kan uttrycka sig. I de engelska förskolorna var 

aktiviteterna inte starkt inrutade i en dagsplanering. Barnen hade istället tillgång till och 

kontroll över alla typer av material och aktiviteter. Detta hängde samman med att det inte 

fanns fasta omvårdnadsrutiner i dagsprogrammet och att pedagogerna inte behöver passa tider 

och följa rutiner på samma sätt.  

 

Ett antagande som Nordin-Hultman (2005) gör i sin studie är att det finns ett kulturellt 

mönster för hur man utrustar en förskola för de dagliga aktiviteterna. I sin studie skriver hon 

att alla pedagogiska verksamheter på något sätt är reglerade i tid och rum, vilket innebär att 

det finns ett mönster för de vardagliga aktiviteterna i verksamheterna. I de svenska 

förskolorna följer dagliga rutiner och aktiviteter varandra i en given ordning med relativt 

många övergångar. Den sammanhållna barngruppen är en utgångspunkt för planeringen. En 

aspekt av dessa regleringar är att de utgör en ordning, som i sin tur bestämmer vart barnen ska 

vara eller inte vara vid en viss tidpunkt. Planeringen för dagsprogrammet bestämmer alltså när 

och hur ett barn har tid för sina egna planer. Det gör barnen beroende av pedagogerna för sina 

aktiviteter och vilken tillgång barnen får till tid och rum i förskolan. Dessa traditioner 

begränsar utrymmet för barnens inflytande. Inom förskolan är idéer om den fria leken; det fria 

skapandet och barns egna aktiviteter viktiga. I jämförelse med stark reglering och styrning är 

detta överraskande motsägelsefullt, menar Nordin-Hultman.  

Enligt Nordin-Hultman (2005) sker en styrning i det vardagliga arbetet i förskolan. En aspekt 

av styrningen är att den motiveras av ”kunskap” om barns lärande och utveckling. Den 

dominerande kunskapsbasen om barn har länge baserats på barn och utvecklingspsykologisk 
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forskning i förskolan. Detta innebär att alla inslag i förskolan så som rutiner, miljöns 

uppbyggnad, planerade aktiviteter och dagsprogram är utformade utifrån den kunskap vi har 

om barn. Pedagoger utformar och styr detta utifrån vad de tänker är det bästa för barnens 

utveckling. Verksamheten i förskolan utformas på det viset utifrån idéer om vad barnen 

behöver och vad de klarar av under olika steg i utvecklingen och skapar på så vis ett 

normsystem av organisation för tid och rum. Verksamheten organiseras efter tankar om vad 

som är bäst för barnen och barnens utveckling, vilket kräver anpassning hos såväl barn, 

pedagoger som föräldrar, och dessa normer är svåra att ifrågasätta och göra motstånd mot. 

Sammanfattningsvis hävdar Hultman att det pågår en jämförelsevis stark reglering av tid, rum 

och aktiviteter i svenska förskolor och dessa regleringar kan ses som ett begränsande av barns 

egna planer.   

3.4.2 Pedagogisk styrning och makt   

Dahlberg, Moss och Pence (2002) menar att i ett postmodernt perspektiv ser man att kunskap 

är omgiven av maktrelationer som bestämmer vad som är sant och falskt, och att kunskap är 

en effekt av makt och kan inte särskiljas från makten. Enligt Dahlberg m.fl. berörs alla av 

makten, och vi utövar även makt själva. Makten formar individer efter en viss norm, som 

avgör vad som är normalt. Vi måste synliggöra våra tankar och våra konstruktioner av barnet 

och därefter analysera vad dessa får för konsekvenser i arbetet med barnen. Det kräver att vi 

ökar vår reflektionsförmåga så att vi blir mer medvetna och kritiska. Dahlberg m.fl. pekar på 

att lokala verksamheter är det bästa sättet att införa förändringar i större maktstrukturer. 

 

Tullgren (2004) beskriver Foucaults tekniker för styrning som syftar till att disciplinera: 

övervakning, individualisering och homogenisering. Övervakning beskrivs som en typ av 

kontroll. Kontrollen behöver inte uppfattas av den som övervakas eftersom den inte vet när 

den övervakas. Genom att barnen vet om att de kan bli övervakad skapas en högre disciplin. I 

förskolan menar Tullgren att fönster i dörrar kan ses som ett sätt för pedagoger att övervaka 

barnen även när barnen är ensamma i ett rum.  

 

Normalisering är en annan teknik för maktutövning. Den visar sig genom att mäta avvikelser 

från det normala. Detta kan ske genom att peka ut, urskilja eller individualisera någon från en 

grupp. På så vis skapas normer i gruppen för hur man skall vara. Pedagogen kan antingen 

berömma eller bestraffa barnen och på så vis påverka vilka normer som blir styrande i 

barngruppen.  Genom att delta i leken skriver Tullgren (2004) att pedagogen får en möjlighet 

att övervaka leken. Genom att möta barnen i deras lek och leka tillsammans med dem kan 

pedagogen korrigera, styra och anpassa leken mot sina idéer om hur en bra lek ska vara. 

Pedagogen kanske inte har som direkt avsikt att göra detta, men det innebär ändå en dold 

övervakning av barnens lek, samtidigt får pedagogen goda möjligheter att lära känna barnet 

bättre. Pedagogen kan samla kunskaper om varje barn och hur barnet tänker och vad den 

intresserar sig för.  

3.4.3 Pedagogisk atmosfär - pedagogernas förhållningssätt 

Arbetet i förskolan påverkas av en rad olika faktorer. Pedagogernas förhållningssätt och den 

pedagogiska miljön är två viktiga faktorer. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 

påpekar att miljön har stor betydelse för barns lärande. De menar att det är i samspelet med 

omgivningen som barnet erövrar kunskap. Miljön sänder ut ett budskap till barnet om vad 

som förväntas ske. Miljön sätter på så vis gränser för eller möjliggör, olika typer av 

erfarenheter. Den pedagogiska miljön i förskolan kan lätt förstås som endast den yttre miljön, 

det vill säga miljöns fysiska utformning, men den pedagogiska miljön innehåller mer än så 

menar författarna. Det är också viktigt att se samspelet mellan individer samt det klimat eller 
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den atmosfär som råder i verksamheten, som en viktig faktor för vilka förutsättningar för 

lärande som skapas.  

 

Johansson (2003)  beskriver i sin forskning att det klimat som finns mellan pedagoger i en 

verksamhet är ett komplext fenomen. Hon kallar klimatet mellan pedagoger i verksamheten 

för pedagogisk atmosfär. Johansson definierar atmosfär som gemensamma och återkommande 

attityder, förhållningssätt och engagemang i barns livsvärldar. Vidare skriver författaren att 

det är främst den vuxnes interaktion med barnet och de attityder som uppstår dem emellan 

som avses. I Johanssons undersökning tittade hon på olika variationer i arbetslagens 

atmosfärer. Det framkom tre olika typer av atmosfärer i arbetslagen: samspelande atmosfär, 

instabil atmosfär och kontrollerande atmosfär. I den samspelade atmosfären beskrevs 

pedagogerna vara lyhörda för barnet. De var närvarande i barnens livsvärldar och hade en stor 

nyfikenhet inför barnet och dess tankar. Atmosfären var interaktiv och stämningen var 

uppmuntrande med stor acceptans. Den instabila atmosfären beskrivs innefatta både närhet 

och distans till barnet. Atmosfären har en del likheter med den samspelande atmosfären. Ett 

tydligt vuxenperspektiv visar sig och ibland lyssnar pedagogerna inte till barnen. Om stress 

uppstår framträder ett tillkämpat lugn. Den kontrollerade atmosfären utmärks av vuxnas 

kontroll. Ordning och kontroll är två viktiga ord när det gäller de vuxnas förhållningssätt. 

Atmosfären är dämpad och känslomässigt kontrollerad. Det kan även utmärkas av 

maktkamper. I en kontrollerad atmosfär kan barnens utveckling och lärande bli hindrat, 

genom att verksamheten utgår från ett vuxenperspektiv kan barnens lust att utforska minska. 

Här framträder det tydligt att den pedagogiska atmosfären sätter stor prägel på hur 

verksamheten ser ut. 

 

Johansson (2003) kom i undersökningen även fram till att pedagogerna inom arbetslagen inte 

alltid var överens om vilket förhållningssätt som arbetslaget skulle ha. Det visade sig även 

finnas yttre faktorer som påverkade atmosfären i förskolorna, så som miljön, lokalerna och 

barngruppens storlek. Vikten av den pedagogiska atmosfären är tydlig, eftersom den påverkar 

hur pedagogerna bemöter och förhåller sig till barnen i samspel. Den pedagogiska atmosfären 

kan sätta möjligheter och gränser för vad som sker i den pedagogiska praktiken.  

 

I läroplanen för förskolan (Läroplan för förskolan, 1998) saknas det en beskrivning av hur den 

pedagogiska atmosfären skall se ut i den svenska förskolan. Däremot står det att vuxna i 

förskolan ska se till varje barns möjligheter och engagera sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen i likhet med det som Johansson (2003) kom fram till att 

förskollärarna gjorde i den samspelande atmosfären. Här ses även en koppling mellan den 

samspelande atmosfären och läroplanen som säger att verksamheten skall ge utrymme för 

barnens egna planer. Vidare framkommer även att pedagoger skall förhålla sig öppna till 

barns initiativ och detta menar Johansson kan tolkas som enkelt och tydligt. Samtidigt 

påpekar Johansson att det behövs en analys och diskussion kring en rad frågor om hur den 

egna verksamheten stödjer och gynnar barns lärande samt vad klimatet i förskolan 

karaktäriseras av.  

3.4.4 Pedagogernas förhållningssätt i leken 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver att leken i förskolan är en 

aktivitet som är fri och rolig. Framförallt ses leken ofta som ett uttryck för barnens egna 

verksamhet. Tullgren (2004) menar att barn i förskolan ges frihet och ansvar. Barnen får 

själva reglera sina handlingar, men samtidigt pekar hon på att det ska ske i enlighet med vad 

som förväntas i förskolan. Vidare skriver Tullgren att leken ses som en fri företeelse i barnens 

liv, där barnen själva kan bestämma och styra. Leken ses som fri, självständig, kreativ och 
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styrs utifrån barnens egna erfarenheter och vilja. Samtidigt finns det förväntningar, gränser 

och idéer om hur en bra lek ser ut. Barnens lek är inte fri i den bemärkelsen att de kan leka 

vad det vill. Leken styrs av en vilja att välja rätt. Pedagogen har exempelvis möjlighet att 

styra leken genom att uppmuntra och ge möjlighet till olika typer av lekar och samtidigt 

begränsa och omöjliggöra andra typer av lekar. Genom att gå in i leken kan pedagogen 

förändra lekens gång. Om några barn leker något som pedagogen uppfattar som stökigt kan 

pedagogen ändra riktning på leken så att den uppfyller det krav som pedagogen har för en 

”bra lek”. Tullgren menar att det finns normer för hur barn leker och vad barn leker. Leken 

styrs även av de egenskaper och den uppmuntran som leken får från pedagogerna. Om leken 

innehåller de egenskaper som stämmer med vad pedagogen upplever är rätt och bra för barnet 

och dess utveckling, kan pedagogen ge barnen uppmuntran att fortsätta leka. Tullgren menar 

att de teman som pedagoger uppmuntrar i leken går hand i hand med de värden som förskolan 

skall förmedla. Pedagoger uppmuntrar gärna lekar som handlar om positiva 

samhällsställningstaganden, omsorg, hem, familj och situationer av ansvar. Tullgren skriver;  

 
”Inledningsvis ställde jag frågan vad i leken som blir föremål för styrning. Svaret på den 

frågan är starkt framtidsinriktat. Leken regleras i namn av framtiden mot kompetenser som 

framtidens människor antas behöva (Tullgren, C, 2004, s.117).” 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att barn har en tydlig uppfattning 

om vad det innebär att bestämma som är starkt kopplade till leken. Vidare menar de att det 

sker ett viktigt och förbisett lärande i leken. Barnen lär sig tillsammans och i samspel med 

andra. Leken kräver förändring, anpassning och förhandling. I leken får barnen chans att 

utveckla tankar om rättigheter, delaktighet och inflytande. Genom att undersöka hur 

femåringar ser på sina möjligheter att påverka i förskolan och vad det innebär att bestämma 

har författarna kommit fram till att barn relaterar bestämmande till leken i stor utsträckning. 

Barnen beskriver ”bestämma” utifrån att få göra det de vill, vara ledande i en lek, att göra som 

de flesta vill eller att det är pedagogen som tillåter eller förbjuder. I undersökningen visade 

det sig att barnen upplevde att de bestämde tillsammans i leken. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson menar att man som pedagog bör fråga sig vilka möjligheter barnen har till 

att ta initiativ till lek. Utifrån pedagogernas förhållningssätt och idéer om vad en passande lek 

är kan pedagogen styra vilka möjligheter och begränsningar som finns för barnens fria lek och 

aktiviteter. Tullgren (2004) beskriver hur pedagogen omedvetet eller medvetet kan styra i 

leken. I relation till Pramling Samuelsson och Asplund Carlssons (2003) undersökning om 

femåringars idé om bestämmande är det intressant att se att femåringarna också upplevde att 

pedagogen antingen kunde tillåta eller förbjuda olika lekar. Sammanfattningsvis är vårt sätt att 

bemöta varandra viktigt och handlar om vilka möjligheter och begränsningar vi ger varandra i 

interaktionen. Detta gäller både pedagogernas förhållningssätt till barnens lek och barnens 

förhållningssätt till varandra i deras gemensamma lek.  

3.5 Lekens betydelse för lärande 

I Kvalitet i förskola står det att läroplanen genomsyras av ett grundläggande synsätt på barns 

utveckling. Läroplanens syn på utveckling grundar sig på att barn lär och utvecklas i alla 

sammanhang och med alla sinnen. Därför skall den pedagogiska verksamheten utgå från 

barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Genom att verksamheten är meningsfull 

och att barnen är delaktiga i den skapas möjligheter för utveckling och lärande. Lek, 

utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten (Skolverket, 2005). I Läroplan för förskolan står det att leken är viktig för barns 

utveckling och lärande. Leken lyfts fram som ett sätt att främja varje barns utveckling och 

lärande. Genom medvetet bruk skall leken prägla verksamheten i förskolan. Vidare står det att 
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barn erövrar och söker kunskap genom leken (Läroplan för förskolan, 98). I den reviderade 

läroplanen för förskolan 2010 beskrivs lekens roll på samma sätt (Läroplan för förskolan, 

1998, reviderad 2010). 

 

I en rapport från skolverket (SOU 1997:157) framgår det att leken under lång tid har haft en 

central plats i förskolan. Barns möjlighet till fri lek och bilden av det aktiva barnet som söker 

erfarenheter och samspelar med omgivningen har mer eller mindre funnits i förskolans 

verksamhet länge. Även om lekens pedagogiska syfte inte alltid varit detsamma har leken haft 

en central roll.  

 

Under 1900-talet har ett funktionellt sätt att se på leken växt fram. Det funktionella sättet att 

se på lek har sitt ursprung i att förskolepedagogiken grundats på utvecklingspsykologiska 

teorier. Leken har setts som en aktivitet för barnen i relation till att pedagogiken setts som en 

vuxenstyrd och organiserad aktivitet. Ett alternativ till detta synsätt är att se leken som en 

viktig dimension i lärandet. Under det senaste decenniet har forskning kring lek och dess 

betydelse blivit allt viktigare och lekforskningen är idag ett särskilt forskningsfält inom 

pedagogiken. Teorier om lekens betydelse för lärande och utveckling har utvecklats. 

Dessutom har intresset för lekens betydelse och användning i det pedagogiska arbetet ökat 

(SOU 1997:157). 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att leken och lärandet ofta beskrivs 

som två fenomen som står skilda från varandra. Lärande studeras ofta som ett eget fenomen 

och leken ses ofta som en väg till lärande. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) skriver 

att förskollärare, lärare och fritidspedagoger förväntas att integrera lek och lärande. 

Förskolans utmaning blir att kunna relatera leken och lärandet till förskolans strävansmål. 

Vidare skriver Johansson och Pramling Samuelsson att leken blivit ett dilemma i 

integrationen mellan förskoleklass och skolan. Förskolan har av tradition värnat om leken och 

lyft fram den i verksamheten. I skolan har leken oftast setts som en metod till lärande. 

Verkligheten är alltid mer nyanserad och det finns olika sätt att se på leken inom förskolan så 

väl som skolan. Något som är gemensamt är att leken inom de båda verksamheterna oftast ses 

som en skild aktivitet från den planerade aktiviteten. Leken i skolan har haft sin centrala plats 

på skolgården. I förskolan har leken varit en aktivitet som är fri och rolig. Framförallt ses 

leken ofta som ett uttryck för barnens egna verksamhet. Förskollärarens roll i barnens lek har 

därför varit stödjande, men inte störande. Lärandet har däremot fokuserats på den planerade 

aktiviteten. Här ligger en utmaning för förskollärarna och lärarna att sammanföra de två 

begreppen menar Johansson och Pramling Samuelsson. 

3.6 Utvecklingspedagogik 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver grunderna för vad de kallar 

utvecklingspedagogik. Pramling har tillsammans med andra forskare vid Göteborgs 

universitet utvecklat utvecklingspedagogiken. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson finns det ett behov av att integrera olika perspektiv för att bättre fånga den komplexa 

verkligheten. De beskriver och diskuterar en särskild förskolepedagogik och utvecklar en teori 

om det lekande lärande barnet. Utgångspunkten för pedagogiken finns inom den 

fenomenografiska forskningen. Inom fenomenografin har man den lärandes perspektiv i 

centrum och detta har författarna även i sitt försök att beskriva sin teori om det lekande 

lärande barnet. Teorin är varken psykologiskt eller sociologiskt inriktad, istället är den 

pedagogiskt inriktad, inriktad mot vad utbildningen skall bidra med för barnen. 



12 

 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar att inom en femonenografisk inspirerad 

pedagogik ska man som pedagog arbeta med att få barnen att tala och reflektera. För att barns 

ska reflektera och tala måste de vara intresserade och engagerade. Därför är det viktigt att 

samtalet är meningsfullt för barnen. Pedagogens roll är att ta till vara på mångfalden av barns 

idéer och tankar. Barnens tankar blir en resurs i arbetet med att utveckla förståelse för olika 

fenomen. Pedagogen skall skapa och fånga situationer där barn ges möjligheter att bli 

medvetna om det innehåll de ska lära sig något om.   

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver att pedagogens sätt att förhålla 

sig till barnen är viktigt. Pedagogen ska framförallt vara tillåtande och intresserad av barnet. 

Det är centralt att det finns en vilja att lära sig något nytt om barns sätt att tänka. Barns 

möjligheter att reflektera och möta pedagoger som inte har förutbestämda svar ger barnen 

möjligheter till utveckling. De vuxnas förmåga att kommunicera och lyfta fram barns tankar 

och reflektion är väsentlig för utvecklingspedagogiken. Därför är barnintervjuer en viktig 

kunskapskälla. Genom samtal och kommunikation öppnas möjligheter för människor att bli 

delaktiga i varandras världar.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver barnet som både kompetent och 

sårbart. Pedagoger måste därför ha tillit till barnet och dess kompetenser, samtidigt som 

pedagogen tar ansvar för dess utveckling, behov och lärande. Lärandet sker i ett socialt 

samspel mellan såväl barn som mellan barn och vuxna. Lärandet sker alltså inte bara 

tillsammans med läraren eller pedagogen utan i interaktionen och kommunikationen med alla. 

Pedagogens uppgift i förskolan blir på så vis att rikta barnens uppmärksamhet mot ett 

innehåll. En viktig aspekt för lärandet som lyfts fram inom utvecklingspedagogiken är leken. 

Där får barnen utvecklas, de får nya erfarenheter och möter en stor variation av olika 

utmaningar. När barnen har tillgång till en fantasifull miljö, kreativitet och skapande finns det 

möjlighet till lek, då kan hela barnet involvera sig i leken. Utifrån varje barns olika 

erfarenheter bidrar det till att skapa en variation i hur leken utvecklas. När barn erfar något 

skapas en förståelse och en struktur för hur barnet förstår olika fenomen. Barnet skapar en 

relevansstruktur som gör att fenomen får betydelse och att de blir bekanta för barnet. Det 

centrala i utvecklingspedagogiken är inte erfarenheterna i sig utan att erfarenheterna har 

bidragit till att barn erfar, uppfattar, ser och urskiljer.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att det är viktigt att låta barnens 

egna intressen få utrymme i förskolan, men samtidigt blir det viktigt för pedagogen att leda 

och utmana barnen. Genom olika sätt att utmana och uppmuntra barn kan pedagogen rikta 

barnen mot ett önskat innehåll utifrån läroplanen. Det är viktigt att ta reda på vad barnen 

intresserar sig för, vilka fenomen som barnen funderar över, så att pedagogen kan ge bra 

förutsättningar för lärande genom att uppmärksamma detta.  

3.7 Fenomenografin  

Andersson (1994) skriver att det finns flera sätt att ställa frågor om verkligheten och att 

forskningsfrågor kan handla om hur verkligheten ser ut och varför den ser ut på det sättet.  

Forskningsfrågorna kan också handla om hur människor tänker eller uppfattar verkligheten.  

Den fenomenografiska forskningsansatsen handlar om vad något är eller vad något uppfattas 

vara. Denna forskningsansats utformades av Ference Marton. Marton och Booth (2000) har 



13 

 

gjort pedagogisk forskning om skillnader i människors sätt att erfara situationer och fenomen. 

De beskriver lärande som erfarande. Marton och Booth skriver att fenomenografin är i sin 

grund att beskriva fenomen på ett sådant sätt som andra uppfattar dem och att beskriva 

variationer i olika individers sätt att uppfatta fenomen, främst inom pedagogiken. 

Fenomenografin har en empirisk inriktning genom att studera andras erfarenheter. 

Fenomenografin är en ansats för att formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, 

framförallt uppmärksammas frågor som är relevanta för lärande och uppfattningar i en 

pedagogisk miljö. Marton och Booth menar att alla människor bär på olika sätt att uppfatta 

fenomen. ”Människor må ha skapats lika, men de gör saker på olika sätt (Marton och Booth, 

2000, s.15).”  

 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) beskriver att fenomenografin har ett icke-

dualistiskt sätt att se på kunskap. Det innebär att individen och omvärlden inte är skilda åt 

utan ingår i en intern relation med varandra. Andersson (1994) skriver att när individers 

relation till världen förändras är det förändringen till denna relation som är inlärningen. 

Vidare menar Pramling Samuelsson och Mårdsjö att en individs tankar därför är beroende av 

sammanhanget den uppstår i, alltså den situation och de människor som finns runt omkring. 

Kunskap kan därför beskrivas som något djupt personligt enligt ett fenomenografiskt 

perspektiv. Även om det bara finns en värld så uppfattar vi alla den olika. Vi lär oss genom att 

erfara, där varje ny erfarenhet gör att vi uppfattar och förhåller oss till världen på ett nytt sätt.  

 

I vår studie har vi valt att använda oss av fenomenografin som forskningsansats. Det innebär 

att vi intresserar oss för förskollärarnas uppfattningar om de frågeställningar och fenomen vi 

avser att undersöka i vår studie.  
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4 Metod 
I vårt arbete med C-uppsatsen har vi gjort en empirisk studie. Nyberg (2000) skriver att 

empirisk betyder att man grundar sig på erfarenheter när man undersöker ett område. En 

empirisk studie innebär att samla på sig data på olika sätt genom att till exempel göra enkäter, 

observationer, intervjuer, brev eller experiment. För att bäst svara på vårt syfte har vi valt att 

göra en kvalitativ intervjustudie, vi valde bort andra metoder som enkätstudie och 

observationer för att vi menar att dessa inte besvarar vårt syfte lika väl som intervjuer 

eftersom att vi var intresserade av pedagogens uppfattningar.    

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Andersson (1994) skriver att inom fenomenografiska studier är den vanligaste metoden att 

samla in data genom intervjuer. Kvale (1997) menar att forskaren genom den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker förstå världen ur de intervjuades synvinkel. Vårt syfte är att 

studera hur förskollärare organiserar verksamheten för att ge utrymme till barns egna planer, 

därför är kvalitativa intervjuer passande som metod. Det ger oss en inblick i den intervjuades 

synvinkel och ger oss inblick i hur förskollärarna uppfattar och beskriver olika fenomen.  

 

Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie för att vi menar att den bättre svarar på vårt syfte 

än en kvantitativ studie. Svenning (2003) menar att den kvantitativa undersökningens syfte är 

beskriva verkligenheten enligt vissa variabler. Till exempel hur stor andel av förskollärarna 

som ger utrymme för barns egna planer. Vi intresserar oss mer för hur förskollärarna erfar och 

uppfattar ett fenomen. Svenning (2003) menar att det övergripande syftet med en kvalitativ 

studie är att exemplifiera. Utifrån exempel kan intervjuaren dra slutsatser mot den 

metodologiska ram som valts till studien. Därför har vi dragit slutsatserna mot den 

fenomenografiska forskningsansatsen. Stukát (2005) menar att det vanligaste är att forskaren 

som utgår från ett fenomenografiskt synsätt använder sig av en öppen intervju där forskaren 

ber den intervjuade att beskriva sin uppfattning av ett fenomen.  

 

Intervjun är en form av samtal, forskningsintervjun hör till professionella samtal. Detta 

betyder att forskningsintervju som samtalsform har regler och tekniker. Syftet är att undersöka 

och studera. Den kvalitativa forskningsintervjun är en känslig och kraftfull metod. Målet med 

metoden är att fånga erfarenheter och innebörder från den intervjuades vardag. Genom 

intervjun kan de intervjuade förmedla sin situation till andra ur deras eget perspektiv och med 

egna ord. Fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet. För de kvalitativa 

intervjuerna finns inga standardtekniker för metoden. Däremot förekommer standardval av 

metoder när man genomför en kvalitativ intervjuundersökning. Intervjuundersökningen har 

sju stadier: Tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering 

(Kvale, 1997).  

 

För att svara på vårt syfte har vi gjort halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale 

(1997) är den halvstrukturerade intervjun varken som ett öppet samtal eller som ett strängt 

strukturerat frågeformulär. Den halvstrukturerade intervjun utgår från en intervjuguide som 

koncentrerar sig på vissa teman och som kan omfatta förslag på frågor.  

 

Enligt Starrin och Renck (1996) är öppna frågor särskilt viktiga i kvalitativa intervjustudier. 

Öppenhet hos en fråga betyder inte att frågan inte har någon riktning. Den som intervjuar kan 

ändå koncentrera samtalet mot det som intervjuaren vill ha fatt i. Andersson (1994) menar att 

en utgångspunkt för fenomenografin är att det inte finns några rätta svar eller några svar som 

kan anses lämpligare än andra. Intervjun syftar till att ta reda på hur innehållet i en företeelse 
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eller ett fenomen uppfattas. Därför är öppna frågor viktiga. Starrin och Renck (1996) skriver 

att en öppen fråga kan ha olika karaktär. Antingen kan den öppna frågan innebära att den 

intervjuade får berätta om någon del av en viktig erfarenhet till exempel hur en vanlig dag ser 

ut eller även hur någon upplevt något. Detta är typer av frågeställningar vi avsåg att använda 

oss av när vi funderade på möjliga frågor under intervjun som vi sedan formulerat i vår 

intervjuguide (Bilaga 1). 

 

Enligt Trost (1997) är det vanliga att man är en som intervjuar och en som intervjuas. Ur 

intervjuarens synvinkel kan det vara till fördel att vara två eftersom att det kan ge större 

informationsmängd och ge större förståelse än om endast en intervjuare skulle genomföra 

intervjun. Från den intervjuades synvinkel det bli annorlunda, den intervjuade kan känna sig i 

underläge, vilket är viktigt att undvika. Vidare menar Trost att intervjuaren bör undvika att 

intervjua flera personer samtidigt. En gruppintervju kan vara komplicerad av flera skäl. Dels 

att alla inte kommer till tals på samma sätt. Det kan även vara svårt att urskilja vem som sagt 

vad och risken finns att de som intervjuas inte vill dela med sig av alla sina tankar med övriga 

som intervjuas. Vi valde därför att göra enskilda intervjuer för att vi ville att förskollärarna 

skulle känna sig trygga. Vi intresserar oss dessutom av den enskildes uppfattning om ett 

fenomen och därför menar vi att det är lämpligast att utföra intervjuerna enskilt.  

4.2 Etiska aspekter 

Det är viktigt att hålla på tystnadsplikten när man genomför en intervjustudie. Den som 

intervjuas har rätt att vara anonym och därför skall den intervjuade i rapporten vara 

avidentifierad så att läsare inte vet vem personen som ställt upp i intervjun är (Trost, 1997). 

Därför valde vi att avidentifiera förskollärarna när vi bearbetat intervjuerna. Istället för att 

nämna dem vid namn har vi redan vid transkriberingen av intervjuerna döpt om dem till 

förskollärare A, B, C och D. Vi har även ändrat vissa ord som kunnat anses som känsliga för 

att det inte ska gå att koppla ett citat till en särskild person, arbetsplats eller barn.  

 

Enligt Trost (1997) har den intervjuade rätt att avbryta när som helst under intervjun och har 

dessutom rätt att avstå från att svara på frågorna i intervjun. Vetenskapsrådet (2002) 

poängterar vikten av att deltagare i en undersökning har rätt att bestämma om sin egen 

medverkan. Vidare pekar vetenskapsrådet på att det är viktigt att bara använda den 

information man får i undersökningen för sina forskningsändamål.  Enligt vetenskapsrådet bör 

man delge alla deltagare i en undersökning om undersökningens syfte och hur 

undersökningen i stora drag ska genomföras. Pedagogerna blev även informerade om att 

studien skulle resultera i en C-uppsats i lärande och pedagogik vid Luleå Tekniska 

Universitet. 

4.3 Undersökningsgrupp 

Vi har gjort en intervjustudie med fyra olika förskollärare i två olika kommuner i Norrbotten. 

Alla förskollärarna har jobbat olika länge i förskolan. Allt från 33 år till en förskollärare som 

just tagit sin förskollärarexamen.  

 

4.4 Urval 

Vid valet av förskollärare att intervjua, sökte vi på internet och fann en lista över förskolor. 

Från den listan valde vi slumpmässigt ut rektorer att kontakta. Rektorerna vidarebefordrade 

sen vår information till sina anställda förskollärare och förskollärarna svarade personligen på 

vår förfrågan om de var intresserade. Vi valde att kontakta rektorer med en geografisk 
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spridning. Vi valde att intervjua förskollärare som jobbade på olika avdelningar för att få en 

variation i resultatet.  

 

Trost (1997) pekar på att det är viktigt att begränsa sig i antalet intervjuer. För många 

intervjuer kan skapa ett material som är svårt att överblicka och då kan forskare missa viktiga 

detaljer och få svårt att få fram ett tydligt resultat. Vidare skriver Trost att ett litet antal 

välutförda intervjuer är bättre än ett stort antal mindre välutförda intervjuer. Andersson (1994) 

skriver att i urvalet av undersökningspersoner då forskaren utgår från en fenomenografisk 

ansats gäller det att skapa förutsättningar för att få en variation i hur undersökningspersonerna 

uppfattar en och samma företeelse. Vidare menar Andersson att det är en fördel om 

intervjupersonerna har olika ålder, kommer från olika arbetsplatser och har olika erfarenheter 

av det som utgör studiens fokus. Vi menar att vår undersökningsgrupp representerar en 

tillräckligt stor variation samtidigt som den inte är så pass omfattande att resultatet blir svårt 

att överblicka.  

4.5 Genomförande 

Utifrån vårt syfte gjorde vi en intervjuguide som innehöll teman kopplade till våra tre 

forskningsfrågor. Dessa teman är: Barns lärande, planering av verksamheten och barns egna 

planer. Trost (1997) pekar på att innan intervjuguiden konstrueras ska den som gör 

undersökningen vara väl inläst på ämnesområdet. Vi valde därför att läsa in oss på 

ämnesområden som vår undersökning grundade sig på innan vi skapade intervjuguiden och 

innan vi genomförde intervjuerna.  

 

När vi fick kontakt med förskollärarna informerade vi varje förskollärare hur genomförandet 

av intervjun skulle gå till. Vi beskrev tidigt för alla intresserade vilket syfte vi hade med vår 

studie och hur studien skulle genomföras. Vi berättade även vilka rättigheter de har som 

deltagare i vår studie. Efter att förskollärarna hade valt att delta i intervjustudien informerade 

vi dem ytterligare om intervjuns upplägg och vi svarade även på eventuella frågor som 

pedagogerna hade om utförandet av intervjun. Vi valde att besöka de flesta förskollärarna på 

respektive arbetsplats för att genomföra intervjun. Vi ville att förskollärarna skulle känna sig 

trygga i sin vanliga arbetsmiljö. Därför fick vi be respektive förskollärare att fundera över vart 

vi kunde sitta så att vi hade möjlighet att sitta ostört under intervjutillfället. En intervju 

genomförde vi på universitetet då det passade förskolläraren bättre.   

 

Vi deltog båda två vid samtliga intervjutillfällen. Intervjuerna genomfördes i grupprum, 

alternativt i personalrummet beroende på vart förskollärarna själva valt att sitta. Trost (1997) 

skriver att den intervjuade ska känna sig trygg i miljön. Det kan vara bra att låta den 

intervjuade välja platsen för intervjun, samtidigt som den som intervjuar kan komma med 

lämpliga förslag.  

 

Intervjuerna spelade vi in på en diktafon samt en mobiltelefon, detta för att undvika eventuella 

problem med tekniken då vi inte är vana användare av tekniken. Innan intervjuerna samtalade 

vi med förskollärarna via mail och sedan via telefon. Vi informerade samtliga respondenter 

både innan intervjustudien och inför själva intervjun, om att vi skulle spela in intervjuerna. Vi 

berättade tydligt att endast vi som intervjuare skulle lyssna på inspelningen och att skälet för 

inspelningen var att vi skulle kunna koncentrera oss på intervjun och dessutom kunna gå 

tillbaks flera gånger och lyssna på intervjuerna. Vi hade som avsikt att dessutom anteckna 

under intervjuerna, men när vi genomförde intervjuerna upptäckte vi att det kändes onaturligt 

och störande och valde därför att anteckna intryck och tankar efter varje intervjutillfälle. Trost 

(1997) på pekar att antecknande under ett intervjutillfälle kan upplevas som störande.  
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Efter varje intervju transkriberade vi tillsammans alla intervjuer. Som två lyssnare upplevde vi 

att vi kunde hjälpa varandra att lyssna och tolka vad den intervjuade hade sagt. Vi turades om 

att skriva medan den andre kunde kontrollera att vi båda uppfattat samtalet likadant. Efter 

transkriberingen av samtliga intervjuer var klar påbörjade vi bearbetningen och analysen av 

de material vi fått från informanterna.  

4.6 Bearbetning och analys 

Enligt Kvale (1997) har en intervjustudie sju olika stadier. Efter att intervjustudien har 

genomförts kommer forskaren in i stadiet för analys av det material som man fått fram under 

självaste intervjustudien. Analysen sker utifrån studiens syfte och ämne. Analysmetoden sker 

utifrån vad som är lämpligt för intervjuns karaktär. Stukát (2005) skriver att det krävs många 

upprepade läsningar av intervjuerna och att man i sin analys skall försöka gå djupare och få 

fram ett resultat som även går bakom det bokstavliga innehållet. Risken är att analysen annars 

blir ytlig och det är inte det som eftersträvas i en kvalitativ analys. Stukát menar att den 

största anledningen till ytliga analyser är tidsbrist, därför är det viktigt att avsätta tillräckligt 

med tid för sina analyser och dessutom inte ha ett för stort material. 

 

Svenning (2003) menar att den kvalitativa analysen kännetecknas av att man i analysen 

försöker tränga djupt ner i ett litet material. Metoden kan öppna dörrar till nya 

forskningsområden och kan ge nya infallsvinklar på kända fenomen. Svenning menar att den 

kvalitativa analysen är en känslig metod som inte är så precis, men det är just dess känslighet 

som ger oss nya infallsvinklar som öppnar till ny forskning. Svenning beskriver vidare att den 

kvalitativa analysmetoden går ut på att hitta mönster och sortera bland informationen från 

studien. En kvalitativ analys måste alltid ha en teoretisk förankring, det är viktig att koppla 

empiri till teori. Eftersom vi har utgått från ett fenomenografiskt perspektiv har vi i vår analys 

försökt beskriva hur förskollärarna uppfattar olika fenomen.  

 

Svenning (2003) skriver att forskningsprocessen kan ses som en kedja av tolkningar av 

verkligheten. Begreppsbildning är särskilt viktig i den kvalitativa analysen då analysen är 

direkt beroende av begrepp och teori. Tillsammans styr de tolkningen som i sin tur skapar nya 

begrepp. Vid arbetet med den kvalitativa analysen är kodning viktigt. Kodning innebär att 

man skapar begreppskategorier och sätter etiketter på resultatet av studien. Svenning menar 

att den kvalitativa analysen skall ses som en cyklisk process där forskaren läser materialet om 

och om igen för att få nya infallsvinklar. Kodningen har olika steg där första stadiet handlar 

om att hitta mönster för att sedan gå djupare för att hitta länkar mellan olika begrepp. Sista 

steget handlar om att leta efter fall som visar på och stödjer de teman som framkommit i 

tidigare steg i analysen. I bearbetningen av vårt material har vi delvis utgått ifrån de olika 

stegen som Svenning beskriver. Det som vi gjorde annorlunda var att vi första transkriberade 

intervjuerna, sedan samlade vi respektive svar under respektive fråga. Därefter skrev vi en 

sammanfattande text utifrån intervjufrågorna. Till sist försökte vi hitta mönster och teman 

utifrån forskningsfrågorna. Till hjälp hade vi även sammanfattningen och det transkriberade 

materialet eftersom vi inte ville missa något eller som Svenning skriver att det vid varje 

genomläsning kom fram nya synvinklar ur materialet. Den analysmetoden anser vi var 

lämplig för vår studie.  
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5 Resultat 
Utifrån våra forskningsfrågor kommer vi att presentera det resultat vi fick fram i vår 

intervjustudie. Det är inte de enskilda förskollärarnas uppfattningar som vi kommer att 

redovisa. Vi har istället lyft olika uppfattningar kring våra forskningsfrågor om barns lärande, 

verksamhetens organisation och barns egna planer. De olika mönster av uppfattningar vi 

beskriver kan flera förskollärare ha uttryckt under intervjustudien, dessutom kan en 

förskollärare ha uttryckt flera olika mönster. Vår avsikt är att beskriva en variation av 

uppfattningar som vi funnit. För att stärka de uppfattningar som vi funnit bland förskollärarna 

kommer vi genom att citera dem, exemplifiera de olika teman och mönster vi hittat. 

 

Utifrån de teman vi fått fram i vår studie kommer vi under sex olika huvudrubriker beskriva 

vårt resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Figuren beskriver resultatets rubriker.   

5.1 Hur uppfattar förskollärare att barn lär? 

Här har vi funnit tre olika teman om hur förskollärarna uppfattar att barn lär. De tre teman vi 

fann i våra intervjuer är att barn lär genom socialt samspel, att lärande sker genom att göra 

och att lärande sker när lärandet är lustfyllt och meningsfullt.  

 

Genom socialt samspel  
Lärande är en process som sker tillsammans med andra. Man lär sig i situationer av socialt 

samspel med andra, lärande sker både i barngruppen och tillsammans med vuxna. Barnen lär 

sig av andra barn, då barnen har möjlighet att lära sig av sina kamrater, genom att prova och 

iaktta.     

 
Hur de lär sig? Jaa det är genom att titta på andra barn. […] Genom oss också, oss vuxna, vi 

pedagoger. När man visar och demonstrerar. Men ofta är det ju att man inte instruerar just 

de barnen utan att man visar de äldre så de yngre liksom ”aha!” Så lär dem sig via att iaktta 

och så prövar dem själva (Förskollärare B). 

 

Genom att göra 
Barn lär sig genom att göra och uppleva saker på olika sätt. Genom att möta samma fenomen i 

olika sammanhang lär sig barnen. Barn lär sig genom att få experimentera och utforska. De 

ska få pröva sig fram för att lära sig. 

 
Ja de lär sig på många olika sätt men främst genom att göra (Förskollärare A). 
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När lärandet är lustfyllt och meningsfullt 
Det är viktigt att lärandet är roligt och meningsfullt för barnen. Som vuxen är det viktigt att 

förmedla vad man tycker är roligt. Vistelsen i förskolan skall vara rolig för att barnen ska lära 

sig. Det är viktigt att väcka barnens intresse för att skapa lärandesituationer.   

 
Alltså jag upplever att de lär sig mycket genom leken. […] När det är lustfyllt och lekfullt 

(Förskollärare C). 

 

Jag kan bara utgå från mig själv det ska vara något roligt som väcker barns intresse 

(Förskollärare D). 

 

I vår intervjustudie fann vi att det fanns olika uppfattningar inom arbetslagen om hur barn lär 

sig. En uppfattning som visade sig bland förskollärarna var att de inom sitt arbetslag hade en 

gemensam syn på lärande.  

 
Vi är väldigt lika vad det gäller syn på barn och vad man ska lära sig. Vi är tillåtande och 

har en värdegrund som är samma. Man blir mer och mer lik varandra när det gäller det, men 

grunden har alltid varit detsamma. Jag kände direkt att här vill jag jobba, för här tycker de 

som jag tycker, vi är eniga där (Förskollärare A). 

 

En annan uppfattning var att de inte alltid hade en gemensam syn på lärande i arbetslaget. 

Synen på lärande beskrevs olika av olika pedagoger. De beskrev även att de inte hade samma 

syn när det gällde vissa andra aspekter i verksamheten som till exempel förhållningssätt, tid 

och rutiner. Ett problem som lyftes var att behöva ta hänsyn till övrig personal då de inte alltid 

hade samma syn på lärande. Vi fann en uppfattning att om man inom ett arbetslag har olika 

syn på lärande kan det leda till att skapa problem om man vill förändra verksamheten 

eftersom att man inte är överens. Möjligheterna att påverka arbetssättet på sin arbetsplats 

ansågs därför minska om man saknar ett gemensamt synsätt.  

 
Vi är några som nyss gått lärarutbildningen och har en syn på lärande som något som ska 

vara roligt och att barns tankar och intressen ska styra men några lever i det gamla tänkandet 

som att barn ska få ha roligt på bestämda tider, intressen under en viss tid på dygnet, det är 

rutiner som styr, som utevistelsen då alla ska gå ut eller när alla ska vila samtidigt m.m. 

(Förskollärare D). 

5.2 Vilken roll har förskollärare i barns lärande? 

Vi fann två olika uppfattningar om vilken roll förskolläraren har i barnens lärande: 

Handledare och medforskare samt tillåtande och möjliggörande.  

 

Handledare och medforskare 
Handledarens roll är att se vart barnen befinner sig och vad de är intresserade av. Handledaren 

är flexibel i sina planer gentemot barnens intresse. Genom att vara medforskande är 

förskolläraren intresserad av vad barnen funderar över och följer upp deras intressen. 

Pedagogens roll i lärandet är att samtala, väcka intresse, tankar och tydliggöra lärandet för 

barnen så att de blir medvetna om sitt eget lärande. Barnen ska få härma vuxna, som källa för 

inspiration eller i samtal. Deras roll som pedagog är att utgå från barnen. 

 
..att jag är en medforskare och är intresserad av vad barnen funderar över (Förskollärare D). 

 

Alltså jag är ju mer som en handledare och att se var barnen befinner sig. Jag kan ju ha 

planerat att nu ska vi prata om djur och så är de inne eller så händer det något som de har 



20 

 

varit med om, då får man ta det istället. Att man liksom är där barnen är, för barnen är här 

och nu (Förskollärare C). 

 

Tillåtande och möjliggörande 
Förskolläraren ska inte bara invänta att barnen ska bli intresserade av något utan ska även 

inspirera barnen. Att skapa en miljö med material och lokaler som inspirerar barnen är viktigt. 

Förskolläraren utgår från barnet i sitt arbete och möter barnet här och nu. Därför är 

förskolläraren beredd att lägga sina egna planer åt sidan för att ta vara på barnens intresse.  

Förskollärarens roll är att möjliggöra lärandesituationer genom att skapa lokaler anpassade för 

lärande samt erbjuda material som väcker funderingar och intressen hos barngruppen.   

 
..det är lättare om man har en miljö som har intressanta saker, tillexempel om det finns en 

jordglob och barnen undrar vad det är för något, då kan man följa upp det som barnen 

funderar över. Genom det kan man lätt komma in på olika samtal (Förskollärare D). 

 
Ja dels genom att möjliggöra lokaler och sen att vara en förebild (Förskollärare A). 

5.3 Hur definierar förskollärare barns egna planer? 

Förskollärarna definierade barns egna planer som att få tid att göra vad man vill och att få tid 

till lek. Barnens egna planer kommer fram i deras lek, funderingar och intressen. I barns egna 

planer sker ett lärande. Barns egna planer kan ta sig i uttryck genom att barnen kommer och 

säger vad de vill göra.  

 
Vad det betyder? Att de får tid till lek, om de är intresserade av något att man hjälper de att 

undersöka det de vill, att man är utforskande tillsammans med barnen. […] Jag anser att de 

vuxna ska finnas med i barns lekar för att lyssna av deras funderingar och tillföra rekvisita 

samt därifrån hitta uppslag på projektarbeten (Förskollärare D). 

 

Ja det kan t.ex. vara att ett barn kommer till mig och säger jag vill sy eller jag vill göra 

pärlplatta och då får de göra det. Och då, det är ju också ett lärande i sig (Förskollärare C). 

 

Ja, att de gör ganska mycket vad de vill, att de leker mycket vad de vill och att man ger 

utrymme för leken. Sen att det ska vara tillgängligt på avdelningen (Förskollärare A). 

5.4 Hur organiserar förskollärare verksamheten för att ge utrymme för barns 

egna planer?  

I vår intervjustudie fann vi att planeringen i verksamheten bland förskollärarna skedde både 

gemensamt och enskilt. Den gemensamma planeringen kunde handla om att samtala om vart 

barnen befann sig och vad som är på ”tapeten”. På den enskilda planeringen planerade varje 

förskollärare sina egna aktiviteter. Vi fann tre olika metoder för att ge utrymme för barns egna 

planer som vi kallar: Frilek, flexibilitet och planerade aktiviteter. En förskollärare kan 

använda sig av flera av dessa metoder för att skapa utrymme för barns egna planer.   

Frilek  
Förskolläraren har särskilda stunder som är till för barnens egna aktiviteter och planer. 

Tid till den fria leken under speciella tillfällen på dagen då barnen själva styr vad de vill 

göra. Den fria leken har ofta längre stunder på till exempel eftermiddagen då barnen inte 

behöver bli avbrutna under en längre tidsperiod. Detta blir en kontrast till de 

pedagogstyrda aktiviteter som finns i samband med måltider, samlingar eller andra fasta 

rutiner under dagen.  



21 

 

 
..barnen delar upp sig i grupper, många av de stora pojkarna sätter sig och bygger med lego 

eller leker med hästar eller bilar och de små bygger pussel eller leker med dublo. Så 

försöker vi pedagoger dela upp oss. Vi försöker göra samlingen före lunch, för att inte 

avbryta dem i onödan. Vi försöker att göra långa stunder för barnen att arbeta och leka 

(Förskollärare B). 

 

Under viss tid är det lek, vi har mycket rutiner, sen har vi olika tider då barnen kan välja 

själva vad, var och med vem de vill leka, men det händer att vi väljer åt barnen för att de ska 

hitta nya lekmöjligheter och nya lekkamrater (Förskollärare D). 

 

..Så har man ju snuttar på förmiddagen och snuttar på eftermiddagen som man kan ha fritt, 

där de kan välja vad de gör (Förskollärare A). 
 

Flexibilitet 
Förskollärarna planerar aktiviteter men är hela tiden flexibla att ändra eller byta aktivitet 

beroende på vart barnen är här och nu. Om barnen intresserar sig av något ändrar 

förskolläraren fokus och fångar barnens intressen istället för att genomföra den planerade 

aktiviteten. Genom att samarbeta med andra avdelningar kan verksamheten vara flexibel 

och låta barnen leka i olika miljöer och då får barnen tillgång till fler olika miljöer och 

material som kan bidra till fler möjligheter att fånga barnens egna planer. Lokalerna i 

förskolan ses som flexibla på så vis att barnens intresse styr hur de utformas, barnen kan 

själva få inflytande i hur utformningen ser ut. Utevistelsen ses som en flexibel stund där 

barnen tillåts att vara ute när de själva vill, antingen på förmiddagen eller på 

eftermiddagen.   

 
Jag brukar ofta fråga barnen vad vi ska ha framme? Så får de komma med önskemål. Vad 

vill ni ska vara framme? Så får de vara med i planeringen det är ju deras dag inte min dag 

(Förskollärare C). 

 

Några barn vill inte gå in och frågade de om de kunde få gå in sen och de fick de, det är ju 

verkligen barns egna planer (Förskollärare C). 

 

Man kan ju inte äta kall mat det går ju inte, men som mellanmålet går ju att skjuta på. Eller 

så kan man involvera mellanmålet i leken. Vi har suttit på golvet, på stolar eller varit på 

utflykt i lekhallen då har vi ätit mellanmålet där. Eller så leker vi att det är ett flygplan och 

att barnen fick maten där, för det var de barnen lekte och vi som pedagoger kan vara lite 

flexibla (Förskollärare A). 

 

Vi har ett samarbete tillsammans med de andra avdelningarna. Barnen får då tillgång till 

många rum att välja på. Det tycker vi är ett plus. Vi har inte en dockhörna eller bilhörna på 

båda avdelningarna utan vi försöker tänka nytt som mojängrum och naturrum (Förskollärare 

D).   

 

Planerade aktiviteter 
Planerade aktiviteter är när förskolläraren har utgått från barnens tankar, idéer och egna planer 

och skapat en aktivitet för att möta detta. De planerade aktiviteterna kan se olika ut. En typ av 

planerad aktivitet som förskollärarna beskrev är att pedagogen i förväg planerar stunder då de 

lyfter något barnen varit intresserade av. En annan planerad aktivitet som förskollärarna 

beskrev är att skapa tid för en planerad stund då barnen får välja mellan särskilda aktiviteter 

som de erbjuds på en ”aktivitetstavla” eller ”att-göra-tavla”. Dessa aktiviteter kan ses som en 

blandning mellan barnens fria lek och en pedagogstyrd aktivitet.    
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Det kanske inte är riktigt vad de vill eftersom de måste ju gå till tavlan, men de får ju leka 

vilka lekar de vill (Förskollärare D).        

 

Vi har ju avdelningsplanering ungefär var tredje vecka, då vi försöker prata om vad vi ska 

göra tillsammans, ja men utgå från hur det ser ut i barngruppen och försöka lägga upp 

arbetet därefter, utifrån barnens behov och intressen (Förskollärare B). 

5.5 Förskollärarnas bemötande mot barns egna planer 

Vi fann tre teman på hur förskollärarna beskrev att de förhöll sig gentemot barnens egna 

planer. De teman vi fann var att förskollärarna beskrev att de förhöll sig genom att: hjälpa 

barn att genomföra sina planer, inte säga nej och inte avbryta barnen.  

 

Hjälp att genomföra sina planer 
Barnens tankar, funderingar och idéer är viktiga. Förskollärarens roll är att hjälpa, inspirera 

och ge utrymme för barnens egna planer. Genom att erbjuda varierande material och miljöer 

kan förskollärarens hjälpa barnen att genomföra sina planer.  
 

Ja, i möjligaste mån att när man ser att det fungerar så försöker man att hjälpa barnen att 

genomföra sina planer (Förskollärare B). 

 

Inte säga nej  
Vi fann att förskollärarna uppfattade att de ofta inte behövde säga nej till barnen. Vi fann även 

att de fanns en stor enighet i att barns planer är viktiga. Det fanns en stor ambition med att 

bejaka barnens planer, däremot upplevde vi att flera av förskollärarna hade en viss tvekan då 

de beskrev att det försöker eller att det ofta säger ja. Vi fann att kollegors förhållningssätt 

gentemot barns egna planer kunde skilja sig gentemot förskollärarens sätt att bemöta barnen.  

 
Nej! (skratt) nej, vi försöker faktiskt att säga ja i de flesta situationer och säger man nej så 

måste man då verkligen motivera för sig själv om det är slöhet eller ren lathet eller för att vi 

bara brukar göra så (Förskollärare A). 

 

Nej, speciellt inte ute. Det är mycket färre nej vid uteaktiviteter (Förskollärare C). 

 

Nej, inte jag inte. Vissa av mina kollegor säger nej. Ofta kanske, rent slentrianmässigt utan 

att tänka efter. Vad skulle hända om jag inte säger nej? Det är viktigt att vara tillåtande 

(Förskollärare B). 

 

Att slippa avbryta    
En uppfattning vi fann var att förskollärarna menade att de ibland avbröt barnen i deras egna 

planer, detta skedde främst i samband med måltider, utevistelse eller samling. Förskollärarna 

beskrev även att de helst inte ville avbryta barnen men att verksamhetens utformning gjorde 

att de var tvungna att avbryta barnen i deras planer ibland. En annan uppfattning vi fann var 

att förskollärarna beskrev att de genom flexibilitet, mjuka övergångar och långa pass gjorde 

att barnen inte behövde bli avbrutna.   

 
Leker de sjukhus kan jag t.ex. säga: ”jaha du kanske får komma på återbesök om två 

veckor?” (Förskollärare A). 

 

De ska inte känna att de blir avbrutna så ofta utan det ska liksom vara en mjuk övergång 

(Förskollärare C). 
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5.6 Svårigheter med att ge utrymme för barns egna planer  

Vi fann en rad svårigheter med att ge utrymme för barns egna planer som förskollärarna 

beskrev i intervjustudien. De svårigheter förskollärarna beskrev var sitt eget förhållningssätt 

gentemot barnens planer, rädsla för att det ska bli stökigt, brist på tid och utrymme, brist på 

personal, begränsande lokaler, åldersblandad barngrupp, brist på kunskap, brist på gemensamt 

synsätt i arbetslaget och rutiner som styr verksamheten.  

 
Det finns väl inga hinder, det är väl man själv. Vuxnas bekvämlighet och att man kan bli 

rädd att det ska bli stökigt, man är rädd att t.ex. tillåta det här små att testa saker och ting och 

att dem inte ska klara av det. ”han är bara två, han klarar inte av det” (Förskollärare B). 

 

..man kanske inte ställer fram byggklossar för att man tror att de små ska komma och knuffa 

ut alla och man tycker att det ska bli jobbigt att städa ihop allt och så ställer man bort 

materialet istället för att låta det stå framme (Förskollärare B). 

 

Att behöva be barnen att vänta eller att säga nej på grund av att det inte fanns någon i 

personalen som hade tid framkom som en svårighet som begränsade barnens möjlighet att få 

utrymme för sina egna planer. En del aktiviteter kunde dessutom uppfattas som mindre 

passande än andra då det fanns lite personal på en avdelning.  

 
..ibland finns det inte personal nog och om barnen då vill vara i rörelserummet och de vill 

bygga med saker då kan de hända olyckor och de kan slå sig (Förskollärare D). 

 

Ibland kan jag räkna ut att tiden inte räcker till, ibland måste man säga nej, men helst vill jag 

inte göra så. Men vill de måla med vattenfärg brukar jag inte säga nej. Men vet jag att det är 

något efter maten och vi inte hinner brukar jag säga nej (Förskollärare D). 

 

Vi fann att förskollärarna kunde uppfatta att lokalerna antingen bjöd in till aktivitet eller 

begränsade barnen i sin aktivitet beroende på hur lokalerna var utformade. Genomgående 

uttryckte förskollärarna en uppfattning om att inspirerande lokaler och material är viktig 

för lärande. Tillgång till material och rum uppfattades också som viktigt. Då kunde 

dörrar, dåligt anpassade rum och otillgängligt material ses som begränsande för barnens 

egna planer. Åldersblandad grupp framkom som en annan svårighet som kunde bli ett 

hinder för att barnen skulle kunna få utrymme för sina planer. Det berodde på att 

verksamheten då måste anpassas till alla barn och de kunde ses som begränsande.  

 
Ja lokalerna begränsar och sen har vi ju åldersblandat och det kan också vara en av grejerna 

där. Vi kan ju inte ha saxarna längst nere när de nya ettåringarna börjar och vi får anpassa i 

alla fall i början, till hösten då det lärt sig våra regler (Förskollärare A). 

 

Det ska vara tillgängligt, barnen skall komma åt. Utklädningskrockarna ska inte vara högt 

upp och det ska finnas så att de kan leka och att man tänker på lokalernas utformningar så 

att man har dockleken ihop med utklädningskläder så att man underlättar för nästa steg 

(Förskollärare A).  

 

Brist på kunskap i ett visst område uppfattades som ett hinder. Flera förskollärare uppfattade 

att man hellre hjälper barnen att utforska något eller hellre bejakar deras planer om det 

handlar om sådant man själv är trygg i och har kunskap om. Vi fann en uppfattning om att 

allmänbildning är viktigt och att det är viktigt att inte vara rädd för att ta reda på ny 

information för att möta barnens funderingar och frågor.  
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Det kan även vara begränsande om jag inte kan något. Då försöker man ta situationen åt ett 

annat håll. T.ex. om barnen pratar om skotermärken och sen kan man inte så mycket om det 

så då pratar man hellre om något annat (Förskollärare A). 

 

Vi fann att förskollärare uppfattade att måltiderna, vilan och utevistelsen är de rutiner som 

styr arbetet med barnen. Speciellt lunchen beskrevs som en fast rutin som styr mycket av 

arbetet i förskolan. Samlingen beskrevs som en annan rutin som styrde arbetet med barnen, 

oftast fanns en samling i samband med någon måltid. Det fanns en variation i vilka rutiner 

som förskollärarna ansåg som styrande och om de upplevde sig styrda av rutinerna i arbetet 

med barnen under dagen. 

 
..jag tycker inte jag är särskild styrd av rutiner, det är i så fall lunchen och då när jag är 

rastvakt, men annars tycker jag inte att jag är så styrd, jag har verkligen försökt jobba med 

mig själv att inte komma in i sånt här med lektioner, rast, lektioner och lunch. För att de blir 

så många avbrott för barnen. […] jag tycker inte att det är svårt att inte vara styrd av rutiner. 

Det är svårt att inte ramla in i det, men jag tycker jag har kommit långt med det 

(Förskollärare C). 

 

Rutiner styr ganska mycket! Jag hade önskat att om ett barn hade velat vara inne så skulle 

barnet få det, men då är det kollegorna som säger ”nej, vi alla går ut” (Förskollärare D). 

 

..matsituationerna är ju den som styr och vilan (Förskollärare A). 

 

Vi har inte så jättemycket rutiner, det är ju mer det här med frukost, lunch och mellanmål 

som man måste ha (Förskollärare B). 

 

Nedan sammanfattar vi de svårigheter som förskollärarna uppfattade påverkade deras 

arbete med barnens egna planer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Figuren sammanfattar de svårigheter förskollärarna beskrev med att ge utrymme för 

barns egna planer.  
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I all slags forskning tillkommer frågor om undersökningens validitet och reliabilitet. I 

kvalitativ forskning handlar det om att tolka och analysera på ett tillförlitligt sätt. Det vill säga 

i vilken mån tolkning och analys representerar verkligheten. Inom fenomenografin handlar 

frågorna validitet och reliabilitet om i vilken utsträckning resultatet representerar 

undersökningspersonernas uppfattningar (Andersson, 1994). 

 

Svenning (2003) menar att kopplingen mellan den teoretiska och den empiriska studien kan 

vara svår. Att reflektera över validiteten innebär att fundera över om studien mäter det som 

avses mätas. En studie kan mer eller mindre väl fånga verkligheten menar Svenning. Här 

spelar en rad olika faktorer in så som frågornas utformning, respondentens öppenhet och 

intervjuarens förhållningssätt. Inre validitet handlar om hur vi lägger upp vårt projekt utifrån 

teori och empiri och den yttre validiteten handlar om hur vi gör studien, vilka vi intervjuar och 

i vilket sammanhang detta sker. Den yttre validiteten handlar om möjligheterna att 

generalisera utifrån studien. När det gäller vår studie som endast baseras på ett fåtal individers 

uppfattningar är det viktigt att poängtera att dessa inte kan representera en hel grupps 

uppfattningar och erfarenheter. Vårt syfte med studien är dessutom inte att få ett 

generaliserbart resultat utan snarare lyfta olika uppfattningar som vi funnit.   

 

Trost (1997) menar att det är viktigt att fundera över på vilket sätt miljön som intervjun 

utfördes i påverkar resultatet. Vi hade vid varje intervjutillfälle tillgång till en passande som 

gjorde att det kändes naturligt att genomföra intervjuerna. Som vi uppfattade förskollärarna 

verkade de känna sig trygga. Det finns en risk med att låta de intervjuade ta ansvar för lokal. 

Risken är att de intervjuade väljer en lokal som inte passar för intervjuer där intervjun blir 

störd av omgivningen, men i vårt fall menar vi att det fungerade bra då samtliga intervjuer 

genomfördes i miljöer utan några större störningsmoment.    

 

Enligt Svenning (2003) innebär reliabilitet att reflektera över tillförlitligheten i resultaten. Det 

är viktigt att studiens utformning är tydlig, för att det ska gå att utföra en likadan studie 

genom att ha samma syfte och metod. Som forskare kan man höja reliabiliteten genom att ha 

klara definitioner på de begrepp man använder i intervjustudien. Andersson (1994) menar att 

när människan tänker eller agerar gör hon det utifrån ett sammanhang och i förhållande till 

något. En forskare som gör en studie med en fenomenografisk ansats bör fundera på hur man 

kan veta om de olika undersökningspersonerna tänker på samma sak om det ombes beskriva 

ett särskilt fenomen. Vi har försökt att genomgående vara tydliga med våra begrepp under vår 

studie. Vi har försökt att konkretisera och ställa lätta frågor som förskollärarna kan koppla 

direkt till deras arbete. Svenning (2003) skriver dessutom att den som intervjuar kan ställa 

följdfrågor och närma sig fenomenen från olika håll i intervjun, enligt Svenning ökar det 

studiens tillförlitlighet. När vi formulerade våra forskningsfrågor och gjorde intervjuguiden 

försökte vi närma oss varje forskningsfråga med hjälp av flera frågor. Eftersom att vi är ovana 

som intervjuare hade vi kunnat ställa fler följdfrågor och varit mer flexibla med vår 

intervjuguide. Då hade vi kanske kunnat närma oss forskningsfrågorna från fler håll.  

 

Under vår intervjustudie använde vi oss av diktafon för att spela in intervjutillfällena. 

Fördelen med diktafon enligt Trost (1997) är att man kan lyssna till tonfall och ordval 

upprepade gånger efteråt. Man kan även höra sina egna misstag och lära sig av dem och på så 

sätt bli en bättre intervjuare. Nackdelen är dock att det tar tid att lyssna igenom allt och att det 
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kan upplevas jobbigt att bli inspelad för den som blir intervjuad. Vi upplever efter studien att 

det var ett bra val att spela in intervjuerna på diktafon eftersom att vi tillsammans kunde 

lyssna på intervjuerna så många gånger som vi behövde för att säkerställa att vi hade uppfattat 

vad förskollärarna sa. En mer van intervjuare kanske hade känt sig bekväm med att anteckna 

under tiden. Som vi tidigare nämnt i genomförandet upplevde vi att det blev störande att 

anteckna och gjorde anteckningarna efter intervjutillfället. Detta innebär givetvis att vi kan ha 

glömt bort eller missat en del viktiga intryck från intervjuerna. Enligt Trost kan det vara ett 

gott stöd att vara två om man är samspelta, då görs en bättre intervju med större 

informationsmängd och man har möjlighet att bättre uppfatta informationen man får under 

intervjutillfället, men Trost lägger till att det är ur intervjuarens synvinkel. För den intervjuade 

kan det bli annorlunda, den kan känna sig i underläge och detta måste undvikas.  

 

Genom att göra intervjuerna tillsammans har vi känt oss tryggare i vår roll som intervjuare 

vilket kan vara till fördel då den som intervjuas känner av att vi är trygga och 

intervjusituationen blir mer avslappnad. Under tolkningen av resultatet har vi dessutom 

upplevt det som en tillgång att vi båda är lika insatta och bekanta med alla intervjuer genom 

att vi båda var närvarande vid varje intervju samt transkriberade samtliga intervjuer 

tillsammans.  

6.2 Resultatdiskussion 

Här kommer vi att diskutera resultatet utifrån studiens syfte; hur förskollärare organiserar 

verksamheten för att skapa utrymme till barn egna planer.  

 

I läroplanen för förskolan står det att barn söker och erövrar kunskap genom bland annat 

socialt samspel, där lärandet baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att 

barnen lär av varandra. Lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för 

den pedagogiska verksamheten (Läroplan för förskolan, 1998). I studiens resultat fann vi att 

förskollärarnas syn på lärande stämmer väl överens med läroplanens syn på lärande då 

förskollärarna talade om att barnen lär genom utforskande, meningsfullhet, lustfylldhet och 

socialt samspel. Förskollärarna poängterade ofta leken och barns egna planer som viktigt i 

barns lärande. Att vi fick fram detta resultat är inte särskilt förvånande då förskollärarna utgår 

från läroplanen i deras uppdrag.  

 

Förskollärarna i studien definierade barns egna planer som att få tid att få göra vad man vill 

och att få tid till lek. Här ser vi en koppling till läroplanens syn på lärande, där det står att 

lärandet sker i barnens utforskande och genom leken (Läroplan för förskolan, 1998). 

Utforskandet kopplar vi här till att få tid att göra vad man vill (vad man intresserar sig för, ens 

utforskande) och lekens roll för lärandet kopplar vi då till att få tid till lek. 

 

Förskollärarnas och läroplanens syn på lärande kan vi även koppla ihop med 

utvecklingspedagogikens syn på lärande. Där finns också leken, det sociala samspelet och 

utforskandet som centrala bitar (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003). Något 

som också stämmer överens med samtliga synsätt på lärande är att förskollärarna i vår studie 

utgår från barnens erfarenheter och intressen. I vår studie fann vi att förskollärarnas roll i 

lärande var att vara handledare/medforskare eller tillåtande/möjliggörande. Samma syn finns i 

läroplanen där man skriver att pedagogen ska utgå från barnens erfarenheter och intressen, där 

pedagogens roll blir att vara en medforskare som ska möjliggöra barnens intressen och tankar.  

 

I vårt resultat fann vi två skilda uppfattningar om gemensam syn på lärande i arbetslaget. En 

uppfattning var att de hade en gemensam syn på lärande och en uppfattning vi fann var att de 
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inom arbetslaget inte hade en gemensam syn på lärande. Vi fann att det fanns en 

överensstämmelse mellan att uppfatta att rutiner styr negativt och att inte ha en gemensam syn 

på lärande i arbetslaget. De som beskrev att de inom arbetslaget hade en gemensam syn på 

lärande, de beskrev även att rutinerna inte var särskilt styrande. Uppfattningen om att det inte 

fanns något gemensamt synsätt gick även hand i hand med uppfattning att dagsprogrammet i 

förskolan kunde ses som begränsande för barnen. Arnér (2006) menar att pedagoger tar 

hänsyn till traditioner och kollegor mer än till vad barnen ser som meningsfullt, trots att 

läroplanen för förskolan säger att barnen ska få utrymme för egna planer, intressen och 

initiativ. Arnér menar att det i pedagogernas uppdrag ligger ett ansvar att skapa en verksamhet 

som bygger på professionellt kunnande och nutidens pedagogiska teorier och perspektiv.  

 

Under våra intervjuer och när vi analyserat vårt resultat har vi funnit två olika perspektiv på 

verksamhetens fokus som vi vill diskutera. Det ena perspektivet är fokus på det enskilda 

barnet och det andra är fokus på den sammanhållna gruppen. Dessa olika perspektiv 

återkommer i resonemang kring verksamheten och barns egna planer i såväl förskollärarnas 

sätt att prata, litteraturens fokus som i läroplanen. I läroplanen för förskolan står det att 

pedagogen skall engagera sig i samspelet både med det enskilda barnet och barngruppen 

(Läroplan för förskolan, 1998). Barnens egna aktivitet beskrivs ofta som lek. Bae (2009) 

pekar på att leken lätt kan underskattas i förskolan. Pedagoger fokuserar ofta på gemensamma 

aktiviteter, regler och rutiner och då kan det lekfulla försvinna i bakgrunden när det gäller 

arbetet i förskolan. Då begränsas dessutom barnens egna möjligheter till påverkan av 

verksamheten. Här ser vi en viktig utmaning för pedagoger inom förskolan att hålla kvar det 

lekfulla för att ge utrymme för barnens egna planer, det är viktigt att som pedagog ha det 

enskilda barnet men även hela barngruppen i åtanke vid planering av verksamheten. 

 

Det dubbla fokuset på både det enskilda barnet och den sammanhållna gruppen blir en 

självklarhet för förskolläraren då det är en del av uppdraget. Samtidigt menar vi att det är 

viktigt att låta båda perspektiven tydligt komma fram i reflektioner kring verksamhetens 

utformning då det är lätt att fokus hamnar på endast ett perspektiv. Under vår utbildning och 

vår studie har vi funderat på hur vi som förskollärare kan ge utrymme för barns egna planer? 

Och hur vi som förskollärare kan skapa dessa möjligheter för barnen. Genom att endast 

fokusera på den sammanhållna gruppen i förskolan menar vi att det finns en risk att barnens 

egna planer och intressen förbises. Det kan även vara tvärtom att man som pedagog bara 

fokuserar på det enskilda barnet och missar det sociala samspelet som en viktig del i lärandet. 

Vi har även funderat om förskolans personal ibland tenderar att tänka utifrån det enskilda 

barnet men sedan planera utifrån den sammanhållna gruppen.  

 

Nordin-Hultman (2005) pekar på att inom förskolan är idéer om den fria leken; det fria 

skapandet och barns egna aktiviteter är starkt betonat. I jämförelse med stark reglering och 

styrning i förskolan menar Nordin-Hultman att detta är överraskande motsägelsefullt. Vidare 

hävdar Nordin-Hultman att förskolan av tradition styrts av barnens rytm och deras egna 

initiativ och därför betraktas verksamheten som följsamma och anpassad efter barnen. 

 

Nedan har vi gjort en figur för att visa på några kopplingar vi har dragit mellan Nordin-

Hultmans teorier, läroplanen för förskolan och förskollärarnas uppfattningar om vilka metoder 

de använder för att möta barnens egna planer. Figuren visar på det två olika perspektiv på 

fokus inom verksamheten som vi uppmärksammat. 
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Det enskilda barnet Den sammanhållna gruppen 

Stark betoning på fria leken, de fria 

skapande och den fria aktiviteten 

(Nordin-Hultman, 2005) 

Reglering och styrning av rutiner som 

bygger på tanken om den sammanhållna 

gruppen. (Nordin-Hultman, 2005) 

Enligt läroplanen skall man utgå från 

barnets intressen och erfarenheter 

(Lpfö-98) 

Enligt läroplanen lär man tillsammans 

genom socialt samspel. 

(Lpfö-98) 

Fri tid för egen lek 

(Förskollärarnas metoder) 

Planerad aktivitet 

(Förskollärarnas metoder) 

 

Figur 3. Figuren visar på en sammanfattning av de två perspektiven och hur de tas upp i 

läroplanen, Nordin-Hultmans forskning och förskollärarnas metoder. 

 

I vår undersökning fann vi att förskollärarna upplevde att deras verksamheter var reglerade av 

rutiner, däremot var det skillnad på hur de beskrev att dessa rutiner styrde arbetet med barnen. 

Detta kopplar vi till Nordin-Hultman (2005) som i sin studie fann att det förekommer starka 

regleringar och rutiner i de svenska förskolorna, men att det kan skilja sig åt hur starka dessa 

är. Vi fann även i vår studie att några förskollärare hade uppfattningen att dessa rutiner kunde 

minska barnens möjlighet till att följa upp egna planer och ta egna initiativ. Enligt Nordin-

Hultman har de svenska förskolorna många dagliga rutiner och aktiviteter, hon menar även att 

dessa ofta följer på varandra i en given ordning. Detta visade sig tydligt även i vår studie, då 

samtliga förskollärare beskrev vardagen i förskolan utifrån flera givna aktiviteter. I vår studie 

visade det sig även att det fanns en önskan att slippa följa några av dessa dagliga rutiner, 

genom att kunna vara flexibel med tider för till exempel utevistelsen eller måltiderna. 

 

Till skillnad från uppfattningen om att rutiner styr verksamheten fann vi även i vår studie att 

en del förskollärare uppfattade rutinerna som att det inte styrde dem i sitt arbete med barnen, 

detta menar vi kan beror på olika faktorer. Bland annat kan det bero på att de upplevde 

rutinerna de hade som positivt för verksamheten. Det kan även vara en följd av att de inte 

upplevde sig styrda av rutinerna utan att deras flexibla sätt att se på dagsprogrammet gjorde 

att rutinernas inte begränsade dem att följa upp barnens planer. Styrning i förskolan beror 

enligt Nordin-Hultman (2005) bland annat på ”kunskap” om barns lärande och utveckling. 

Det innebär att alla inslag i förskolan så som rutiner, miljöns uppbyggnad, planerade 

aktiviteter och dagsprogram är utformade för att bäst möta den kunskap vi har om barn. Det 

vill säga att pedagoger utformar verksamheten utifrån vad de upplever är bäst för barnet. 

 

I resultatet av vår studie framkom olika metoder som förskollärarna använder för att ge 

utrymme för barns egna planer. Dessa handlar i stor utsträckning om att skapa tid för barnen 

att göra vad de vill och att få tid till lek, vilket är förskollärarnas definition av barns egna 

planer. Vi fann även att förskollärarna använde sig av planerade aktiviteter för att ge utrymme 

för barns egna planer.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver att leken i förskolan är en 

aktivitet som är fri och rolig. Framförallt ses leken ofta som ett uttryck för barnens egna 

verksamhet. Tullgren (2004) menar att pedagoger kan genom förväntningar, gränser och idéer 

om hur en bra lek ser ut begränsa eller möjliggöra barnens lek. Barnens lek är inte fri i den 

bemärkelsen att de kan leka vad det vill. Leken styrs genom en vilja att välja rätt. Utifrån 

författarnas resonemang ställer vi oss frågan om den fria leken alltid är fri? Under vår 
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intervjustudie fann vi funderingar kring denna fråga. I vårt resultat framkom det att 

förskollärarna kunde ha planerade aktiviteter där barnen fick välja fritt mellan olika aktiviteter 

från en tavla. Under våra intervjuer fann vi även att det fanns en tvekan inför om det verkligen 

är barnens egna planer som kommer fram när barnen får välja från en tavla vad de ska göra. 

Vi fann en medvetenhet i att den aktivitet som erbjöds inte var helt fri, utan begränsades av de 

olika val som förskollärarna erbjöd barnen. Dessutom påpekade förskollärarna att miljöerna i 

förskolan kunde vara begränsande gentemot barnens egna planer genom att bara erbjuda vissa 

typer av lekmiljöer, material eller aktiviteter. Förskollärarna pekade även på en rad andra 

svårigheter med att ge utrymme för barnens egna planer. Exempelvis brist på kunskap fann vi 

som en svårighet. Förskollärarna menade att brist på kunskap inom vissa områden kunde 

begränsa hur de bemöter barnens egna planer och därigenom även barnens lek då de 

definierade leken som en stor del i barnens egna planer. Om barns egna planer till stor del 

handlar om lek så är det viktigt att reflektera över vilka lekar får barnen får möjlighet att 

genomföra i förskolan. Vad bjuder lokalerna in till för aktiviteter? På vilket sätt speglar 

lokaler och miljöer barnens intressen? På vilket sätt bemöter vi barnens lek?  

 

Utifrån våra erfarenheter och vårt resultat har vi sett en vilja hos pedagoger att ta till vara på 

barnens initiativ och att utgå från barnen, men att vi även upplevt att det inte alltid stämmer 

överens med hur dagen faktiskt ser ut i förskolan. I likhet med Arnér (2006) som i sin 

avhandling tar upp att vuxna inte alltid handlar i enighet med vad de bekänner sig till och 

ibland i motsatts till vad de säger sig tro på. Det är därför viktigt att reflektera över sin egen 

roll i mötet med barn menar Arnér. Vi fann i vår studie en önskan om att utarbeta ett 

gemensamt synsätt inom arbetslagen för att kunna utforma verksamheten utifrån den barnsyn 

som förskolläraren har. Det fanns även förskollärare som påpekade att de inte bemötte 

barnens egna planer i enlighet med hur de ville bemöta barnen. Detta på grund av de rådande 

traditionerna och sätten att bemöta barn som finns på deras avdelning. Arnér (2006) pekar på 

att om barn tar initiativ till något möts det ofta med att pedagoger oroar sig för att det ska 

orsaka stress eller kaos, här ser vi en tydlig koppling till den oro som vi fann i vår studie. Vi 

fann att det fanns en rädsla för att det kunde bli stökigt om man tillåter barnens egna planer 

och detta sågs som ett hinder för barnens egna planer. Att fånga sina egna tankar om barn och 

sin barnsyn är därför viktigt för såväl den enskilde pedagogen som för arbetslaget. I 

Hensvolds (2003) studie framgår det tydligt att utbildning och reflektion är viktigt för att 

pedagoger i förskolan ska bli medvetna om sina egna förhållningssätt och sina tankar. 

Samtidigt påpekar Johansson (2003) att det behövs en analys och diskussion kring en rad 

frågor om hur den egna verksamheten stödjer och gynnar barns lärande samt vilket klimat 

som råder i förskolan. 

 

En uppfattning bland förskollärarna i vår studie var att de ville utgå mer från barnen än vad de 

gjorde i dagsläget men att detta försvårades genom att man inte hade en gemensam syn i 

arbetslaget. Här menar vi att icke gemensamt synsätt kan kopplas till att barns röster blir 

hörda mindre sällan. Enligt en utredning gjord av Utbildningsdepartementet tillåts generellt 

barnens röster bli hörda mer sällan än vad de har rätt till (Ds 2003:46). Samtidigt visar 

forskning på en ökad medvetenhet om uppdraget i läroplanen och hur det kan genomföras 

(SOU:1997:157). Skolverket (2004) skriver att det finns tecken på större flexibilitet i sättet att 

planera och använda lokalerna, samt en ökad strävan att i arbetet utgå från barnens initiativ 

och intressen. Flertalet av de metoder vi fann i vår studie visade på att förskollärarna var 

flexibla i sin planering av olika aktiviteter och att de visade en stor vilja att vara lyhörd för 

barnens egna planer. I den nya skollagen (Ds 2009:25) har man lyft fram barnens rätt att 

uttrycka sig i alla frågor som rör dem, samt att barnets åsikter skall tas till vara på. Med tanke 
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på detta menar vi att det är viktigt att reflektera kring hur man som pedagog utformar 

verksamheten och bemöter barns egna planer.  

 

En av de viktiga funderingar vi tar med oss är att vi fortsätter fundera kring vad vi har för 

fokus när vi planerar verksamheten. Så att vi både ser till det enskilda barnet och den 

sammanhållna gruppen. I studiens början hade vi en vilja att genom att lyfta förskollärares 

olika uppfattningar om arbetet med barns egna planer komma bli stärkta inför vår kommande 

roll som förskollärare samt att få fördjupa oss i en problematik vi fann intressant. I vår studie 

upplever vi att vi fått fram en variation av uppfattningar och även visat på att förskollärarnas 

arbete med att ge barn utrymme för sina egna planer är allt annat än lätt. Vi fann en rad 

svårigheter med att ge utrymme för barns egna planer, men även olika metoder för att låta 

barnens planer få plats i dagsarbetet i förskolan. Förskollärarna visade tydligt att det förs ett 

resonemang kring detta i förskolan. Vi fick även positiv respons från några förskollärare som 

efter intervjun menade att de ville fortsätta samtala om dessa frågor i deras arbetslag, därför 

sparande några av förskollärarna vår intervjuguide som underlag för vidare diskussioner. Det 

visade att dessa frågor ständigt är aktuella och att det finns möjligheter att utveckla förståelse 

för hur vi arbetar med barns egna planer. Det som vi fann mest intressant i vår studie är vikten 

av gemensamt synsätt inom arbetslaget, det svåra i att faktiskt bemöta barnen i varje situation 

på det sättet som man som förskollärare faktiskt vill och dessutom att utforma miljöer där 

barns egna planer får plats och utrymme. Eftersom barns egna planer är något enskilt för varje 

barn är det aldrig självklart vad dessa är, det medför dessutom att vi som förskollärare måste 

vara intresserade och ta reda på vad dessa är.   

6.3 Avslutande reflektioner 

Under vårt arbete med denna C-uppsats har vi haft möjlighet att bolla tankar mellan varandra 

och kunnat ta till vara på våra variationer att uppfattningar och tankar. Under arbetet med 

texten har vi kunnat reflektera kring teorier och forskning i reflekterande samtal. Detta har 

gjort att vi tillsammans har verbaliserat våra tankar och det tror vi stärker oss i vår framtida 

profession. Genom vår gemensamma reflektion upplever vi att vi kommit längre i vårt 

enskilda tänkande än vad vi hade gjort utan de gemensamma samtalen under arbetets gång. 

Genom att lyfta fram olika förskollärares uppfattningar ville vi bli inspirerade att reflektera 

över vårt eget sätt att organisera verksamheten för att ge utrymme för barns egna planer. Vi 

upplever att vi lyckats verbalisera och formulera många frågeställningar och tankar som vi 

tidigare inte kunde sätta fingret på. Detta gör oss säkrare i vår roll som pedagoger. Genom att 

lyfta hur förskollärare jobbar mot läroplanens mål om barns egna planer tror vi att fler än vi 

har nytta av andras erfarenheter. De olika uppfattningarna som vi funnit kan användas på 

olika sätt: som diskussionsunderlag eller inspiration.         

6.4 Fortsatt forskning 

Vår studie har väckt nya tankar hos oss som gör att vi ser nya infallsvinklar som vi tycker 

vore intressanta att undersöka. Det vore spännande att studera på vilket sätt pedagoger lägger 

fokus på de två perspektiv vi fann i vår studie, det enskilda barnet och den sammanhållna 

gruppen. Vi tycker även det vore intressant att göra observationer för att studera hur 

pedagoger bemöter barns egna planer i det praktiska arbetet eller att genom barnintervjuer 

undersöka hur barn själv upplever att deras planer bemöts i förskolan.  
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8 Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Forskningsfråga 1: Hur upplever förskollärare att barn lär?  

Hur upplever du att barn lär sig? 

Vilken roll har du som pedagog i barns lärande? 

 

Forskningsfråga 2: Hur organiserar förskollärare verksamheten för att skapa utrymme 

till barns egna planer? 

Beskriv vilken syn på lärande som ligger till grund för arbetet med barnen på eran avdelning. 

Hur lägger ni upp planeringen för verksamheten på er avdelning? 

Hur ser eran vecko/dagsplanering ut? 

Beskriv hur en vanlig dag ser ut hos er.  

På vilket sätt styr rutiner er verksamhet?  

Upplever du att du ofta säger nej till barnen? 

Upplever du att du ofta behöver avbryta barnen? 

 

Forskningsfråga 3: Hur definierar förskollärare barns egna planer? 

I läroplanen står det att man ska ge utrymme för barns egna planer, vad innebär barns egna 

planer för dig?  

Beskriv hur du upplever att ni arbetar mot målet: ”Verksamheten skall ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 

utomhus”(Lpfö-98,s.7) 

På vilket sätt förhåller du dig till barns egna planer?  

Beskriv en situation då du har arbetat efter barns egna planer. 

Vad finns det för hinder med att ge utrymme för barns egna planer? 

(Möjligheter?) 

 

 


