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Resumé 
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Studien belyser möjligheter och hinder kring det yngre barnets inflytande i formella 

lärandesituationer i förskolan. Med det yngre barnet avses barn mellan ett till tre år. 

Som verksamma pedagoger har vi upplevt att det är lätt att fastna i ett ”görande”, när 

innehållet i verksamheten ska planeras och där barnets tankar hamnar i skymundan. Det 

som motiverar studien är att barnets inflytande är ett läroplansuppdrag. Det är även den 

drivkraft, som kan skapas i lärandet, om pedagogen utgår från barnets tankar. Studien 

fokuserar det yngre barnets inflytande, eftersom det leder till ytterligare en utmaning 

kring hur pedagogen ska få syn på barnets intressen och intentioner, då dessa inte alltid 

uttrycks verbalt. Studiens syfte är därför att undersöka det yngre barnets inflytande 

relaterat till hur det uttrycker sina intressen och intentioner, samt hur pedagogen svarar 

på dessa. I bakgrunden presenteras vad tidigare forskning kommit fram till kring barnets 

inflytande. Studien utgår från det utvecklingsteoretiska perspektivet på barnets lärande, 

då det yngre barnets inflytande i formella lärandesituationer behandlas. Metoden tar 

främst sin utgångspunkt ur videografin, men har även influenser från den etnografiska 

forskningsansatsen, i form av deltagande observation. Studiens datamaterial utgörs av 

tre videobservationer. En pedagog och fyra yngre barn studeras under deras temaarbete i 

en Reggio Emiliainspirerad förskola. Studien visar att det yngre barnet har ett nyanserat 

register av olika uttrycksätt, som ökar barnets möjligheter till inflytande, vilket i sin tur 

är avhängigt pedagogens förhållningssätt. Det som förefaller öka respektive hindra 

barnets möjligheter är pedagogens sensibilitet för alla barnets uttryck. Pedagogens makt 

och ansvar diskuteras och problematiseras i förhållande till barnets inflytande. Vidare 

diskuteras de pedagogiska konsekvenser, som studien anses få för förskolans 

verksamhet och pedagogernas arbete med det yngre barnets inflytande. 
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Abstract 

Study: Degree project in teacher’s education, advanced level 15hp. University of 

Skövde. 

Title: Small expressions and big intentions. A study on the influence of the younger 

preschool child`s in formal situations of learning. 
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The aim of this study is to generate new knowledge about opportunities and obstacles of 

the younger child's influence in formal situations of learning in preschool. The 

definition of the younger child in the study is the child from one to three years of age. 

During our time as working educators, we have seen that it is easy to get caught up by 

“just doing things”, when the contents of the activities in preschool shall be planned, 

where the child's thoughts easily can be forgotten. What motivates the study is that the 

child's influence is a curriculum assignment. It is also the driving force, which can be 

created in the learning experience, if the educator listens to the child's ideas. The study 

focuses on the younger child's influence, as it leads to another challenge on how to get 

the educator to see the child's interests and intentions, because these are not always 

expressed verbally. The purpose of the study is therefore to examine the younger child's 

influence related to how it expresses its interests and intentions, as well as how the 

educator responds to these. We present what previous research reached on the child's 

influence in preschool. The developmental pedagogy is used to analyze the younger 

child's influence in formal situations of learning. The data material consist three video 

observations. With the videographic and the ethnographic research approach, in the 

form of participant observation, we study an educator and four younger children during 

their theme work in a Reggio Emilia inspired preschool. The study shows that the 

younger child has a nuanced range of different expressions, which increases the child's 

opportunities to influence, which in turn depends on the educator. What appears to 

increase or prevent the chances of the child to get influence is sensitivity for all of the 

child's expressions. We discuss and analyze the power of the educator and responsibility 

in relation to the child's influence. Further the educational consequences that the study 

may get for the educators work with the younger child's influence in preschool, is 

discussed. 
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Bakgrund  
I avsnittet presenteras i en inledning studiens ämne, syfte och frågeställningar. Vidare 

redogörs för forskning inom studiens ämne samt studiens teoretiska ramverk. 

Inledning 
Doverborg och Pramling (1985) talar om barnets tankevärld som ett oupptäckt område, 

där barnet både tänker, samt förstår världen på ett annat sätt än vuxna. De menar att om 

pedagogen försöker lära sig att förstå barnets tankevärld kan det bli betydelsefullt för 

yrkesprofessionen, både i arbetet med att planera och utvärdera verksamheten samt för 

utvecklingen av både barnets förmåga och pedagogens egen förmåga. Skolverket (2012) 

betonar dessutom vikten av att involvera barnet i kvalitetsarbetet genom att använda sig 

av det barnet uttrycker kring olika lärandesituationer. Som verksamma pedagoger i 

förskolan anser vi därför att alla barn förtjänar pedagoger som försöker förstå och lyssna 

på dem. Det medför att pedagoger behöver upptäcka och bli medvetna om på vilka olika 

sätt barnet uttrycker sina tankar och intentioner. 

Fennefos och Jansen (2009, s. 75) påvisar att den norska ramplanen för förskolan delar 

upp lärandet i ”formella och informella lärandesituationer”, något som inte görs lika 

tydligt i den svenska läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 (Skolverket 1998/2010). 

Fennefos och Jansen förklarar att skillnaden mellan formella och informella 

lärandesituationer främst ligger i att de formella lärandesituationerna är planerade av 

pedagogen som här fokuserar på ett förutbestämt innehåll. De informella 

lärandesituationerna utgörs däremot av barnets spontant uppkomna lek och 

vardagssituationer. I Lpfö 98/10 relateras lärandet med betoning på barnets delaktighet 

och inflytande, genom att verksamheten ska ha barnets erfarenheter, intressen, 

nyfikenhet, kreativitet och vetgirighet som utgångspunkt. Under rubriken ”2.3 Barns 

inflytande” i Lpfö 98/10 står följande att läsa: ”De behov och intressen som barnen 

själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och 

planeringen av den pedagogiska verksamheten. Förskollärare har ansvaret för; att alla 

barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.” (s.12). Fennefos 

och Jansen (2009) menar att det komplexa i en formell lärandesituation därför blir att 

som pedagog kombinera rollen som förmedlare av ett ämnesmässigt innehåll med 

barnets rätt till inflytande. 

Via vår yrkeserfarenhet från förskola, har vi upptäckt att när pedagogen i formella 

lärandesituationer verkligen lyssnar på barnets tankar och fördjupar sig i hens egna 

frågor eller upptäckter, uppstår det som Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar; en 

kraftfull motivation i barnets lärande. Det har blivit tydligt för oss genom att barnet, då 

hens idéer och tankar tas tillvara, finner de formella lärandesituationerna mer 

meningsfulla, eftersom barnet då visar både iver samt lust till att utforska och förstå 

mer. Doverborg och Pramling (1985) redogör för hur de som verksamma pedagoger 

många gånger upplevt det som att barnet missförstått en del kring det innehåll de arbetat 

med, eftersom barnet uttryckt sig på ett annat sätt än väntat. Under sin tid som 

metodiklärare på förskollärarutbildningen, då Pramling och Doverborg besökte ett 

flertal förskolor upptäckte de att pedagogen och barnet ofta uppfattade samma situation 

på helt olika sätt. Åberg och Lenz Taguchi (2005) förespråkar en lyssnande och 

närvarande pedagog för att barnet ska kunna erbjudas meningsfulla och intressanta 

kontexter. Åberg och Lenz Taguchi menar att om pedagogen utgår från barnets tankar 

för att skapa progression i lärandet, får barnet dessutom inflytande över sitt eget lärande. 
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Vi hävdar att om en pedagog ska kunna utgå från barnets tankar behöver hen vara 

uppmärksam på vad barnet uttrycker, samt ha en medvetenhet kring hur barnet uttrycker 

sina tankar. Rinaldi (2006), som tidigare arbetat nära Reggio Emiliaförskolans grundare 

Loris Malaguzzi och numera är ordföranden i Reggio Children, menar att det kräver en 

insiktsfull pedagog, frigjord från sina fördomar, med öppna sinnen, samt mod att möta 

det nya och okända, även då de egna uppfattningarna betvivlas. Doverborg och 

Pramling (1985) menar att om pedagogen lyssnar på barnet, kan hen få reda på hur 

barnet uppfattat det som sagts eller gjorts, vilket kan synliggöra om det finns skilda 

uppfattningar. 

Skolinspektionen (2012) visar i sin kvalitetsgranskning kring hur förskolor arbetat med 

sitt förstärkta pedagogiska uppdrag efter revideringen av läroplanen, att ungefär hälften 

av de 42 granskade förskolorna inte fullt ut är medvetna om läroplansuppdragets alla 

dimensioner, utan är fast i vad Skolinspektionen kallar ”ett görande”. I Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) beskriver Åberg hur hon själv och hennes kollegor på förskolan utgick 

ifrån olika göranden. De reflekterade inte tillsammans över barnets erfarenheter och 

föreställningar eller hur dessa skulle kunna utmanas. Även Thulin (2011) visar att 

förskolans verksamhet traditionellt inriktats på görandet, men upptäckte i sin studie 

kring kommunikation om naturvetenskapligt innehåll i förskolan, att barnet främst 

intresserar sig för ett innehåll snarare än göranden. Thulin grundar påståendet på en 

kartläggning av barnets frågor. Studien visar att 173 frågor, av de 206 frågor som 

ställdes av barn, i ett naturvetenskapligt temaarbete, handlade om innehållet. Vi är 

medvetna om att det inte alltid är så enkelt i den komplexa förskoleverksamheten att 

lyssna till barnet och dess avsikter. Vår erfarenhet visar att pedagogen ofta hamnar i 

olika göranden utifrån egna intentioner, när hen ska planera verksamheten, där barnets 

tankar då hamnar i skymundan. 

I Lpfö 98/10 betonas att planeringen av verksamheten ska utgå från barnets 

erfarenheter, intressen, behov, motivation och drivkraft att skaffa sig ny kunskap. 

Därför understryks betydelsen i att undersöka hur barnet i förskolan uttrycker sina 

intressen och intentioner och på vilka sätt pedagogen svarar på dessa, i formella 

lärandesituationer. Studien riktas mot det yngre barnet på förskolan mellan ett till tre år. 

Anledningen till valet är att det först under senare år har blivit vanligare att forska om 

barn i dessa åldrar i förskolans verksamhet och att vi vill bidra till att väcka intresset för 

yngre barns möjligheter till inflytande. Eftersom demokrati och barnets inflytande 

framhålls i förskolor som är inspirerade av Reggio Emilias filosofi, väcktes tidigt ett 

intresse att undersöka barnets inflytande på en Reggio Emiliainspirerad förskola. 

Reggio Emilias filosofi som även kallas ”lyssnandets pedagogik” beskrivs av Lindö 

(2009) enligt följande: Barn och kunskapssynen grundas i en uppfattning om det 

kompetenta barnet, vilket betyder att man som pedagog visar respekt, är öppen för 

barnets erfarenheter och funderingar samt utgår från att alla barn kan. Lindö lyfter fram 

att barnet i Reggio Emilias filosofi inbjuds till delaktighet och inflytande i den 

pedagogiska praktiken, där demokrati är en viktig hörnsten, samt att barnets olika 

kompetenser tillvaratas så att barnet kan lära av varandra. Vidare skriver Lindö att 

pedagogen utmanar barnets olika teorier kring fenomen och intar en medforskande roll.  

Ytterligare en viktig aspekt som motiverar att undersöka hur just det yngre barnet 

uttrycker sina intressen och intentioner, är att det inte alltid uttrycker dessa verbalt. 

Otaliga är de tillfällen då diskussioner med kollegor på olika håll har färgats av 

inställningen att inflytande är något som ska arbetas med i grupper med äldre barn, då 

flera kollegor säger:”De små kan ju ändå inte tala om vad de vill”. Visst berättar både 
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ett- och tvååringar om vad de vill, med sitt kroppsspråk och sin röst. En fråga som vi, i 

likhet med Johannesen och Sandvik (2009) ställt oss är hur pedagogen kan lyckas få syn 

på, samt förstå det yngsta barnets uttryck. De uttrycker att det framförallt är i arbetet 

med det yngsta barnets inflytande, som det är av största vikt att pedagogen är extra 

lyssnande och att det lyssnandet förutom hörseln även inkluderar övriga sinnen, 

eftersom det yngre barnet pratar med hela sin kropp. Wallin (2003) anger att frågan 

kring hur det yngre barnets lärande kan synliggöras, trots att det ännu inte utvecklat sitt 

talspråk, är ett evighetsprojekt för förskolans pedagoger, värt att engagera sig i.  

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka det yngre barnets inflytande, relaterat till hur det 

uttrycker sina intressen och intentioner i formella lärandesituationer, i en Reggio 

Emiliainspirerad förskola. 

1. På vilka sätt uttrycker det yngre barnet sina intressen och sina intentioner i 

formella lärandesituationer? 

2. Hur svarar pedagogen på dessa uttryck? 

3. Vad i barnets sätt att uttrycka sig förefaller hindra respektive öka dess 

möjligheter till inflytande? 

4. Vad i pedagogens sätt att svara på barnets uttryck förefaller hindra respektive 

öka barnets möjligheter till inflytande? 

Studien kan bidra till en ökad kunskap om det yngre barnets olika sätt att uttrycka sina 

intressen och intentioner, vilket i förlängningen kan underlätta för pedagogen att ta 

tillvara det yngsta barnets egna idéer och erfaranden. Den kan även bidra till möjligheter 

för pedagogen i förskolans pedagogiska praktik att reflektera över, samt kritiskt granska 

sin verksamhet och det yngre barnets inflytande i formella lärandesituationer. 

Skolverket (1998) betonar att det inte finns någon färdig manual för hur barnets 

inflytande kan infrias. De framhåller dock att barnets inflytande kan möjliggöras genom 

kritisk granskning av den egna verksamheten, dialog där man delar med sig av 

varandras tankar samt relationsskapande möten. 

Forskning om barnets inflytande och uttryck  
Studiens mest centrala begrepp är inflytande, det kommer inledningsvis att belysas ur 

ett samhälls- och utbildningsperspektiv, samt problematiseras med syfte att erhålla 

djupare förståelse för dess komplexitet. Därefter presenteras forskning om barnets 

inflytande i förskolan samt kring det yngre barnets uttryckssätt och pedagogens 

mottagande av barnets uttryck. 

 

Begreppet inflytande 
Via tidigare rapporter som: Jag vill ha inflytande överallt (Skolverket, 1998), Kunskaps- 

översikt av förstudier, inventeringar och kartläggningar inom Elevsam (Scherp, 1999) 

och Var- dags- inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning 

(Utbildningsdepartementet, 2003) kan vi se att samhällets intresse för barnets inflytande 

länge varit stort och att det betraktas som ett viktigt utvecklingsområde. I samtliga av 

dessa rapporter uttrycks det att barnets inflytande är ett relativt outforskat område, samt 

att barnets inflytande i förskolan bör öka. Trots det uppger Skolverket (2013) att 
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flertalet studier fortfarande visar att den dagliga praktiken i förskolan är mycket 

regelstyrd. Som exempel anges förskolans arbete med ”samling”, som utmärks av regler 

och rutiner, vilka pedagogen styr över. Ovan nämnda rapporter lyfter även fram att 

inflytande är ett svårtolkat begrepp, som ses som något positiv och bra utan att det 

tydliggörs eller problematiseras. 

Trots att barnets inflytande är ett begrepp som är kraftigt framtonat i läroplanen är det 

alltså svårt att finna en samstämmig definition på dess betydelse. Förskollärare ska 

ansvara för att alla barn erhåller reellt inflytande över innehållet i verksamheten. Det 

står däremot inte varför, vad det innebär eller hur det ska göras. Skolverket (1998) och 

Scherp (1999) betonar därmed att pedagoger får företräde att tolka begreppets mening, 

och att det därför, bör förtydligas. Detta framgår även i Emilssons (2008) studie om 

barnets fostran i förskolan, i vilken hon poängterar att begreppet är relativt och därför 

kan tydas olika av pedagoger. Det synliggörs som ett resultat i hennes studie, som visar 

att pedagogens handlingar både bidrar till förutsättningar och hinder för barnets 

inflytande i förskolan.  

Vi har upptäckt att det i pedagogiska sammanhang även förekommer en liktydighet av 

begreppen delaktighet och inflytande. Denna liktydlighet framkommer bland annat i 

Westlunds (2011) studie: Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande, där 

Westlund i sin introduktion redogör för hur begreppen används med samma betydelse 

både i förskoleforskning och i förskolans vardag. I samband med att Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) i sin artikel, skriver fram sin definition på barnets 

inflytande, synliggörs det att inflytande likställs med delaktighet, vilket vi tolkar som att 

begreppen, enligt dessa författare utgör varandras förutsättningar. 

När barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner och sätt att 

förstå bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har inflytande och är 

delaktiga (s.71-72). 

Skolverket (1998), Sherp (1999) och Utbildningsdepartementet (2003) klarlägger att 

pedagogen finner det svårt att omsätta begreppet inflytande till verklig handling. I dessa 

rapporter betonas dock tre grundläggande argument till varför barnet bör ges inflytande; 

det är en mänsklig rättighet, förskolans uppdrag och framställs som en förutsättning för 

lärande. Den mänskliga rättigheten till inflytande kan kopplas till artikel 12 i FN:s 

barnkonvention som hävdar alla barns rätt att göra sin röst hörd, samt att alla beslut som 

rör barnet ska ta hänsyn till barnets egen vilja, mognad och ålder. Lundby (2007) anger 

fyra grundläggande principer för hur barnets synpunkter skulle kunna tas till vara, i 

enlighet med barnkonventionens artikel 12. Principerna som Lundby presenterar är 

utrymme, röst, mottagare samt inflytande. Utrymme står för att barnet både måste få 

tillfällen och uppmuntran att uttrycka sina åsikter. Mottagare innebär att det inte räcker 

att pedagogen bara hör det barnet säger, utan verkligen lyssnar noga och försöker förstå 

det som uttrycks. I samband med förklaringen av begreppet mottagare betonar Lundby 

att det inkluderar att se barnets övriga uttryck, utöver de verbala. 

Inflytande utifrån Lundbys (2007) förklaring innebär att barnets synpunkter tas på 

allvar. Hon menar att ett sätt att säkra respekten inför barnets uttryckta åsikter är, att 

pedagogen har som vana att alltid återkomma till barnet och förklara på vilket sätt 

åsikten beaktats och hur beslutsprocessen gick åt ett visst håll. Enklare uttryckt menar 

Lundby, att pedagogen alltid bör förklara hur det barnet uttryckt har uppfattats, samt 

förklara varför barnet fick som det ville, alternativt inte fick som det ville. Hon menar 

att på så vis skulle pedagogen inte först kunna be om barnets åsikter och sedan negligera 
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dessa. Lundby (2007) poängterar därför nödvändigheten i att reflektera över sin egen 

makt i relation till barnets möjlighet att uttrycka sig samt att bli lyssnad på. 

Gällande barnets inflytande som en förutsättning för lärande hävdas det i 

Utbildningsdepartementets rapport (2003) att det är främst när barnet erhåller inflytande 

över sin egen lärprocess som lärandet får en djupare mening. Där av menar vi i enighet 

med Emilsson (2008) att det innebär att pedagogen får ett ansvar; att närma sig barnets 

perspektiv och att försöka förstå hur barnet uttrycker sina tankar och intentioner.  

Studier som belyser barnets inflytande i förskolan 
Emilsson (2008) studerar det yngre barnets inflytande i förskolan. Hennes resultat visar 

att barnets möjligheter till inflytande är beroende av pedagogens sätt att kontrollera 

situationen. En hård kontroll där pedagogen håller hårt på ramarna för aktiviteten 

minskar barnets inflytande. När pedagogen använder sig av en kontroll som präglas av 

”kommunikativ karaktär” eller som innehåller ”lekfullhet” och ”emotionell närvaro” 

kan barnet däremot göra fria val utifrån egna initiativ (s. 79). 

Ytterligare en studie som belyser maktaspekten är utförd av Rauni Karlsson (2009), som 

studerar demokratiska värden i förskolans vardag. Studien har en etnografisk ansats och 

fokuserar på barnets perspektiv. Karlsson visar att barnets handlande hänger samman 

med vilket spelrum för barnets agens som pedagogen ger. Karlsson har i sin studie 

bland annat kommit fram till att pedagogens formella makt och ställning påverkar 

samtalen med barnet. Hon belyser hur barnets respekt för pedagogens maktposition 

bidrar till att barnet anpassar sig till det perspektiv, som barnet uppfattar att pedagogen 

anser är av vikt utifrån samtalsämnet.  

Även Johansson (2003) problematiserar maktperspektivet i sin forskning om barnets 

perspektiv. Den behandlar främst makten i det ansvar som medföljer, då man både som 

forskare och pedagog försöker förstå barnets intentioner och meningsuttryck. Johansson 

beskriver att det som barnet uppfattar eller får erfarenhet av i en situation uttrycker det 

genom ”kroppsliga” och ”sinnliga uttryck”, ”gester”, ”tonfall” och ”språkliga uttryck” 

(s. 44). Möjligheten för pedagogen att förstå samt bemöta barnets intentioner och 

uttryck är avhängig dennes barnsyn. Johansson (2003, s. 48) har funnit tre olika synsätt 

på barnet som antingen tillåter eller hindrar barns perspektiv att framträda: ”barn är 

medmänniskor”, ”vuxna vet bättre” samt ”barn är irrationella”.  

Barn är medmänniskor innehåller två grupperingar som låter barnets perspektiv 

framträda på olika sätt. I den första grupperingen, präglas pedagogens förhållningssätt 

av att denne samtalar, lyssnar in och försöker förstå barnets intentioner, utan att för den 

skull följa dem helt. Pedagogen förhandlar och kompromissar istället med barnet på ett 

respektfullt sätt. Den andra grupperingen går längre, här respekteras barnet som en 

självständig individ och pedagogen visar tillit till barnets förmåga att ta ansvar för sig 

själv. Pedagogen försöker därför förstå hur barnet tänker, känner och erfar för att kunna 

följa dess avsikter. 

Det mest utmärkande för förhållningssättet vuxna vet bättre är att pedagogen främst 

agerar utifrån ett perspektiv, där vuxna ges mandat för att förstå vad som är bäst för 

barnet. Det ska inte uppfattas som att pedagogen saknar medvetenhet om barnets 

perspektiv, denne anser bara att vuxnas erfarenheter om vad som är det rätta går före 

barnets. 
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I det sista temat om barns intentioner är irrationella verkar pedagogen anse att barnets 

avsikter saknar mening. Pedagogen tar i första hand sitt eget perspektiv, eftersom hen 

verkar tro att barnet agerar för att trotsa vuxna och de regler verksamheten vilar på. 

Johansson (2003) belyser att det både kan vara komplext och svårt att närma sig barnets 

perspektiv, men att strävan bör vara att vilja förstå hur barnets värld gestaltar sig. 

Makten, menar hon, ska användas så att barnet gynnas. Hon betonar att det inte innebär 

att som pedagog frånsäga sig sitt ansvar utan istället handlar det om hur makten 

används. Hur handlar pedagoger och forskare utifrån sin insikt om barnets perspektiv 

och när har pedagoger och forskare rättighet att välja bort det. Det är frågor som är 

viktiga att ställa sig, menar Johansson. 

Qvarsell (2011) diskuterar demokratibegreppet, utifrån vilken demokratifråga 

förskolans yngre barn verkar uppleva som den viktigaste. Hennes konklusion är att det 

är mer väsentligt att ge barnet utrymme att uttrycka sig, samt att vidareutveckla sitt 

uttryckssätt, än att villkorslöst ta med barnet i beslutsfattanden. Qvarsell menar att 

kärnan i demokratibegreppet är respekt, att pedagogen och barnet visar varandra hänsyn 

och uppskattning i samspel med varandra. Hon betonar att det inkluderar även att barnet 

ges tillfällen att exempelvis yttra sig både estetiskt och etiskt. 

I Westlunds (2011) studie behandlas bland annat pedagogens möjligheter och hinder för 

barnets inflytande i förskolan. Westlund studerar både pedagogens arbete, samt dennes 

reflektioner kring barnets inflytande. Av hennes resultat framkommer ett bekymmer 

med att barnets vilja och förmåga till att praktisera inflytande, kan skilja sig starkt åt 

mellan olika individer. Då alla barn ska erhålla samma möjligheter till inflytande kan 

det innebära att pedagogen får stilla de barn som är mest pådrivande. Samtidigt som hen 

får uppmuntra de barn som är tillbakadragna. Skillnaden mellan barn som hävdar sig 

eller inte, synliggörs i Westlunds studie.  

 

En studie kring barnets inflytande i lärandet  
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) undersöker hur samband mellan lek och 

lärande kan framträda för pedagogen och barnet. I sin diskussion anger de, att då 

pedagogen har både lek och lärande som mall, växelverkar dessa tillsammans. Barnets 

tidigare upplevelser samt egna sätt att förnimma tas tillvara i dessa sammanhang. 

Johansson och Pramling Samuelsson upplever att dessa samspel utgör en kraft mellan 

lek och lärande. Johansson och Pramling Samuelsson anger vidare att om lek och 

lärande ska utövas samtidigt och på lika villkor krävs det att pedagogen är påläst om det 

som ska läras, samtidigt som hen är mottaglig för det erfarande som barnet uttrycker. 

Johansson och Pramling Samuelsson betonar dock att pedagogen inte alltid kan invänta 

barnets intentioner och intressen i en målorienterad verksamhet.  

 

Studier som behandlar det yngre barnets uttryck  
Qvarsell (2003) beskriver barnet som sakligt, utifrån att barnet ofta relaterar till sådant 

som det ser eller tänker. Vilket överensstämmer med både Sandviks (2001) och Thulins 

(2011) bild av att barnets seriösa förhållningssätt. Qvarsell (2003) menar vidare att det 

yngre barnet tydligt förmedlar sina intentioner och sätt att förstå omgivningen. Hon 

belyser dock att pedagogen lätt går miste om sådant barnet förmedlar, då 

uppmärksamheten upptas av eget förhållningssätt eller förutfattade meningar. 

 

I sin studie, om hur det yngre barnets uttryck formar miljön, samt hur det gör för att 

sprida glädje, uppmärksammar även Sandvik (2001) hinder som bidrar till att 
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pedagogen får svårt att förstå det yngre barnets uttryck. Hon menar att en försvårande 

faktor är att de flesta teorier om barnet har en psykologisk utgångspunkt, medan det 

yngre barnet främst uttrycker sig kroppsligt. Sandvik (2001) beskriver hur hon till en 

början av genomgången av filmmaterialet i sin studie, uppfattade barnets handlingar 

som slumpvisa. Först efter ett tag kunde hon se att barnet hade motiv med sina 

handlingar, vare sig motiven ingick i pedagogens planering eller inte. Hon upptäckte 

även att barnet är seriöst i sitt upptäckande av omvärlden. Sandvik visar på att denna 

seriösa hållning samsas sida vid sida med en lekfullhet. De verbala uttrycken som barnet 

använder är ofta betonande och uppmärksammas därför lättare av pedagogen samt leder 

till att intentionen infrias. Sandvik beskriver det yngre barnets kroppsliga uttryck som 

mer detaljerade än de verbala uttrycken, men de uppmärksammas inte lika lätt som de 

verbala. Sandvik beskriver hur hon i sin studie ”Når munterhet rommer livets alvor”, 

upptäckt att barnet specialiserar sig på ett uttryck. Exempelvis använder sig ett barn 

främst av charm, ett annat iakttar, medan ett tredje tar rollen som ordningsman. Sandvik 

menar att konsekvensen av den upptäckten är att barn inte kan behandlas eller ses som 

en enhetlig grupp.  

 

I en annan studie beskriver Sandvik (2002) hur det yngre barnet förmedlar till andra 

barn att det inte vill dela något med andra eller inte vill vara med i andra barns 

aktiviteter, det vill säga hur barnet ”avgränsar sig” från andra. Artikeln handlar även om 

hur förskolans yngsta barn framhåller sig själva och sina intentioner inför kamraterna. 

Sandvik påvisar att barnet främst använder kroppsliga uttryck, för att förmedla 

avgränsning. Bland dessa kroppsliga avgränsningsuttryck urskiljer Sandvik två 

betydande grupper; ”tillbakadragande” och ”aktivt motstånd”. Ibland kompletteras 

dessa två grupper med att barnet ber om pedagogens uppbackning. Tillbakadragande 

karaktäriseras av att barnet tar sig därifrån, vänder ryggen till, håller händerna för 

ansiktet, tittar bort, blundar eller negligerar. Då vald ”avgränsningsstrategi” inte 

fungerar förstärker barnet sitt budskap genom att variera ”avgränsningsuttrycken” (s. 

55). Sandvik visar på att aktivt motstånd är tydligare än tillbakadragning och används 

oftast inte förrän avgränsningsstrategin misslyckats efter flera försök. Då barnet ber om 

pedagogens uppbackning sker detta ofta i tysthet, genom en blick mot pedagogen. 

Uppbackningen kan bestå av en blick, ett leende, nick eller några bekräftande ord, som 

stärker barnet i dess försök att förmedla sin avgränsning. Sandvik visar att barnet främst 

använder sig av kroppsliga och verbala uttryck för att framhålla sig själva eller sina 

intentioner. Hon visar att det mest använda uttryckssättet för att göra sig synlig för 

någon är att närma sig personen ifråga. En annan strategi barnet använder är att peka 

mot det som de vill att den andre ska rikta sin uppmärksamhet mot. Barnet kan röra vid 

den andres hand i syfte att bli sedd alternativt leda handens rörelse för att visa vad de 

vill att handens ägare ska göra. Andra sätt för barnet att visa sina intentioner kan enligt 

Sandvik vara genom att visa med föremål.  
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Teori 
Inledningsvis kommer de begrepp inom utvecklingspedagogiken, som utgör studiens 

ramverk och analysverktyg presenteras. Studiens syfte är att undersöka det yngre 

barnets inflytande i den Reggio Emiliainspirerade förskolan, därför kommer Reggio 

Emilias filosofi därefter förklaras i förhållande till inflytande, samt till 

utvecklingspedagogisk teori.  

 

Utvecklingspedagogik och formella lärandesituationer  
Studien tar sin utgångspunkt i den utvecklingspedagogiska teorin om barnets lärande, en 

teori om ”det lekande lärande barnet i förskolan” (Asplund Carlsson och Pramling 

Samuelsson, 2003, s. 15).  

Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2003) anger att utvecklingspedagogiken 

har sitt ursprung i förskolans pedagogik och därmed finns ingen koppling till vare sig 

psykologi eller sociologi. De klargör vidare att utvecklingspedagogiken framförallt 

fokuserar på hur pedagogen ska kunna gynna barnets utveckling och lärande i förskolan. 

Utvecklingspedagogiken grundar, enligt Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson, 

sin kunskapssyn på att barnets erfarande utgår från en helhet, som sen delas upp så att 

detaljer blir synliga, för att återigen samordnas till en ny insikt. Vidare anger de att lek 

och lärande inte ska betraktas som antingen eller, utan att lek och lärande är 

sammanflätade, eftersom de menar att barnet inte själv skiljer på lek och lärande. 

Ytterligare centrala aspekter inom utvecklingspedagogiken är enligt Asplund Carlsson 

och Pramling Samuelsson ”lärandets akt” och ”lärandets objekt”, vilka anses som 

oskiljbara. Med lärandets objekt menas ”den förmåga eller det kunnande” som 

pedagogen strävar efter att ge barnet möjlighet att utveckla. Lärandets akt är barnets 

tillvägagångssätt för att utveckla ett kunnande eller en förmåga (s. 20).  

Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2003) menar att pedagogens uppdrag 

utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv är att identifiera lärandets objekt i barnets 

uttryckta intentioner och intressen, samt synliggöra barnets olika idéer för varandra, i 

syfte att skapa variation och kunna erbjuda vidare utmaningar i lärandet. De betonar att 

det inte handlar om att följa antingen pedagogens eller barnets intentioner. 

Utvecklingspedagogiken utgörs av ett samspel mellan dessa, eftersom det är lärandets 

objekt som är utgångspunkten, med koppling till barnets upplevelse och 

meningsskapande. De menar dock att huvudansvaret för barnets utveckling och lärande 

ligger hos pedagogen. Enligt vårt sätt att tolka utvecklingspedagogiken skulle en formell 

lärandesituation därav kunna betraktas som en situation med ett förutbestämt 

lärandeobjekt, där barnet ges inflytande, genom att dess idéer och intressen får 

utrymme. Utifrån en sådan tolkning finns det ingen konflikt mellan att styra mot ett 

förutbestämt lärandeobjekt och samtidigt ta tillvara på barnets uttryckta intressen och 

intentioner. En formell lärandesituation kan även inrymma barnets lek och idéer i 

samspel med pedagogen, men där pedagogens ansvar är att bibehålla riktningen mot det 

förutbestämda lärandeobjektet. 

Reggio Emilia och utvecklingspedagogik 
Loris Malaguzzi (1921-1994) var enligt Wallin (1996) den store inspiratören i 

grundandet av Reggio Emilias filosofi. Hon beskriver hur han under sin livstid arbetade 

hårt för att driva sitt synsätt; ”ett barn har hundra språk men berövas nittionio”, med 

vilket han menade att barnet ska ha rätt till att använda alla sina uttryckssätt. Jonstoij 

och Tolgraven (2010, s. 25) menar att Loris Malaguzzi själv uttryckte; ”att när barnet 
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föds, så föds det talande och talande med någon”. Wallin (1996) samt Jonstoij och 

Tolgraven (2001) betonar båda att kommunikationen, därför är kärnan i barnets lärande 

i Reggio Emilia och att barnets olika uttryckssätt utgör basen för verksamheten. Wallin 

(2003) menar att målet med skapande verksamhet är att ge barnet möjlighet att använda 

och vidareutveckla sina olika uttryckssätt. Tanken med detta är dessutom att barnet ges 

möjlighet att lösa problem, som kan uppstå i dess kreativa arbete, vilket syftar till att ge 

barnet mod att tänka självständigt. Wallin belyser vidare hur Malaguzzi ville undvika att 

människor ännu en gång genom lydnad och tystnad skulle släppa fram en diktator 

liknande namn som Hitler eller Mussolini. I Reggio Emilia vill de lära barnet att tänka 

på egen hand redan från begynnelsen av sin barndom, för att undvika att barnet blir till 

en lydande medborgare som tanklöst och okritiskt rabblar en ledares ord. Enligt Wallin 

tolkas demokratibegreppet, i Reggio Emilia, som att skilda uppfattningar ska 

synliggöras vilket de menar kan ske bland annat, genom att ge utrymme för tvivel, 

synliggöra lärprocesser och subjektiva synpunkter och att göra inte bara den vuxnes, 

utan även barnets röst hörd. I Reggio Emilias filosofi är det åsiktsskiljaktigheter som 

anses göra samtalen intressanta. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att lärandets objekt i Reggio 

Emilia kan relateras till en vilja att utveckla självständiga samt kreativa individer. De 

understryker det här ytterligare genom att förklara att det i Reggio Emilia inte har 

skrivits fram något exakt innehåll kring vad barnet ska lära något om, dock utser 

pedagogen teman och innehåll. I Reggio Emilias teman är det barnets intressen och 

frågor som för arbetet framåt, i ett välutvecklat samspel med pedagogen som tar till 

vara, följer upp och utvecklar det speciella innehåll som barnet uttrycker. Reggio 

Emilias arbetssätt vänder sig därmed emot, att styra barnet mot förutbestämda 

lärandeobjekt. Läroplanen Lpfö 98/10, med sina framskrivna strävansmål ska styra 

verksamhetens innehåll, vilket bidrar till att den svenska traditionella förskolan, till 

skillnad från Reggio Emilia, styr barnet mot förutbestämda lärandeobjekt. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) hänvisar till Mercilliot Hewet som menar att 

Malaguzzi och Rinaldi uttryckt att det inte finns några läroplaner som pekar ut vad som 

ska läras i Reggio Emilias filosofi, eftersom det skulle kunna leda till en undervisning 

utan något lärande. Istället är det barnet i samarbete med pedagogen som ska staka ut 

riktningen i läroprocessen. Wallin (2003) framhåller att pedagogens styrning och makt 

inte behöver stå i motsats till ett demokratiskt arbetssätt och till barnets inflytande. Hon 

menar att det mer handlar om vad, hur och när vi styr. Hur pedagogen förenar makt med 

öppenhet för barnets intentioner. Wallin vänder sig mot att pedagogens makt brukas för 

att styra barnets tankar, undervisa eller ställa upp kunskapsmål som ska uppnås. Hon 

menar att pedagogen enbart kan utmana barnet och dess tankar i syfte att berika det med 

nya erfarenheter och aha-upplevelser. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) menar att då det kommer till lärandets akt så är Reggio Emilia pedagogiken ett 

eminent prov på ett förhållningsätt till barnet och barnets lärande, där kommunikationen 

är i centrum. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson hänvisar vidare till Rinaldi, 

som enligt deras tolkning, menar att kommunikationens centrala roll, innebär att 

pedagogen bör ha en sensibilitet för hela barnet och alla dess sätt att uttrycka sig på.  

Sammanfattning  
I avsnittet ovan har det redogjorts för att barnets inflytande länge har varit av 

samhälleligt intresse och bör öka, eftersom det är en mänsklig rättighet, ett 

läroplansuppdrag samt att det visar sig fördjupa lärandet. Trots att flera utredningar, 

rapporter och forskningssammanställningar har utförts genom åren, har pedagogerna i 

förskolan fortfarande svårt att omsätta begreppet. Mycket pekar på att det har att göra 
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med att begreppet är oproblematiserat i läroplanen. Den presenterade forskningen 

belyser att barnets inflytande i förskolan är avhängigt pedagogens barnsyn, 

förhållningssätt och vilja att närma sig barnets perspektiv. Studierna visar även att 

pedagogens maktposition är av betydelse för barnets möjligheter till inflytande, samt att 

barnets inflytande ställer pedagogen inför olika dilemman som berör barnets olika sätt 

att uttrycka sina intressen och intentioner. Forskningsresultaten visar på att pedagogen 

behöver ha kunskap om lärandets objekt, för att kunna ta tillvara på barnets uttryck och 

erbjuda barnet inflytande i sitt lärande. I forskning kring det yngre barnets uttryckssätt 

och pedagogens mottagande av uttrycken, framkommer det att det yngre barnet har ett 

seriöst förhållningssätt, samt motiv för sina uttryckssätt. Det framgår att barnet främst 

använder sig av kroppsliga uttryckssätt. Pedagogens förutfattade meningar och det 

faktum att teorier, kring det yngre barnet, har psykologiskt ursprung, utgör dock hinder 

för pedagogens uppmärksammande av barnets uttryck. 

 

Vidare har de begrepp i utvecklingspedagogiken som utgör studiens ramverk, 

framskrivits i förhållande till barnets inflytande i formella lärandesituationer. Det som 

utmärker barnets inflytande utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv är att 

pedagogen ska ha en förmåga att upptäcka lärandets objekt i barnets olika uttrycksätt, 

för att ta tillvara på dessa och skapa formella lärandesituationer som bygger på barnets 

erfarenheter. I lärandesituationen ska pedagogen, samtidigt som hen riktar 

uppmärksamheten mot lärobjektet, även ge barnet möjlighet till att ta del av 

kamraternas tankar så att det blir variation i lärandet.  

 

Slutligen har likheter och skillnader mellan ett utvecklingspedagogiskt perspektiv och 

Reggio Emilias syn på barnets inflytande i lärandet behandlats. Det vi vill lyfta fram är 

att båda perspektiven avser att ta till vara på barnets intressen och intentioner som 

drivkraft i lärandet. Pedagogens uppgift, utifrån båda perspektiven, är att utmana barnets 

tankar och idéer. I Reggio Emilias filosofi finns dock inget förutbestämt innehåll, som 

det gör i utvecklingspedagogiken där lärandets objekt, det vill säga de strävansmål som 

anges i Lpfö 98/10 ska utgöra grunden i de formella lärandesituationerna. I Reggio 

Emilia är lärandets objekt istället att utveckla det kreativa och självständiga barnet som 

vågar ifrågasätta det förgivet tagna. 

 

Metod 
I avsnittet kommer inledningsvis val av metod att presenteras. Därefter beskrivs 

studiens urval samt genomförande. Avslutningsvis redogörs datamaterialets bearbetning 

och analys. 
 

Metodval 
Metodvalet har utgått från en videografisk ansats, men har ett visst inslag av etnografi i 

form av delvis deltagande observation. Etnografin utgörs av att vi har samtalat med 

pedagogen och tagit del av hens reflektionsprotokoll, samt interagerat med barnen inför 

varje filmtillfälle. I analysprocessen har även de egna reflektionerna ibland använts som 

undersökningsunderlag. Det som gör att studien inte kan ses som fullvärdigt etnografisk 

är att den genomfördes på allt för kort tid för att ett omfattande datamaterial skulle 

kunna skapas. I studien kombineras heller inte flera olika metoder för att samla in 

datamaterial, vilket Fangen (2005) menar är vanligt vid en etnografisk metod. För att 



11 
 

skapa förståelse för vad videografi, etnografi och deltagande observation innebär 

kommer dessa att förklaras i texten nedan. 

 

Videografi 

Björklund (2010) menar att det som skiljer videografiska studier från etnografiska 

studier är omfattningen av observationsmaterialet. I etnografiska studier används ett mer 

omfångsrikt observationsmaterial med längre situationer och vanligtvis under en längre 

tidsperiod. I videografin startas en situation i och med att den observerade upptäcker 

eller intresserar sig för något. Situationen varar fram till dess att den observerade 

personens fokus bryts eller riktas mot något annat. Björklund hävdar att det bidrar till att 

den videografiska ansatsen blir mer preciserad. Hon förklarar att videoobservation kan 

ses som datainsamling, medan videografi kompletterar videobservationen med en analys 

av filmmaterialet. Videografin innebär en djupare analys av de processer samt 

individers uppmärksamhetsfokus, som fångats på film med hjälp av videoobservation. 

Videoobservationens situationer, styckas enligt Björklund upp i episoder, som även 

beskrivs och analyseras från varje episods början fram till dess avslutande. Dessa 

episoder karaktäriseras enligt henne av att barnen fokuserar på ett och samma fenomen 

under en viss tid. 

 

Björklund (2010) framhåller att en av fördelarna med videoobservationer är att samma 

episod kan spelas upp flera gånger innan den återges i skrift. Vidare menar hon att 

videografiskt analyssätt skapar flera möjligheter för forskaren, då denne kan fokusera på 

olika aspekter, exempelvis ena gången kan forskaren se filmen utifrån första barnets 

uttryck, nästa på det andra barnets uttryck, tredje gången kan forskaren fokusera på hur 

pedagogen svarade på olika uttryck och så vidare. Björklund menar vidare att denna 

möjlighet att kunna inta olika fokus eller perspektiv, samt att kunna fokusera på en 

aspekt i taget bidrar till att forskaren ges möjlighet att erhålla en fördjupad förståelse. 

Det kan leda till att sådant som ofta visar sig i barngrupper, men sällan reflekteras, kan 

analyseras och tolkas samt härleda till en fördjupad kunskap och medvetenhet, enligt 

Björklunds sätt att se på det. Hon förespråkar dock ett tydligt val av perspektiv, för att 

minska risken för att tolkningar färgas av forskarens egna förutfattade meningar. 

Björklund menar att en bra tolkning kan erhållas förutsatt att omgivningen och 

personens handlingar, intentioner och andemeningar tolkas utifrån ett förutbestämt 

perspektiv.  

 

Etnografi 
Etnografi innebär enligt Kullberg (2004) att en process undersöks i sin naturliga miljö. 

Det betyder att en etnografisk studie hämtar data från en praktik där såväl människor via 

tal och handling, som miljöer ger uttryck för sin speciella kultur. Etnografin avser att på 

olika sätt fånga det som sker för att kunna synliggöra och förklara de företeelser eller 

fenomen som är centrala i en studie (Fangen 2005). Det kan ses som förenligt med 

studiens syfte, då avsikten är att undersöka det yngre barnets inflytande, relaterat till hur 

det uttrycker sina intressen och intentioner i formella lärandesituationer, i en Reggio 

Emiliainspirerad förskola. 

Fangen (2005) menar att den här typen av studie utgår från att forskaren själv deltar i 

den verksamhet som studeras, både för att uppleva det som forskas, men främst av den 

orsaken att själva deltagandet skapar ett rikligt datamaterial. För att följa en daglig 

aktivitet, används inom det etnografiska fältarbetet enligt Hellman (2010) uteslutande 

deltagande observation. Hellman förklarar att för att få syn på ytterligare perspektiv än 
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de som den deltaganden observationen bidrar med används även andra metoder. Några 

av dessa metoder kan enligt Kullberg (2004) vara, fältsamtal och insamling av 

dokument både om och av informanterna. Som tidigare nämnts består studiens 

datamaterial endast av tre videobservationer. 

Deltagande observation 

Enligt Fangen (2005) är syftet med deltagande observation att beskriva vad människor 

säger och gör i situationer som inte formats av forskaren. Det bidrar till att den 

etnografiska ansatsen skiljer sig från andra metoder i och med att forskaren hellre 

studerar vilka aktiviteter informanterna själva spontant startar, vilka roller och 

positioner informanterna har, samt vad de säger utan att forskaren ställer några frågor 

till dem. Fangen menar att då deltagande observation används finns möjligheten att 

placera sig på en skala som sträcker sig från att enbart observera till att enbart delta. 

Fangen förklarar att antingen dämpas observationsrollen, då forskaren går in i ett nära 

samspel med forskningsobjekten, eller blir en av dem. Genom att bli en av dem går 

forskningsaspekten så gott som förlorad. Forskaren kan även göra tvärtom och bli 

enbart observatör. Fangen hävdar samtidigt att det blir svårt att förstå den 

kontextbundna kommunikationen och de signaler som används av informanterna. 

Rollen som delvis deltagande observatör, är enligt Fangen den vanligaste, då forskaren 

deltar i det sociala samspelet, men inte i den specifika aktiviteten. Poängen är inte, 

påpekar Fangen, att bli en av dem och göra deras synpunkter till sina, utan att erhålla en 

ökad förståelse. Fördelen med den här typen av fältarbete, skriver Fangen är att det ges 

möjlighet till att erhålla förstahandserfarenheter, samt att forskaren kommer 

informanterna närmare in på livet för att på så vis få mer nära kunskap om dem, vilket 

Fangen menar gynnar förståelsen och tolkningen av det som undersöks.  

 

Deltagande observation innebär enligt Fangen (2005) alltså en metod där deltagande är 

att både vara forskare, samt att inta en annan roll, beroende på vilket förhållandet till 

och vilken kunskap som forskaren har om den studerade verksamheten. Detta kan liknas 

vid att vi både har varit forskande lärarstudenter, samt verksamma barnskötare med 

kunskap om förskolans praktik. Fangen hänvisar till Skjervheim som påpekar att det här 

kan uppfattas som inkonsekvent med tanke på att forskaren ska behandla det de ser som 

fakta och inte använda sig av egna uppfattningar. Björklund (2010) menar dock att 

forskarens tysta kunskap gynnar möjligheten att göra en meningsfull tolkning utifrån 

händelserna i en episod. Fangen (2005) anser att en deltagande observatör måste 

engagera sig i det som informanterna uttrycker och inte ställa sig utanför. Hon menar att 

forskaren bör delta i samspel och samtal med informanterna, så att de blir avslappnade i 

forskarens närvaro och trovärdig data kan erhållas. 

Urval 

Förskolan 
Eftersom tiden för oss att utföra studien var tidsbegränsad, så måste avgränsningar i 

form av ett urval göras. Det betyder att innan en fältstudie genomförs kartläggs de 

miljöer, vilka finns tillgängliga, som är intressanta för studien. Studiens syfte är att 

undersöka det yngre barnets inflytande i en formell lärandesituation, i en förskola som 

är Reggio Emiliainspirerad. En anledning till att utföra studien i en Reggio 

Emiliainspirerad förskola är deras uttalade betoning på demokrati och barnets 

inflytande. Wallin (2003), Colliander, Stråhle och Wehner Godée (2010) beskriver hur 

förskolans verksamhet i Reggio Emilia ses som ett verktyg i skapandet av ett förbättrat, 
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demokratiskt samhälle, där medborgarna vågar ifrågasätta och inte räds att gå emot 

odemokratiska beslut eller ledare. Pedagogiskt innebär det att barnets inflytande 

framhålls som en grundläggande aspekt. Ett förhållningssätt som enligt författarna 

återstår som en viktig hörnsten i svenska Reggio Emiliainspirerade förskolor. Dock bör 

det poängteras, att det inte ska tolkas som att vi anser att det enbart är Reggio 

Emiliainspirerade förskolor som lever upp till styrdokumentens betoning av barnets 

inflytande. Valet av förskola gjordes utifrån vår vetskap om att den valda förskolan 

arbetar medvetet kring barnets inflytande. Förskolan vi valde ut är en förskola i en 

mindre stad i Västra Götaland. Den finns belägen i ett nybyggt villaområde. Förskolan 

har tre åldersindelade avdelningar eller så kallade hemvister. Det finns flera Reggio 

Emiliainspirerade förskolor i regionen. Anledningen till valet av den aktuella förskolan 

är, att vi från ett tidigare studiebesök, visste att förskolans rektor är drivande och 

engagerad. All personal har utbildats i Reggio Emilias förhållningssätt samt får 

kontinuerlig handledning.  

 

Barngruppen och pedagogen 
Via ett e-postmeddelande till förskolans rektor skickades en förfrågan om deltagande i 

studien. Efter rektorns godkännande kontaktades deras pedagogista
1
 via telefon och 

tillsammans med henne valdes en hemvist med yngre barn. Nästa urval gjordes utifrån 

behovet av en mindre grupp barn som vistades på förskolan kontinuerligt under veckan 

då studien skulle utföras. Barnen i den utvalda gruppen är en flicka och en pojke båda 

ett år och tio månader gamla, en flicka på ett år och nio månader samt en pojke som är 

två och ett halvt år. Pedagogen valdes ut av förskolans pedagogista. 

Situationer 
Studiens syfte är att undersöka det yngre barnets inflytande, relaterat till hur de 

uttrycker sina intressen och intentioner i formella lärandesituationer. Den formella 

lärandesituationen, kan sägas motsvara den Reggio Emiliainspirerade förskolans möte i 

deras temaarbete. Begreppet möte står för att det sker en interaktion mellan pedagog-

barn, barn-barn, barn-föremål. Inför mötet har pedagogen planerat ett innehåll, som 

vidareutvecklas tillsammans med barnet i mötet, eller som vi valt att kalla det, den 

formella lärandesituationen. Dagar och tidpunkter då filmning kunde ske, var beroende 

av de dagar och tider, då förskolegruppens temamöten ägde rum. För att skapa en mer 

enhetlig läsning kommer en fylligare beskrivning av de tre filmade situationerna att 

inleda resultatkapitlet. 

Genomförande 
Veckan före studiens utförande besökte vi barnen och pedagogen på deras hemvist. När 

vi kom bjöds vi in att sitta ner vid ett litet bord i barnhöjd. På bordet fanns det bilder ur 

en saga om Bu och Bä, samt en dramatisering där Bu och Bä råkar dammsuga upp en 

strumpa. Pedagogen berättade om hur barnen leker Bu och Bä, i både hem- och bygglek 

efter det att de sett pedagogerna spela upp en teater utifrån berättelsen om Bu och Bä. 

Hon berättade hur barn och pedagoger tillsammans återskapat ljuden i sagan, 

exempelvis dammsugaren, som har ett rör, för att koppla det till förskolans pågående 

tema kring ljud i rör. Efter samtalet dröjde vi oss kvar för att bekanta oss med barnen. 

Vi förundrades över hur Melker två och ett halvt år utan att yppa ett enda ord lyckades 

                                                           
1
 Pedagogistans roll är att utmana pedagogerna vidare i det pedagogiska arbetet med förskolebarnet. 

 (Alnervik och Kennedy . (2010).  I: M-A., Colliander, L, Stråhle & C, Wehner Godée.( red).  Om värden och 

omvärlden Pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia.) 
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återberätta sagan om Bu och Bä för oss, med hjälp av en bilddokumentation från 

pedagogernas teater om Bu och Bä, som satt på väggen. 

Vi vistades på förskolan under en tredagars period. Varje dag kom vi till förskolan 

någon timme innan vi startade våra videobservationer för att delta i barnens egna 

spontant startade aktiviteter. Vi har suttit passiva under de formella lärandesituationerna 

och endast haft fokus på att fånga det som sker i stunden, med hjälp av videobservation. 

Därmed har rollen som delvis deltagande observatörer intagits, utifrån Fangens (2005) 

beskrivning. De fyra barnen och deras pedagog filmades under tre situationer, som var 

kopplade till förskolans temaarbete. Dessa tre situationer utgick från ett planerat 

lärobjekt i form av språk och kommunikation, där återberättande av sagan om Bu och 

Bä, genom varierade uttryckssätt stod i fokus. På grund av att lärobjektet var planerat av 

pedagogen betraktades situationerna som formella, enligt Fennefos och Jansens (2009) 

definition i inledningen. 
 

Studiens datamaterial 
Situationerna varade allt från 18 minuter upp till 35 minuter, filmmaterialet utgörs av 

sammanlagt 70 minuter gånger två, det vill säga 140 minuter, eftersom två kameror 

användes. Vid filmningen placerade vi oss med var sin kamera i olika vinklar i 

förhållande till barn och pedagog. Detta tillvägagångssätt valdes för att kunna fånga 

olika uttryck hos både pedagog och barn.  

Bearbetning och analys 
För att stärka studiens trovärdighet menar Björklund (2010) att det är av stor vikt att 

tydligt redogöra för analysprocessen, vilket vi avser att göra under denna rubrik. 

Studiens syfte är att undersöka det yngre barnets inflytande, relaterat till hur det 

uttrycker sina intressen och intentioner i formella lärande situationer. Under 

analysprocessen har syftet och frågeställningarna alltid varit utgångspunkten inför nästa 

steg. 

Steg 1 
Först transkriberades filmerna, utifrån ett barn i taget. Det innebar att varje film 

behandlades fyra gånger. Allt som hände och sades i filmerna skrevs ner. Vid varje 

transkriberings- eller analystillfälle dokumenterades egna reflektioner. Reflektionerna 

handlade om olika sociala mönster gällande samspelet mellan barn och pedagog som 

framträdde vid de aktuella transkriberings- eller analystillfällena. Det dokumenterades 

för att kunna återgå till reflektionerna och undersöka om det var några reflektioner som 

återkom ett flertal gånger. Det här ledde bland annat till ett senare val, att titta närmare 

på om barnets kombineranden av olika uttryck påverkade inflytandet.  

Transkriberingen gjordes utifrån ett spaltsystem (se tabell 1 nedan.) med rubrikerna: 

 Filmens nummer 

 Barnets fiktiva namn 

 Barnets intresse/intention 

 Barnets uttryckssätt 

 Pedagogens mottagande 

 

Med barnets intresse menades, i detta fall, något som barnet är väldigt upptagen av att 

leka med eller att undersöka intensivt. Med barnets intention avses att barnet vill utföra 

något, få hjälp med något eller avstå från något. Björklund (2010) beskriver hur 
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videoobservationen i en videografi styckas upp i episoder för att sedan analyseras från 

varje episods början till dess avslutande. I studien utgjordes varje sådan episod av att ett 

barn uttryckte en intention eller ett intresse, vilket pedagogen besvarade alternativt inte 

uppfattade. Några av studiens episoder utgjordes av en dialog mellan barnet och 

pedagogen, vilken omfattade flera uttryck och svar eller ickesvar. Med filmerna kunde 

enskilda episoder studeras vidare, om barnet nöjde sig med pedagogens tolkning eller 

inte. Vi har studerat filmerna åtskilliga gånger för att göra en så nära tolkning som 

möjligt av vad för slags intention barnet uttryckt. Varje gång barnets uttryck skymts av 

pedagogen eller andra barn har vi bytt till den film som filmats ur en annan vinkel. 

Tabell 1 

 Film 1 Melker  

Intresse/Intention Uttryckssätt Pedagogens mottagande 

Exempel 1 

Dammsugaren eller 

dammsugarens funktion. 

Håller dammtuss och leksaks- 

dammsugarens munstycke 

med en hand. 

Med andra handen kör han 

dammsugaren runt sig själv 

samt fram och tillbaka framför 

sig. Följer dammsugaren med 

koncentrerad blick. 

Säger: Men nu kommer 

dammsugaren, ser ni? 

Vad gör dammsugaren 

Melker? 

Exempel 2 

Vill inte att pedagogen ska 

låtsastvätta honom under 

foten. (De leker att de är Bu 

och Bä som badar). 

Böjer sig fram  

Lyfter ansiktet mot pedagogen 

och möter hennes blick. 

Säger leende: Näe! 

Håller handen för sin fot. 

 

Nickar och slappnar av i 

kroppen (axlarna sänks)  

Möter hans blick. 

Höjer sina ögonbryn, ser 

intresserad och frågande ut . 

Hon säger: Är du kittlig under 

foten? 

 

 

     Säger: Jaa, samtidigt som 

hon nickar. 

 

För att upptäcka barnets intresse eller intention valde vi att först titta på barnets uttryck 

flera gånger innan det dokumenterades. I dokumentationen kommer dock spalten med 

barnets intresse/ intention, före spalten med barnets uttryckssätt, vilket syftar till att 

synliggöra interaktionen mellan barn och pedagog, på ett tydligare sätt. 

 

Steg 2 
Spaltsystemet utgjorde ett gediget material på 97 A4-sidor med omkring 480 episoder. 

För att besvara syftets första fråga, om hur det yngre barnet uttrycker sina intressen och 

intentioner, analyserades samtliga spalter med barnets alla dokumenterade uttryckssätt. 

En grovsortering gjordes, där varje uttryck skrevs ner på en lista. Då ett uttryck som 

redan antecknats upptäcktes igen, skrevs det inte ner. Oavsett om uttrycket förekommit 

tidigare eller inte, gjordes en anteckning med röd penna i transkriberingsmaterialet. Det 

gjordes för att kunna gå tillbaka till specifika situationer och hitta exempel, samt för att 
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kunna kontrollera att vi varit konsekventa i hur olika uttryck benämnts. Det 

möjliggjorde att senare kunna söka efter olika mönster i interaktionerna mellan barnet 

och pedagogen. Vi reflekterade över likheter och skillnader mellan barnets olika 

uttryckssätt samt funderade över hur dessa skulle kunna kategoriseras. Vi ställde oss 

frågor som exempelvis: Vilka kan betraktas som kroppsliga uttryck, vad skiljer verbala 

uttryck från ljud och så vidare. Fyra olika grupper av uttryckssätt utmejslades och 

skrevs fram; kroppsliga uttryck, användning av föremål, verbalisering samt ljud.  

 

I reflektionerna återkom anteckningar om att vi hade en känsla av att ett barn ofta 

upprepade och kombinerade flera uttryck samtidigt. Reflektionerna väckte nyfikenheten 

för om upprepning och kombinerade uttryck förekom hos samtliga barn. Vi gick igenom 

varje barn episod för episod i transkriberingsmaterialet, för att undersöka detta.  

 

Steg 3  
I detta steg söktes svar på studiens andra frågeställning om hur pedagogen svarar på det 

yngre barnets uttryck. Vid kartläggningen av pedagogen användes Klaars (2013) 

analysverktyg, tabell 2, enligt nedan stående tabell
2
. Vi utgick från exemplen under 

rubriken; ”Vilka förhållningssätt synliggörs i pedagogens handlingar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaars (2013) reflektionsverktyg var specifikt inriktat mot naturvetenskapligt lärande i 

förskolan, medan studien handlade om det yngre barnets inflytande. Därför blev det 

nödvändigt att anpassa reflektionsverktyget utifrån inflytande i en formell 

                                                           
2 (Klaar, S. 2013. Verksamhetsorienterad dokumentation i förskolans praktik: ett didaktiskt reflektionsverktyg.  

 Manuskript. s 10) 
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lärandesituation. Exempelvis gjordes inte skillnad på olika lärandeinriktningar utan det 

fokuserades enbart på om pedagogen guidade mot lärandets objekt. Vid de filmade 

tillfällena, utgjordes lärandets objekt främst av språk och kommunikation, i form av 

återberättande av sagan om Bu och Bä, vilket vi informerats om genom samtal med 

pedagogen samt utifrån hennes reflektionsprotokoll. Redan vid transkriberingen då varje 

situation studerades ett flertal gånger blev pedagogen och hennes sätt att svara på 

barnets uttryck synliga för oss. Det medföljde att egna kategorier behövde tillföras. 

Dessa benämndes som; vidgat perspektiv, uppfattar inte uttrycket, ignorera, erbjuder 

stöttning, tillmötesgår önskningen, samt förhandlar. Vidgat perspektiv innebar att 

pedagogen bjöd in andra barn att pröva barnets idé alternativt synliggjorde barnets 

upptäckt/intresse för övriga barn. Det överensstämde väl med utvecklingspedagogikens 

mål att skapa variation kring lärandets objekt. Uppfattar inte uttrycket samt ignorera 

lades till för att det var vanligt förekommande i studiens videodata. Erbjuder stöttning 

kunde tolkas så som att pedagogen både gav mental stöttning exempelvis tröstade, eller 

hjälpte barnet så att det kunde utföra en handling det inte klarade helt på egen hand. 

Kategorin ”bekräfta” i Klaars analysverktyg gavs en bredare innebörd. I studien kunde 

”bekräfta” även innebära bekräftelse genom verbalisering, blickar, gester, mimik samt 

spegling. Kategorier i Klaars analysverktyg som bortsågs från var ”omkonstruerar”, 

”instruerar” samt ”berättar fakta”, eftersom pedagogen i studien inte använde sig av 

dessa. Valen gjordes utifrån många, långa diskussioner oss emellan, där för och 

nackdelar vägdes mot varandra. Samtliga spalter med pedagogens alla dokumenterade 

svar på barnets uttryck analyserades. Varje sätt att svara på, som upptäcktes skrevs ner 

på en lista. Om ett sätt att svara på som redan antecknats dök upp, skrevs detta inte ner 

igen. Oavsett om sättet att svara på förekommit tidigare eller ej, gjordes en anteckning 

med en grön penna i transkriberingsmaterialet. Det gjordes för att kunna gå tillbaka till 

specifika situationer och hitta exempel, samt för att kunna kontrollera att vi varit 

konsekventa i hur olika sätt att svara på benämnts. Det möjliggjorde att senare kunna 

söka efter hur olika sätt, att svara på barnets uttryck, möjliggjorde respektive hindrade 

barnets möjligheter till inflytande.  

Steg 4 
Det fjärde analyssteget syftade till att besvara studiens tredje frågeställning, om vad i 

barnets sätt att uttrycka sig som förefaller hindra respektive öka möjligheten till 

inflytande. Hela transkriberingsmaterialet studerades utifrån ett barn och en film åt 

gången. Alla uttrycksgrupperingar sattes upp i en tabell med två spalter. För varje gång 

pedagogen svarade på ett uttryck, på ett sådant sätt att det gav barnet inflytande, sattes 

en etta i spalten ”Antal tillfällen då det ger inflytande”. Därefter gjordes på samma sätt 

för varje gång pedagogen svarade på ett uttryck, på ett sådant sätt att det inte gav barnet 

inflytande. I transkriberingsmaterialet skrevs en symbol för varje situation där barnet 

fick inflytande. I situationer där barnet inte fick inflytande gjordes en annan symbol. 

Det gjordes för att kunna vara konsekventa i analysens följande steg, när andra 

perspektiv skulle betraktas i relation till barnets inflytande.  

 

Vi funderade över om upprepning av uttryck, kunde ha betydelse för om inflytande 

erhölls. Ett framgångsmönster anades även vad det gällde att positionera sin egen kropp 

eller föremål i pedagogens blickfång. För att verifiera dessa antaganden studerades 

transkriberingsmaterialet, först granskades de episoder där barnet upprepade ett eller 

flera uttryck. Därefter undersöktes de episoder där barnet antingen positionerade sig 

själv eller föremål framåt eller bakåt. Dessa studerades liksom tidigare funna 

uttryckssätt, utifrån om de gav inflytande eller ej. I samband med detta undersöktes 
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vilka uttryck barnet använde mest. Alla barns uttryck från samtliga barns tabeller som 

beskrivits här ovan i steg fyra summerades. Vi sökte efter ett mönster, i vilka av barnets 

uttryck och sätt att använda dem, som föreföll vara de som bidrog till att öka barnets 

möjlighet att erhålla inflytande. Vi utgick utifrån ett barn i taget, där alla de uttryck som 

gett inflytande betraktades. Sen räknades det ut hur stor procentdel vart och ett av 

uttrycken utgjorde av allt inflytande det enskilda barnet fått. Utifrån det framträdde ett 

mönster som visade på gemensamma faktorer som bidrog till inflytande, hos samtliga 

barn. 

 

Steg 5 
Utifrån frågeställningen i studiens syfte, kring hur pedagogens sätt att svara på barnets 

uttryck, kan hindra respektive öka barnets möjligheter till inflytande, återgick vi till 

transkriberingsmaterialet. Denna gång gjordes en tabell för varje film, (se exempel i 

bilaga 2). De utgick från de kategorier av olika sätt som pedagogen tagit emot barnets 

uttryck på. För varje gång ett svarssätt gav inflytande, sattes en etta i spalten ”Ger 

barnet inflytande”. Varje gång ett svarssätt inte gav inflytande, sattes en etta i spalten 

”Ger INTE barnet inflytande”. Med hjälp av dessa tre tabeller, kunde vi kvantifiera 

vilka sätt att svara på barnets uttryck, som användes mest frekvent av pedagogen och 

vilka av dessa sätt som främst gynnade barnets inflytande. I reflektionsmaterialet från 

transkriberingstillfällena återkom det att barnets uttryckssätt inte uppfattats av 

pedagogen. Det framkom även när vi skrev fram tabellerna (se bilaga 2). Det väckte 

nyfikenhet för att ytterligare undersöka anledningen till att uttryck inte uppfattades. Vi 

återgick denna gång enbart till de episoder där pedagogen inte uppfattat uttrycken och 

tittade på vad det var som hindrade henne från att se barnets uttryck. Orsakerna 

kategoriserades utifrån likheter och skillnader, vilket resulterade i de fem olika 

grupperingarna: Samspelar med eller uppmärksammar andra barn, barnet uttrycker sig 

återhållsamt, uttrycket sker bakom pedagogens rygg, pedagogen är inriktad på nästa 

moment. 

Trovärdighet 
Larsson (1994) problematiserar konflikten som uppstår mellan validitet och etik i en 

etnografisk studie. Larsson menar i likhet med Gustafsson, Hermerén och Petterson 

(2011), att just för att forskaren kommer informanterna så nära in på livet, krävs 

anonymisering av både personer, institution och plats av etiska skäl, för att ingen 

informant ska riskera att få sin integritet kränkt. Å andra sidan menar Larsson (1994) att 

just anonymiseringen påverkar validiteten, då personer, institution och plats som anges i 

rapporten, inte överensstämmer med verkligheten. Larssons resonemang innebär att 

man skulle behöva utföra studien på exakt samma förskola, pedagog och på samma barn 

och att dessa måste befinna sig på exakt samma utvecklingsnivå vid en upprepad studie, 

som då vi utförde vår studie, vilket är omöjligt. Vad som däremot skulle kunna vara 

betydelsefullt vid utförandet av en liknande studie och som även framhålls i 

presentationen av förskolan där studien utförts, är att den är Reggio Emiliainspirerad. 

Inspirationen från Reggio Emilia bidrar till att barns inflytande är ett tydligt uttalat 

förhållningssätt på den berörda förskolan. Trots att alla svenska förskolor enligt 

läroplanen bör sträva mot att ge barn inflytande, vet vi av erfarenhet att barns inflytande 

inte alltid är lika väl uttalat i alla svenska förskolor. Naturligtvis kan barnets inflytande, 

se olika ut även inom Reggio Emiliainspirerade förskolor.  

Under hela processen har reflektioner kring det vi sett och funderat över i 

observationsmaterialet antecknats. Vi har turats om att ta rollen som opponent 
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respektive försvarare av den egna studien, för att öka objektiviteten. Det faktum att vi 

känner varandra så pass väl, har bidragit till att vi har kunnat ge varandra konstruktiv 

kritik. Vi har även mer ingående diskuterat vad som verkligen är relevant för studien 

och arbetet med uppsatsen. De mest framträdande av egna känslor och intryck som haft 

betydelse för studien, har på ett systematiskt sätt behandlats i vår analys, för att 

verifieras om de stämmer. En del känslor och intryck har inte alls kunnat verifieras, då 

har dessa bortsetts ifrån, andra har dock kunnat verifieras och därmed frambringat ett 

resultat. För att validera sina tolkningar framhåller Fangen (2005) att det är viktigt med 

reflektion och självrannsakan hos forskaren under ett fältarbete. Eftersom hon menar att 

egna intryck och känslor kan användas som en del av datamaterialet.  

Vi har vistats på den förskola, där studien utförs, under deras projektarbete under 

sammanlagt fyra arbetsdagar, besöket veckan innan inkluderat. Både Björklund (2010) 

och Kullberg (2004) tar upp problematiken med att både barnet och pedagogen kan 

förställa sig vid filmning. Kullberg förklarar det som, att ju längre tid forskaren 

spenderar tillsammans med informanterna, desto mer avtar informanters tendens att 

handla och svara så som, de tror, att forskaren anser är det rätta. Naturligtvis kan vi inte 

garantera att den bild som erhållits efter så kort tid är den hundra procentigt rätta. Det 

faktum att vi fanns med i samma typ av situation flera dagar i sträck, samt bekantade 

oss med alla informanter, både barn och vuxna, några dagar innan filmningen startade 

skapade dock en viss vana av vår närvaro hos informanterna. Det bidrog till att 

informanterna uppträdde mer naturligt. Barnen på den aktuella förskolan var dessutom 

vana att bli filmade i dessa situationer sedan tidigare, vilket kan antas, ytterligare 

minskade deras behov av att, förställa sig inför kamerans granskande lins. Vid två 

tillfällen var det uppenbart att vår närvaro påverkade händelseförloppet. Den ena gången 

trodde pedagogen att ett barn pekade på en av oss som filmade, men det visade sig 

senare vara fönstret som barnet menat. Det andra tillfället var då ett barn började 

intressera sig för kamerafodralet, som en av oss lagt intill sig. Vid dessa tillfällen har vi 

valt att inte agera utifrån barnets uttryck. Dessa båda episoder har vi även valt att bortse 

från i analysarbetet. 

Vid första besöket på förskolan var pedagogen till en början lite spänd och nervös, 

vilket visade sig avta ju längre tiden gick under det första besöket. Redan i slutet av det 

första besöket bjöd hon på dråpliga historier om sådant hon som pedagog egentligen 

inte alls var särskilt stolt över. Vi menar att det vittnar om att då pedagogen i mötet med 

oss som förskollärarstudenter, upptäckte att vi var erfarna barnskötare med tyst kunskap 

i form av förståelse för förskoleverksamhetens komplexitet, bidrog det till att hon lättare 

slappnade av och släppte rollen som den perfekta pedagogen, som skulle granskas 

utifrån en given mall. Fangen (2005) anser att den deltagande observatören bör delta i 

samspel och samtala med informanterna för att skapa trovärdig data, samt för att de som 

observeras ska bli avslappnade i forskarens närvaro. Även Björklund (2010) framhåller 

ytterligare fördelar med tyst kunskap hos forskaren. Hon anser att den kan bidra till en 

mer meningsfull tolkning av studiens episoder. 

Björklund (2010) påvisar att videoobservationer har sina begränsningar, då kamerans 

placering och riktning har betydelse för vad som fångas på filmen. Vad som fångas med 

kamerans hjälp är senare avgörande för vad som kan fokuseras och analyseras. Vid 

filmningen placerade vi oss med var sin kamera i olika vinklar i förhållande till barn och 

pedagog. Det gjordes för att skapa ett rikt innehållsligt datamaterial och för att fånga 

olika uttryck hos både barn och pedagog samtidigt. 
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Björklund (2010) menar att redan vid transkriberingen sker ett urval och tolkningar av 

vad som är väsentligt att framhålla. Hon betonar vikten av att denna avvägning måste 

ske på ett väl genomtänkt sätt. Björklund understryker att detta är särskilt viktigt då barn 

medverkar i en pedagogisk verksamhet, eftersom de ofta fokuserar på olika aktiviteter i 

samma rum. Vi har tagit hänsyn till denna aspekt och vid transkribering tittat på 

filmerna utifrån ett barn i taget. 

Johansson (2003) betonar att det är viktigt att beakta hela situationen som barnet ingår i 

och vara medveten om hur komplext det är att tolka barn. Därför har vi valt bort 

episoder där vi varit tveksamma över vad för slags intentioner barn uttryckt, eller då vi 

inte kunnat tolka huruvida pedagogen inte uppfattat eller ignorerat barnets uttryck.  

Björklund (2010) menar att kvalitativ forskning tar hänsyn till sammanhanget, i och 

med att den strävar efter att utveckla en insikt om en situation som helhet, genom att 

plocka ut och få syn på sammanhang och mönster. Studien har utgått från 

sammanhängande situationer och sedan plockats isär till mindre episoder som återigen 

sammanfogat för att betraktas utifrån yttrligare aspekter som undersökts. Björklund 

framhåller att även om inte ord och mening är exakt samma sak, kan analysens 

trovärdighet stärkas genom att läsaren ges möjlighet att ta del av en beskrivning av en 

episod, utan forskarens tolkningar eller antaganden. I studiens resultat erbjuds sådana 

beskrivningar i form av exempel. 

Forskningsetik 
Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011), har skrivit om etik i forskning för 

Vetenskapsrådets räkning. Vi redogör här för de etiska aspekter vi förhållit oss till 

utifrån nämnda rapport. 

 

Filmning 
Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) förespråkar restriktiv användning av 

filmning vid deltagande observation, då de menar att det faktum att det är lätt att 

identifiera människor på en film, ökar risken för integritetskränkning av de som filmats. 

Eftersom studien handlar om både tyst och verbal interaktion mellan barnet och 

pedagogen har filmning ändå valts. Fangen (2005) förklarar, att vid deltagande 

observation utövas två former av handlande parallellt; man involverar sig i samspel med 

andra samtidigt som man observerar vad de gör. Utifrån det finns insikten om att det 

föreligger en risk för att de som filmas glömmer bort att de iakttas av kamerans 

granskande lins. Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) menar dock att i fall där 

interaktion mellan människor ska studeras och i fall där människors mimik och rörelser 

har betydelse, kan filmning ändå vara att föredra, vilket är fallet med studien. 

 

Information och samtycke 
Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) framhåller det som högst önskvärt att de 

som studeras informeras om detta, vilket vi valde att göra dels genom ett brev till 

barnets vårdnadshavare (se bilaga 1), men även muntligt till barnen på förskolan. I 

brevet framgår studiens syfte, att det är frivilligt att delta, samt möjligheten att återta sitt 

samtycke, att studien kommer publiceras i form av ett examensarbete, men att fiktiva 

namn på barn, pedagog och förskola kommer att användas. Gustafsson, Hermerén och 

Petterson (2011) betonar forskarens ansvar om att informera, de som studeras, om vad 

som i detalj ska analyseras i inspelningen. Samtidigt betonar de att skeenden och de som 

filmas ska utsättas för så lite påverkan som möjligt till förmån för objektiviteten. Vi har 
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inte i detalj beskrivit att vi kommer att titta på hur barnet uttrycker intentioner och 

intressen eller hur pedagogen tar emot dessa, utan vi har mer allmänt gått ut med att vi 

vill undersöka barns inflytande i förskolan, i syfte att inte påverka vare sig barn eller 

pedagog mer än nödvändigt. Gustafsson, Hermerén och Petterson anser vidare att 

forskaren, i fall där filmning sker ska informera, de som studeras, om varför 

videoinspelning är att föredra framför andra sätt att samla information till studien. Vi 

har skriftligen informerat om att filmning används, men inte varför det valdes. Det 

lämnades endast en muntlig information, om varför just filmning var viktig för studien, 

till den berörda förskolan.  

 

Lindgren och Sparrman (2003) och Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) betonar 

vikten av att barnet själva ska ges möjlighet att ge, respektive vägra, sitt samtycke till att 

delta. Detta står i enlighet med Barnkonventionens artikel 12 som hävdar barnets rätt att 

fritt uttrycka sina synpunkter och att dessa ska tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad. Gustafsson, Hermerén och Petterson framhåller även vikten 

av att information som ges till barnet, bör formuleras på sådant sätt att det är lätt för 

barnet att förstå. Den muntliga informationen till barnet förenklades på så sätt att de fick 

veta att vi går i skolan, för att bli ännu bättre på att vara fröknar i den egna förskolan. Vi 

ville ta reda på hur det går till vid deras ”möten” i förskolan, för att lära mer om det. 

Barnen tillfrågades om de gick med på att bli filmade under mötet. Inget barn nekade, 

men precis som Lindgren och Sparrman (2003) hävdar, befinner sig vuxna i en 

maktposition gentemot barnet. Det gick dock inte uttyda några som helst uttryck eller 

tecken för att något av barnet verkade obekväm med att bli filmad. Gustafsson, 

Hermerén och Petterson (2011) understryker nödvändigheten av att identiteten hos de 

som filmas absolut inte ska kunna röjas. För att kunna leva upp till detta krav har 

filmerna sparats på ett USB-minne och raderats från kamerorna som användes vid 

filmningen. Minnet förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. 

Filmerna har enbart analyseras utifrån den aktuella studiens syfte. Efter att studien 

färdigställts och godkänts kommer filmerna att raderas, liksom transkriberingsmaterial 

och annan dokumentation. I reflektionsprotokollet förekommer inga namn. I 

transkriberingsmaterialet samt studierapporten/examensarbetet används fiktiva namn på 

både barn och pedagog. Förskolan samt staden där den finns belägen nämns heller 

aldrig vid namn. 

 

Resultat 
Resultatdelen introduceras med en beskrivning av de tre filmade lärandesituationerna. 

Därefter presenteras, var för sig, i tur och ordning, de resultat som framkommit i 

analysen utifrån studiens frågeställningar. 

  

Lärandesituationerna  
De tre lärandesituationerna bygger på berättelsen Bu och Bä städar. Bu och Bä är två 

får. De är förmänskligade på så sätt att de går upprätt på två ben och gör sådant som 

människor brukar göra. Bu går alltid klädd i blå byxor och Bä har en röd klänning. I 

berättelsen Bu och Bä städar, städar de sitt hem. Bu dammsuger och råkar dammsuga 

upp en strumpa, varpå det uppstår en dragkamp om sockan, mellan Bä och 

dammsugaren. Dammsugaren vinner dragkampen om strumpan. Bu och Bä plockar ut 

dammsugarpåsen och tömmer den. Strumpan, som blivit smutsig i dammsugaren, 

kommer ut tillsammans med en massa damm. Både huset, Bu och Bä blir smutsiga. Bu 

och Bä bestämmer sig för att ta ett bad, men det blir så varmt, så de öppnar fönstret. Det 
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blir tvärdrag och blåsten tar med sig allt damm ut ur huset. Bu och Bä blir nöjda med 

resultatet och berättelsen avslutas med att de fikar.  

Första lärandesituationen 
Med hjälp av föremålen i en sagolåda och bilderboken Bu och Bä städar, får barnen 

pröva att tillsammans återberätta nämnda berättelse. I lådan finns ett litet badkar av 

plast, en leksaksdammsugare, några mjuka tussar som symboliserar damm, en Bä- 

docka med röd klänning på och en Bu-docka klädd i blå byxor. 

Andra lärandesituationen 
Pedagogerna har vid ett tidigare tillfälle spelat upp en teater för barnet utifrån 

berättelsen Bu och Bä städar. Pedagogen har vid andra lärandetillfället med sig en Ipad 

där, teatern finns inspelad. Hon och barnen ser den inspelade teatern tillsammans på 

Ipaden samtidigt som barnet tillåts kommentera den med sina olika uttryckssätt. Efter 

filmvisningen på Ipaden tar pedagogen fram en blå handduk som symboliserar 

berättelsens badkar, samt ett blått och ett rött förkläde. Förklädena symboliserar Bu och 

Bäs kläder. Barnen leker att de är Bu och Bä, som badar. Samtidigt spelar pedagogen, 

med Ipadens hjälp, upp en ljudinspelning av vatten som tappas upp i ett badkar. När 

barnet ”badat” färdigt, inleds samtalet mot, när Bu och Bä öppnade fönstret i 

berättelsen. På Ipaden spelas ett blåsljud upp. Barnen lyssnar uppmärksamt. Anna, ett av 

barnen gör taktfasta vaggande rörelser till blåsljudet. Pedagogen har även ett avsågat 

kraftigt papprör, ett sådant rör som mattor brukar rullas upp på. Röret symboliserar 

berättelsens dammsugare. Till dammsugningen finns även en strumpa, i vilken en 

nylontråd finns fästad. Då man drar nylontråden genom röret ser det ut som om 

strumpan sugs in i röret. Barnen hjälps åt att dra strumpan genom röret gång på gång. 

Lärandesituationen avslutas med att barnen samlar ihop föremålen och lägger tillbaka 

dem tillsammans med pedagogen. 

Tredje lärandesituationen 
Lärsituationen startar med en fruktstund i samband med att barnen får titta på 

fotografier av pedagogernas teaterföreställning utifrån berättelsen Bu och Bä städar. 

Barnen kommenterar bilderna med sina olika uttryckssätt. Efter fruktstundens 

avslutande, samlar pedagogen in bilderna.  

Pedagogen tar in strumpor och sin riktiga dammsugare, som hon haft med hemifrån. 

Hon ber barnen om förslag på vad de ska göra med dammsugaren. Barnen kommer inte 

med några förslag på vad den ska användas till, däremot uppstår ett samtal kring 

mammor och pappor som har eller inte har dammsugare. Ett barn uttrycker att man kan 

sopa med dammsugare. Hon gör soprörelser med handen och säger ”bost bost”. 

Pedagogen tar återigen fram ett fotografi där pedagogerna, i rollerna som Bu och Bä, 

dammsuger upp en strumpa. Barnen pratar om att dammsugaren är stark. De prövar den 

riktiga dammsugaren, utan att starta den. Några av barnen prövar att hålla 

dammsugarröret över strumporna, inget händer, eftersom dammsugaren inte startats 

ännu. Efter att ha förberett barnen startar pedagogen dammsugaren. Några barn skräms 

av dammsugarens ljud. Pedagogen stänger av dammsugaren. Två av barnen lugnar sig 

inte förrän även stickkontakten dragits ur vägguttaget. Fokus riktas nu istället mot 

badleken med förklädena och den blå handduken som symboliserar berättelsens badkar, 

samt mattröret som symboliserar berättelsens dammsugare, med tillhörande strumpa. 

Pedagogen föreslår att de kan utforska hur den riktiga dammsugaren ser ut inuti istället, 

varpå två av barnet återigen visar rädsla. Pedagogen tar då ur dammsugarpåsen och låter 

den riktiga dammsugaren stå kvar i hörnet. Det uppstår en lek, som uppskattas av 
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samtliga barn, där de prövar att stoppa i och ta ur, både de strumpor pedagogen haft med 

och barnens egna strumpor. Lärandesituationen avslutas med att Melkers förslag, om att 

räkna alla strumpor, som fått plats i dammsugarpåsen, tillgodoses. 

Barnets uttryck 
Utifrån frågeställningen i studiens syfte om hur det yngre barnet uttrycker sina intressen 

och sina intentioner i formella lärandesituationer, presenteras de uttryck som 

framkommit i analysen. Det yngre barnet visar sina intressen och intentioner med 

kroppsliga uttryck, genom att visa med föremål samt via verbalisering och ljud. För att 

ytterligare förstärka sina uttryck kombinerar och upprepar barnet sina uttryck. 

  

Kroppsliga uttryck 
De kroppsliga uttryck som barnet använder för att uttrycka sina intentioner och intressen 

är, mimik, blickar, små och stora gester, positionering fram och bak. Mimik används av 

barnet för att skapa intresse, men även som protest. Barnet höjer sina ögonbryn, spärrar 

upp ögonen och formar den öppna munnen som ett o, då det vill skapa ett intresse för 

något eller rikta uppmärksamhet åt en upptäckt, ett föremål eller sig själv. Barnets 

intresse uttrycks även genom att de riktar blicken mot det som fångar dem. Blickar 

riktas mot pedagogen eller en kamrat då barnet önskar dennes uppmärksamhet. Barnet 

använder både stora och tydliga gester men ibland är gesterna väldigt små och därför 

svåra att se. Vi har inte alltid sett de små gesterna eller blickarna vid första 

filmgenomgången, utan först efter att ha sett filmen flera gånger. I studien framkommer 

det även att barnet positionerar sig själv, i pedagogens blickfång, för att visa sina 

intressen och intentioner. Det benämner vi som ”positionering fram”.  

 
Exempel 1: Melker lyfter upp sagolådans leksaksdammsugare i luften. Han ställer sig upp 

och vänder sig mot pedagogen. Han gör ett snarkljud följt av ett spottljud, som påminner 

om ett dammsugningsljud. Pedagogen säger: ”Titta nu kommer dammsugaren!” 

 

I exempel 1 ovan ser vi hur Melker positionerar sig framåt, genom att ställa sig upp och 

vända sig mot pedagogen. Det händer även, men inte lika frekvent, att barnet 

positionerar sig själv bakåt. Positionering bakåt kan användas för att få undersöka ett 

föremål som tillhör den planerade aktiviteten på egen hand, att protestera, att komma 

bort från något som skrämmer barnet eller för att något annat fångat barnets intresse.  
 

Exempel 2: Pedagogen erbjuder Anna att pröva ett stort papprör, som symboliserar sagans 

dammsugare. Pedagogen säger: ”Nu får Anna pröva lite”. Ture kryper fram till 

dammsugarröret. Han tar tag i röret, riktar sin blick mot det och håller kvar röret tills Anna 

puttar bort honom, med sin hand mot hans panna. Ture kryper bort därifrån. 

 

I exempel 2 ser vi hur Ture positionerar sig bakåt, då han blivit avvisad av Anna och 

inte får använda dammsugarröret.  
 

Användning av föremål som uttryck 
Analysen visar att barnet har olika sätt att visa sina intentioner och intressen med hjälp 

av föremål. De visar, undersöker och positionerar föremål. Barnet visar med föremål 

bland annat för att förklara ett händelseförlopp i berättelsen om Bu och Bä, sina 

intentioner samt nya idéer exempelvis kring nya användningssätt för pedagogen. 

Barnets intresse uttrycks även genom deras undersökande av ett eller flera föremål, med 

hjälp av olika sinnen. Barnet placerar föremål i pedagogens blickfång för att synliggöra 

sitt intresse eller en intention, vilket vi benämner som att ”positionera föremål”. 
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Verbalisering och ljud som uttryck 
Barnet uttrycker sina intentioner och intressen med ord och flerordssatser. En del av 

orden uttalas tydligt, andra är svåra att tyda för både oss och pedagogen. Oftast består 

det verbala uttrycket av ett eller två ord, men ibland är det längre än så. De ljud som 

barnet använder är vokalljud, som exempelvis ”Äääää”, ”Öööö” och onomatopoetiska 

ljud. De onomatopoetiska ljuden framkommer bland annat då barnet uttrycker hur 

dammsugaren låter, eller att det låter ”slurp”, då strumpan sugs upp av dammsugaren, i 

berättelsen om Bu och Bä. Barnet använder sig även av olika tonlägen på så vis att de 

exempelvis viskar eller använder hög röst. 

Kombinerade uttryck och upprepning 
De olika sätten att använda uttryck som beskrivits ovan kan te sig både i form av ett 

enda uttryck och som flera kombinerade uttryck. Med kombinerade uttryck avses att 

barnet använder flera uttryck samtidigt för att förmedla sitt intresse eller en intention. 

Samtliga barn i studien använder sig av kombinerade uttryck, för att uttrycka ett intresse 

eller en intention. Barnet förstärker både enskilda och kombinerade uttryck, genom att 

upprepa dessa en eller flera gånger. Vi såg att då barnet inte fick gehör för sitt uttryck, 

upprepades detta, ofta med ett tillägg av ytterligare ett uttryck.  

 
Exempel: Ture vill visa att han fått på sig, sagolådans, lilla ljusblå badkar på sin egen fot. 

Han söker pedagogens blick samtidigt som han ler och säger ”Oj!” Pedagogen ignorerar 

honom. Ture söker hennes blick på nytt samtidigt som han nu gör en förvånad min. Han 

visar med handen på badkaret som sitter på foten. Pedagogen fortsätter att ignorera honom. 

Ture höjer då foten med badkaret på, söker hennes blick och ler. Nu vänder sig pedagogen 

mot Ture och ler ”Fick du badkaret på foten”. 

 

I exemplet ovan ser vi hur Ture först kombinerar kroppsliga uttryck i form av blick och 

mimik med verbalisering samt genom att visa med ett föremål. Då han ignoreras av 

pedagogen prövar han att upprepa uttrycken. Han byter samtidigt mimik från leende till 

en förvånad min samt lägger till en gest, då han visar på badkaret med sin hand. 

Pedagogen fortsätter dock att ignorera honom, vilket leder till att han återigen upprepar 

uttrycken och lägger till en positionering av ett föremål, då han höjer upp sin fot med 

badkaret på. 

 

 

Möjligheter och hinder för barnets inflytande 
I detta avsnitt redovisas det som vad i barnets sätt att uttrycka sig samt pedagogens sätt 

att svara på barnets uttryck, som förefaller öka respektive hindra barnets möjligheter till 

inflytande.  

 

Inflytande genom att synliggöra sig själv  
Resultatet synliggör att barnet erhåller inflytande, främst genom kombination av flera 

uttryck samtidigt. Det förefaller vara så att kombination av flera uttryck, bidrar till att 

förstärka och förtydliga barnets existens, intentioner och intressen. Även kroppsliga 

uttryck och användning av föremål, visar sig öka möjligheten att få utöva inflytande. 

Barnets inflytande gynnas då barnet positionerar sig själv och/eller föremål framåt, i 

pedagogens blickfång, det vill säga att barnet gör sig synligt för henne. Ytterligare ett 

sätt att erhålla pedagogens uppmärksamhet och därmed även inflytande, är att barnet 

uttrycker sig ofta. 
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I det fjärde analyssteget synliggjordes det att det barn som är mest sparsam med verbala 

uttryck, i studien, erhåller mest inflytande i förhållande till antalet uttryck, som barnet i 

fråga använt sig av. Resultatet visar däremot att de barn som är mer benägna att använda 

verbala uttryck, erhåller stor del av sitt inflytande genom dessa. Vi vill dock poängtera 

att även de mer verbalt uttryckande barnens inflytande, främst erhålls genom kroppsliga 

uttryck och användning av föremål. 

 
Exempel 1: Melker lyfter upp sagolådans leksaksdammsugare i luften. Han ställer sig upp 

och vänder sig mot pedagogen. Han gör ett snarkljud följt av ett spottljud, som påminner 

om ett dammsugningsljud. Pedagogen säger: ”Titta nu kommer dammsugaren!” 

 

I exemplet ovan ser vi hur Melker erhåller inflytande i och med att han kombinerar flera 

uttryck samtidigt. Han positionerar sig själv och ett föremål (dammsugaren) framåt. 

Genom att ställa sig upp synliggör Melker sig själv för pedagogen. Inflytandet består i 

att pedagogen tar tillvara hans idé om att introducera dammsugaren i återberättandet av 

berättelsen Bu och Bä städar. 

 

Inflytande genom pedagogens förhållningssätt  
Utifrån resultatet kan det utläsas, att pedagogen svarar på barnets uttryck med ett 

bekräftande förhållningssätt, vilket visar sig vara det som främst ökar barnets 

möjligheter att erhålla inflytande. Pedagogen placerar sig i låg höjd nära barnet, iakttar, 

lyssnar och inväntar barnets uttryck. Hennes bekräftande förhållningssätt innefattas av 

att via påståenden och frågor försäkra sig om att hon uppfattat barnet rätt.  

 
Exempel: Melker håller upp bilden, vänd mot pedagogen och fäster blicken mot bilden. Pedagogen 

säger: ”Vad hände där, vad gjorde de?” När pedagogen inte förstår, pekar han på bilden, säger: 

”Öh öh”. Han pekar på bildens dammsugare, kavlar upp ärmen, pekar på sin bara arm och säger: 

”Stak dammsug”. Pedagogen säger: ”Var dammsugaren stark?” 

 
I exemplet ovan ser vi hur pedagogen med sina bekräftande frågor bidrar till att ge 

Melker inflytande i valet av vad han anser är viktigt att berätta om sin bild. 

 

Inflytande genom att använda det barnet uttrycker för att vidga 

lärandet 
Pedagogen ger barnet inflytande genom att hon tillmötesgår eller ger barnet stöd för att 

få utföra de önskningar som hen uttrycker. Pedagogen utmanar vidare utifrån barnets 

uttryck, genom att ställa öppna frågor, erbjuda material samt uppmana till fortsatt 

undersökande med flera sinnen, vilket bidrar till att möjliggöra barnets inflytande i 

lärandesituationen.  

 
Exempel: Barnen har börjat plocka ur strumporna ur dammsugarpåsen. Melker visar sju 

fingrar och säger ”Em”. Pedagogen svarar ”Ska vi räkna?” Melker svarar ”Aa”. Pedagogen 

uppmanar övriga barn att lägga strumporna i en rad på golvet och förklarar att Melker vill 

att de ska räkna hur många strumpor som fått plats i påsen.  

 

I exemplet ovan ser vi hur Melker har en idé om att de tillsammans fått i fem strumpor i 

dammsugarpåsen. Han erhåller inflytande genom att pedagogen utmanar hans idé 

vidare, då hon frågar om de ska räkna strumporna. Pedagogen vidgar lärandet utifrån 

Melkers idé genom att övriga barn görs delaktiga. 
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Inflytande och hindrande av inflytande genom förmaningar  
Resultatet visar att förmaningar både kan hindra samt ge inflytande. Förmaningar 

handlar om att barnet får vänta på sin tur, eller att andra barn ska ges möjlighet att pröva 

något. Vid förmaning får det förmanade barnet ingen valmöjlighet, vilket inte ger hen 

något inflytande, men istället kan förmaningen gynna ett annat barns inflytande.  

 

Inflytande och hindrande av inflytande genom förhandlingar  
Förhandling används för att förmå barnet att dela med sig av föremål och låta 

kamraterna pröva en aktivitet. Till skillnad mot förmaning karaktäriseras förhandling av 

att pedagogen gör barnet delaktigt i att hitta en väg för att möjliggöra delandet, så att det 

känns acceptabelt, även för den som ska dela med sig. Hon ger barnet alternativ och 

förslag, som barnet kan acceptera alternativt förkasta. 
 

Exempel: Siv har lagt ifrån sig Bä-dockan och plockar med dockans klänning. Ture passar 

då på att låna Bä-dockan. Pedagogen säger ”Ska Bä bada nu?” Siv Sträcker fram handen 

mot dockan och säger ”Nä min!” Pedagogen säger till Siv ”Ture får låna den lite, sen 

lämnar han tillbaka den när den har fått bada”. 

 

Exemplet visar hur Siv till viss del erhåller ett inflytande, då hon garanteras rätten till 

dockan, direkt efter badet. Samtidigt hindras Sivs inflytande, eftersom hon mot sin vilja 

uppmanas till att låna ut dockan till Ture. Ture däremot erhåller ett inflytande genom att 

förhandlingen bidrar till att hans önskning tillmötesgås. 

 

Hindrande av inflytande genom återhållsamma uttryck 
Då barnets uttryck är återhållsamma, det vill säga små, försiktiga eller lågmälda, 

uppmärksammas de sällan av pedagogen, vilket i sin tur förhindrar inflytande. När 

barnet däremot använder sig av större rörelser och högre röst, uppmärksammas 

uttrycken, vilket ökar möjligheterna till inflytande. Det synliggörs av att ett barn inte får 

gehör för sina uttryck, medan ett annat barn, som använder liknande uttryck men gör 

dessa ljudligare och med större rörelser, får gehör.  

 
Exempel: Pedagogerna har vid ett tidigare tillfälle spelat upp en teater för barnet utifrån 

sagan ”Bu och Bä städar”. Barnen och pedagogen ligger nu och tittar på inspelningen på en 

I- pad. De har kommit till en sekvens som handlar om att en strumpa luktar illa. Anna håller 

först handen för munnen och flyttar sen försiktigt handen uppåt mot näsan, med små 

rörelser. Pedagogen ser inte Annas uttryck, men det gör Melker. Han håller för näsan på 

samma sätt men med större rörelser, riktar blicken mot pedagogen och säger ”Öh, öh”. 

Pedagogen speglar Melker genom att göra exakt samma sak. Hon ler mot honom. 

I exemplet ovan ser vi hur Anna använder sig av återhållsamma uttryck som inte 

uppfattas av pedagogen. Det bidrar till att Anna inte får något inflytande. 

 

Hindrande av inflytande kan väcka ett nytt intresse 

Som tidigare nämnts visar studiens resultat att pedagogens sätt att utmana barnet 

möjliggör inflytande. I de fall som utmanandet inte leder till att barnet får inflytande 

över innehållet i lärandesituationen, har pedagogen vid ett flertal tillfällen ändå lyckats 

väcka nya intressen hos barnet. I excerptet nedan ges ett exempel på ett undersökande 

som till en början bemöts med stor tveksamhet av vissa barn, för att sen utvecklas till ett 

stort intresse hos alla barn. 
 

Exempel: Två av barnen har blivit skrämda av den riktiga dammsugarens ljud. Pedagogen 

har därför stängt av dammsugaren, samt dragit ur stickkontakten. Hon bestämmer sig för att 

utmana barnen vidare genom att låta dem undersöka dammsugarens påse istället. När 
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pedagogen ska ta ut påsen ur dammsugaren stampar ett av barnen med fötterna och viftar 

med sina händer, samtidigt som hen gråtandes säger:” Näe”. Pedagogen säger lugnande:” 

Vi ska inte starta den, vi ska inte starta den. Barnet backar lite. Pedagogen säger: ” Titta, ser 

ni vad som ligger här i?” Nu slappnar barnet av i kroppen. Kliver fram och tittar. Hen 

iakttar de andra barnen och pedagogens undersökande av påsen. De stoppar i och plockar ur 

strumpor i påsen. Snart deltar även, det tidigare skrämda barnet med stort intresse.  

 
Exemplet ovan visar hur ett barn uttrycker att det inte vill att den riktiga dammsugaren 

ska användas mer. Pedagogen väljer dock att inte ge barnet inflytande, istället utmanar 

hon barnet vidare och visar att det finns en påse inuti dammsugaren, som man kan 

plocka ur utan att det låter. Hon introducerar barnet i att undersöka dammsugarpåsen.  

 

Hindrande av inflytande genom att pedagogen inte uppfattar lärandets 

objekt i barnets uttryck 
Pedagogen ignorerar eller omorienterar barnet, då hon inte uppfattar lärandets objekt i 

barnets uttryck. Utifrån studiens resultat förefaller det hindra barnets inflytande. 
 

Exempel: Ture undersöker sagolådans lock. Han prövar att sätta locket på sagolådan flera 

gånger. Han prövar sedan locket på sitt eget huvud, för att återigen pröva locket på lådan. 

Pedagogen säger ”Vi flyttar på den lite så kan du se vad dammsugaren gör.” 

 

I exemplet ovan hindras Tures inflytande, då hans visade intresse för sagolådans lock 

inte tas tillvara. 

 

Hindrande av inflytande genom att pedagogen inte uppfattar barnets 

uttryck 
Barnets inflytande förhindras då pedagogen inte uppfattar hens uttryck. Förhindrande 

faktorer som vi upptäckt är att pedagogen samspelar med eller uppmärksammar andra 

barn, barnets uttryck är återhållsamma och därför svåra att uppfatta, uttrycket sker 

bakom pedagogens rygg, pedagogen är inriktad på nästa moment som hon planerat för 

den aktuella lärandesituationen. Resultatet visar på att den främsta anledningen till att 

pedagogen inte uppfattar det barnet uttrycker, är att hennes uppmärksamhet upptas av 

andra barn eller samspel med dessa. Endast i två av de cirka 480 episoderna går 

pedagogen miste om ett uttryck på grund av att hon vill till nästa moment i planeringen. 

Resultatanalys och slutsats 
Studiens syfte är att undersöka det yngre barnets inflytande, relaterat till hur det 

uttrycker sina intressen och intentioner i formella lärandesituationer, i en Reggio 

Emiliainspirerad förskola. I detta avsnitt analyseras studiens resultat i förhållande till de 

begrepp inom utvecklingspedagogiken som utgör studiens teori. 

 

Studien visar att pedagogens sensibilitet för alla barnets uttryck, både de tydliga och de 

återhållsamma, i sökandet efter förståelse och närmande av barnets perspektiv, förefaller 

att öka barnets möjlighet att erhålla inflytande. Det verkar skapa en förutsättning för 

pedagogen att utgå från barnets uttryckta upplevelser och erfarenheter, vilket Asplund 

Carlsson och Pramling Samuelsson (2003) menar är betydelsefullt för att skapa ett 

meningsfullt lärande. Barnets inflytande förefaller att gynnas, då pedagogen uppfattar 

lärandets objekt i barnets uttryck och tar till vara dessa genom att utmana vidare. 

Genom att pedagogen synliggör barnets upptäckter och idéer för kamraterna och låter 

även dem pröva, vidgas innebörden av lärandets objekt. Det syliggör att lärandets objekt 

och akt är sammanlänkade, liksom Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson hävdar. 
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De anger vidare att i utvecklingspedagogiken är lärandets objekt centralt i lärandet. 

Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson betonar utifrån det, vikten av att som 

pedagog kunna uppfatta lärandets objekt i barnets uttryck. De framhåller också att 

synliggörandet av barns olika sätt att tänka om och uppfatta ett fenomen, kan bidra till 

ett vidgat perspektiv. Förmaningar i studien har visat sig handla om att fler barn ska ges 

möjlighet att pröva, vilket förefaller hindra det enskilda barnets inflytande. Utifrån ett 

utvecklingspedagogiskt synsätt kan förmaningen dock erbjuda det förmanade barnet 

andra sätt att uppfatta och se på lärandets objekt, det vill säga ett vidgat perspektiv. Då 

andra barn ges möjlighet att pröva och undersöka, möjliggör det för dem att se och 

upptäcka nya saker, som de kan dela med barnet som förmanats.  

 

I studiens resultat redogörs för att hindrande av inflytande kan bidra till att barnet 

upptäcker ett nytt intresse, som kan utmynna i både lek och lärande. Studien visar hur 

pedagogen genom att både utmana barnet vidare och till viss del förändra lärandets akt 

utifrån barnets uttryck, lyckas bibehålla fokus mot lärandets objekt. Både Asplund 

Carlsson och Pramling Samuelsson (2003) samt Johansson och Pramling (2006), 

betonar pedagogens ansvar att upprätthålla riktningen mot lärandets objekt. Johansson 

och Pramling poängterar att det inte alltid räcker invänta barnets intresse, utan att 

pedagogen ibland, även behöver väcka ett intresse för att ge barnet nya upplevelser. De 

visar vidare att lek och lärande kan växelverka, då pedagogen har båda dessa perspektiv 

som utgångspunkt, vilket även studiens tre lärandesituationer visar. 

 

Slutsatsen är att ett planerat lärandeobjekt inte behöver utgöra ett hinder för barnets 

inflytande. Det handlar snarare om pedagogens förhållningssätt och sensibilitet för att se 

och respektera alla barnets uttryck, samt förmåga att tolka och uppfatta lärobjektet i 

barnets uttryck. 

 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras valet av metod, studiens resultat samt fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 
Studien undersöker det yngre barnets inflytande i formella lärandesituationer. Den 

forskningsmetod som använts för att studera detta är videografisk men har även 

inspirerats av den etnografiska forskningsansatsen. Gustafsson, Hermerén och Petterson 

(2011) anger det som kvalitetshöjande att välja metod efter frågeställning, istället för att 

ställa sin fråga utifrån vald metod. Det har visat sig vara värdefullt att filma ur två olika 

vinklar, det möjliggör att efterhand kunna titta på den andra filmen för att se barnets 

mimik, gester samt vad barnet gör, även då hen vänder ryggen mot den första kameran. 

Tre lärandesituationer kan tyckas lite, men då transkriberingen utgörs av nittiosju A4- 

sidor med cirka 480 episoder beskrivna, anser vi oss ha haft ett ansenligt material att 

utgå från i analysen. Det bekräftar även Fangens (2005) åsikt om att ett rikt datamaterial 

kan erhållas även under ett kortare fältarbete. Björklund (2010) betonar vikten av en 

noggrann avvägning vid urval av vad som anses väsentligt att skriva i 

transkriberingsmaterialet. Då syftet är att undersöka hur barnet uttrycker sina intentioner 

och intressen samt hur pedagogen svarar på dessa, i en formell lärandesituation, kan det 

anses som tydliga riktlinjer för vad som varit relevant vid transkriberingen. 

Björklund (2010) framhåller vikten av att utgå från tydliga perspektiv, vid analysen, i 

användandet av en videografisk metod. Styrkan i metodvalet för studien är att materialet 
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har analyserats utifrån en frågeställning i taget, ett barn i taget, en film i taget samt 

pedagogen för sig. Specifika uttryck hos barn har undersökts i relation till inflytande, 

liksom specifika sätt att svara på barns uttryck hos pedagogen i relation till inflytande 

och så vidare i olika steg. Det visar på att analysen genomförts utifrån tydliga 

perspektiv. Varje episod har studerats utifrån flera olika perspektiv, dock ett perspektiv i 

taget. Det har möjliggjort det, som både Björklund och Fangen (2005) framhåller, 

nämligen att genom urskiljning objektivt kunna upptäcka specifika faktorer samtidigt 

som hänsyn tas till sammanhanget. Sammanhangen kunde erhållas dels genom att återgå 

till filmerna, men även i det skrivna transkriberingsmaterialet (se figur 1 i analyssteg 1). 

Det har varit en fördel i att vara två, då det gäller att hålla sig inom ramarna för det som 

ska undersökas. Vi har vid flera tillfällen fått påminna varandra om aktuellt 

utgångsperspektiv i analyseringsarbetet, vilket i sin tur underlättats av att vi känner 

varandra så pass väl, att vi vågar ge varandra konstruktiv kritik.  

Björklund (2010) beskriver det som, att ett videografiskt datamaterial aldrig blir helt 

igenom färdiganalyserat, eftersom det ofta uppkommer nya händelser, som forskaren 

inte upptäckt vid observationstillfället. Det är något vi verkligen blivit varse om i denna 

studie. En del sådana upptäckter har dock ändå hållit sig inom ramen för studiens syfte, 

exempelvis har vi sett samma episod dels vid observationstillfället och dels på film vid 

tre tillfällen utifrån andra barn. Först vid fjärde tillfället när vi ser samma episod för 

femte gången utifrån det fjärde barnet ser vi att barnet uttrycker ett stort intresse för att 

delta i en interaktion med pedagogen och ett annat barn utifrån lärandets objekt. Vi har 

även gjort andra intressanta upptäckter efter observationstillfällena, som vi inte kunnat 

gå vidare med, då dessa fallit utanför studiens syfte.  

Resultatdiskussion 
Det har inneburit en utmaning att förhålla sig till begreppet inflytande utifrån studiens 

kontext, då begreppet är komplext och oproblematiserat inom både forskning och 

förskolans verksamhet. Det har medfört många intressanta diskussioner kring 

inflytandebegreppet. Å ena sidan kan det betraktas som att barnet får inflytande, då hen 

ges utrymme till eget utforskande. Men å andra sidan, om barnet lämnas helt åt sitt eget 

undersökande, utan att det uppmärksammas eller utmanas vidare, skulle det kunna ses 

som att barnets inflytande hindras. Pramling och Sheridan (2003) samt Lundby (2007) 

menar, att inflytande och delaktighet innebär att barnet känner att hen blir sedd, hörd, 

samt att dess intressen, avsikter och upplevelser tas emot och används med respekt. 

Utifrån deras synsätt är inte barnets eget undersökande tillräckligt för att betraktas som 

ett inflytande, utan det behövs även en pedagog som uppmärksammar och tillvaratar det 

barnet uttrycker i sitt undersökande.  

Studien visar, till skillnad från Sandvik (2001), att de kroppsliga uttrycken 

uppmärksammas oftare av pedagogen än de verbala. Det kan bero på att just den 

pedagogen som deltar i studien är mer sensibel för de kroppsliga uttrycken än de flesta 

andra. Det faktum att studiens pedagog är Reggio Emiliainspirerad, skulle kunna utgöra 

en bidragande faktor för en sådan medveten sensibilitet. Asplund Carlsson och Pramling 

Samuelsson (2003) hänvisar till att Rinaldi och Reggio Emilias filosofi förespråkar just 

känslighet hos pedagogen, för att barnet och alla dess sätt att uttrycka sig ska kunna 

förstås. En annan möjlig förklaring är att det börjar utvecklas en medvetenhet kring det 

yngre barnets kroppsliga uttryck hos pedagoger generellt sett, i och med vår tids nya sätt 

att se på barnet, som kompetent. Det är även väsentligt att diskutera huruvida det är de 

kroppsliga och verbala uttrycken i sig som är avgörande, eftersom studien visar att det 
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handlar om att barnet gör sig själv och sina uttryck synliga och hörbara för pedagogen, 

då det kommer till att erhålla inflytande. Det är fascinerande att konstatera att det barnet 

som uttrycker sig minst genom verbala uttryck, i studien, erhåller mest inflytande. 

Barnet verkar ha hittat en strategi där hen uttrycker sig ofta, positionerar sig själv och 

föremål framåt i pedagogens blickfång. Även Sandvik (2002) har kommit fram till att 

barnet placerar sig i pedagogens blickfång för att bli uppmärksammad. I studien 

framkommer även kombinering och upprepningar av uttryck som ytterligare strategier, 

vilka barnet använder för att göra sig synlig för pedagogen. Det kan sägas bekräfta 

Qvarsells (2003) bild av att det yngre barnet tydligt förmedlar sina intentioner. 

Samtidigt visar dock studien att barnet ibland använder sig av återhållsamma uttryck, 

vilket talar emot Qvarsells bild av det tydliga uttrycket. Å andra sidan kan barnet 

fortfarande sägas visa sina intentioner. En pedagogisk konsekvens som synliggörandet 

av barnets uttryckssätt medför, är att pedagogen medvetet behöver söka efter både 

tydliga och återhållsamma uttryck. 

 

Westlund (2011) lyfter fram hur pedagoger uttrycker dilemmat i att behöva stilla barn 

som uttrycker sig tydligt, till förmån för barn som använder sig av mer återhållsamma 

uttryck. Både Lundby (2007) och Emilsson (2008) menar att det är pedagogens ansvar 

att närma sig barnets perspektiv och försöka förstå hur barnet uttrycker sina tankar och 

intentioner. Det kan tolkas som att barnet inte ska behöva förändra sitt personliga 

uttryckssätt. Det är pedagogen som behöver utveckla förståelse och acceptans inför de 

tydliga uttrycken och samtidigt medvetet titta efter de återhållsamma uttrycken. Det 

harmoniserar med Reggio Emilias perspektiv, som enligt Wallin (1996) med hänvisning 

till Malaguzzi, framhåller barnets rätt att använda alla sina uttryckssätt. Denna 

inställning delas av Qvarsell (2011), då hon betonar vikten av att barnet får möjlighet att 

uttrycka sig samt att vidareutveckla sitt uttryckssätt. Å andra sidan skulle det som 

Qvarsell och Reggio Emiliafilosofin framhåller om barnets rätt att vidareutveckla sitt 

uttryckssätt, även kunna tolkas som att barnet med återhållsamma uttryck behöver ges 

möjlighet att erövra en större tydlighet i sina uttryck. 

 

Ytterligare en intressant aspekt att belysa är att studien nyanserar Sandviks (2002) bild 

av hur barnet uttrycker sina intressen och intentioner med hjälp av föremål. Det innebär 

att det kan vara betydelsefullt att reflektera kring vilka föremål barnet i förskolan kan 

behöva, för att kommunicera kring lärandets objekt i olika formella lärandesituationer. 

Genom att erbjuda barnet föremål valda utifrån det aktuella sammanhanget, kan det 

bidra till att barnet ges möjlighet att utveckla och använda alla sina uttryckssätt, så som 

både Wallin (2003) och Qvarsell (2011) förespråkar. 

 

Det har visat sig att studiens pedagog genom bekräftande frågor kan leta sig fram till 

vad barnet uppfattat i sammanhanget. Pedagogens förhållningssätt i studien 

karaktäriseras av att hon placerar sig i barnens blickfång, lyssnar, tittar, kommunicerar 

och försöker att förstå vilka intressen och intentioner barnet ger uttryck för, utan att för 

den skull tillgodose barnets alla önskningar. Hennes förhållningssätt bygger på, vad 

Emilsson (2008, s. 79) kallar ”kommunikativ karaktär”, ”lekfullhet” och ”emotionell 

närvaro”. Det har stora likheter med synen på barn som ”medmänniskor”, vilken 

Johansson (2003, s. 48), funnit bland pedagoger. I likhet med Emilsson (2008) visar 

studien att ett sådant förhållningssätt hos pedagogen förefaller bidra till att öka barnets 

möjlighet att erhålla inflytande. Här kan paralleller dras till Karlssons (2009) upptäckt 

av hur pedagogens egen placering, samt vilket utrymme hen ger barnet, har betydelse 

för barnets möjligheter att uttrycka sina intentioner. En konsekvens av detta är att 
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föreställningen om att det yngre barnet inte kan uttrycka vad det vill, kan utgöra ett 

hinder inte bara för barnets inflytande, utan även möjligheten att få uttrycka sina 

intentioner. Karlsson påtalar i likhet med Johansson (2003) och Lundby (2007) 

betydelsen av att pedagogen reflekterar över den egna makten. 

 

Pedagogen i studien använder sin makt för att till stor del tillmötesgå barnets 

intentioner, men hon använder den även för att hindra barnets intentioner och intressen. 

Då makten används för att hindra barnets inflytande handlar det oftast om förmaningar. 

Dessa förmaningar karaktäriseras av att de är till förmån för andra barns möjligheter att 

pröva. Utifrån Johanssons (2003) synsätt kan pedagogen sägas bruka sin makt på ett 

sådant sätt att det gynnar barnet. Sett med ett utvecklingspedagogiskt perspektiv kan ett 

hindrande i syfte att synliggöra fler barns sätt att uppleva samma sak, gynna det 

förmanade barnets lärande. Det belyser komplexiteten i hur pedagogen använder sin 

makt i förhållande till barnets inflytande. Det kan ses som Johansson framhåller det; att 

pedagogen inte ska frånsäga sig makten, utan istället fråga sig: Hur hen ska agera vid 

upptäckten av barnets intentioner och när hen har rätt att strunta i dem. 

Maktdiskussionen är även relevant att föra kring pedagogens utmanande 

förhållningssätt. Oftast erhåller barnet inflytande på grund av att pedagogen utgår från 

barnets egna uttryckta intressen och intentioner. Men vid några tillfällen använder 

pedagogen sin makt till att gå emot barnets vilja, trots att barnet visar motstånd. Det 

förekommer i syfte att utmana vidare kring lärandets objekt. Pedagogen i studien lyckas 

på så sätt att skapa ett nytt intresse hos barnet som tillsammans med sina kamrater 

utvecklar en meningsfull lek utifrån det nyvunna intresset. I ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv kan det ses som att pedagogen så som Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) förespråkar, väljer att vidga barnets perspektiv, eftersom det inte alltid är 

tillräckligt att enbart invänta barnets visade intresse. Episoden visar hur pedagogen och 

barnets intentioner kan samspela i meningsskapandet utifrån lärandets objekt, som är det 

centrala. Det synliggör hur lek och lärande samverkar, så som Asplund Carlsson och 

Pramling Samuelsson (2003) beskriver det. Episoden kan även tolkas som att 

pedagogen styr barnets tankar mot ett förutbestämt lärobjekt, vilket enligt Wallin (2003) 

inte är förenligt med Reggio Emilias syn på lärandets akt. Å andra sidan kan det, utifrån 

Wallins tolkning av Reggio Emilias filosofi, även ses som att pedagogen utmanar 

barnets tankar vidare, i syfte att berika hen med nya erfarenheter och upplevelser. Båda 

perspektiven förefaller således ha liknande syn på lärandets akt utifrån ett 

inflytandeperspektiv, där lärandet ska utgå från barnets tankar och erfarenheter samt att 

pedagogen ska utmana tankarna vidare. Då Reggio Emiliafilosofins syn på lärandet till 

stor del sammanfaller med utvecklingspedagogiken, utom då det kommer till lärandets 

objekt, samt att de svenska förskolorna har en läroplan att följa, väcks slutligen frågan; 

tenderar de Reggio Emiliainspirerade förskolorna att anta ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv? 
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Vidare forskning 
Arbetet med studien inger en känsla av att pedagogen trots sin uttalade Reggio 

Emiliainspiration till stor del även intar ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt till 

barnets lärande. Det väcker en nyfikenhet till fortsatt forskning kring om Reggio 

Emiliainspirerade förskolor i Sverige tenderar att anta ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv. Frågan vi ställer oss är; kan det vara så att läroplanens strävansmål 

tillsammans med de båda perspektivens likheter skapar en sådan tendens? 

 

I analysarbetet med barnets uttryck har en reflektion exempelvis handlat om huruvida 

barnets uttryckssätt är kulturellt betingade. Eftersom det inte ligger inom ramen för 

studiens syfte, skulle det istället kunna bli en intressant utgångspunkt för vidare 

forskning. Förslagsvis skulle någon form av jämförelsestudie kunna göras på flera 

förskolor. Där skulle man kunna undersöka om samma uttryck förekommer på de olika 

förskolorna eller om det finns skillnader i hur uttrycken ser ut eller används. 
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Bilaga1 

 

 

Hej! 

 

Vi är två barnskötare som läser till förskollärare vid Högskolan i 

Skövde. Under våren ska vi genomföra vårt examensarbete här 

på förskolan xxxxxxx, där vi vill undersöka barns inflytande i 

förskolan. Vi kommer att filma barn och pedagoger vid 

projektarbetet med handkamera. Det är frivilligt att delta i denna 

studie och under tidens gång kan man avbryta sin medverkan när 

man vill.  

 

Barn och pedagoger i studien kommer att anonymiseras vilket 

innebär att ingen identitet kommer att avslöjas . 

Det skriftliga material och de inspelningar som görs kommer 

hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ingen obehörig kommer 

att ha tillgång till materialet. Materialet kommer endast användas 

i forskningssynpunkt och studien kommer i ett slutskede att 

publiceras offentligt men då utan anknytning till er eller er 

förskola. 

Efter att examensarbetet färdigställts och godkänts kommer all 

dokumentation att raderas. 

Eftersom barnet inte fyllt 15 år behöver vi båda 

vårdnadshavarnas skriftliga tillstånd, även om vi muntligen ber 

barnet själva om tillstånd.  

Genom att underteckna detta dokument godkänner ni att ert barn 

deltar i studien och blir filmad. Ni kan när ni vill återkalla detta 

godkännande. 

 

 

 

-------------------------------------------  --------------- ---------
------- 

Vårdnadshavare1   Vårdnadshavare 2 
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Bilaga 2 

Tabell analyssteg 5 

Pedagogens 

sätt att ta 

emot 

inflytande 

Film 3 

Ger barnet 

inflytande 

Ger INTE 

barnet 

inflytande 

Bekräftar 100  4 

Utmanar 

vidare 

40  4 

Guidar mot 

lärandet 

20 6 

Vidga 

perspektiv 

11 2 

Uppfattar inte 

uttrycket 

  34 

Omorientera  9 

Ignorerar  12  

Förmanar  12 

Erbjuder 

barnet 

stöttning 

10  

Förhandlar/ 

Kompromissar 

2  

Tillmötesgår 

önskningen 

16  

 
 

 

 

 
 


