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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur pedagoger uppfattar sin barnsyn och 

hur de upplever att de förhåller sig till barns olikheter i förskolan. Vi har intervjuat åtta 

pedagoger i förskolor belägna i olika kommuner som varit privata och kommunala med 

olika inriktningar. I litteraturstudien beskrivs bla. utvecklingspsykologin från ett 

historiskt perspektiv och modernistisk kontra postmodern kunskapssyn. Olika synsätt 

påverkar hur pedagogen väljer att förhålla sig i verksamheten och till barns olikheter. 

Resultatet visar att pedagogerna upplever barns olikheter både som en tillgång och en 

svårighet, inte antingen eller. När pedagogerna talat om svårigheterna menar de att det 

finns även någonting positivt, utmanande och utvecklande i det. En slutsats vi kan dra i 

undersökningen är att samtliga pedagoger anser att deras förhållningssätt påverkar 

barnets beteende och när pedagogerna känner att de inte klarar av att möta upp 

olikheterna tar de hjälp utifrån. Det råder en viss ambivalens hos pedagogerna som 

beskriver hur de upplever sin barnsyn på ett sätt och hur vi sedan kunnat utläsa i 

resultatet hur de beskriver sitt förhållningssätt i praktiken på ett annat sätt.  

 

 

Nyckelord: 
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Inledning och bakgrund 

Genom vårt engagemang och arbete inom förskolan som förskollärare i många år, har vi 

kommit i kontakt och haft äran att arbeta i många olika arbetslag där det förekommit 

många intressanta diskussioner och ett intensivt arbete med barnen i verksamheterna. 

Det har varit i olika verksamheter, allt från Reggio Emilia inspirerad verksamhet, 

Montessoripedagogik till traditionell förskolepedagogik. Av egen erfarenhet har vi då 

upplevt att begreppet ”olikhet som tillgång” är lätt att förstå i teorin men desto svårare 

att förhålla sig till i verkligheten och praktisera bland barnen. Det finns olika 

innebörder/värderingar bakom varje begrepp och för oss är begreppet ”avvikande” ett 

negativt ord som visar på något som inte passar in, något som avviker från mängden. 

Avvikelser finns men kan ses som olikheter, egentligen handlar det inte enbart om hur 

vi benämner utan hur vi förhåller oss och bemöter barnen (Brodin & Lindstrand, 2004). 

Därför har vi valt att använda och lyfta fram begreppet ”olikheter” och diskutera vad 

”olikheter” betyder och hur det går att se barns olikheter som någonting utmanande och 

spännande? Vår definition av barns olikheter upplever vi som barns karaktärsdrag och 

personlighet, deras resurser och olika förmågor som utgör deras sätt att lära känna och 

förstå sin omgivning på. ”Olikheter” som en tillgång genom att de berikar andra och kan 

berikas själva. Det är tillåtet att tycka och tänka olika precis som det är tillåtet att se 

olika ut, alla är unika och bra på någonting. Det gäller att ta tillvara på alla dessa olika 

unika individer. Alla olikheter har rätt till att få utmanas, stimuleras och lyftas fram som 

något spännande och bli till en tillgång i barngruppen och även i ett bredare perspektiv i 

andra sammanhang där människor möts. I förskolan/skolan och även i viss litteratur vi 

tagit del av i ämnet talar man om i barn i behov av särskilt stöd, barn i behov av extra 

stöd, barn med speciella rättigheter, avvikande barn, barn med svårigheter, de speciella 

barnen, resursbarn. Oavsett benämning, kön, etnisk tillhörighet, fysiskt eller psykiskt 

handikapp så är vi alla ”olika”. 

Hur vi förhåller oss till olikheterna kan också innebära att möta på svårigheter, men att 

det kan vara genom dessa svårigheter som vi växer och lär oss acceptera att alla är olika 

och som Hellström (1999) beskriver, att alla någon gång i livet kan vara i behov av 

extra stöd och uppmuntran. Pedagogernas förhållningssätt är en viktig del när det 

handlar om att ta tillvara på barns olikheter och kan det vara så att det har en så pass 

avgörande roll att vissa barn kan hamna utanför och bli sedda som barn i behov av 

särskilt stöd. Barns olikheter kan tolkas och bemötas som avvikande och något som ska 
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behandlas mer än tas tillvara på. Nordin-Hultman (2004) beskriver i sin 

doktorsavhandling, att idag diagnostiseras barn i förskolan i allt större utsträckning och 

problemet förläggs hos barnet.  

Hon skriver: 

 

Det är barnet som ska diagnostiseras och ”åtgärdas”, inte pedagogiken eller den 

pedagogiska miljön; materialen eller organisationen av tid och rum 

(ibid.bokpärmens baksida). 

 

Det är inte enbart till barnet problemet behöver härledas utan det är också nödvändigt att 

också kunna ifrågasätta andra möjliga faktorer som exempelvis utformningen av miljön, 

organisationen men framförallt pedagogernas förhållningssätt. Det är viktigt att 

pedagoger vågar ifrågasätta och granska sitt förhållningssätt och utifrån det sedan kunna 

förändra. Det är även viktigt att föra en diskussion kring barnsyn dvs. vad är och vad 

kan ett barn vara, eftersom vi tror att vår barnsyn påverkar i hur bemötandet till barnen 

ser ut. Tror jag på ett kompetent barn som kan och vill utvecklas och lära sig genom att 

själv få prova på och utmanas med hjälp av den vuxnes stöd och support? Eller ser jag 

mig själv som en pedagog som besitter all kunskap, den som enbart ska förmedla den 

rätta kunskapen och betyder det då att barnet är oförmöget att kunna lära sig på egen 

hand?   

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger uppfattar sin barnsyn och hur de 

upplever att de förhåller sig till barns olikheter i förskolan.  

 

Frågeställningar 

 Vad ingår i begreppet ”olikhet”? 

 Kan olikheten bli en tillgång respektive en svårighet? 

 Hur upplever pedagogen sitt förhållningssätt till barns olikheter? 

 Hur beskriver pedagogen sin barnsyn? 
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Styrdokument 

I denna del belyses några olika dokument som ligger till grund för barns rättigheter i 

samhället och som vilar på respekten för vårt gemensamma värde och bemötande 

gentemot varandra. 

 

Lpfö-98  (2006) 

Förskolan har en viktig uppgift att grundlägga och förankra de värden som vårt liv i 

samhället vilar på. I läroplanen står det: 

  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 

som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen (Lpfö-98, 2006, s. 3). 

 

Vidare säger läroplanen att vuxna är viktiga förebilder då de vuxnas förhållningssätt 

påverkar barns förståelse och respekt om vad som krävs i ett demokratiskt samhälle. 

Den pedagogiska verksamheten i förskolan ska vara till för alla barnen och anpassas 

därefter. 

Alla barn ska få uppleva sig som en tillgång och resurs i gruppen, de barn som behöver 

mer stöd än andra tillfälligt eller varaktigt har rätt att få detta stöd utformat efter 

individens förutsättningar och behov (ibid.) 

 

Konventionen om barnets rättigheter (FN 1989) 

Konventionen om barnens rättigheter, antagen av FN:s generalförsamling1989, består 

av totalt 54 artiklar. Här följer ett par utvalda grundtankar i konventionen och ett urval 

av vad som ingår i grundtankarna.  

(www.barnensraddningsark.com/fn- barnkonvention.sthml) 

 

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde: 

Bland annat får ingen diskrimineras eller behandlas annorlunda på grund av 

utseende, hudfärg, kön, språk, religion eller åsikter. Alla barn har rätt till ett bra liv. 

 

 Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda: 
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Barnet har rätt till ett namn och nationalitet. Barnet har rätt att växa upp med sina 

föräldrar om det inte skulle vara dåligt för barnet och föräldrarna har ansvar för 

barnets uppfostran och utveckling. Alla barn har rätt till extra stöd och hjälp om de 

har ett handikapp. 

 

 Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat: 

Alla barn har rätt att säga vad de tycker, de ska tillfrågas och barnens åsikter ska 

respekteras i beslut som rör dem. Alla barns tankar och tro ska respekteras.  

 

Salamancadeklarationen (1994) 

Salamancadeklarationen, antogs i Salamanca i Spanien 1994 och som betonar att 

skolorna ska ge plats för alla barn, respektera olikheter, stödja inlärning och tillgodose 

individuella behov utan hänsyn till eventuella funktionsnedsättningar eller andra 

svårigheter (Svenska Unescorådets skriftserie, 2006). 

Salamancadeklarationen utgår från att: 

 

alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste 

anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg 

fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur (Svenska 

Unescorådets skriftserie 2/2006, s. 17). 

 

Unescorådet anser att den pedagogik som används till barn i behov av särskilt stöd 

bygger på så sunda och välbeprövade principer, att den kommer alla barn tillgodo. 

Den pedagogik som sätter barnet i centrum är till gagn för alla barn och följaktligen för 

hela samhället (ibid.). 

 

Litteraturgenomgång 

I denna litteraturgenomgång redogör vi för barns olikhet, diagnos och självbild för att 

ge olika perspektiv på vad begreppet ”olikheter” kan definieras som. Därefter beskrivs 

utvecklingspsykologin från ett historiskt perspektiv och avslutas genom att ge en inblick 

i vad modernistisk kontra postmodern kunskapssyn ser på vad ett barn är och kan vara. 
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Barns olikhet – tillgång eller svårighet 

Det finns många olika sätt att diskutera och tänka kring begreppet ”olikheter”.  

I november 2003 anordnade Pedagogiska institutionen vid Stockholm universitet 

(Brodin & Lindstrand, 2004) en konferens om olikhet och normalitet. Professor 

emeritus Ingemar Emanuelsson var en av föreläsarna under konferensen. Han beskrev 

att om alla vore lika kunde vi lika gärna sitta hemma för oss själva och då skulle vi inte 

ha behov av att träffa någon annan. Han prisade olikheterna och mångfalden och 

poängterade att detta var något att värna om och ta vara på som en resurs. Emanuelsson 

framförde i sitt föredrag att avvikelse alltid är kopplade till maktutövande och han 

visade några motsatspar att fundera över: 

 

Normalitet                     Avvikelse 

____________________________________________________ 

Önskad                                                                        oönskad 

Oumbärlig                                                                   umbärlig 

Värdefull                                                                     mindre värd 

 

Här framgår tydligt att det ligger starka värderingar i de olika begreppen. 

Olika tidsperioder speglar olika vetenskapliga synsätt, Brodin & Lindstrand (2004) 

menar: 

 

Beroende på valda synsätt skapas behandlingar, terapier och pedagogiska 

handlingsplaner. Den svaga individen får det rådande synsättets behandling och har 

ofta små möjligheter att påverka (ibid. s. 13). 

 

Författarna anser att förklaringsmodeller om hur man ser på ett barn säger mer om 

lärarens förhållningssätt till olikheter, rådande samhällssyn/klimat än vad som är barnets 

egentliga problem. En annan samhällssyn/klimat och en annan vetenskapssyn hade 

troligtvis givit andra förklaringar och tolkningar till barnets svårigheter. Vidare anser 

Brodin & Lindstrand (2004) att ett första steg mot en skola för alla, måste vara att sluta 

tala om normalitet och avvikelser och istället lyfta fram olikheter och variation som 

någonting positivt och värdefullt. Det är viktigt att reflektera över de 
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förklaringsmodeller som idag finns när det gäller barns svårigheter och skapa 

förutsättningar för ett nytänkande. Samtliga föreläsare på kongressen menar enligt 

Brodin & Lindstrand (2004) att det normala är variationen och att olikheter är något vi 

ska värna om då de är utvecklande. Brodin & Lindstrand (2004) menar också att 

avvikelser finns men att dessa ska ses som olikheter. Den viktigaste frågan är dock hur 

alla barn ska göras delaktiga i förskolan/skolan och bemötas på ett värdigt sätt.  

Nordin-Hultman (2004) poängterar hur viktig den fysiska miljön är, den har stor 

betydelse för hur vi uppfattar och ser på barnen och hur vi i förskolan ska kunna bemöta 

alla olikheter som finns hos barnen. Det måste finnas något som väcker barnets lust, 

skapar nyfikenhet och meningsfulla sammanhang för barnet. Hon vill lyfta fram 

iakttagelsen att barn framstår på olika sätt i olika situationer. Därför är det viktigt att det 

finns material som utmanar och inbjuder till en variation av aktiviteter.  

Här följer ett exempel på ett barn som Nordin-Hultman (2004) har observerat i två olika 

situationer som styrker hennes resonemang ovan. 

 

Flicka under förmiddagens ”utevistelse” på förskolegården: 

En fyraårig flicka finner utevistelsen trist och vill inte delta i någon aktivitet som hon 

blir inbjuden till. Hon sitter mestadels på trappen nedanför ytterdörren och väntar på att 

få gå in. 

 

Samma flicka i målarrummet: 

Flickan målar stora runda ringar med röd färg. Hon sammanfogar ringarna med ett vitt 

streck och säger att hon målar sin cykel. Hon uppmärksammar att den röda och vita 

färgen blandas. 

Då blandar hon i mer av den vita färgen till de röda cirklarna så att hon kan göra spår i 

färgen. Sedan uppmanar hon två kamrater att komma och titta på hennes blandning, 

varpå barnen tillsammans diskuterar färgerna och nyanserna som uppkommit. Alla tre 

fortsätter att utforska nya blandningar och sammansättningar av färger, de undersöker 

också möjligheterna om det går att göra tredimensionella mönster i den tjocka färgen. 

 

I den första situationen kan flickan uppfattas som avvikande eller som extra behövande i 

förhållande till de normer som utevistelsen är fylld med. Medan i den andra situationen 

där flickan finner något meningsfullt och intressant i det hon gör, ges istället en bild av 

ett kompetent och välfungerande barn. Nordin-Hultman (2004) menar att miljö och 
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material rentav kan ses som ett villkor för om ett barn framstår som kompetent eller som 

ett barn i behov av extra stöd. Den barnsyn Nordin-Hultman berättar om ovan kan 

kopplas samman med hur Hellström (1999) beskriver att begreppet barn i behov av 

särskilt stöd inte är en avgränsad och bestämd grupp med speciella egenskaper. 

Begreppet visar att vissa barn kan behöva extra uppmärksamhet och vuxenstöd tillfälligt 

eller varaktigt  

Barns olikheter kan sammanfattningsvis upplevas som antingen svårighet eller tillgång 

beroende vilken samhällssyn som råder och hur vi förhåller oss till barns olikheter. 

 

Diagnos och självbild 

 

Brodin & Lindstrand (2004) skriver att diagnostisering av barn och ungdomar tycks ha 

ökat och det finns en risk för överdiagnostisering, då ofta en diagnos är lika med en 

resurs till barnet. Diagnosen kan innebära en stämpel på barnet som det kan få bära med 

sig hela livet som i sin tur kan leda till sämre arbetslivsmöjligheter. Enligt Wrangsjö 

(2002) blir diagnosen som ett slags redskap för barnet och blir följaktligen en del av 

självbilden. Barnet har en tendens att bete sig som omgivningen förväntar, bemöter och 

betraktar barnet. Den självuppfyllande profetian har en stor inverkan på oss människor. 

Diagnosen bekräftar på gott och ont barnets annorlundaskap, den kan ge barnet en 

förklaring till känslan av att vara annorlunda, men kan även ge motsatt effekt och bli 

hämmande för barnet. Diagnosen blir i alla händelser ett psykologiskt faktum som 

barnet måste förhålla sig till, diagnosen betecknar en defekt. Vad diagnosen kommer att 

betyda för barnet på sikt hänger ihop med barnets självbild och självkänsla. Vi är inte 

födda med en självbild, utan detta är något som stegvis byggs upp genom en 

samspelande process. Vi tar till oss vad vi uppfattar som andras bild av oss och skapar 

därefter en slags ”provbild” genom erfarenheter och upplevelser i samspel med andra. 

Vår självbild omfattar en mängd fasetter som egenskaper, svagheter, styrkor och även 

kroppsliga olikheter (ibid.). Wrangsjö (2002) beskriver att man kan ha olika kroppsliga 

problem utan att känna sig sjuk, och man kan ha personliga egenheter och svagheter 

utan att känna sig defekt. Hur stora personliga egenheter respektive svagheter man kan 

stå ut med innan man känner sig defekt, utanför eller annorlunda är mycket subjektivt. 

Det påverkas inte bara av oss själva och vår insikt hur vi fungerar, utan till stor del beror 

det på hur omgivningen ser oss, hur vi uppfattas, behandlas och bemöts av människor 

omkring oss. Kadesjö (2008) anser att ett barns svårigheter inte kan ses isolerat från sitt 
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sammanhang. Sammansättning av barngruppen, verksamhetens rutiner och de vuxnas 

förhållningssätt påverkar alltid ett barns beteende och kan såväl förebygga som 

framkalla problem hos barn. När barnets beteende (Eresund & Wrangsjö, 2008) väcker 

olika känslor hos oss vuxna, positiva eller negativa tolkas det i olika termer, som att ett 

barn som inte lever upp till våra förväntningar kan tolkas som en ”lat unge”, den som 

inte lyssnar blir nonchalant, den vuxne lägger ofta skulden på barnet för att lära barnet 

att kontrollera sitt beteende. Om vi vuxna ska kunna förstå barnet och de känslor som 

det väcker inom oss krävs ett mentalt arbete. Förståelsen behövs framförallt för att finna 

konstruktiva förhållningssätt. Det gäller att lära sig förstå skillnaden mellan att förstå ett 

beteende och acceptera det. Kadesjö (2008) förklarar att när pedagogen försöker förstå 

vad som egentligen ligger bakom barnets beteende och att det inte rör sig om ”olydnad” 

kan det vara lättare att bemöta barnet utan att känna frustration och ilska. Det finns stor 

anledning att tänka efter vilket ansvar de vuxna har för att skapa en miljö i 

verksamheten som passar alla barnen och utgå från deras förutsättningar och vad barnet 

klarar av. Miljön och samarbetet i förskolan har en stor och avgörande roll, den kan 

både förebygga och skapa problem hos barn. I en förskola där man har svårt att 

samarbeta och ta tillvara på alla barn i gruppen är det troligt att fler barn får problem än 

i en väl fungerande verksamhet. När man arbetar med barn är omgivningens bemötande 

avgörande för hur konsekvenserna blir för barnet (ibid). En fungerande verksamhet 

kräver flexibilitet som ändras utifrån aktuella situationer och förutsättningar (Wallskog, 

1999). För att kunna se varje barn som en resurs måste pedagogerna skapa en relation 

med varje barn och kunskap om dem. Denna kunskap kräver observation och 

dokumentation av varje barn för att kunna ge bästa möjliga stöd. Kadesjö (2008) anser 

att är inte förskolans uppgift att terapeutiskt behandla problem hos barn, men en väl 

genomtänkt förskoleverksamhet kan ge ett barn i behov av särskilt stöd stimulerande 

upplevelser så att svårigheter kan elimineras och ge detta barn grunden för en positiv 

framtida utveckling. Omvänt kan en dåligt fungerande verksamhet ha motsatt inverkan 

på barnet och i värsta fall förvärra barnets svårigheter. Även empatin spelar stor roll i 

vårt mänskliga samspel (Eresund & Wrangsjö, 2008) det gäller att hitta barnet där det 

är, visa intresse för barnets tankar, känslor och sätta ord på olika upplevelser. 

Jonsdottir (2007) har i en studie kartlagt barns sociala relationer bland sina kamrater för 

att försöka förstå barnens vardag i förskolan i relation till förskolans uppdrag, som 

enligt läroplanen (Lpfö- 98) ska vara en förskola för alla barn. Hon har även studerat 

hur pedagogerna värderar barns kamratrelationer och sociala färdigheter. 
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Resultatet visar att det fanns stora variationer på avdelningarna i barns känsla av 

tillhörighet och samhörighet. Detta hade med personalens förhållningssätt, 

verksamheten och klimatet på avdelningen att göra. Det avgörande var hur 

pedagogernas bemötande och hur de förhöll sig till det kompetenta barnet. 

 Jonsdottir (2007) menar att: 

 

Ju mer socialt kompetent ett barn anses vara av personalen desto större möjlighet 

tros barnet ha att utveckla kamrat- och vänskapsrelationer. En viktig slutsats är att 

den dominerande förskolediskursen om det kompetenta barnet inte gäller alla barn 

(s.148).  

  

Jonsdottir (2007) poängterar att det är grundläggande för individen att vara uppskattad 

av sin omgivning för att kunna växa med en positiv självkänsla och självmedvetenhet. 

Det är av stor betydelse för hur pedagogerna uppfattar barnen, att det leder till ett 

erkännande från såväl de vuxna som andra barn.  

 

Utvecklingspsykologiskt perspektiv 

 

Utvecklingspsykologin uppkom då intresset för att klassificera, mäta och reglera var 

stort och vid en tid då man var inriktad på en sanning om barnets utveckling och att se 

barnet från ett objektivt och vetenskapligt perspektiv (Dahlberg, Moss & Pence, 2002). 

Utvecklingspsykologin utgår från färdiga scheman av barnets olika utvecklingsstadier, 

genom dessa scheman och teorier som säger att barnet vid en viss ålder är exempelvis 

egocentriska och kan inte se saker ur andras perspektiv, barnet lever sitt eget liv genom 

normaliseringsprocesser. Teorier som används för att beskriva barns utveckling har en 

tendens att börja fungera som om de vore ”sanna” modeller av verkligheten (ibid.). 

I början på 1900-talet var föreställningen att det var den naturligt givna biologiska 

utvecklingen som skulle föras över till pedagogiken. Dr Elsa Köhler samarbetade med  

Fröbelinstitutet och förskolepionjärerna Maria och Ellen Moberg, som var de som 

startade Sveriges första barnträdgårdar menade att med utgångspunkt från 

barnobservationer skulle man utföra personlighetsstudier och skapa hypoteser om barns 

utveckling. Det var dessa resultat som skulle ligga till grund för scheman över 
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utvecklingsfaser och den pedagogiska praktiken kunde sedan utformas i enlighet med 

dessa lagar (Lenz-Taguchi, 2000).  

Jean Piaget (1896-1980), schweizisk pedagog och utvecklingspsykolog verkade även 

han inom professionen och stor del av svensk förskolepedagogik bygger än idag på hans 

teorier (Imsen, 2000) Hans teori är en nomotetisk teori, där beskrivs det som är 

gemensamt för en viss ålder hos barnet, vilken är en mer generaliserande syn än 

individuell hos varje barn.  

Piaget delade in barnets handlingsmönster i något han kallade för scheman. Exempelvis 

sensori-motoriska scheman är de som är mest framträdande de två första levnadsåren då  

barnets handlingar inte sker genom tankar utan per automatik genom yttre stimulering. 

Sedan tar det kognitiva schemat vid där modeller för tänkande gör sig gällande. 

I stället för konkreta beskrivningar och anteckningar kring vad det är barnet gör och 

tänker och vilka hypoteser barnet kan tänkas ha så slutar det med att barnets beskrivs 

enligt generella klassificeringar om vad barnet kan tänkas kunna och tänka vid en viss 

ålder. 

Resultatet blir att kartorna, klassifikationerna och de färdiga kategoriseringarna ersätter 

barnets egen erfarenhet och mångfald (Dahlberg, Moss & Pence, 2002). 

 

Nordin-Hultman (2004) belyser hur barn idag diagnostiseras i större utsträckning och 

ställer sig frågan varför? Problemet läggs på barnet och inte på omgivningen. Hon anser 

att pedagogerna påverkas av ett utvecklingspsykologiskt perspektiv som sedan blir det 

enda verkliga sättet att förstå barnet, det här synsättet dominerar i förskolekulturen. 

Nordin-Hultman (2004) påtalar även att miljön är viktig och att barns möjligheter lyfts 

fram så det kan skapas meningsfulla sammanhang. Pedagogernas uppdrag blir att 

iscensätta en förskolemiljö där barnen kan finna intressanta aktiviteter. 

Författaren beskriver i sin avhandling hur hon tvingats granska och förändra 

tankemönster som dominerat i förskolan, där hon tidigare i observationer alltid lade 

betydligt mer vikt vid de situationer där barnet framstod problematiskt och undrar 

varför hon inte tänkte lika mycket kring de situationer där det fungerade bra. De 

psykologiska synsätten var så starkt etablerade att de kulturella och mer kontextuellt 

inkluderande synsätten inte förmådde utmana och ge perspektiv på hennes dominerande 

psykologiska tankemönster (ibid.). 

 

 



   12 

Postmodern - modernistisk kunskapssyn 

 

Vetenskapsteoretikern och filosofen Michel Foucaults (1926-1984) forskningsobjekt är 

ofta kopplade till makt och han anser att i det moderna eller postmoderna samhället är 

makt kopplade till olika professioner. Dessa professioner tilldelas befogenheter till att 

tolka vad som är normalt kontra onormalt, som i sin tur leder till vad som blir 

normgivande för vår syn på normalitet (Persson, 2007). I en modernistisk kunskapssyn 

finns det redan betydelser och sanningar och världen anses redan färdigkategoriserad. 

Precis som det finns en verklig värld att upptäcka, så finns det också en på förhand 

bestämd mänsklig natur, som existerar oberoende av sammanhang och relationer 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2002).  

Haug (2003) förklarar att om man ser på barnet som natur och lägger fokus på barnets 

inneboende struktur och att barnet utvecklas utifrån allmängiltiga biologiska lagar så 

utgår man automatiskt från vad som är naturligt för barn i olika åldrar. Barnet beskrivs 

som ett tomt kärl som ska fyllas med kunskaper och färdigheter som är förutbestämda 

av den samhälleliga centralmakten. Från ett modernistiskt perspektiv präglas barnet av 

att var inkompetent, fattigt och passivt. Utmaning för pedagogen om detta synsätt intas, 

kommer att handla om olika former av överföring, kontroll och beskydd. Dahlberg, 

Moss, Pence (2002) förklarar att det är i den världen människan ska passa in i 

oberoende på människans sätt att förstå medan i Foucaults postmodernism välkomnas 

ovisshet, komplexitet, skiljaktighet, subjektivitet och många olika perspektiv. Ur ett 

postmodernt perspektiv finns ingen absolut kunskap, ingen absolut verklighet som 

väntar därute. Det finns ingen ”egentlig” mänsklig natur som är oberoende på 

sammanhang och som kämpar för att förverkligas. Komplexiteten, mångfalden ses som 

möjligheter snarare än hinder som måste övervinnas för att nå sanningen (ibid.).  

Haug (2003) beskriver att barnet i det postmoderna synsättet betraktas som en 

kompetent person som har inneboende resurser, en egen vilja och som även kan 

betraktas snarare som en medkonstruktör av kunskap och identitet än ett tomt kärl som 

ska fyllas på. Det blir genom iakttagelse och reflektion som pedagogen tar vara på 

barnets resurser och stöttar genom uppmuntran och anpassning efter barnets nivå 

intressen. Nordin- Hultman (2004) skriver att en postmodern kunskapssyn ifrågasätter 

om det finns ett universellt barn där ute som oberoende av kulturella föreställningar. 

Den postmoderna kunskapssynen är inte ute efter ett naturligt eller normalt utvecklings 

eller inlärningsförlopp som barnen kan bedömas efter, istället frågar en postmodern 
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kunskapssyn efter vad som i olika tider och platser förstås och därmed skapas som 

naturligt normalt och avvikande. Den postmoderna kunskapssynen är den som skapar 

perspektiv på den kunskapstradition som våra dominerande teorier om hur barn lär, 

deras utveckling och socialisation är förankrade i.  

Foucault talade om ”sanningsregimer eller den ”sanna diskursen”, de bestämmer vad 

man i en viss tid och kultur bör säga och göra, vad som är rätt och fel samt vad som 

hålls för sant eller falskt. Specifika discipliner, sanningsregimer och kunskap möjliggör 

både vad som kan sägas och vad som kan göras både barnet som vetenskapens objekt 

och den pedagogiska praktikens som objekt, därför är våra pedagogiska praktiker 

genomsyrade av en föreställning av hur en normal utveckling hos ett barn ser ut. Detta 

innebär att praktiken bidrar till att konstruera barnet som objekt för hur de väljer att se 

på barnet (Hultqvist & Persson, 1995).  

Diskurser, teorier och föreställningar materialiseras och tar sig i uttryck i det vi gör och i 

den praktik vi ingår i. Hur ett förskolerum planeras dvs. vilka material som används och 

hur förskolan inreds till hur vi förhåller oss till barnen kan ses som iscensatta teorier om 

barns behov, lärande och utveckling. Nordin-Hultman (2004) menar att: 

 

Pedagogiska miljöer och inslag bär upp föreställningar om vad barnen skall klara 

av, vad som är normalt och avvikande i vissa åldrar (ibid. s.41). 

  

 Dessa begrepp, kategorier och tankemönster används inte bara utan att vi påverkas och 

styrs genom dessa. De tankemönster vi styrs av påverkar sedan hur jag väljer att förhålla 

mig och väljer att förstå barnen och det som händer. Nordin-Hultman (2004) nämner i 

sin bok om sina tankar om hur hon själv vet med sig att hon länge varit förankrad i 

individual- och socialpsykologiska tankemönster som styrt hennes sätt att tänka kring 

barn.  

Hon skriver: 

 

Jag producerar makt på ett sådant sätt att barnen synliggörs i enlighet med de 

psykologiska teorierna. När jag handlar utifrån dessa tankemönster producerar jag 

också makt över barnen ( s. 43).  

 

Vidare säger Nordin-Hultman (2004) att barnen påverkas av hur de bemöts och 

producerar då makt över sig själva och varandra genom den syn på vad ett barn ska vara 
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utifrån hur de förstår den vuxnes blick. Det blir då genom den dominerande 

utvecklingspsykologiska diskursen som barnen kommer se sig själva utifrån.  

Haug (2003) förklarar att läroplanens syn på barn och barndom är långt ifrån entydig, 

förhållandevis lyfter läroplanen fram många av de tankar som har utgångspunkt från den 

postmoderna synen på barn dvs. synen på ett barn som söker och skaffar sig kunskap 

genom stimulans och vägledning från vuxna. Detta har visats sig svårare att omsätta i 

praktiken beroende på vilket perspektiv och tolkningar pedagogerna uppfattar och läser 

av i läroplanen. Haug (2003) menar att pedagoger är duktiga att använda de begrepp 

som andra förväntar sig att de ska tillämpa, det blir då oklart mellan det man gör 

gentemot den barnsyn som finns, om man exempelvis utgår från ett postmodernt synsätt 

och sedan använder en traditionell modernistiskt grund i arbetet.       

 

 Sammanfattningsvis så har utvecklingspsykologin under lång tid varit och är i viss mån 

det dominerande sättet att förstå ett barn på, utvecklingspsykologin utgår från den 

”sanna” sanningen om vad ett barn är och kan vara, med utgångspunkt från scheman 

och förutbestämda utvecklingsstadier där barnet ska passa in oberoende vem barnet än 

är. Detta kan bli tydligt i arbetet med barns olikheter och hur pedagoger väljer att 

förhålla sig till barnen, utifrån vilket perspektiv och synsätt de medvetet eller omedvetet 

utgår från. Det kan bli ännu tydligare när den postmoderna kunskapssynen och 

modernitetens kunskapssyn ställs mot varandra och dessa 

blir motstridiga i förhållande till varandra. Det postmoderna utmanar det utvecklings- 

psykologiska tänkande och detta återkommer vi till i diskussionsdelen. 

 

Metod 

Studiens upplägg 

 

Data som ligger till grund för vår undersökning består av intervjuer. Frågorna bygger på 

en tidigare enkätundersökning vi gjort under utbildningen. Enkätundersökningen 

delades ut till fem förskolor tillhörande samma enhet. Resultatet av detta blev likartade 

svar med få variationer. Med erfarenhet av detta resultat valde vi att intervjua 

respondenter som arbetar i olika kommuner. Enligt Trost (1997) så är själva syftet 

avgörande för vilken metod som kommer användas.  Det kvantitativa angreppssättet 

analyserar relationer mellan variabler och inte mellan människor. Den kvantitativa 
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undersökningen betraktas ofta som mer seriös och mer tillförlitlig än den kvalitativa. 

Kvalitativa undersökningar anses inte sällan som försök eller förstadier till kvantitativa 

undersökningar. Det som går att mäta eller räkna är lättare att förstå och därför mer 

tillförlitligt och mindre spekulativt (ibid.). Kvalitativ undersökning är mer intresserad av 

att ta reda på hur människor upplever sin värld. Målet är snarare insikt eller av att 

upptäcka varierande handlingsmönster än statisk analys (Bell, 2006). 

I vår undersökning vill vi försöka förstå pedagogernas upplevelser, sätt att resonera och 

agera kring barns olikheter, vårt mål var att få svar på frågeställningarna och komma så 

nära syftet som möjligt. Vi ansåg att en kvalitativ metod passade vår undersökning. 

Intervjufrågorna har varit av semistrukturerad karaktär, detta val gjordes för att ge 

utrymme till respondenten att berätta om det som är viktigt för dem. Med följdfrågor 

blir det en viss struktur i intervjun, som i någon mån ger en garanti för att alla 

ämnesområden kommer med (Bell, 2006). 

En komplettering av observationer hade eventuellt kunnat förstärka vårt resultat 

ytterligare.  

Vid observation hade vi kunnat se hur pedagogerna förhållit sig och agerat i 

barngruppen och inte bara vad de säger hur de upplever att det gör. På grund av tidsbrist 

valde vi bort denna metod. 

 

Undersökningsgrupp och urval 

 

Intervjuerna bestod av åtta pedagoger, varav sju förskollärare och en barnskötare. 

Intentionen var att samtliga respondenter skulle bestå av enbart förskollärare. Vid ett 

intervjutillfälle visade det sig att en av respondenterna inte hade adekvat utbildning. 

Trots detta valde vi att genomföra intervjun och ansåg materialet relevant för vår 

undersökning. För att få så stor spridning och så nyanserade svar som möjligt på 

resultatet valde vi pedagoger i olika kommuner. Respondenternas arbetsplatser finns 

både i privat och kommunal regi och med olika inriktningar.  

 

Genomförande 

 

Respondenterna kontaktades via telefon för att boka tid till ett intervjutillfälle. 

Pedagogerna informerades vid detta tillfälle om de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2002). Som en liten påminnelse om detta skickades ett missivbrev (se bil.1) ut till 
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samtliga respondenter där de kunde ta del av ovanstående information och fundera över 

de frågeområden som valts ut inför intervjutillfället. 

 

Områden som intervjuerna kommer att utgå ifrån: 

 Barns olikheter 

 Förhållningssätt 

 Kompetens 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats, för att 

bespara tid åt respondenterna som kan ha svårt att komma ifrån verksamheten under 

dagtid. Varje intervjutillfälle genomfördes med en respondent och en intervjuare i ett 

avskilt och ostört rum och pågick i ca 45 minuter. 

En av respondenterna var något tveksam inför bandspelaren och vi erbjöd istället att 

anteckna med penna och papper, men respondenten ändrade sig och vi kunde 

genomföra samtliga intervjuer med bandspelare. En intervju blev dessvärre oanvändbar 

av tekniska skäl, en knapp var inte tillräckligt intryckt på bandspelaren och intervjun 

blev ohörbar. Vi valde att söka upp en ny respondent istället för att gå tillbaka till 

samma. Detta val gjordes eftersom ingen av de andra respondenterna fått se frågeguiden 

i förväg. Tanken med detta var att få så spontana och varierade svar som möjligt från 

respektive pedagog. 

 

Bearbetning av material 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberade vi allt material och skrev ordagrant 

ut varje intervju på datorn, vilket tog lång tid, men gav möjlighet till att lyssna på 

tonfall, tvekan och pauser som ibland uppstod. I det utskrivna underlaget valde vi att 

markera med olika färgpennor, där olika färger symboliserade olika ämnesområden 

utifrån frågeställningarna. Ämnesområdena var, begreppet ”olikheter”, barnsyn och 

förhållningssätt. Områdena ändrades från missivbrevet då dessa blev mer relevanta till 

syfte och frågeställning. Det markerade var utsagor som passade in i de olika 

ämnesområdena som sedan sorterades in i matriser. Därefter analyserade vi 

respondenternas utsagor i matriserna för att utläsa gemensamma nämnare, skillnader 

och eventuella mönster. Enligt Bell (2006) kommer intressanta upplysningar inte betyda 

något för en forskare och läsare om materialet inte kategoriseras på något sätt. Man letar 

alltid efter likheter, skillnader, mönster och efter det som är speciellt viktigt. Från 
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matriserna valdes intressanta citat som knöt an till likheter och motsättningar som vi 

ville belysa i resultatet.  

 

Etiska aspekter  

 

De forskningsetiska principerna som framtagits av Vetenskapsrådet har beaktats. De 

fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskpsrådet, 2002). Respondenterna kontaktades via telefon där de 

informerades om vilka vi var, att det var frivilligt att deltaga och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Vidare berättade vi om syftet med undersökningen, att 

materialet endast kommer att användas i studiesyfte och behandlas konfidentiellt. Den 

konfidentiella behandlingen gör att inga uppgifter i undersökningen kommer att kunna 

identifieras. Respondenterna informerades även om att de inspelade intervjuerna enbart 

kommer att används och analyseras av oss, samt att de raderas när arbetet är färdigt. 

 

Resultat 
 

I resultatdelen redovisas åtta respondenters svar från intervjuerna, dessa kommer att 

redovisas under olika rubriker som är kopplade till citat från undersökningen. Citaten är 

i viss omfattning omgjorda från talspråk till skriftspråk.  

 

Begreppet olikheter 

Pedagogernas beskrivningar till begreppet ”olikheter” kan vara allt ifrån det yttre, hur vi 

ser ut, kön, etniskt tillhörighet till kompetens och personlighet. Samtliga respondenter 

funderingar kring barns olikheter är att alla barn är olika och kan inte behandlas lika 

utan man måste utgå från varje individ. Pedagogernas förklaring kring olikheten 

återkommer till att olikheten både är en tillgång och en svårighet, en tillgång om man 

lyfter fram det positiva hos barnet och inte fokuserar på det som är brister.  

 

En pedagog uttrycker på två olika sätt hur hon förhåller sig till olikheter: 

 

 Det är så jättemycket svårigheter till att se barns olikheter som positiva. 

Samma pedagog säger även att: 
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Det är en tillgång hela tiden om man tänker på att barnen hela tiden tänker olika.  

 

Samtliga åtta respondenters definition av barns olikheter beskrivs som positivt på ett 

eller annat sätt genom att beskriva att alla barn är unika personligheter med olika 

kompetenser och därför bör man möta varje barn på den nivån de är. En respondent 

förklarar att vi måste ha olikheter annars sker ingen utveckling. Det ständiga jobbet blir 

att analysera och hantera olikheter så att de blir positiva.  

 

Kringfaktorer 

Samtliga respondenter säger att det är inte bara barnets olikhet i sig som kan vara en 

svårighet utan det finns många kringfaktorer som spelar in, exempelvis stora 

barngrupper, rutiner, organisation och samhälle. Några pedagoger förklarar att för 

mycket rutiner gör så att alla måste göra lika och att möjligheten till att arbeta 

individinriktat i förskolan minskar då barngrupperna är för stora. En respondent menar 

att: 

  

Det är mycket enklare att göra samma saker än att se individen och att utlämna 

saker, men det är också en utmaning och utmaningar är ju spännande. 

 

Två av respondenterna nämner samhället som en bidragande faktor till att det kan bli 

svårt att möta barns olikheter, det är inte helt accepterat att vara olik. Båda upplever att 

man arbetar i förskolan för att få barngruppen så homogen som möjligt. En respondent 

förklarar hur hon nästan alltid sett olikheter i förskolan som en nackdel, eftersom hon 

upplever att barnen förväntas leva upp till en norm där en viss förutbestämd kunskap 

måste uppfyllas innan påbörjad skolgång. En respondent säger att spontant är vi alla 

olika men att vi lever i ett samhälle som gärna vill ha in oss i fack och då bortser man 

från den man är. Olikheter ses inte som helt positivt, det är en klar begränsning. 

 

En annan respondent säger: 

Om de leker med samma saker så minskar det här att vi inte är lika varandra. 
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Språk och Kultur 

Samtliga respondenter nämnde språket som en olikhet. Hälften av pedagogerna arbetar i 

ett mångkulturellt område, där språk, kultur och religion blev en framträdande olikhet. 

En respondent uttrycker i och med att de befinner sig i ett mångkulturellt område så blir 

olikheterna stora. Detta blev tydligt då respondenterna återkom till språk, religion och 

bakgrund genomgående som olikhet i intervjuunderlaget. Två av dessa betonade att 

språket inte var den största olikheten, utan att individen är olik i grunden och vilken 

personlighet den har, detta oberoende av etnisk tillhörighet. En av pedagogerna 

uttrycker att olikheter står för andra kunskaper vi har, den sociala kompetensen och våra 

olika känslostämningar. 

  

Beteende och bemötande 

När fem av respondenterna beskriver barns olikheter kommer de in på att olikheten kan 

vara en svårighet utifrån ett visst beteende hos barn, de beskriver ett aggressivt och 

utåtagerande barn. Pedagogerna uttryckte att de inte räcker till vid just de tillfällena och 

att det blir svårt att bemöta den olikheten. 

.  

En av respondenterna säger: 

 

 Vi har haft några barn här som varit väldigt utåtagerande och det påverkar hela 

gruppen och det är svårt att tackla…svårt att skydda de andra barnen, man räcker 

inte till och hinner inte med. 

 

Medan en annan pedagog beskriver en situation på det här sättet: 

 

 Jag menar att barn kanske inte kan kommunicera ”jag vill inte”, då kan den 

använda sparkar och slag. Det är svårt, men man måste få de andra barnen att 

förstå att det sparkande barnet försöker förklara någonting.  

 

Situationerna handlar om när olikheten blir utmärkande och påverkar barngruppen på ett 

negativt sätt. Båda pedagogerna befinner sig i en liknade situation men väljer att 

förhålla sig och bemöta barnets olikhet på olika sätt. Den ena pedagogen väljer att 

”skydda” barnen ifrån olikheten medan den andra pedagogen väljer att gå in och 

förklara så att barnen kan försöka förstå det sparkande barnets beteende.  
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Kompetenser som berikar 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att ta vara på barnens olika kompetenser i 

verksamheten, de kan hjälpa och berika varandra. En pedagog förklarar att olikheten i 

barngruppen inte enbart berikar, utan olikheten kan även bli en konflikt mellan barnen 

just för att de är olika, har olika erfarenheter, förutsättningar och annat modersmål. 

Pedagogerna tar tillvara på barns kompetenser, synliggör, bekräftar dem för de andra 

barnen. I såväl planerade aktiviteter som i det dagliga förhållningssättet gentemot barns 

olikheter. 

 

Exempel på en planerad aktivitet när barns olikheter berikar varandra är följande: 

 

 Då plockade jag in två stycken 4-åringar, den ena är ibland i ateljén men inte så 

ofta och den andra är där någon gång men föredrar andra saker och är ganska 

mycket yrväder. Men han tog den här uppgiften, den var precis hans smak så han 

målade ett fantastiskt hav med massa olika färger vilket inspirerade den andra 4-

åringen som är väldigt försynt och försiktig och målar försiktigt som också skapade 

det här fantastiska havet. 

 

Ett annat exempel handlar om när barnen använder sig av varandras kompetenser 

olikheter. En respondent berättar: 

 

 …barnen kan hjälpa varandra också, som man kan ta tillvara på, någon kan hjälpa 

en kompis med jackan, tex. Om den har svårt med jackan. Ibland vill de vika 

pappersflygplan, då är det någon som kan det och då kan den vika till en kompis. 

 

Det kompetenta barnet?! 

Några av respondenterna anser att begreppet barnsyn är stort och svårt, de upplevde det 

svårt att beskriva i ord och framförallt när det gällde att förklara sin egen barnsyn.   

Sex av respondenterna beskriver att de arbetar medvetet i arbetslaget med begreppet 

barnsyn och de anser att det är viktigt med en gemensam barnsyn. Pedagogerna 

beskriver att de behöver för den skull inte vara lika utan det viktigaste är 

förhållningssätt och bemötande av barnen. Åtta respondenter beskriver barnet som ett 

kompetent barn som både kan och vill utvecklas, är intelligent och vill vara 

självständigt. Pedagogerna betonar vikten med att barnen får inflytande över sin egen 
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dag, känner delaktighet och blir bemötta med respekt. Pedagogerna berättar även att det 

är viktigt att de är där för barnens skull och är lyhörd. En pedagog säger att: 

 

 Barn måste få vara olika och mötas med respekt, man kan inte bara ”köra över”         

dem. 

 

Pedagogerna säger att de tror på ett kompetent barn, i resultaten har vi kunnat utläsa en 

viss obeslutsamhet i svaren i hur de beskriver barnet i sin barnsyn.  

En respondent uttrycker:  

 

 Jag försöker hela tiden se varje barn, de är olika och på olika nivåer och jag 

försöker möta dem på den nivån de är. 

 

Samma respondent skiljer sig sedan från sin tidigare beskrivning av barnet: 

 

     De kommer som ett oskrivet blad. 

 

En respondent beskriver hur det har blivit en förändring i barnsynen då de tidigare 

tittade mer på barns brister till att nu se barnens tillgångar. Pedagogen förklarar att 

tidigare gav den vuxne det ”rätta” svaret till barnet men idag frågar de barnen hur vi ska 

ta reda på saker för att tillsammans utforska och hitta alternativ till svar för att barnen 

ska känna delaktighet. Samma pedagog berättar hur de föll i ”gamla tankar” när de i 

arbetslaget undrade varför en fyraårig flicka inte kunde skriva sitt namn. Vidare berättar 

en annan pedagog hur spännande det är att se barnen utvecklas i samspel med vuxna 

och andra barn men att det är skönt att ibland ha kontroll och styra in barnen på vad man 

vill att de ska lära sig. 

 

Grundläggande kvalitéer 

Samtliga pedagoger beskriver att förskolemiljön har en stor betydelse, beroende på hur 

miljön är utformad så finns det förväntningar på vad som ska göras i den miljön som 

erbjuds. Det finns miljöer som tillåter att barnet kan göra på olika sätt och det finns 

miljöer som inte tillåter det, miljöns utformning präglas av pedagogernas 

förhållningssätt. Respondenterna anser att förhållningssättet får en ännu större betydelse 

än miljön när det handlar om bemötandet av barns olikheter.  
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Grundläggande kvalitéer som respondenterna nämner är bland annat, visa vänlighet, 

uppmuntran, lyhördhet, glädje och entusiasm. En pedagog berättar att hon ser sig själv 

som ett redskap i arbetet med barnen, pedagogen beskriver sitt förhållningssätt som 

öppet, nyfiket och närvarande: 

 

 Jag tror att det är väldigt avgörande, om jag inte skulle förhålla mig på det sättet, 

då skulle jag  inte nå barnen. 

 

En annan pedagog förklarar ytterligare betydelsen av förhållningssättet: 

 

 Om jag inte har förståelsen så påverkar det barnet negativt, för då möter jag inte 

det barnet på rätt sätt, på det sätt som det barnet behöver utifrån dess behov och 

kompetenser. 

 

En av pedagogerna uttryckte att det är skillnad på teori och praktik, det är en helt annan 

sak att läsa en bok eller skriva en uppsats än att kunna förhålla sig till barnen i 

praktiken. Hon säger: 

 

Jag vara ärlig att säga, det är ju väldigt mycket man tänker, fina ord och tankar. 

Man vet vad man vill, men det är en annan sak att praktisera det, göra det i 

handling. 

 

Alla respondenter inser att deras förhållningssätt ständigt måste ifrågasättas både från 

sig själv och sin omgivning, för att kunna tänka i olika banor och se barnens beteende 

från olika perspektiv. Två av pedagogerna förklarar att de kommit till insikt hur de 

tidigare har bemött olikheter, och hur svårt de haft för vissa beteenden.  

En pedagog säger att det inte handlar om barnet självt utan om dess beteende, man 

älskar inte alla barns beteende och berättar följande: 

 

 Apropå olikheter så hade jag svårt för pipiga, skrikiga tjejer förut, jag tänkte att så 

där kan de inte låta men så frågade jag mig själv varför jag reagerade så och då 

blev det tydligare att det var okej att vara så. 

 

En annan pedagog menar att: 
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Man behöver ändra sig själv, det är jättehäftigt! 

 

Hälften av respondenter talar om vikten av hur vi vuxna förhåller oss till varandra, 

vuxna är förebilder för barnen och ska föregå med gott exempel.  

En respondent betonar att man har val i hur man väljer att bemöta och förhålla sig till 

andra: 

 

 Att man faktiskt hela tiden kan välja hur man reagerar på ett möte med en annan 

människa och att oftast handlar det om sig själv. 

 

En annan respondent menar att inställningen styr förhållningssättet: 

 

 Det är verkligen en inställning i vad jag tycker om alla och hur jag förhåller mig. 

 

Respondenterna är eniga om att man som pedagog aldrig blir fullärd, några kände att 

deras kunskap för tillfället kändes tillräcklig. När pedagogerna känner att kunskapen 

inte är tillräcklig, inser de sina begränsningar och tar hjälp utifrån i form av exempelvis 

handledning.  

 

Sammanfattning  

 

Samtliga respondenter har en positiv inställning till barns olikheter, men inser att i 

arbetet med barns olikheter kan man stöta på svårigheter. Det är inte bara barnets 

olikhet i sig som kan vara en svårighet utan så många kringfaktorer som spelar in, 

exempelvis stora barngrupper, rutiner, organisation och samhälle. En pedagog säger att 

om barnen leker med samma saker så minskar vår olikhet, kan det vara en omedveten 

tanke som har ursprung från ett normtänkande? För hälften av pedagogerna som arbetar 

i ett mångkulturellt område blir språket och olika kulturer mer framträdande medan två 

respondenter uttrycker att det inte enbart handlar om språket som olikhet utan även om 

barnets egna personliga karaktär och kompetens. Fem av pedagogerna nämner 

utåtagerande barn som en stor svårighet när det handlar om barns olikheter. 

Pedagogerna upplever att det är svårt att bemöta den olikheten och känner en frustration 

att inte räcka till. Påverkar pedagogernas val i hur de förhåller sig till barns olikheter hur 
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barnen i sin tur väljer att bemöta olikheter? Samtliga respondenter väljer att ta tillvara 

på barns olikheter, kompetenser genom att förhålla sig på olika sätt. Det är inte förrän 

man synliggör olikheten som den kan ses som en resurs och en tillgång. 

Alla åtta pedagoger beskriver barnet som ett kompetent barn som både kan och vill 

utvecklas, är intelligent och självständigt. Pedagogerna betonar vikten med att barnen 

får inflytande över sin dag och att barnen blir lyssnade på. Sex av respondenterna 

arbetar medvetet i arbetslaget med begreppet barnsyn. Pedagogerna anser att det är 

viktigt med en gemensam barnsyn utan för den sakens skull inte behöver vara lika, 

eftersom de upplever att det viktigaste är förhållningssättet och hur de bemöter barnen. 

Några pedagoger skiljer sig från de övriga genom att ge olika förklaringar kring sin 

barnsyn som står i ett motstridigt förhållande till varandra. Hur möts ett barn utifrån sin 

olikhet när det ses som ett oskrivet blad? 

Samtliga åtta respondenter ser förhållningssättet som den viktigaste faktorn i 

bemötandet av alla människor, förhållningssättet påverkar hela tiden i alla situationer 

oavsett vem du bemöter. Det är viktigt med glädje, vänlighet, förståelse och lyhördhet i 

pedagogens bemötande. Respondenterna nämner också att miljön är viktig och kan 

påverka i viss utsträckning, men ses inte som någon avgörande faktor. Några av 

respondenterna säger att de använder sig själva som ett redskap i arbetet med barns 

olikheter och menar att det är ett sätt att visa engagemang och närvaro i arbetet med 

barnen. Några pedagoger säger att om man har svårt för ett visst beteende hos ett barn, 

handlar det om dig själv, vilken inställning du har inför ett bemötande och att du väljer 

själv hur du vill förhålla dig. En pedagog nämner att det finns många fina ord och tankar 

som är svåra att föra över från teori till praktik. Alla respondenter anser att som pedagog 

gäller det att hela tiden ifrågasätta sig själv och reflektera över varför jag agerar och 

tänker på ett visst sätt, för att kunna förändra och tänka i nya banor. 

Respondenterna anser att man aldrig kan bli fullärd som pedagog och att det är viktigt 

att ta hjälp utifrån när kunskapen inte är tillräcklig. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

I förhållande till syftet med undersökningen som har varit att ta reda på hur pedagoger 

uppfattar sin barnsyn och hur de upplever att de förhåller sig till barns olikheter i 
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förskolan anser vi att svaren som intervjuerna givit har relevans till syfte och 

frågeställning. Den semistrukturerade intervjumetoden fungerade inte helt 

tillfredsställande då vissa svar kunde sväva ut från själva ämnet i för stor utsträckning 

vilket gav extra material som inte var av relevans. Anledningen till detta kan mycket väl 

bero på vår oerfarenhet som intervjuare än själva metoden i sig. Tillförlitligheten i 

undersökningen kan vara svår att avgöra då vår kvalitativa intervju bygger på 

pedagogernas upplevelser och enligt Trost (1997) härstammar idéerna om reliabilitet 

och validitet från kvantitativa metoder. I kvalitativa studier blir begreppen annorlunda, 

att försöka mäta reliabilitet och validitet kan bli olämpligt i de kvalitativa studierna. 

Men för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt anser Bell (2006) att man kritiskt 

granskar sina frågor om de kan fungera till det syftet man försöker undersöka, vilket vi 

gjort och ansåg att de skulle fungera bra till vårat syfte. För att eventuellt förstärka 

tillförlitligheten och ge en större helhetsbild mellan teori och praktik hade observationer 

varit ett bra komplement till vår undersökning, men av tidsbrist valde vi bort 

observationsmetoden. 

  

Resultatdiskussion 

 

Genom resultaten har vi tagit del av pedagogers olika upplevelser till barns olikheter, 

definitionen av begreppet ”olikheter” har beskrivits på många olika sätt. Det som 

pedagogerna talar kring som olikhet är den olikhet som står dem närmast. Med det 

menar vi att pedagogerna belyser olikheterna utifrån vad de arbetar med ”här och nu”, 

det kan vara genus, där fokus ligger på olikheten pojkar och flickor, mångkulturella 

områden där språk, kultur och religion blir framträdande. De har också klätt barns 

olikheter med olika benämningar som utagerande barn, otrygga barn, högljudda barn, 

yrväder, de tysta barnen. Men de har även talat om att det är spännande, intressant, 

fascinerande med barns olikheter och att varje barn är unikt, finns inget rätt eller fel och 

att barnen måste få vara olika. I pedagogernas beskrivningar framkommer det i stor 

utsträckning att de ser barns olikheter som någonting positivt och värdefullt som kan 

berika varandra än någonting negativt, något som även Brodin & Lindstrand (2004) 

anser viktigt i arbetet med barns olikheter. Brodin & Lindstrand (2004) skriver att 

avvikelser finns, men att de ska ses som olikheter, vilket vi också kan tolka av 

respondenternas svar att det är ett synsätt som de förhåller sig till i arbetet med barns 

olikheter i barngruppen.  
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Genomgående i resultatet har respondenterna beskrivit barns olikheter som en tillgång 

och en svårighet i positiv bemärkelse, något som utmanar pedagogerna och berikar i 

verksamheten. Pedagogerna ser inte olikheten som antingen eller, utan olikheten är både 

en tillgång och en svårighet, när de talar om barns olikheter som en tillgång kommer de 

in på svårigheter och att det är lättare att ta fram konkreta exempel på när barns olikhet 

blir en svårighet. Samtidigt som de vill poängtera att svårigheten även kan bli utmanade 

och utvecklande. Vi upplever i pedagogernas sätt att resonera kring barns olikheter att 

har det skett en förändring i deras synsätt, de nämner att idag lyfter de blicken och inte 

bara tittar på barnens brister, utan fokuserar i stället på vad de kan och vilka 

kompetenser barnet har. En pedagog beskriver att det har skett en förändring från en 

förmedlande pedagog till att bli en mer delaktig och utforskande. Kan det vara så att 

pedagogerna kan ta tillvara på barns olikheter just för att de ser svårigheten och att de 

ser det kompetenta barnet? Jonsdottir (2007) beskriver att det är avgörande hur 

pedagogernas bemötande och hur de förhåller sig till det kompetenta barnet. Vidare 

säger hon att det är grundläggande för individen att vara uppskattad av sig omgivning. 

Detta är något vi tycker stämmer överrens med vad pedagogerna i vår undersökning 

beskriver om hur viktigt det är med att visa uppskattning och att bekräfta barnet. Några 

av pedagogerna menar att de upplever att deras förhållningssätt är avgörande om barns 

olikheter ses som en tillgång. Pedagogerna berättar att det finns många kringfaktorer 

som påverkar hela organisationen som exempelvis stora barngrupper och personalbrist, 

detta i sin tur kan leda till stress och frustration hos pedagogerna. När pedagogerna talar 

om olikhet benämns utåtagerande barn som en tydlig olikhet och att den olikheten 

ibland kan upplevas som svår att bemöta och det är där frustrationen ligger. Eresund & 

Wrangsjö (2008) förklarar att när barnets beteende väcker olika känslor hos oss vuxna, 

positiva eller negativa tolkas det i olika termer och barnet tolkas i det här fallet som ett 

utåtagerande barn. I likhet med vad Kadesjö (2008) beskriver om att bemöta ett barns 

beteende som man inte tycker om är det viktigt att försöka förstå vad som ligger bakom 

barnets beteende och att det inte rör sig om ”olydnad”, kan det vara lättare att bemöta 

barnet utan att känna frustration och ilska. Vi tolkar det som att det finns en osäkerhet 

hos pedagogerna och det kan bero på att ”utåtagerande” fortfarande ses som ett 

avvikande beteende. Pedagogerna i undersökningen upplever att det är svårare att se det 

utåtagerande barnets kvalitéer och kompetenser än hos andra barn. En pedagog 

uttrycker att man inte kan älska alla barns beteende, det väsentligaste som Eresund & 

Wrangsjö (2008) betonar är att det gäller att lära sig förstå skillnaden mellan ett 
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beteende och acceptera det och förståelsen behövs framförallt för att hitta konstruktiva 

förhållningssätt. 

Två av pedagogerna nämner samhället som en bidragande orsak till hur vi förhåller oss 

till barns olikheter, det är inte helt accepterat att vara olik, båda upplever att de arbetar i 

förskolan för att få barngruppen så homogen som möjligt. I undersökningen uttryckte 

sig en pedagog så här: Om de leker med samma saker så minskar det här med att vi inte 

är lika varandra.  Här bemöts inte olikheten som en tillgång eftersom i detta 

sammanhang uppskattas likheten. Detta var något som vi associerade till vad Nordin-

Hultman (2004) förklarar kring att vi fortfarande är påverkade av ett 

utvecklingspsykologiskt tänkande som är starkt etablerat och dominerande sedan långt 

tillbaka i förskolan, där barnen ses utifrån en normgivande mall om hur ett barn ska 

vara. Kan det vara ett omedvetet uttryck av pedagogen som är påverkad utifrån ett  

utvecklingspsykologisk perspektiv?  

 

 Samtliga respondenter talar om ett kompetent barn som kan och vill utvecklas med 

hjälp av vuxnas uppmuntran. Pedagogerna betonar vikten över att barnen har inflytande 

över sin egen dag. Haug (2003) beskriver att barnet i det postmoderna synsättet 

betraktas som en kompetent person som har inneboende resurser, en egen vilja och som 

även kan betraktas som en medkonstruktör av kunskap. Hälften av pedagogerna arbetar 

aktivt med sin barnsyn på förskolan både i barngruppen och i arbetslaget, de diskuterar 

både hur de tolkar begreppet barnsyn och förhåller sig till detta i arbetet med barnen. 

Detta anser vi blir betydelsefullt i arbetet med barnen, eftersom hur jag väljer att 

förhålla mig utgår i grunden ifrån hur jag ser på vad ett barn är och kan vara. Något som 

ytterligare stärker det postmoderna synsättet är en pedagogs kommentar angående 

barnsynen är hur hon förklarar att man bör ha ett synsätt på barn som människor och 

inte på barn som någon som ska modelleras. ”Någon som ska modelleras” anser vi utgår 

från ett modernistiskt synsätt. Haug (2003) beskriver det modernistiska synsättet där 

barnet ses som ett tomt blad som ska fyllas med kunskaper och färdigheter som är 

förutbestämda. Pedagogerna i uppsatsen pratar om barn som kompetenta och att de 

försöker bemöta det kompetenta barnet, men att det kan vara svårt att omsätta barnsynen 

i praktiken. Vi upplever att pedagogerna ibland blir ambivalenta i sin beskrivning av sin 

barnsyn, en pedagog berättar exempelvis hur spännande det är att se hur barnen   

utvecklas i samspel med vuxna och andra barn men att det är skönt att ibland ha kontroll 

och styra in barnen på vad man vill att de ska lära. Medan en annan pedagog beskriver 
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hur de arbetat med sin barnsyn och fokusera på barns tillgångar mer än brister, för att 

sedan berätta hur de föll i ”gamla tankar” då de undrade varför en fyra årig flicka inte 

kunde skriva sitt namn. Ett annat tvetydigt exempel som framkom i intervjuerna var att 

först beskriva att det är viktigt att se varje barn och att de är olika och på olika nivåer till 

att senare beskriva barnet som ”ett oskrivet blad”. Dessa två uttryck står i ett motstridigt 

förhållande till varandra och vi anser att det kan finns bakomliggande värderingar och 

innebörder i de begrepp som pedagogerna väljer att beskriva och bemöta barnet utifrån. 

Vi funderar över hur ett barn kan bemötas utifrån sin olikhet när det ses som ett oskrivet 

blad?  Brodin & Lindstrand (2004) menar att det ligger starka värderingar i olika 

begrepp och att olika tidsperioder speglar olika synsätt. Att se barnet som ett ”oskrivet 

blad” kan innebära att man intar ett modernistiskt perspektiv där barnet anses vara 

oförmöget att själv kunna utforska och söka sin egen kunskap, detta är något som även 

Haug (2003) förklarar att ur ett modernistiskt perspektiv ses barnet som passivt och 

inkompetent där barnet beskrivs som en organism som inleder livet med ingenting som 

ingenting, där den vuxne ska ge färdigheterna och de rätta kunskaperna. Det blir då 

utifrån den inställningen som ett barn möts. 

Vi tolkar pedagogernas ambivalens i undersökningen som att deras tankar pendlar 

mellan ett modernistiskt och ett postmodernt tänkande vilket bekräftar Nordin-Hultmans 

(2004) resonemang om att vi styrs av olika utvecklingspsykologiska tankemönster och 

att dessa påverkar oss i hur vi väljer att förstå barnen och förhålla oss till dem. Detta får 

oss att reflektera över hur viktigt det är att ständigt ifrågasätta sin syn på barn för att vi 

ska kunna bryta mönster så att det kan ske en förändring till nytänkande i såväl teori 

som praktik. Dahlberg, Moss och Pence (2002) menar att teorier som används för att 

beskriva barns utveckling har en tendens att börja fungera som om de vore ”sanna” 

modeller av verkligheten. Medan den postmoderna kunskapsynen inte är ute efter 

normalt utvecklings eller inlärningsförlopp som barnen kan bedömas efter (Nordin-

Hultman, 2004).     

Samtliga respondenter beskriver miljön som betydelsefull utifrån att bemöta barns 

olikheter, de förklarar att det finns miljöer som tillåter att barnet kan göra på olika sätt 

och miljöer som inte tillåter det. Vilket även Nordin-Hultman (2004) poängterar när hon 

vill lyfta fram iakttagelsen att barn framstår på olika sätt i olika situationer och att det är 

viktigt med material som inbjuder och utmanar. Enligt vår uppfattning har miljön en 

viss inverkan, men förhållningssättet kan ha en avgörande roll i arbetet med barns 

olikheter för att olikheterna ska kunna tas tillvara och bli en tillgång. Kadesjö (2008) 
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säger att i förskolan har miljön och samarbetet en stor och avgörande roll eftersom den 

både kan förebygga och skapa problem hos barn. För att barnet ska kunna bli en resurs 

till gruppen måste barnet bli sett och bemött utifrån dess behov, konsekvensen blir 

annars att barnet kan hamna utanför och bli uppfattad som någon som barnet egentligen 

inte är. Samtliga respondenter anser att både miljön och förhållningssättet har betydelse 

men några anser att förhållningssättet är helt avgörande. När två av pedagogerna 

förklarar kring förhållningssätt så förklarar de utifrån konsekvensen om de inte skulle 

möta upp med förståelse, då påverkar det barnet negativt och man möter inte barnet 

efter dess behov och kompetens och då kan man inte nå barnet. Vi tolkar detta som att 

dessa pedagoger har upplevt hur förhållningssättet kan påverka i negativ bemärkelse 

och kommit till insikt till vikten av att förändra sitt förhållningssätt. Detta säger 

Jonsdottir (2007) är grundläggande för att individen ska känna sig uppskattat och för att 

kunna växa med en positiv självkänsla. En annan viktig insikt pedagogerna talar om är 

att när de känner att de inte riktigt räcker till och inser sina begränsningar för att möta 

upp olikheterna, tar de in hjälp på olika sätt i form av litteratur, samtal i arbetsslaget, 

specialpedagoghandledning och psykolog. Vi anser att inse sina begränsningar är en 

styrka i sig och en vilja till förändring för att få förståelse till olikheterna.  

Avslutningsvis lyfter vi fram Nordin-Hultmans (2004) resonemang om hur barn idag 

diagnostiseras i större utsträckning, att problemet läggs på barnet och inte på 

omgivningen. Hon anser att pedagogerna påverkas av ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv som blir verkliga sättet att förstå barnet på. Som vi ovan har diskuterat kring 

detta ställer vi en hypotetisk fråga: skulle diagnostisering av barn minska i omfattning 

om vi bryter de utvecklingspsykologiska tankemönstren och bemöter barns olikheter 

som positiva? 

 

Förslag om fortsatt forskning 

 

En vidare forskning i ämnet vore att få ett större perspektiv på hur påverkade 

pedagogerna är av utvecklingspsykologin. Med det menar vi att se ur ett 

föräldraperspektiv och chefsperspektiv. Vilken acceptans och förståelse finns för barns 

olikheter?
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Bilaga 1 

 

Tack, för att du vill delta i vår undersökning! 

 
 

Hej! 

 

Refererar till telefonsamtalet angående vår undersökning till examensarbete i specialpedagogik. 

 

Vi är två studenter som studerar förberedande specialpedagogik vid Stockholms Universitet. 

Arbetet syftar till att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns olikheter i förskolan och 

hur de upplever sin kompetens i förhållande till detta. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter. Vi informerade i vårt telefonsamtal att vi önskar spela in 

intervjun och hoppas inte det möter något hinder. 

 

Vi kommer att ta upp följande frågeområden: 

 

 Barns olikheter 

 Förhållningssätt 

 Kompetens 

 

Materialet kommer enbart att användas i studiesyfte och behandlas konfidentiellt. Den 

konfidentiella behandlingen gör att inga uppgifter kommer att kunna identifieras. När arbetet är 

färdigt kommer samtliga inspelningar att raderas. 

 

Har du några frågor angående detta så tveka inte att höra av dig före intervjutillfället.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Anita & Charlotte 

 

Anita Klockarås                                                              Charlotte Högberg 

xxxxxxxxxxxxx                                                              xxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 

 
Berätta lite om din yrkeserfarenhet inom förskolan. 

 

Upplever du att ni har en gemensam barnsyn i ditt arbetslag? 

A) kan du beskriva din barnsyn? 

 

Beskriv vad begreppet olikhet betyder för dig? 

 

 

Hur ser du på barns olikheter? 

 

 

Tycker du att du kan ta tillvara på barns olikheter i barngruppen? 

 

 

Kan olikhet bli en tillgång i barngruppen? Ge konkret exempel. 

 

 

Kan olikhet bli en svårighet i barngruppen? Ge konkret exempel. 

 

 

På vilket sätt tror du att ditt förhållningssätt har betydelse för arbetet 

med barns olikheter? 

      A) Tror du ditt förhållningssätt har en avgörande roll? 

      B) Tror du att miljön har betydelse i arbetet med olikheter? 

 

Vilken kompetens anser du är viktig för att bemöta barns olikheter? 

A) Hur upplever du din kompetens i förhållande till att bemöta barns 

olikheter? 

B)  Tycker du att din kunskap är tillräcklig för att bemöta olikheter? 
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