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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetet ser ut kring små barns (ett- till treåringars) 

självständighet i förskolan samt föräldrasamverkan kring detta ämne. De frågeställningar som jag 

använt i denna studie är: Hur beskriver pedagoger arbetet kring självständighet i förskolan med de små 

barnen samt hur beskriver pedagoger arbetet kring föräldrasamverkan angående barns självständighet. 

För att kunna svara mot mitt syfte har jag gjort kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger som arbetar 

med barn mellan ett till tre år. I min studie har jag använt ett fenomenologiskt förhållningssätt på 

grund av att jag varit intresserad av pedagogernas upplevelser kring små barns självständighet.  

Barndomssociologin har utgjort min teoretiska bakgrund och pålyser bland annat att barn är sociala 

aktörer med rätt att ge uttryck för sina egna önskemål och känslor. Barndomssociologin visar även att 

barn påverkar den värld de lever i. De pedagoger som jag intervjuat har nämnt vikten av barnets rätt att 

vara med och bestämma som en del i barnets självständighet. För att utveckla barns självständighet 

talade även pedagogerna om att barn behöver bli uppmuntrade och peppade. På olika sätt visar 

pedagogerna att de är medvetna om barndomssociologins teoretiska förhållningssätt. Vad gäller 

föräldrasamverkan varierar uppslutningen på de olika föräldraaktiviteterna som förskolan anordnar. 

Samtliga pedagoger anser dock att kontakten med föräldrarna gynnar barnens förskoletid och att 

mycket handlar om mat- och sovrutiner.   

Nyckelord 

Självständighet, ett- till treåringar, barndomssociologi, förskolan, föräldrasamverkan. 
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Inledning 

Denna studie berör hur pedagoger i förskolan arbetar med ett- treåriga barns självständighet.  

Hemma hos oss har våra barn fått dricka ur glas från väldigt tidig ålder, dels för att lära barnen att vara 

försiktiga samt lita på deras förmåga att se och känna hur mycket man kan hälla när man för glaset till 

munnen, det tränar även fimotoriken.  

Vår yngsta dotter har nyligen börjat på förskola och vi hade först ett inskrivingssamtal där vi bland 

annat berättade om att vår dotter dricker ur glas och får klä sig själv i största möjliga mån. På ett 

inskrivningssamtal ställer ofta pedagogerna frågor om barnet för att ha en uppfattning av 

henne/honom, innan det är dags att börja på förskolan. Föräldrarna får även en chans att berätta vad de 

vill att pedagogerna ska tänka på vad gäller barnet. När jag sen några dagar senare skulle hämta vår 

dotter, som är två år, satt hon och alla de andra barnen och drack ur pipmugg…Detta blev en 

startpunkt för mig att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar kring barns självständighet samt 

föräldrasamarbetet.  

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska pedagogerna arbeta för att stärka barnets 

självständighet. Under mål och riktlinjer ska förskolan bland annat sträva efter att varje barn 

“utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” (Skolverket, 2010, s. 9). Det framgår även 

att det ska ske ett samarbete mellan förskolan och föräldrarna för att varje barn ska få möjligheten att 

utvecklas utifrån sina förutsättningar (ibid.). Arnér (2011) beskriver hur förskolan har svårt att bryta 

gamla mönster gällande målet att barn ska få utrymme för sina egna initiativ, reflektioner och 

meningsskapanden i enlighet med förskolans läroplan. Arnér (2011) menar också att detta mål är 

viktigt för att barnet ska kunna bli en “analytiskt tänkande människa” (Arnér, 2011 s. 44). Enligt Arnér 

ska barnen ses som människor med överraskande och extraordinära förmågor vilket bidrar till ett 

kompetent, företagsamt barn som engagerar sig i sin omvärld. Barnets vilja och initiativ ska tas under 

beaktning och som vuxen så ska man ha ett tillåtande klimat barn och vuxna emellan (Arnér, 2011).   

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar kring det lilla barnets (ett- 

till treåringars) självständighet samt föräldrasamverkan kring självständighet. 

Frågeställningar 
1. Hur beskriver pedagoger arbetet kring självständighet i förskolan med de små barnen? 
2. Hur beskriver pedagoger arbetet kring föräldrasamverkan angående barns självständighet? 
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Tidigare forskning 

Barnets utveckling av självständighet 

Barn utvecklas både i hemmet och förskolan och jag har därför valt att även undersöka den tidigare 

forskning som finns kring barns självständighet i hemmet, även med anledning av föräldra- och 

förskolesamverkan. 

Luvmour (2011) har i sin studie forskat kring föräldrar som fått delta i föräldrautbildningar och hon 

har delat med sig av hur dessa föräldrar upplevde nya kunskaper i samband med utbildningen. 

Luvmour menar på att det är väl känt att barn lär av sina föräldrar men hon påvisar att föräldrarna lär 

lika mycket av sina barn.  Detta genom att föräldrarna lär sig uppskatta sina barns livsvärld. Det 

framkommer även att föräldrar som inte ger gehör till sitt empatiska förflutna undviker att hamna i 

konflikter med sina barn. Detta i sin tur leder till att föräldrarna vill ha kontroll över sina barn. 

Luvmour påvisar också att föräldrar som har ett öppet sinne har benägenhet att vara emotionellt 

medvetande och intelligenta. Det framkom även att föräldrarna kände välbefinnande och det gagnade 

barnen genom att föräldrarna kände sig mer närvarande med sina barn och mer öppna.  

Zimmer-Gembeck (2010) har gjort en longitudinell studie angående små barns (toddler’s) 

kompetenser och problem utifrån deras spädbarnsperiod. Enligt Zimmer-Gembeck visade det sig att 

barn som fått ett varmt omhändertagande av sina föräldrar också gav uttryck för sina kompetenser. 

Barn till föräldrar som varit fientliga mot dem, hamnade oftare i problem. Både Zimmer-Gembeck 

(2010) och Luvmour (2011) beskriver hur föräldrarnas känslor och livssyn påverkar barnen.  

Spegman och Houck (2005) har gjort en studie angående barnet och moderns matsituationer. Enligt 

Spegman och Houck är matsituationen av största vikt vad gäller social kompetens och utvecklingen av 

autonomi. Vid matsituationer är det ofta förhandlingar mellan moderns vilja och barnsets 

självständighet.  

Keller och Golberg (2004) har gjort en studie kring barns sovrutiner och självständighet. De har bland 

annat studerat hur ensam sovning, tidig samsovning (barnet sover i samma säng som föräldrarna från 

de är nyfödda) och senare samsovning (barnet börjar sova i föräldrarnas säng efter två års ålder) 

inverkar på barnets utveckling. Keller och Goldberg (2004)  menar att föräldrar som låter sina barn 

sova i egen säng vill att barnen ska bli självständiga. Det är en del som påstår att om barn ska bli 

självständiga så måste de sova själva från det de är nyfödda. Det finns dock inga starka belägg för att 

detta stämmer. Enligt Keller och Goldberg (2004) finns det dock annat som påverkar barnets 

utveckling av självständighet, nämligen att tro på sig själv från då man är liten. De som tror på 

samsovning menar att det har positiv inverkan på föräldrarnas sömn, ökar amningsmöjligheter, positiv 

inverkan på barnets självkänsla och disciplin, ökar känslan av samhörighet mellan barn och förälder, 

reducerar barnets oro inför mardrömmar samt främjar självständighet och säkerhet.  

Makt och uppfostran 

Barn jobbar redan från spädbarnsåldern med att nå olika mål och visar stor förtjusning när de gör det 

(Meadows, 2010). Genom att förstå sambandet mellan handling och verkan utvecklar barnet förmågan 

att reglera, kontrollera, utvärdera och korrigera sina handlingar för att förbättra resultatet (Meadows, 

2010). Redan i spädbarnsåldern har barn motivationen till att ha makt över sig själva (ibid.). Genom 

att omge barnet med en miljö rik på människor och objekt där de kan utforska, leka och kontrollera så 
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leder detta till att barnet kan praktisera olika sorters sociala och kognitiva förmågor (Meadows, 2010). 

Dessa förmågor kan vara koncentration, planering och framgång vilket i sin tur berikar barnets 

självständighet, kontroll och kompetens (Meadows, 2010). Barnets kompetens och makt över sig själv 

tror Meadows (2010) uppbyggs av: intresset för makt, vilket är en del av vårt arv och kulturella 

historia, en personlig historia över hur duktigt vi utövar aktiviteter, har gjort och kommer att göra i 

framtiden, vilket påverkas av egna erfarenheter och vad vi hört av andra, en personlig känsla för 

medverkan och verkan, en känsla av att kunna förbättra sig, förmåga att lära av andra, ett intresse för 

hur andra upplever oss samt en inlärd förmåga att anpassa sig och självkorrektion (Meadows, 2010 s. 

89). 
Makten över sig själv tror Meadows (2010) är ett måste för att barnet ska må bra. En bebis som 

bemästrar makt visar detta med ett leende och belåtenhet. James och James (2004) visar på att barn 

ofta blir tillsagda att lyda de vuxnas vilja vilket leder till att barnen allt oftare söker sig till att gå sin 

egen vilja till mötes även om de vet att det är fel.  

Subbotsky (1993) har i sin avhandling refererat till Baumrind som konstaterat att den sociala 

interaktionen är viktig för barnets självständighet. Barn till auktoritära föräldrar har lägre social 

kompetens tillsammans med jämngamla barn och att barnet ofta fått för lite uppmuntran till att vara 

självständig. Barn till föräldrar som är auktoritativa blir ofta uppmuntrade till självständighet och är 

socialt kompetenta. Dessa barn har även ofta bra självkänsla. Subbotsky (1993) menade dock att det 

inte fanns tillräckliga belägg för att detta stämde. Meadows (2010) påvisar dock att en uppfostran med 

ett ömsesidigt förhållningssätt gynnar barnet och dess relation till föräldrarna. Detta kallas för 

“mutually responsive orientation (MRO)” (Meadows, 2010, s. 120). Slentz och Krogh (2001) 

framhåller att uppmuntran leder till att det lilla barnet snabbare blir självständigt. De menar att det 

finns stora skillnader i när barn klarar att till exempel klä av sig själva beroende på hur mycket 

uppmuntran barnet fått. Meadows (2010) påvisar att barn gagnas av att själva vara engagerade i sina 

handlingar och att få feedback från andra. Enligt Slentz och Krogh (2001) anser psykoanalytikern Erik 

H. Erikson att en uppmuntrande och säker miljö bidrar till att barnet får en hälsosam jaguppfattning. 

Erikson menar även att om omgivningen är fylld av restriktioner och tillbakahållande så kan barnet 

känna skam över viljan att vara självständig (Slentz & Krogh, 2001, Hwang & Nilsson, 1995). När ett 

litet barn om och om igen går till trappan och vill gå upp är det inte för att vara olydig utan för att den 

är så hänförd och intresserad av att lära sig klättra (Slentz & Krogh, 2001).  Slentz och Krogh (2001) 

beskriver barnet som en problemlösare. Vid 18 månaders ålder kan ett barn till exempel få tag på en 

leksak som är utom synhåll. Det lilla barnet vet även hur man ska använda en sopborste, tvätta 

händerna, torka sig etc. och enligt Slentz och Krogh (2001) så sker detta på grund av att barnet 

imiterar dem vuxna i deras närhet. Barnet imiterar inte bara kroppsligt beteende utan även ljud och 

ord, denna imitation leder till att barnet kan bli självständigt. Finmotoriken hos det lilla barnet är en 

viktig del i barnets väg till självständighet i lek och självomvårdnad (Strandberg, 2006).  

Sommer (1997) beskriver också förskolans viktiga inverkan på barnets utveckling och att barnet 

behöver komma ifrån dess familjecentrerade situation som leder till överskott av känslomässig närhet. 

Sommer (1997) tar även upp Urie Bronfenbrenners tankar kring hemmet och förskolan: 

“The family is primarily important because not only are activities going on, but the people engaging in 

then are crazy about each other. And this is absolutely essential for children’s development. However, 

it is also essential for children’s development to be with people who are not that crazy about them. 

Because this gives the child the opportunity to begin to express who he or she is and do things, that he 

och she wants to do”. (I Sommer, 1997, s. 59).  
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Barnets utveckling av självständighet i förskolan 

Min studie handlar om barns självständighet i förskolan och jag vill här visa på tidigare forskning 

kring mitt ämne. 

Engdahl (2007) visar genom sin studie kring barns berättelser i förskolan vilka olika kompetenser de 

besitter. Genom observationer har Engdahl studerat ettåringars kommunikation i deras förskolemiljö. 

Det framkommer bland annat att barn är sociala aktörer som har ett mål med sina handlingar. I och 

med detta nämner Engdahl begreppet agens, vilket beskriver barnen som sociala aktörer och 

kompetenta i sitt handlande (Engdahl, 2007). Enligt Engdahl visar bland annat ettåringars snabba 

lekbyten på ett stort socialt engagemang, medan vissa forskare tycker det tyder på begränsad förmåga 

till koncentration.  

Enligt Engdahl (2011) påverkar miljön i förskolan möjligheterna för barnens lek, inlärning och 

utveckling, vilket visar att pedagogerna måste vara medvetna om hur de ska arrangera förskolemiljön. 

Subbotsky (1993) har i en avhandling om barns utveckling av självständighet och moraliskt beteende i 

förskoleåldern visat att barn imiterar vuxna även om de inte har någon direkt koppling till dem. Enligt 

Subbotsky är det dock viktigt att barnet är självständigt och beskriver två fördelar med detta: 

barnet utvecklar sin kreativitet vad gäller uppförande 

barnets uppfattning om hur man ska gå från att vara imitatör till att själv noggrant välja ett bra 

beteende och strunta i jämnårigas/vuxnas dåliga beteende 

Studien tar även upp att barn från 2 år och 6 månader kan visa när vuxna/jämnåriga gör rätt eller fel i 

olika situationer. Det fanns även barn som inte sa till. Subbotskys (1993) hypotes var då att barnen inte 

sade till de vuxna/jämnåriga beroende på att de var rädda för att de skulle bli missnöjda. Det visades 

sedan att så inte var fallet utan att det till stor del kan bero på barns tankar om att vuxna är felfria. 

Engdahl (2011) påvisar att barn besitter en social kompetens, vilket syns i barnens sätt att agera. 

Barnen var väldigt hjälpsamma mot sina jämnåriga och visade empati. Engdahl beskriver också att 

barn har förmågan att se ur andra barns perspektiv. Detta är grundläggande i barnens interagerande 

vilket också hör ihop med förmågan att turas om. Som pedagog och vuxen måste man ta hänsyn till de 

små barnens olika sätt att kommunicera, så som kroppsspråk, rörelse och mimik. Engdahl visar också i 

sin avhandling att vuxna ofta går in och avbryter barn i olika sammanhang och menar på att det ofta 

blir missförstånd dem emellan. Detta tror Engdahl kan förändras genom att de vuxna lyssnar på 

barnen, samtalar med dem, frågar samt förklarar för barnen innan de avbryter deras aktiviteter. 

Gars (2002) tar i sin avhandling upp Denciks studie (1988) som menar på att pedagogerna hade som 

mål att få barnen självständiga i så många rutinsysslor som möjligt, till exempel på- och avklädning. 

Dencik visar att de barn som var mer självständiga ofta gick miste om pedagogernas uppmärksamhet 

och att pedagogerna mest uppmärksammade de barn som inte kunde själva. I sin studie såg även 

Dencik att några av förskolans viktigaste inslag var ordning och anpassning. Det krävdes oftast små 

avvikelser för att ett barn skulle ses som avvikande och börja bli korrigerad och normaliserad av 

personalen. Dencik menar att detta uppstod på grund av att det underlättade för personalen om alla 

barn uppförde sig på ett visst sätt, medan personalen ansåg att skälet till detta var att barnen gynnades. 
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Föräldrasamverkan kring barnet i förskolan 
En del av min frågeställning är hur förskolan och föräldrarna samverkar och jag kommer här att ta upp 

tidigare forskning kring detta. 
Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver hur viktigt det är att barnets föräldrar samt förskolans 

pedagoger samarbetar och kommunicerar. Det har även visat sig att föräldrar, politiker och 

förskollärare uttryckt att de vill ha råd och stöd i sin föräldraroll. Genom att ha en god relation mellan 

pedagoger och föräldrar bidrar det till att minska konflikter dem emellan. Föräldrar och pedagoger 

som har en vänskaplig relation samarbetar i större utsträckning samt får en mer sammanhållande 

föräldra- och förskolerelation. Det har även visat sig, enligt Sandberg och Vuorinen att barnen gynnas 

av en god relation mellan dessa båda parter i och med att barnens svårigheter framkommer i ett tidigt 

skede vilket bidrar till att de så fort som möjligt får hjälp. Föräldrar har också mer och mer överlämnat 

barnets uppfostran till förskolan. Samtidigt tar Sandberg och Vuorinen (2008) upp att det har blivit 

svårt för förskollärare att veta hur de ska förhålla sig till föräldrar i dagens samhälle. Samhället har 

blivit mer rörligt och har därför försvårat för relationer och roller. Detta leder i sin tur till att 

samarbetet mellan till exempel förskolan och föräldrarna blir komplicerat. Om förskollärarens 

socioekonomiska klass, ras och etniska bakgrund skiljer sig från föräldrarnas har detta ofta stor 

inverkan på hur samarbetet kring barnet ser ut. I Sandberg och Vuorinens studie framkommer att 

många föräldrar vill bestämma möten med förskollärarna när barnen är mellan 1-3 år just för att 

samtala kring barnets utveckling i lugn och ro. Under barnets första till tredje levnadsår är det 

speciellet viktigt med den dagliga kontakten föräldrar och pedagoger emellan. Föräldrarna vill väldigt 

gärna höra om barnets välbefinnande och hur mycket barnet har sovit och ätit under dagen när de 

kommer och hämtar sitt barn. Dencik (1988) betonar att utvecklingssamtalen ofta rör barnens 

rutinsituationer så som, mat- och sovrutiner. 

Gars (2002) såg i sin avhandling där hon forskat om föräldrars och förskollärarnas samtal med 

varandra, att det fanns två olika syner på förskolan ofta beroende på vilken socioekonomisk bakgrund 

föräldrarna hade: 

förskolläraren visste bäst och kunde ge kunskap till föräldrarna 

föräldrarna visste bäst och förskollärarna skulle bara se till att barnen hade det roligt, enligt Gars 

(2002). 

Familjer boende i sämre socioekonomiska områden såg upp till förskollärarna medan föräldrar i goda 

socioekonomiska områden tyckte sig veta bäst själva. 

 

Rutkowski-Barr (2003) har i sin avhandling vad gäller föräldrars engagemang gentemot 

förskolepersonalen och deras barns utbildning sett att ju större engagemang föräldrarna har desto 

bättre presterar deras barn. Detta gäller även barn med särskilda behov. Föräldrarnas engagemang kan 

påverka barnets utbildning på tre sätt: 

föräldrarna visar genom sin attityd och sitt beteende gentemot skolan att den är viktig 

föräldrarna berömmer barnet när hon/han är duktig i skolan 

föräldrarna delar med sig av sin kunskap till barnet och uppmuntrar vilket leder till att deras barn kan 

bli framgångsrika i sin skolgång, enligt Rutkowski-Barr (2003). 

Gars (2002) menar att det finns många studier som visar att föräldraengagemanget har väldigt stor 

betydelse för barnets prestation i förskolan/skolan. Ofta är dessa studier fokuserade på IQ vilket några 
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forskare inte anser vara det enda sättet att se hur barnet påverkas av föräldrarnas engagemang. Vidare 

visar Gars på att barn vars föräldrar är engagerade i förskolan presterar bättre i skolan när de är äldre.  
Gars (2002) menar att historiskt sett har förskolan innan 1960-talet varit ett komplement till hemmet 

och föräldrarnas uppfostran vilket ändrades efter 1960-talet. Samhällets och förskolans engagemang 

ökade och det blev svårt för personalen att veta hur stor del de skulle ta i barnens vardag. Under denna 

tid var det många som ville sätta sina barn i förskolan på grund av arbete. Förskolans uppgifter har 

under tiden varierat mellan att vara lekskola, utvecklande verksamhet och fostran av goda medborgare, 

enligt Gars. Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver hur förskolan idag måste samarbeta med 

föräldrarna enligt Lpfö 98. Enligt skollagen måste pedagogerna ha en dialog med föräldrarna angående 

barnets välbefinnande och utveckling. Det framkommer även att det är föräldrarna som är ansvariga 

för barnens uppfostran och utveckling medan förskolan är ett komplement. Enligt Sandberg och 

Vuorinen får pedagogerna bättre uppslutning av föräldrarna om förskolan erbjuder flera olika sätt att 

samarbeta. De föreslår bland annat drop-in, där det serveras fika och föräldrar, barn och pedagoger 

umgås. Även föräldramöten och föräldraråd är förslag på hur man kan förbättra relationen mellan 

föräldrar och pedagoger (Sandberg & Vuorinen, 2008). 

I förskolan, menar Gars (2002), används ofta samtal mellan föräldrar och personal för att återkoppla 

till barnens behov. Ofta använder förskollärarna olika mallar för att beskriva barnets språkliga, 

motoriska och sociala utveckling vid samtalen. Gars (2002) menar att förskolan blir en plats för 

normalisering, där man ska upptäcka avvikande beteenden hos barnen inför fortsatta skolor. Samtalen 

har i och med detta ofta fokus på problemen kring barnet, i och med att det ska gå vidare till andra 

skolor.  

Teoretiskt perspektiv  

Barndomssociologi 

2000-talet är barnens århundrade, enligt James och Prout (1997/2000). Barnet har fått en framstående 

plats i dagens samhälle (James & Prout, 1997/2000). James och James (2008) beskriver att alla vuxna 

tror sig veta vad barn och barndom är i och med att vi alla har varit barn samt att vi omges av barn. 

Vuxna är med som observatörer och deltagare (James & James, 2008). För att förstå 

barndomssociologi måste man vara medveten om detta samt olika kulturer och samhällen (ibid.). 

James och Prout (1997/2000) talar om ett paradigmskifte vad gäller synen på barnet. Med detta skifte 

vill man ge barnen en röst och visa att barnen är människor som har sin egen rätt och inte är kärl som 

är till för att fyllas av vuxnas lärande (James & Prout, 1997/2000 s. 8). Synen på barnet har gått från 

att vara omoget och irrationellt till att vara moget och rationellt. Här följer huvuddragen i detta skifte: 

barndomen är en social konstruktion 

barndomens sociala analys är ombytlig och kan inte kan vara skild från andra influenser så som klass, 

kön och etnisk bakgrund, vilka också är föränderliga 

barnen har rätt till att deras sociala relationer och kulturer analyseras utifrån deras perspektiv och 

problem, inte de vuxnas 

barnen måste ses som aktiva i sin konstruktion av sitt eget sociala liv 
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barndomsstudier gynnas av en etnografisk strategi då den tillåter barnet att vara en aktiv deltagare och 

göra sin röst hörd 

barndomen är ett fenomen och paradigmskiftet vill återinföra sociologin i barndomen 

(fritt översatt James & Prout, 1997/2000 s. 8) 

Under 1950-talet började bilden av barnet som en social individ att formas. Några år senare, under 

1970-talet sågs barndomen ur ett fenomenologiskt och interaktionistiskt perspektiv vilka gav barnen 

en mer aktiv roll där de sågs som kompetenta sociala gestaltare (James & Prout, 1997/2000 och James 

& James, 2008). Det framkommer även att innan detta paradigmskifte så ansågs barnen redan från 

1500-talet, vara barn, även om de betraktades på ett annat sätt (ibid.). Trots att det gått många år sedan 

detta paradigmskifte så är barndomssociologin fortfarande odefinierbar och flytande (ibid.). Det finns 

fortfarande en del hinder som gör att barndomssociologin inte är en teori än (ibid.) även om Corsaro 

ser att den i stort sett är accepterad inom alla områden (Qvortrup, 2005). Sociologin i sig är 

mansdominerad vilket har lett till att både kvinnor och barn har exkluderats, enligt James och Prout 

(1997/2000). James och James (2008) nämner också att barnen är en minoritet vilket också är en 

bidragande orsak till att barndomssociologin inte är lika accepterad överallt. Barndomen har även hela 

tiden analyserats av olika sanningar, vilket också har varit en bidragande orsak till att 

barndomssociologin inte är fullt accepterad (James & Prout, 1997/2000).   

Oavsett om detta barndomssociologiska perspektiv har börjat användas och vi förstår att barn är aktiva 

sociala individer kommer vi inte ifrån att barn anses vara osjälvständiga. Barn blir fortfarande inte 

rådfrågade vad gäller deras barnomsorg, enligt James och Prout (1997/2000). Qvortrup menar att detta 

sker på grund av säkerhetsrisker, att man vill barns bästa. Qvortrup kallar detta ”protective exclusion”, 

skyddande uteslutning (fritt översatt, James & Prout, 1997/2000 s. 86). Barn har brister i vad gäller 

ansvar, kapacitet och kompetens, enligt Qvortrup, vilket leder till att vuxna går in och talar för barnen 

med viljan att skydda de (James & Prout, 1997/2000). Det framkommer även att vuxna utesluter barn 

även när det inte finns befogenheter för det och detta kan riskera att leda till grundlös övermakt. 

Nyckelbegrepp inom barndomssociologin 

Barndomssociologin har många olika nyckelbegrepp som beskrivs av James och James (2008) i deras 

bok, Key concepts in childhood studies. Jag har valt att fördjupa mig i några av dem. Alla begrepp är 

viktiga men en del går in i varandra. James och James menar också att det är svårt att definiera 

begreppen samt hur de används i barndomssociologin, vilket de tycker är typiskt för just 

barndomssociologin. James och James beskriver att det svåra med att definiera begreppen samt förstå 

fenomenet barndom, har att göra med att vi människor har varit barn. Våra upplevelser från 

barndomen blir nämligen svåra att bortse från vid studier rörande detta ämne (James & James, 2008).  

Agens och kompetens 

Som första begrepp har jag valt att förklara agens. James och James (2004) beskriver begreppet agens 

på följande sätt, barnet är en social individ som ger uttryck för sina egna önskemål och tankar. Genom 

att barnen uttrycker sina känslor interagerar de i relationer och samhället samt utgör en skillnad som 

påverkar sin omgivning (James & James, 2004). Agens spelar enligt James och James (2008) en viktig 

roll i barndomssociologin på grund två orsaker: 

agens visar på de viktiga länkar som finns mellan olika vetenskaper samt vidgar den teoretiska 

debatten inom sociologin 



8 

 

agens gör oss observanta på nya sätt att se barnen, vilket även utvecklat nya perspektiv i studier och 

forskning 

Detta gagnar både vår förståelse för barndomen samt barnen själva (James & James, 2008). Det finns 

studier som påvisar att de vuxnas okunskap om barnens agens missgynnar deras väg till kompetens. 

Barnens vilja att hjälpa andra och sätta sina egna intressen åt sidan var inget som de fick beröm för och 

i och med detta undrar James och James (2008) om barnen kan bidra till en förändring vad gäller 

samhället. Agens beskriver också hur det individuella barnet utvecklas och internaliserar vuxnas 

kunskap och färdigheter (Qvortrup, 2005). 

James och James (2004) menar på att det är svårt för vuxna att visa tilltro till vikten av barnens tankar, 

önskningar och känslor vid familjerättssituationer när vuxna ofta tar beslut åt barnen, detta även om 

barnen är aktiva agenter. Det framkommer även att just rörande familjerättsbeslut så blir barnens agens 

förnekad (James & James, 2004). 

Tisdall och Punch (2012) för en diskussion om barns agens. I diskussionen framkommer att det 

fortfarande finns många som inte låter barnen få vara utövare av sin agens. De talar om att 

barndomssociologin har stressat fram barnens agens och för ett resonemang om barnsoldater och 

barnprostitution som exempel på hur de ansetts vara hjälplösa offer där deras agens inte blivit 

problematiserad (ibid.). Det framkommer även att barns agens oftast ses som att barn ska vara 

delaktiga men Tisdall och Punch (2012) menar att i agensen finns också rätt till att inte delta. De tar 

även upp vuxnas agens och hur den ofta glöms bort. Barn och vuxna är sammanlänkade genom andras 

självständighet och alla är på väg att bli fullständiga agenter. Vuxna anses oftast som fullt kapabla och 

rationella medan barn anses vara inkompetenta och på väg att bli fullständiga vuxna (Tisdall & Punch, 

2012, Johansson, 2003). Johansson (2003) beskriver hur man som forskare och pedagog ska göra för 

att närma sig barns perspektiv. Tid är väldigt viktigt när det gäller att komma barn nära och förstå 

dem. Det är även viktigt att vara i samma nivå som barnen och samtala med dem, samt betrakta dem 

som medvetna individer (Johansson, 2003). 

James och James (2008) beskriver också barnens kompetens som en viktig komponent i 

barndomssociologin. Kompetens är: 

” The ability, capacity or qualification to perform a task, fulfill a function or meet the requirement of a 

role to an acceptable standard.” 

(James & James, 2008 s. 34) 

Detta betyder att kompetens inte bara är att man måste utföra ett uppdrag med en viss kvalité utan att 

själva utförandet av uppdraget i sig visar på kompetens. Vidare har kompetens ingenting med 

kronologisk ålder att göra utan handlar snarare om erfarenhet. James och James beskriver att man 

måste låta barnen ta ansvar och vid behov guida barnen till att bli kompetenta. Erfarenhet är annars det 

som barnen växer av samt leder till kompetens. Vuxna som låter barn få ta för lite ansvar kan ge 

konsekvenser som brist på kompetens samt utveckling av deras kompetenser. Vad gäller barnens 

bakgrund så som, missförhållanden eller trygga förhållanden, så påverkar den enligt James och James 

(2008) inte barns kompetenser. Vuxna har ofta en tendens att underskatta barn och låter dem därför 

inte vara med och bestämma och ta ansvar över sina liv. Det framkommer även att vi är i behov av att 

ha ett barnvänligt synsätt för att förstå och uppnå barns kompetens, enligt James och James.  Barn kan 

också genom vardagliga sysslor utövade med kompetens verka och uppföra sig äldre än de egentligen 

är, vilket bidrar till att föräldrarna har större förtroende för barnet, enligt James och James (2008). 
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Barnens bästa och barns röster 

FN upprättade år 1989, en barnkonvention innehållande barns rättigheter. Barnens bästa är bland annat 

en av dessa rättigheter (James & James, 2008). Med detta menas att såväl barnets säkerhet som barnets 

vilja är en del i vad som anses vara bäst för dem. En del tror att om något är barnvänligt så är det på 

grund av att det är för barnens bästa, när det egentligen är till för att de vuxna ska kunna slappna av 

och inte ta ansvar, enligt James och James. Barns oskuldsfullhet, som är en historisk konstruktion, 

begränsar barnens bästa, samt deras behov och önskningar (James & James, 2008).   

Barndomssociologin har stark anknytning till Barnkonventionen och barns rättigheter. Barn har bland 

annat rätt att göra sin röst hörd vilket barndomssociologin förespråkar (James & James, 2008). Barn 

ska bli tillfrågade och konsulterade i frågor som angår dem, enligt Barnkonventionen, vilket har lett 

till att barnen blivit tillfrågade i större utsträckning (James & James, 2008). James och James (2008) 

nämner att Morgan anser att barnen trots detta inte får feed-back på sina åsikter och att många vuxna 

fortfarande tar egna beslut i frågor som rör barn och anser att det är deras röst som räknas.  

Barndom 

Enligt James och James (2008) är barndomen en social konstruktion som påverkas starkt av barnets 

kultur. James och James (2004) beskriver barndomen som en upplevelse av att bli uppfostrad, där 

barnet ofta förnekas en egen identitet och också sin agens. Barndomen är också en period där man ”är” 

(”being”) och ”är på väg att bli” (”becoming”) enligt James & James (2004 s. 24) och Johansson 

(2003). Lee, enligt James och James (2004) framhåller att barndomen traditionellt sätt associeras med 

att vara ett beroendeförhållande och på väg in i en framtid där vuxenlivet är slutstationen. Teoretikerna 

Lee och Corsaro (James & James, 2004) kritiserar den traditionella synen på barndom genom att den 

menar på att barnen genomgår en socialisationsprocess i deras förberedelser för vuxenlivet. Detta 

synsätt försummar barnets agens som social aktör och Corsaro menar på att barn i sin barndom lär sig 

om samhället samt bidrar till det (James & James, 2004). Barndomen, menar Qvortrup, enligt James 

och James (2004) förändras över tid genom nya lagar, politik samt sociala förhållningssätt vilka 

definierar barndom. Qvortrup (James & James, 2008) nämner också att barndomen aldrig försvinner 

även om man växer ur den, den är alltid en vistelsezon för nästa generation. Engdahl (2011) beskriver 

hur Meadows anser att förskolan berikar barnens barndom. 

James och James (2008) redogör för familjens stora inverkan på barnets barndom, detta på grund av 

att barnet tillbringar större delen av sin barndom i familjen. Familjen tycker James och James (2008) 

att vi ska se som en kvalité och inte som en fast social enhet. James och James (2004) beskriver hur 

barnets beroende av föräldrar eller andra familjemedlemmar gör barnet maktlöst.  

Vid barnets utveckling av sin identitet är etnicitet och kön viktiga komponenter, enligt James och 

James (2008).   

Om vi började förstå vikten av ett generationsperspektiv skulle det få en positiv påverkan på barnen 

och barndomssociologin, enligt James och James (2008). Den här uppfattningen stöder sig på 

spekulationer som Jensen och Qvortrop har gjort (James & James, 2008). De frågar sig vad som ska 

hända med barnen som får växa upp i ett samhälle där försenad fertilitet och längre livslängd blivit ett 

mönster. Vad gäller försenad fertilitet anser James och James att en konsekvens kan vara att många 

blir ensambarn i och med att kvinnor som får barn senare i livet har ökat. Detta menar James och 

James (2008) även kan leda till att barn växer upp i ett samhälle där färre vuxna lever ett liv utan barn. 

Det som James och James anser vara oroväckande i och med att detta kan vara att det leder till att 

barnens åsikter, vilja och behov blir åsidosatta. En konsekvens angående ökad livslängd kan vara att 
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det leder till hårdare press på barnens utbildning för att få bättre arbetskraft som kan upprätthålla den 

åldrande befolkningen. 

Metod 

Som metod har jag valt att använda mig av intervjuer då syftet med denna uppsats var att undersöka 

hur pedagoger arbetar kring barnets självständighet i förskolan samt hur deras föräldrasamverkan ser 

ut. Informanterna arbetar i en småstad (ca 21 600 personer) och arbetar med barn som är mellan 1-3 år.  
Detta ledde till att jag valde att utgå från kvalitativa intervjuer med ett fenomenologiskt perspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2009 och Willig, 2008).  Med kvalitativa intervjuer menas att man vill förstå 

informantens värld utifrån dennes perspektiv vilket stämmer överens med det fenomenologiska 

perspektivet (Kvale & Brinkmann, 2009, Willig, 2008). Jag har gjort en tematisering av min 

intervjustudie genom att följa Kvale och Brinkmanns (2008) nyckelfrågor: 

varför: att klargöra syftet med studien 

vad: att skaffa sig förkunskaper om det ämne som ska undersökas 

hur: att förvärva kunskap om olika intervju- och analystekniker, och att avgöra vilka som är lämpligast 

i det här sammanhanget 

(Kvale & Brinkmann, 2008 s. 120) 

 

Inför mina intervjuer hade jag gjort en intervjuguide där jag förberett frågor som berörde mitt syfte 

och även kategoriserat mina frågeställningar, detta kallas semistrukturerad intervju och öppnar upp för 

följdfrågor och fylligare svar (Bryman, 2002). Kvale och Brinkmann (2008) tar upp att intervjuarens 

förhållningssätt under intervjuerna visar på hur skicklig intervjuaren är. En skicklig intervjuare är: 

kunnig, strukturerad, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande. Kvale 

och Brinkmann framhåller också att en oerfaren intervjuare kan lyckas med sina intervjuer utan att 

besitta alla dessa egenskaper. Detta på grund av att olika kvalifikationer har olika relevans för 

informanterna.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2008) finns det både för och nackdelar med ljudinspelning. Med 

ljudinspelning kan man återvända till materialet men även bli medveten om sina egna handlingar 

under intervjun. Det framkommer även att när man transkriberar sina ljudinspelningar går viktiga 

språkliga aspekter förlorade.  

Jag har utgått från ett fenomenologiskt perspektiv vilket betyder att man ser begreppet självständighet 

som ett fenomen (Willig, 2008). Detta syftar på att man vill komma åt varje enskild informants tankar 

och erfarenheter kring fenomenet självständighet (ibid.). För att göra det är det viktigt att ställa hur-

frågor, enligt Willig (2008). Willig (2008) belyser vikten av att man som forskare ställer sina 

förutfattade meningar åt sidan och ser fenomenet på nytt just för att komma till själva kärnan i 

fenomenet. Samtidigt påpekar Willig (2008) att detta är svårt. Genom att använda en strukturerad och 

beskrivande text är det lättare att få fram fenomenets kärna (ibid.). Fenomenologin är intresserad av 

mångfalden och dess variationer vad gäller informanternas tankar och upplevelser (ibid.). Vid ett 

fenomenologiskt förhållningssätt använder man sig av en struktur som ser ut på följande sätt: 
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forskarens första möte med den transkriberade texten 

identifikation av teman 

sammanföra teman 

framställning av översiktstabeller 

tolkning  

Genomförande 
Arbetet kring denna studie började med att jag gjorde en litteraturgenomgång inom 

barndomssociologi, då jag använder barndomssociologin som teoretisk bakgrund. Jag tog även fram 

tidigare forskning kring barns självständighet samt forskning kring personal och föräldrasamverkan i 

förskolan.  

Innan mitt empiriska arbete satte fart gjorde jag en genomgång av fenomenologin i och med att jag har 

den som utgångspunkt i min metod. Jag skrev även en intervjuguide (bilaga 1.) som stöd under mina 

intervjuer. Frågorna i intervjuguiden hade tre huvuduppgifter: 

få höra pedagogernas syn på begreppet självständighet 

få höra hur arbetet ser ut kring barnens självständighet på förskolan 

få höra hur samarbetet fungerar med föräldrarna 

Frågorna kom till efter egna tankar och reflektioner efter litteraturgenomgången samt diskussioner. 

Med hjälp av frågorna ville jag ringa in det syfte och de frågeställningar jag hade för att kunna svara 

mot dessa. 

Mitt empiriska arbete började med att jag skrev ett informationsbrev (bilaga 2.) som jag skickade ut 

via post till de åtta förskolor som jag hade valt ut och frågade vilka som skulle vara intresserade av att 

vara med i en studie rörande arbetet kring barns självständighet. I informationsbrevet skrev jag att jag 

ville intervjua förskollärare på grund av att de har ansvaret för den pedagogiska verksamheten.  

Efter en veckas väntan fick jag svar från en förskola där en förskollärare och en barnskötare ville bli 

intervjuade. Efter denna väntan skickade jag även ut mail till förskolornas förskolechefer, vilket gav 

utdelning. Efter mailkontakt med förskolecheferna tog jag kontakt med de sex pedagoger som ville 

medverka i intervjuer. Två stycken av pedagogerna var förskollärare, en var lärare och tre var 

barnskötare. Vi bokade in möten på respektive förskola. Pedagogerna ville att intervjuerna skulle ske 

under deras arbetstid, antigen när de hade rast eller när det var få barn som var där eller var vakna. 

 

 

 Liv Rigmor Sara Ulla Vera Lilly Lotta Siri 

Ålder 40-50  40-50 30-45 50-60 45-55 50-65 50-65 25-35 

Utbildning förskollär. barnskötar. lärare barnsköt. förskollär. barnsköt. barnsköt. förskollär. 

Intervju- 

tillfälle 

12/11 

2012 

21/11 

2012 

20/11 

2012 

9/11 2012 19/11 

2012 

13/11 

2012 

12/11 

2012 

9/11 2012 
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Intervjutid 8:15-8:50 10:00-

10:25 

16:00-

16:25 

13:00-

13:20 

10:00-

10:30 

15:00-

15:30 

7:30-8:00 13:25-

14:00 

Transkriberad 

text 

6 sidor 7 sidor 4 

sidor 

4 sidor 6 sidor 7 sidor 5 sidor 6 sidor 

 

I tabellen ovan samt i resultatdelen används fingerade namn. 

Under intervjuerna satt vi i ett enskilt rum för att kunna prata ostört. Innan intervjuerna började 

frågade jag först om det gick bra om jag gjorde en ljudinspelning, vilket samtliga informanter 

accepterade. Jag använde min mobiltelefon vid inspelningen och frågade en extra gång om de kunde 

tänka sig att jag gjorde en ljudinspelning. Intervjuerna som tog mellan 20-35 minuter transkriberades 

efteråt. Transkriberingarna blev 46 sidor text sammanlagt och varje transkribering tog ca 2½ timmar 

att skriva ner. Därefter analyserades texterna genom att jag: 

läste texten 

tog ut teman från texten 

sammanförde teman 

skrev ihop texten till ett resultat 

tolkade texten genom en diskussion, enligt Willig (2008). 

Detta är också en del i det fenomenologiska förhållningssättet. Vid mitt första möte med texten läste 

jag bara igenom den. Därefter läste jag texten på nytt och tog ut teman, som blev: tankar kring barns 

självständighet, arbetet kring barns självständighet, moment då barnet kan vara självständigt, krav på 

barnen, miljön och samarbetet med föräldrarna. Utifrån dessa teman kategoriserade jag lika och olika 

uttalanden som slutligen blev mitt resultat. I diskussionen analyserade jag sedan mitt resultat utifrån 

litteraturen angående tidigare forskning inom mitt ämne samt barndomssociologi.  

Etiska aspekter 
I min studie har jag förhållit mig till de fyra etiska huvudkraven i de forskningsetiska principerna 

(HSFR, 2002). Detta har jag gjort genom att först skicka ut ett informationsbrev till de åtta utvalda 

förskolorna där jag beskrivit syftet med studien (informationskravet).Informationskravet innebär att 

man måste informera deltagarna om vilket syfte studien har, vad studien ska användas till och att 

deltagandet är frivilligt. Brevet innehöll även information om hur intervjumaterialet bara kom att 

användas till denna studie (nyttjandekravet) samt att både informanterna och deras förskolor är 

anonyma och att materialet kommer att förvaras på ett säkert ställe (konfidentialitetskravet). 

Informanterna har rätt att veta vad studien ska användas till och att materialet endast kommer att 

användas av forskaren. Vad gäller konfidentialitetskravet så måste all information om deltagarna vara 

oigenkännlig för utomstående, bara fingerade namn får användas. Jag informerade även om att 

deltagandet är frivilligt och att informanterna när som helst får dra sig ur utan motivering 

(samtyckeskravet).  
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Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet beskriver huruvida en studie är tillförlitlig eller inte (Kvale & Brinkmann, 

2009). Reliabilitet innebär att studiens resultat kan reproduceras av andra forskare samt vid andra 

tidpunkter (ibid.). Kvale och Brinkmann (2009) tar även upp att förändringar i informanteras svar 

under pågående intervju samt med en annan intervjuare påverkar om en studie är reliabel eller inte. 

Detta får mig att betvivla min studies reliabilitet i och med att jag tror att en skickligare intervjuare 

som är kunnig, strukturerad, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande 

skulle få fylligare svar än vad jag fick. Mina intervjufrågor kring hur pedagogerna arbetar kring 

föräldrasamverkan gällande barnets utveckling av självständighet skulle ha varit tydligare. 

Validitet innebär att metoden undersöker vad den är avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann, 

2009). ”Validera betyder att undersöka” (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 265). 

Valideringen har sju stadier, vilka jag har utgått ifrån: 

1 tematisering Jag valde litteratur och tidigare forskning 

som överensstämmer med studiens syfte och 

frågeställningar. 

2 planering Jag valde en kvalitativ intervju för att jag 

ville höra informanternas perspektiv på 

fenomenet, självständighet. 

3 intervju Intervjuerna gjordes med största 

noggrannhet även om min skicklighet som 

intervjuare spelar in på informanteras svar. 

4 utskrift Efter varje intervju försökte jag att så snart 

som möjligt transkribera för att fortfarande 

ha kvar känslan av intervjun. 

5 analys Jag har försökt att använda relevanta 

texturval vid analysen av mitt resultat samt 

vara logisk. 

6 validering Syftet med denna studie var att undersöka 

hur pedagoger arbetar med barns 

självständighet samt föräldrasamverkan. 

Med hjälp av litteratur och tidigare 

forskning och intervjuer har jag sökt svar till 

mitt syfte. 

7 rapportering I mitt resultat har jag rapporterat mina 

intervjuer och i diskussionen har jag sen 

analyserat mitt resultat. 

 

 (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 267) 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en intervju inte kan vara sann och objektiv vid en 

transkribering. De menar att man måste transkribera utifrån forskningens syfte. I mitt fall skrev jag 
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inte ut tonlägen, vilket är relevant för psykologiska studier. Annars använde jag ordagranna 

återangivelser, pauser och upprepningar vid transkriberingen. Vid en valid studie uppkommer frågan 

om vad sanning är och Kvale och Brinkmann (2009) beskriver tre sanningskriterier: korrespondensen, 

koherensen och den pragmatiska nyttan (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 265). Det är svårt att säga att 

dessa tre sanningskriterier utesluter varandra, men vad gäller min studie har jag använt mig av 

korrespondenskriteriet, vilket betyder att jag jämfört resultatet med hjälp av olika vetenskapliga 

förfaranden (Kvale & Brinkmann, 2009).   

Resultat 

Resultatet redovisas under sex teman som jag sett under min analys. Jag utgår även från mitt syfte 

samt mina frågeställningar. Under varje tema lyfter jag fram centrala citat från intervjuerna. Under 

resultatdelen används fiktiva namn. 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna arbetar kring barns självständighet och för att 

komma åt det mest centrala i informanternas beskrivning så valde jag att ställa några frågor som berör 

detta ämne. 

Tankar kring barns självständighet 

Det centrala i barns självständighet enligt de flesta pedagogerna är att de ska få vara med och 

bestämma och säga vad de tycker. Liv berättade att hon såg barnens självständighet som att de blir 

medvetna om sig själva och sina egna tankar. Hon menar på att barnen genom detta känner att de kan 

vara med och bestämma och påverka. Enligt Liv beskrivs ofta barns bestämmande som negativt, hon 

säger så här: 

”När vi kanske tycker att de är lite bestämda och ska bestämma själva för ofta så låter det lite negativt, 

men det är det ju inte…utan man kan ju vända på det och se det som väldigt positivt, att de ser till sig 

själva…” 

Liv tycker det är viktigt att låta barnen bestämma själva så mycket som möjligt. Hon berättar om ett 

barn som absolut inte vill ta av sig overallen på morgonen och Liv lät barnet sitta vid frukostbordet 

med overallen på. När barnet sen sitter vid frukostbordet känner den sig klumpig och tar av sig 

overallen och går och hänger den i hallen. Liv menar på att man måste kunna släppa på sina egna 

spärrar som vuxen. Samtidigt berättar hon om oron hon känner gentemot sina kollegor, att hon låter 

barnen bestämma för mycket. Liv påpekar att man måste vara modig som pedagog och våga låta 

barnen bestämma. Vera tycker däremot att många föräldrar ger sina barn för mycket rätt att bestämma. 

Hon menar på att vuxna måste ta ner bestämmandet till barnens nivå. Val av tapeter, overall och 

ledighet från förskolan är några exempel på vad Vera anser vara den vuxnes ansvar.  

Lilly framhåller att genom att iaktta barnen och vara närvarande samt ge dem feedback på deras 

kommunikation bidrar det till att de kan bestämma över sig själva. Hon menar också att man som 

pedagog behöver ”puffa på” och stötta barnen i detta.  

I och med att barnen är mellan 1-3 år framhöll pedagogerna att barnens talade språk inte är fullt 

begripligt vilket leder till att de även måste tyda barnens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Många av 
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pedagogerna berättade att barnens berättande är en viktig del i deras självständighet. Rigmor nämner 

att hon vill ”att de ska känna sig trygga och våga säga vad de tycker”. Lotta nämner också barnens 

trygghet och att trygga barn leder till självständighet. Hon menar på att barn behöver ha bestämda 

platser vid till exempel maten och vilan, ”för då blir de väl självständiga också på grund av att de 

känner sig säkra på sin roll”.  

Barnens intressen är också en central punkt i pedagogernas tankar kring barnens självständighet. Vera 

berättar om att de jobbar med entreprenörskap, vilket betyder att de arbetar utifrån barnens intressen. 

Hon nämner även att barnen har ”så bra koncentrationsförmåga fast att de var så små”. Siri anser att 

barn kan mer än vad man tror ända från tidig ålder och att de är självständiga individer. Siri menar 

även att de, som pedagoger, finns i verksamheten för att vara förebilder för barnen. 

För att främja barns självständighet belyser många av pedagogerna att det gynnas av att ha få barn i 

barngruppen samt mycket tid. Stress är annars det som begränsar barnens väg mot självständighet.  

Arbetet kring barns självständighet 

Lotta tycker att arbetet med barns självständighet är så självklart vilket gör det svårt för henne att sätta 

ord på hur de gör i deras arbete kring detta. 

Lilly, Ulla och Liv berättar om hur de arbetar med att möta barnen och vara lyhörda samt låta dem 

vara med och bestämma. Ulla nämner också att det inte alltid går att följa barnens vilja beroende på 

personalbrist och olika faror, som till exempel att sätta ett barn i en innegunga och samtidigt hålla 

uppsikt över andra barn.  

Vera beskriver hur de alltid peppar barnen till att göra saker och hur de som pedagoger också måste 

lyssna in och vänta in. Hon tar upp väntan och tiden, ”när man jobbar på en småbarnsavdelning så 

måste man ju..det tar lite längre tid..att ge den tiden..”. Detta anser Vera vara det viktigaste, ”att ge den 

tiden” samt peppa barnen till att prova själva. Även Sara och Siri tar upp att de arbetar med att låta 

barnen först prova själva samt ha ett tillåtande förhållningssätt. Sara berättar: 

”att man inte ska vara rädd för att, brer på mackan och så blir det mycket på bordet eller 

sådär..skrattar..utan det är motorisk träning…” 

Hon tar även upp att barn behöver träna, ”ju mer de tränar desto, ja, när de tränar så, ja, blir de ju så 

småningom mer självständiga”.  

 

Moment då barnet kan vara självständigt 

Genomgående för alla pedagoger var att barnen kunde vara självständiga i alla moment under dagen. 

Ulla, Sara och Liv gav exempel som att: 

”om jag ska kissa på toa eller pottan..eller om jag ska ha det pusslet eller det andra pusslet..” 

” så till exempel påklädning..eh, ja..vid mellanmål eller lunchtider, om man tillåter barn att till 

exempel ta själv, mat..” 

”egentligen kan de ju vara självständiga vid maten förhoppningsvis..och lika så när vi ska gå ut..att de 

sätter på sig nåt själv så där..” 
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Sara berättar att barnens självständighet blir lidande av stressade pedagoger: 

”eller om man bara tvättar själv..ja, nu tvättar jag dina händer..då blir det ju..liksom barnet uppnår inte 

den här självständigheten..” 

Hon nämner också att barnen härmar de vuxna. Sara nämner också att hon vill att barnen ska vara 

oberoende av vuxna.  

Siri menar att barnen kan vara självständiga under hela dagen men framhåller också att barnens 

självständighet inte får gå ut över någon annan och bli en risk eller fara. Hon tog även upp att man 

behöver ”pusha” barnen när de till exempel ska klättra upp för stegen till skötbordet. 

Lilly och Vera tog upp leken som ett moment där barnen kan vara självständiga, även om Lilly också 

tog upp att barn mellan 1-3 år för det mesta leker bredvid varandra. Annars får barnen själva välja 

vilka barn de vill leka med och vad de vill leka, enligt Lilly. Vera ansåg att barnen visar sig 

självständiga i leken beroende på om de vågar ta för sig eller inte samt visar vad de vill. Hon tog även 

upp att en del barn först kollar hur andra gör, hon sa så här: 

”det börjar ju redan här på småbarnsavdelningen, att en kompis inte tar eller tar det, ah, då försöker 

man att, bestäm vad du själv vill ha, inte vad den vill ha..det är också att blir självständig..så att man 

inte för som alla andra hela tiden..” 

Rigmor berättar hur de delar in barnen i mindre grupper för att det har märkt att tysta och försynta barn 

visar sig mera då samt ”vågar prata”. Hon berättar vidare: 

”där finns en pojke som är väldigt blyg, ah, säger nästan aldrig någonting..när vi sitter allihop i 

samlingen..men när vi har den här lilla gruppen då kan han säga någonting..i varje fall. 

Pedagogernas tankar kring vilka krav de kan 

ställa på barnen 

För att kunna ställa krav på barnen ansåg majoriteten av pedagogerna att man måste känna barnet 

först. Pedagogerna vill anpassa kraven utifrån varje enskilt barn.  

Vera berättar att kraven får växa fram och att man måste vara beredd på att backa undan och anpassa 

kraven på nytt utefter barnets livssituation. Vera och Sara framhåller även att man ska uppmuntra och 

peppa barnen till att prova olika saker vilket leder till ökade krav.  

Ulla anser att man inte får ställa för höga krav medan Lilly tycker att man kan ställa ganska höga krav 

på barnen, till exempel: 

”dels att de lyssnar på varandra..att man försöker ..ja, vad ska man säga, snäll eller…att man är 

omtänksam och har respekt för varandra” 

Lilly framhåller också att gränssättning hänger ihop med de krav man ställer på barnen samt att ju mer 

barnen kan desto mer krav kan man ställa. Hon berättar också att de barn som klarar av mycket själva 

behöver fler utmaningar och flyttas över till de äldre barnen, bland annat för att se och lära av de äldre 

barnen. 
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Miljön 

Det centrala vad gäller miljöns påverkan på barnens självständighet är att den ska vara anpassad till 

deras nivå. Sara lyfter fram att krokar och hyllor i barnens höjd samt foton på barnen där de ska ställa 

sina skor gör att de blir självständiga. De har även bilder på lådorna som berättar vilka leksaker som 

ska ligga där, för att bidra till barnens självständighet.  

Vera vill att det ska vara en tillåtande miljö där pedagogerna inte ska behöva säga stopp hela tiden, 

även om hon också framhåller att allt inte kan vara tillgängligt för barnen i och med säkerhetsriskerna. 

Ettåringarna är de som både Vera och Lotta anser vara den bidragande orsaken till att begränsa 

tillgängligheten. Båda berättar om hur de inte vill ha papper och pysselmaterial framme på grund av att 

ettåringarna bara river kring i allt. 

Liv berättar om att de behöver ha smålegot i ett annat rum så att man kan stänga dörren om sig, just för 

att ettåringen inte ska kunna stoppa lego i munnen. Hon säger också att ettåringen får vara där om man 

har uppsikt och att dörren stängs på grund av säkerhetsskäl. 

Rigmor beskriver att de har stora fönster mellan rummen på förskolan. Hon menar att barnen då kan 

gå iväg och vara självständiga, men att pedagogerna ändå har uppsikt. Det finns även skärmväggar för 

att barnen ska kunna gå undan och vara ifred men att pedagogerna fortfarande ser dem genom 

fönstren.  

Vad gäller utemiljön tycker många att barnen har lättare att vara självständiga där. Dels för att man 

som pedagog inte har lika stor uppsikt över vad barnen gör, enligt Lotta. Rigmor däremot tycker att 

deras gård är för stor vilket leder till att hon känner sig otillräcklig och att det blir en säkerhetsrisk. 

Samtidigt hade hon även sett att barnen som från början knappt vågat gå ut på gården klarar sig 

jättebra nu och klättrar och gungar. Rigmor nämner också att gården har så många möjligheter där 

barnen kan utvecklas. Liv beskriver också hur utemiljön medvetandegör barnen om deras 

begränsningar, till exempel: ”de går inte på högsta klätterställningen..de är inte där..utan väljer den 

som de känner att de klarar av..”. Liv menar på att barnen har god självinsikt och fortsätter: ”..att man 

ska våga lita mer på deras förmåga..” och att man som pedagog lär sig det mer och mer. 

Lilly lyfter även fram pedagogernas plats i miljön, ”vi är ju en stor del av deras liv”.  

Samarbetet med föräldrarna 

Vad gäller pedagogernas samarbete med föräldrarna var det många som tog upp samtalen vid lämning 

och hämtning. Lotta tar upp, ”det där dagliga mötet” då hon som pedagog frågar och samtalar kring 

barnet om det har hänt någonting under dagen eller om det händer någonting hemma. Hon nämner 

även vikten av att ha en god relation till föräldrarna och att hon tror på ett starkare förtroende mellan 

föräldrar och personal om man har ansvarbarn. Vera beskriver hur viktigt det är att ha en ”tajt” kontakt 

i och med att barnen är så små och inte kan berätta så mycket själva. Den här kontakten börjar byggas 

upp redan vid inskolningen, enligt Vera.  

Kontakten mellan föräldrar och personal kan vara allt från några ord i hallen till utvecklingssamtal 

berättar Liv och nämner även att de som pedagoger ofta tar upp barnets starka sidor. Sara nämner 

också hur de berättar om barnets framåtskridanden vid hämtning och lämning och att många föräldrar 

blir överaskade över deras barns framsteg.  
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Siri berättar att de erbjuder att ta in tolk vid barnens utvecklingssamtal för att få bättre kontakt med 

föräldrarna i och med att många föräldrar har annat modersmål än svenska. Rigmor däremot förklarar 

hur de får kämpa med att få till samtal och att det är väldigt dålig uppslutning på föräldramöten och 

dylikt. Men hon lyfter också fram att de har bra kontakt med föräldrarna på morgonen och kvällen. 

Hon tror också att föräldrarna skulle ta kontakt med pedagogerna om det var något som inte fungerade. 

Innan ett barn börjar på förskolan berättar Vera att de har ett enskilt samtal med bara föräldrarna där 

de får berätta om sitt barn, vilket hon tycker är viktigt för deras fortsatta relation. Lilly, Ulla, Sara och 

Vera berättar att föräldrarna får fylla i papper där de beskriver hur deras barn är i vissa situationer. 

Separationer från föräldrarna är återkommande exempel som föräldrarana får svara på. Matsituationer 

och sovrutiner är också viktiga moment för pedagogerna att ha mer kännedom kring. Liv däremot vill 

inte veta så mycket innan barnet börjar, hon anser att barnen är olika beroende på samanhang och hon 

vill därför skapa sig en egen uppfattning av barnet. Siri och Rigmor berättar att de inte får möjlighet 

att veta någonting om barnet innan hon/han börjar och påpekar att det skulle vara bra att få ett samtal 

innan barnet börjar. De berättar att det är så systemet ser ut för tillfället.  

Lotta berättar om matsituationen vid vissa inskolningar då föräldrarna drog ut barnets stol från bordet 

och började mata dem. Lotta skrattade och fortsatte: 

” det lägger jag ner direkt, när föräldrarna inte är här så åker stolen in till bordet och så får de sitta och 

plocka” 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger arbetar med små barns (ett- till treåringars) 

självständighet samt föräldrasamverkan kring självständighet och i diskussionen kommer jag att utgå 

från mina frågeställningar: 

1. Hur beskriver pedagoger arbetet kring självständighet i förskolan med de små barnen? 

2. Hur beskriver pedagoger arbetet kring föräldrasamverkan angående barns självständighet? 

Det mest centrala som uppkommit under min studie är barnens rätt till att vara med och bestämma. 

Detta visar att pedagogerna är måna om barnens agens och tilltro till deras sociala kompetens (James 

& James, 2004). Samtidigt som pedagogerna också tar upp att det finns risker i att låta barnen prova 

allt vilket gör att pedagogerna håller tillbaka barnens självbestämmande. Detta framhåller även 

Qvortrup (James & Prout, 1997/2000) och menar på att vuxna ofta bestämmer över barnen för att de 

vill barnens bästa. Qvortrup nämner också att vuxna riskerar att använda övermakt när det inte alls 

behövs. I förskolan ville ändå pedagogerna att barnen skulle få prova så mycket som möjligt själva 

innan de gick in och hjälpte till. Detta leder till att barnen får makt över sitt eget handlande (Meadows, 

2010). Dencik (1988) menar att barn som klarar sig själva i sådana situationer inte får lika mycket 

uppmärksamhet av pedagogerna. Pedagogerna tog också upp stress som en bidragande orsak till vilket 

begränsade barns självständighet. Johansson (2003) tar upp att forskare och pedagoger just är 

beroende av tid för att se till barnens perspektiv och lära känna dem. Stress påverkar pedagogernas 

välbefinnande och Luvmour (2011) tar upp att föräldrars välbefinnande gagnar barnen i och med att 

föräldrarna kände sig mer närvarande och öppna. 
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Genom att peppa barnen och visa att de är kompetenta så bidrar pedagogerna till att stärka barnens 

självständighet (Slentz & Krogh, 2001). Slentz och Kogh visar att barn som till exempel blivit 

uppmuntrade att klä sig själva uppnår självständighet snabbare än andra barn. Vera, Sara och Siri 

berättar hur de uppmuntrar till att låta barnen prova saker själva. Lilly berättar att hon ger feedback till 

barnen när de kommunicerar med henne vilket bidrar till självbestämmande. Meadows (2010) nämner 

också vikten av feedback för att öka barnens självständighet. Enligt psykoanalytikern Erikson (Slentz 

& Krogh, 2001) bidrar uppmuntran även till en bättre jaguppfattning hos barnet. Genom att 

pedagogerna uppmuntrar barnen till självständighet så uppfyller de bland annat ett av målen som finns 

i förskolans läroplan, nämligen att uppmuntra barnen till självständighet (Skolverket, 2010, s. 9). 

Sara och Vera nämner hur viktigt de tycker det är att låta barnen prova på nya saker samt peppa och 

uppmuntra till detta. Detta i sin tur leder till att barnen får mer erfarenhet vilket James och James 

(2008) beskriver att barn behöver ha för att kunna bli kompetenta. Lilly beskriver vilka krav man kan 

ställa på ett barn, till exempel att lyssna på sina förskolebarn i samlingen, vilket visar på att hon ger 

barnen ansvar som i sin tur leder till kompetenta barn, som en del i barndomssociologin (James & 

James, 2008).  

Meadows (2010) beskriver maktens betydelse för barnens självständighet. Hon menar att barn behöver 

ha makt över sig själva för att må bra samt bli självständiga. Liv berättade om hur hon lät en flicka gå 

in med overallen på vid frukostbordet. Liv lät därmed den här flickan ha makt och bidrog därmed till 

flickans självständighet. Meadows (2010) visar att barnens självständighet även gagnas av ett 

ömsesidigt förhållningssätt mellan barn och vuxna. Vilket Liv visar i denna situation genom att lyssna 

på flickan. I samma situation berättar Liv att hon känner sig rädd för de andra pedagogernas åsikter 

vad gäller flickans makt och agens i den aktuella händelsen. Tisdall och Punch (2012) hävdar att barn 

är utövare av agens, vilket beskiver barns egenskaper som social aktör i samhället och deras rätt att 

framföra sina åsikter. De menar även att vuxna är utövare av agens, vilket ofta glöms bort. Barns och 

vuxnas självständighet är sammankopplade och alla är vi på väg att bli utövare av agens (Tisdall & 

Punch, 2012). Liv visar att hon är en självständig person som även låter barnet visa sin självständighet 

men att det ändå fungerar ihop. Hennes rädsla inför arbetskollegornas åsikter visar att hon vill vara en 

del i den sociala kontexten och att hon inte vill hamna utanför. Liv nämner att man måste vara modig 

som vuxen och låta barn vara med och bestämma. James och James (2004) nämner att barnen är 

sociala aktörer som ska få ge uttryck för sina egna viljor och känslor. Även Engdahl (2007) visar att 

barnen är aktörer i sociala sammanhang och påverkar sitt och andras liv med sina val och åsikter. Vera 

anser att man ska ta ner bestämmandet till barnens nivå. James och James (2008) ser detta som att man 

underskattar barnens förmåga vilket i sin tur kan leda till brister i barnens kompetens. Detta visar att 

Vera ser barnen som irrationella och på väg att bli vuxna samt att vuxna vet bäst. Tisdall och Punch 

(2012) samt Johansson (2003) beskriver att vuxna ofta ser barn på det här sättet. Johansson (2003) 

beskriver att man ska se barnet som en rationell individ som man respekterar och lyssnar på när 

han/hon kommer med förslag och idéer samt samtalar med om varför vissa saker inte går att 

genomföra, så att det ändå bidrar till barnets kompetens. Detta framhåller även Arnér (2011). Engdahl 

(2011) nämner också att det ofta blir missförstånd mellan barn och vuxna och hon menar på att det går 

att undvika genom att lyssna på barnen, samtala, fråga och förklara innan man till exempel avbryter ett 

barn. 

Lilly nämner också att barnen har flera olika sätt att kommunicera så som kroppsspråk och mimik 

vilket Engdahl (2011) anser vara viktigt att ta hänsyn till för att kunna förstå och kommunicera med 

barnen.  
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Liv menar på att man ska lita mer på barnens förmåga, hon nämner bland annat att barn ofta känner 

sina egna begränsningar. Hon nämner också att man lär sig mycket av barnen. Detta visar på att Liv är 

medveten om barnets förmåga och kompetens vilket James och James (2004) anser vara viktigt i 

barndomssociologin. James och James (2008) påpekar att vuxna ofta underskattar barns kompetens. 

De övriga pedagogernas tankar kring barnets självständighet och arbetet kring detta visar på att de tror 

på barnet och dess kompetenser. Liv visar också att hon ser barnen som en social aktör som påverkar 

sin omgivning vilket också är en viktig del i barndomssociologin (James & James, 2004).   

Meadows tar även upp att barnen behöver en säker miljö för att kunna vara självständiga, vilket även 

pedagogen Sara framhåller. Sara anser även att en miljö i barnens höjd bidrar till barns självständighet. 

Liv, Vera och Lotta nämner att barnens miljö ofta ser ut som den gör i och med säkerhetsåtaganden. 

Liv berättar att de har smålegot instängt på grund av säkerheten medan Vera och Lotta nämner att de 

inte kan ha papper och pennor framme för att ettåringarna bara river i kring det. Dencik (1988) menar 

att förskolan hade till uppgift att forma normaliserade barn och detta gjordes snarare i syfte att 

underlätta för pedagogerna än för barns säkerhet. Vera och Lottas antydningar om att ”ettåringarna” 

bara river runt allt visar att de tror att alla ettåringar beter sig på samma sätt. James och James (2008) 

påpekar däremot att barns kompetens inte hör ihop med ålder utan att alla ettåringar kan olika mycket 

beroende på sina erfarenheter. Engdahl (2007) beskriver istället ettåringarna som rationella individer 

med många tankar och viljor där man som vuxen måste vara lyhörd och uppmärksamma deras inviter 

och olika språk. 

Vera nämner hur hon vill ha en tillåtande miljö där man inte behöver säga ”nej” hela tiden. Erikson 

(Slentz & Korgh, 2001) beskriver hur barn kan känna skam över viljan att vara självständig i och med 

många restriktioner i dess omgivning.  

Lilly nämner även att de som pedagoger är en del av barnens miljö. Utifrån vad både Slentz och Krogh 

(2001) och Meadows (2010) har påvisat om uppmuntrandets positiva effekter så blir pedagogernas ord 

och handling också en del i barnens miljö. Sommer (1997) beskriver också vikten av att låta barnen få 

vara del av en miljö utanför sin familj där det inte är lika känsloladdat. Barnen behöver sina föräldrars 

engagemang och uppmuntran men de behöver också få vara med människor som inte är lika 

uppmuntrande för att kunna utveckla sina egna tankar och viljor, enligt Bronfenbrenner (I Sommer, 

1997).  

Rigmor berättar hur de delar in barnen i mindre grupper för att lättare se barnen. Hon nämner då en 

pojke som vågar prata mer vid dessa tillfällen. Subbotsky (1993) talar bland annat om föräldrarnas 

påverkan på barnens självkänsla. Det framkommer att auktoritära föräldrar som bestämmer mycket 

över barnet utan att lyssna bidrar till en försämrad självkänsla. Pojkens osäkerhet i större grupper kan 

ha en koppling till föräldrarnas uppfostran och det är härligt att pedagogen har uppmärksammat detta 

och vill hjälpa honom när han är på förskolan.  

Enligt Sara härmar barnen oss vuxna vilket även framhålls av Slentz och Krogh (2001) och Subbotsky 

(1993). Slentz och Krogh (2001) visar att barnens imitation av vuxna leder till självständighet. 

Subottsky (1993) visar att barnen även imiterar vuxna som de inte känner. Sara nämner också att hon 

låter barnen breda smör på sina smörgåsar själv även om det kommer smör på bordet, hon berättar att 

barnen får träna sin motorik. Sandberg (2006) nämner att om barnen har bra finmotorik så gynnar det 

deras självständighet och självomvårdnad. Sara talar även om att hon vill att barnen ska vara 

oberoende av vuxna. James och James (2004) menar att barn som är beroende av vuxna är maktlösa. 

Samtliga pedagoger visar att de på olika sätt bidrar till att utveckla barnens självständighet, vilket 

överensstämmer med förskolans läroplan (Skolverket, 2010) strävansmål: att varje barn utvecklar sin 
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självständighet. Enligt Arnér (2011) är det svårt för förskolan att bryta gamla mönster vad gäller barns 

inflytande vilket jag sett väldigt lite av i min studie, trots att medelåldern hos pedagogerna är ca 45 år. 

Vad gäller förskolans samarbete med föräldrarna så nämner många av pedagogerna att det gynnas av 

en god kontakt de emellan, vilket även Sandberg och Vuorinen (2008) framhåller. Rigmor berättar 

däremot om att de har väldigt dålig uppslutning från föräldrar vid olika möten och ber om tips på hur 

de ska få föräldrars engagemang. Enligt Rutowski-Barr (2003) påverkas barnen negativt av detta 

genom att prestera sämre i skolan än barn till engagerade föräldrar. Enligt Sandberg och Vuorinen 

(2008) gynnas föräldraengagemanget av att förskolepersonalen har flera olika sätt att samarbeta. Dels 

genom drop-in, föräldramöten samt föräldrarådet. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) så ska 

förskolan ha ett samarbete med föräldrarna och Rigmor visar på att hon vill ha hjälp med att få detta 

att fungera. Gars (2002) påstår att barn vars föräldrar är engagerade i förskolan presterar bättre i skolan 

på senare år. Rigmors vilja att få ett gott samarbete med föräldrarna kommer att gynna barnen på 

hennes förskola.   

Gars (2002) nämner att samtalen mellan pedagoger och föräldrar ofta fokuserar på de problem som 

finns hos barnet i och med att förskolan varit till för att framställa goda medborgare. Detta framkom 

inte under några av intervjuerna. Både Liv och Sara nämner att de fokuserar kring barnets starka sidor 

och vad barnet nyligen har lärt sig.  

När ett barn börjar på förskolan har några av pedagogerna ett samtal med föräldrarna innan själva 

inskolningen. Vid det här samtalet frågar pedagogerna gärna om barnets sov- och matrutiner, vilket de 

även tar upp vid återkopplande samtal. Dencik (1988) visar i sin studie att detta är det viktigaste för 

föräldrarna att höra om vid samtalen. Sandberg och Vuorinen (2008) nämner också dessa situationer 

som viktiga samtalsämnen vid hämtning samt barnets välbefinnande. Lotta berättar om det dagliga 

mötet och hur viktigt det är att få information om hur familjesituationen ser ut för dagen. Sandberg och 

Vuorinen framhåller också att de dagliga mötena mellan pedagoger och föräldrar är viktiga när barnen 

är mellan ett och tre år. 

Spegman och Houck (2005) har i sin studie angående barn och mödrars matsituationer sett att dessa är 

av största vikt vad gäller barnets sociala kompetenser. Lotta berättade om hur många föräldrar drar ut 

barnet från bordet och börjar mata honom/henne. Spegman och Houck menar också på att 

matsituationerna ofta blir förhandlingar mellan barnets självständighet och moders vilja. Denna 

situation visar också på föräldrarnas auktoritära förhållningssätt till barnet, vilket leder till brister i 

barnets sociala kompetenser, enligt Subbotsky (1993). I detta fall går Lotta emot barnens föräldrar, 

även om de inte sagt till pedagogerna att de ska mata deras barn. Lotta ser barnen som kompetenta i 

sitt handlande och tror på barnets förmåga och låter de prova själva, vilket Keller och Goldberg (2004) 

framhåller. Barn som ska kunna utveckla sin självständighet måste ha människor omkring sig som tror 

på de (Keller & Goldberg, 2004). Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska pedagogerna 

utveckla deras självständighet samtidigt som de ska ha ett samarbete och dialog med föräldrarna.  

Sammanfattande diskussion 

Denna studie har visat på hur pedagoger på olika sätt arbetar med barns självständighet i förskolan 

samt hur deras samverkan ser ut med föräldrarna. 
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Barnens egen vilja och rätt att bestämma tycker jag ligger i fokus vad gäller de åtta pedagogernas 

arbete. Pedagogerna har också viljan att barnen ska få prova på olika saker samt klara sig själva, vilket 

överensstämmer med förskolans läroplan (Skolverket, 2010) då ett strävansmål är att utveckla barnens 

självständighet. Det finns dock två återkommande orsaker som gör att pedagogerna inte låter barnen 

vara självständiga fullt ut och det är, säkerhetsrisker och stress. En säker miljö framhåller Meadows 

(2010) och Slentz och Krogh (2001) som viktigt i barnens väg till att bli självständiga individer.  

Uppmuntran och peppning är också en central del i intervjuerna och litteraturen. Barn behöver bli 

uppmuntrade för att kunna bli självständiga samt utveckla en god jaguppfattning, enligt Slentz & 

Krogh, 2001. Detta stämmer även överens med förskolans läroplan (Skolverket 2010) som uppmanar 

pedagogerna att uppmuntra barnen till självständighet.  

Ur ett barndomssociologiskt perspektiv är det svårt att se hur pedagogerna låter barnen vara med och 

bestämma och förändra i sin förskoleverksamhet, vilket är en del i barndomssociologin, att just låta 

barnens tankar och vilja påverka (James & James, 2008). Pedagogerna är ändå överens om att barnen 

har rätt att bestämma samt ha åsikter även om det inte påverkar verksamheten i stort. Två pedagoger 

tar upp ettåringarna som en grupp för sig och beskriver dem som irrationella i sitt handlande, vilket 

Engdahl (2007) inte håller med om. Barn ger uttryck för sina åsikter och tankar genom olika 

kroppsspråk och de vuxna behöver ta sig tid till att analysera deras språk, enligt Engdahl.  

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska förskolan samarbeta med föräldrarna på olika sätt 

vilket även Sandberg och Vuorinen (2008) framhåller i sin forskning. Pedagogerna i min studie 

förklarar hur de på olika sätt samarbetar med föräldrar genom inskrivningssamtal, utvecklingssamtal 

och föräldramöten. Vissa pedagoger nämner också vilken dålig uppslutning det är på föräldramöten 

och vill ha tips och råd på hur det kan förbättras.  

Pedagogerna är annars väldigt måna om att det ska vara en god relation mellan föräldrarna och 

förskolan. Sandberg och Vuorinen (2008) menar på att om relationen är bra mellan förskolan och 

föräldrarna så blir det en positiv påverkan på barnen.  

Metoddiskussion 

Vid min litteraturgenomgång vad gäller tidigare forskning så har jag upptäckt att det mesta handlar om 

barnens självständighet vad gäller omvårdnad om sig själv och föräldrars påverkan på barnens 

utveckling av självständighet. Litteratur angående barns åsikter om förskolan och deras påverkan på 

sin förskoleverksamhet vad gäller deras självständighet har varit svår att hitta.  

Tanken var från början att jag skulle intervjua utbildade förskollärare för att det är de som har det 

pedagogiska ansvaret på förskolan men i och med att det var svårt att få kontakt med förskollärare så 

intervjuade jag en lärare och en barnskötare istället. På en förskola arbetar man i ett arbetslag vilket 

gjorde att jag accepterade även andra pedagogiska utbildningar på mina informanter. 

Vad gäller min andra frågeställning: Hur beskriver pedagoger arbetet kring föräldrasamverkan 

angående barns självständighet, så skulle mina intervjufrågor sett annorlunda ut. Intervjufrågorna 

skulle ha varit mer riktade mot min frågeställning. Detta blir tydligt i mitt resultat då pedagogerna 

svarar som att jag vill höra om föräldrasamverkan i allmänhet, vilket inte var fallet.   
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Egna reflektioner och framtida 

forskning 

I min studie blev jag förvånad över att pedagogerna snarare tänker på barns delaktighet än 

självständighet. Jag saknar agens och kompetens vad gäller pedagogernas arbete kring barns 

självständighet. Jag tycker mig se viktiga kopplingar mellan dessa begrepp och självständighet. 

Jag arbetar själv på förskola och denna studie har fått mig att tänka mycket på det som Meadows lyfter 

fram, att förskolan berikar barns barndom (I Engdahl, 2011). Detta får mig att fundera över mitt eget 

arbetssätt och att jag som pedagog är med och formar barnen. Jag vill berika barnens barndom men jag 

är rädd att inte alltid göra det rätta.  

Denna studie har fått mig att börja fundera över många olika faktorer som påverkar pedagogernas 

handlande i förskolan, bland annat: 

Stressen, hur ska man komma ifrån den? Vart tar tiden vägen? Vad behövs för att kunna se alla barn 

och låta de bli självständiga individer?  

Denna studie har fått mig att även vilja göra observationer i förskolorna för att se hur pedagogernas 

arbete ser ut i praktiken. Jag tycker det vore intressant att se och jämföra ord och handling. Det skulle 

även vara intressant att höra föräldrarnas tankar kring sitt barns självständighet samt hur de ser på 

samarbetet kring detta på förskolan. Jag har även börjat fundera kring varför pedagogerna arbetar mot 

att barn ska bli självständiga. Denna studie har som sagt väckt mycket tankar och funderingar och vi 

får väl se vad framtiden bär med sig. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

 
* Vill du beskriva barns självständighet? I vilka moment kan ett barn som 

är mellan 1-3 år vara självständigt?  
* Hur arbetar ni kring detta på förskolan?  
* Har ni moment under dagen där ni tänker på detta extra mycket?  
 
* Vilka krav kan man ställa på ett litet barn som är mellan 1-3 år? 
* Förklara hur ni anpassar kraven på barnen? 
 
* Berätta hur miljön möjliggör för att det lilla barnet ska kunna bli 

självständigt?  
* Hur begränsar miljön barnets självständighet? 
* Finns det moment i er dag där det är lättare att tänka kring barns 

självständighet?  
* Finns det moment där det är svårare att tänka kring barns 

självständighet? 
 
* Berätta hur ert samarbete ser ut med föräldrarna?  
* Vad frågar ni efter på inskrivningen?  
* Vad vill ni veta innan ett barn börjar hos er? 
* Berätta hur ni återkopplar till föräldrarna? Uppföljningssamtal, 

utvecklingssamtal? 
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Bilaga 2. 

Information om studie 
gällande barns 
självständighet 

Du tillfrågas härmed om deltagande i 
denna undersökning. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar kring små barns 

självständighet samt med föräldrasamverkan.  
Studien har sitt fokus på barn mellan ett till tre år och hur pedagoger i förskolan arbetar kring deras 

självständighet. Studien tar även upp föräldrarnas samverkan med förskolan kring detta ämne. 
Arbetet kring barnets självständighet kan se olika ut och komma till uttryck på olika sätt och jag vill 

uppmärksamma detta ämne, vilket gör dig till en viktig del i denna studie. 
Studien omfattar åtta pedagoger som arbetar med barn mellan ett och tre år. Jag har vänt mig till åtta 

olika förskolor för att få en bredare insyn på hur man arbetar kring barns självständighet. Jag vill 

intervjua dig som är utbildad förkollärare pga. att du har det pedagogiska ansvaret för barnen.  
Under ett intervjutillfälle som varar ca 30 min vill jag ställa frågor kring det berörda ämnet. För att 

underlätta min bearbetning av materialet vill jag använda mig av ljudinspelning.  
Det underlag som jag får under intervjun kommer bara att användas till denna studie och du 

och din förskola är anonyma. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Materialet kommer att förvaras på 

ett säkert sätt. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Barn- och 

ungdomsvetenskap institutionen på Stockholms universitet. 
 
Jag ser framemot att träffa dig. 
Vänliga hälsningar 
___________________________ 
Mirjam Näslund, 0704 - 14 86 10          Handledare: Anna Westberg Broström: 08-1207 6215 

mirjam_naeslund@yahoo.se                               anna.westberg.brostrom@buv.su.se 
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