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Syftet med vår studie är att undersöka hur 14 femåringar uttrycker hur det är att vara vuxen. Vi har 

använt oss av en fenomenografisk ansats med kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Inter-

vjufrågorna har varit öppna och kompletterats med följdfrågor. De kategorier som visade sig vid 

analysen var kroppsliga skillnader, brist på vuxnas lyhördhet, bestämmande, trygghet och barn och 

vuxna som åtskilda. Resultatet visar att enligt barnens beskrivningar är det vuxna som bestämmer. 

Leken är en aktivitet där barn får bestämma och som de beskriver att de har kunskap om. Att 

spela dataspel är också en sysselsättning som barnen anser att de har insikt i. Vidare gav barnen 

uttryck för att vuxna inte har tid att lyssna på det barnen säger. Barnen beskriver trygghet med att 

vuxna hjälper barnen genom att ge dem redskap så att de kan ta hand om sig själva. Vår slutsats 

utifrån resultatet är att barn uppfattar vuxna som bestämmande och skilda från barnen, samt att 

vuxna inger barn trygghet. 
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1 Inledning 

Läroplanen för förskolan lägger tonvikten på att ”varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfatt-

ningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5). Detta över-

ensstämmer även med Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2010) som menar att det är av bety-

delse att läraren visar intresse för barns erfarenheter och uppfattningar. När barn upplever att de blir lyss-

nade på och får sätta ord på sina tankar, kan de utveckla sin förståelse av omvärlden (a.a).  

I vår studie har vi intresserat oss för hur barn uttrycker hur det är att vuxen. I forskningssammanhang är 

barns eget perspektiv inte frekvent förekommande och därför vill vi i vårt arbete lyfta fram barns beskriv-

ningar. Genom den litteratur vi läst har vi fått insikt i betydelsen av att tillvarata barns egna uttryck och 

tolkningar.  Hur kan vi som förskollärare få syn på och få ökade kunskaper om hur barn utvecklar sina 

uppfattningar och skilda synsätt? Genom studien vill vi få en bättre inblick i hur barn föreställer sig och 

uppfattar hur det är att vara vuxen. I arbetet används begreppet lärare, vilket innefattar lärare i förskola 

och skola.  

Det är, enligt Arnér och Tellgren (2006), av vikt att vuxna reflekterar över sitt förhållningssätt för att de 

ska kunna möta barn med respekt och tillit. Läroplanen för förskolan lyfter fram att ”Arbetslaget ska ta 

vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan” (Utbild-

ningsdepartementet, 2010, s. 11). Emilson (2003) belyser lärarens genuina engagemang som en förutsätt-

ning för att förstå och sätta sig in i barns livsvärld. En fråga vi ställer oss är hur vi ska planera och arran-

gera verksamheten för att bättre kunna utgå från barns perspektiv och därmed ge förutsättningar för en 

meningsfull och rolig miljö. Genom studien hoppas vi synliggöra och upptäcka barns tänkesätt så att barns 

intentioner ska komma i fokus i den pedagogiska verksamheten.  
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2 Litteraturgenomgång 

Nedan kommer vi att presentera aktuell forskning kring områdena barns perspektiv, barns perspektiv på 

vuxna, barns lärande, barns erfarenheter samt vuxnas lyhördhet. Fokus har lagts på barns perspektiv och 

uppfattningar, då detta är ett område som vi vill belysa.  

2.1 Barns perspektiv 

Jean Piaget (1976) belyser barns olika sätt att tänka. Det antagande, att barn tänker på andra sätt än vad 

vuxna gör, har även kommit andra pedagoger runt om i världen tillkänna. Piaget har, till skillnad från de 

flesta barnpsykologer före honom, aldrig försökt ta reda på vad barn inte kan i jämförelse med vad vuxna 

kan. Författaren ville istället beskriva vad barn kunde göra och vad de faktiskt gjorde. Vidare menar Piaget 

att barns sätt att tala är socialt och kommunikativt till ursprung och mening.  Piagets forskning om barns 

tänkande har varit betydelsefull i pedagogiska sammanhang (Piaget, 1976).   

Forskning har traditionsenligt utgått från vuxnas perspektiv och uttalanden (Kyronlampi-Kylmanen & 

Maatta, 2011). Betydelsen av barns egna uppfattningar har därmed inte varit i centrum. Emellertid har det 

på senare tid skett en ökning av studier kring barn och barns egna uttalanden (a.a). Läroplanen för försko-

lan säger att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 12). 

Halldén (2003) nämner barns perspektiv som ett synsätt där barns kultur är i fokus. Även Johansson 

(2003) beskriver barns perspektiv som de erfarenheter, uppfattningar och meningar barnet skapar och er-

far.). Vidare menar författaren att individen är en del av världen och individen skapar egna unika erfaren-

heter och uppfattningar om den. Emellertid går det inte heller att skapa en total förståelse för barns per-

spektiv och uppfattningar, då dessa kan ses som multipla och komplicerade. För att få inblick i barns för-

klaringar är det viktigt att inneha ett öppet synsätt för det komplexa i de sammanhang som ämnas stude-

ras.  Författaren betonar särskilt vikten av att visa känslighet och aktning inför det barnen kommunicerar 

och det sätt de agerar på, i strävandet efter att förstå barns perspektiv. (a.a). Utifrån sina intentioner och 

sitt kulturskapande, ordnar individen mening i sin livsvärld (Løkken & Søbstad, 1995). Pramling (1994) 

menar att kultur, utveckling och lärande kan ses som skilda utgångspunkter, men dessa aspekter samord-

nas i individens sätt att förhålla sig till sin omvärld.  ”Barns skapande av mening bär med sig kulturen, samhället 

och de psykologiska aspekterna” (Pramling, 1994, s. 191).  

Enligt Sommer (2003) är det svårt att erhålla barns egentliga perspektiv på sin livsvärld. Därför är det vik-

tigt att som vuxen försöka tolka det barnet ger uttryck för och det barnet vill förmedla, utifrån dess egna 

förutsättningar (Pramling Samuelsson et al., 2010). Genom att visa genuint intresse för barns tankar och 

uppfattningar, kan läraren ställa relevanta frågor som åsyftar och bekräftar det intresse och engagemang 

barn speglar (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 2007). Barns intresse och intentioner sker direkt i 

nuet, medan vuxnas föresatser sker på längre sikt (Pramling Samuelsson et al., 2010).   
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Arnér och Tellgren (2006) ger en beskrivning av barns perspektiv och barnperspektiv. I sin studie har för-

fattarna använt sig av barns beskrivningar av vuxna för att på så sätt erhålla barns eget synsätt.  

Även Pramling Samuelsson och Johansson (2003) klarlägger de båda begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv. Barns synsätt i fokus i förskolans och skolans verksamhet innebär ett erkännande och intresse 

för barns tidigare erfarenheter och föresatser så att barn kan skapa mening i sin tillvaro. Det ges en ”tillba-

kablick över barns delaktighet i förskolans praktik, i vilket barns perspektiv blir en nödvändig komponent” 

(Pramling Samuelsson & Johansson, 2003, s. 3).  

Enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) är barns upplevelser och uppfattningar om värl-

den runt omkring beroende av skilda villkor och utgångspunkter i barns erfarenhetsvärld De erfarenheter 

barnet själv har och utgår ifrån, inverkar sedan på hur barnet ställer frågor.  De svar och upptäckter barnet 

erhåller, medför en utveckling till ett medvetet lärande och genom detta stärks även barnets självtillit. Bar-

net får på så sätt nya kunskaper och erfarenheter, vilka medför en utveckling av nya färdigheter (a.a). Barn 

kan emellertid, menar Qvarsell (2003), ge uttryck åt sina tolkningar av andra barn, vuxna eller saker i deras 

omgivning.     

2.2 Barns perspektiv på vuxna 

Oliveira-Formosinho (2009) skildrar hur barn beskriver sina föräldrars och familjemedlemmars arbeten. 

Författaren menar att flertalet av barnen i studien visade stor nyfikenhet inför föräldrarnas arbetsplatser. 

De barn som besökte sina föräldrars arbeten, uppfattade dessa besök som roliga och intressanta (a.a).   

I sin studie skildrar Arnér och Tellgren (2006) barns beskrivningar av vuxna utifrån de vuxna de känner i 

sin omgivning. Barnen berättar om vuxna och menar då enskilda individer (a.a). Genom samverkan med 

världen runtomkring erhåller barnet nya lärdomar och kunskaper (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Ols-

son, 2007). Varje barns tidigare specifika erfarenheter gör att de förstår och uppfattar ting och händelser 

på olika sätt. Barns olika erfarenheter och lärdomar medför varierande sätt att upptäcka och uppleva ting 

(Pramling Samuelsson et al., 2010). Bjerke (2009) beskriver i sin artikel hur barn och ungdomar upplever 

att de blir behandlade och lyssnade på av föräldrar och lärare. Författaren menar att barn tycker att det är 

viktigare att de blir respektfullt behandlade och att de får bekräftelse från sina föräldrar, än att de ses som 

självständiga individer (a.a). Halldén (2003) redogör i sin artikel för barns berättelser och skildringar av 

sina framtida familjer. I dessa berättelser framställer barnen sig som en vuxen individ, så som de själva 

uppfattar det. Författarens analys av berättelserna visar att barnen intar rollen som vuxen, men utgår från 

barns synsätt och erfarenheter i den familj de beskrivit.  I sina författarskap får barnen möjlighet att prova 

och utmana olika sätt att vara på som vuxen, men även olika sätt att vara på som barn (a.a). De deltagande 

barnen, i en studie av Arnér och Tellgren (2006), gav uttryck för att de önskade mer tid till lek i förskole-

klassen. Barnen poängterade att vuxna ska vara snälla och ägna sig åt barnen, samt ge barn och vuxna mer 

tid tillsammans. 
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Lärarens planering av ordnade aktiviteter medför att leken inte tillskrivs den meningsfulla och centrala 

sysselsättning som barnen önskade. Barn uppfattar däremot att de inte tidsmässigt kan bestämma över 

leken, då det är lärarens uppgift att besluta om hur länge den fria leken får pågå (Arnér & Tellgren, 2006). 

Yngre barn i förskolan upplever leken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007), som tillhörande försko-

lans verksamhet, medan lärande tillhör verksamheten i skolan.  Även Emilson (2003) skildrar att förskolan 

är en miljö där läraren kan möta barnen i leken och dela deras upplevelser. Vidare skildrar Arnér och Tell-

gren (2006) att barnen i deras studie önskade att de fick bestämma över sitt godisätande.  När de tillfråga-

des om vad de skulle kunna få bestämma över, hade de flesta barn ingen tanke om det. Att vuxna innehar 

makt, är något barn är medvetna om. Författarna menar att barn som inte får bestämma så ofta, inte heller 

ser möjligheten till bestämmande, medan däremot de barn som får bestämma i vissa situationer, önskar få 

bestämma mer. Forskning om barns utveckling utgår från den vuxnes syn på barn men, enligt författarna, 

borde barns egna idéer och betraktelsesätt vara i fokus för en ökad förståelse av barns uppfattningar om 

vuxna. Genom samtal och dialog mellan barn och vuxna produceras ökade kunskaper om barns uppfatt-

ningar (a.a). I Oliveira-Formosinhos (2009) studie visar barnen engagemang och nyfikenhet inför sina för-

äldrars fritidsintressen och arbeten. Barnen ger uttryck för att de finner glädje och mening, då föräldrarna 

hittar på aktiviteter tillsammans med dem (a.a).  

2.3 Barns lärande 

Bjerke (2009) poängterar att det är främjande för barnen om föräldrarna har ett tillåtande och demokra-

tiskt förhållningssätt, vilket även medför att barnen känner tillhörighet i det sociala sammanhang som fa-

miljen utgör. Vidare ger barnen uttryck för den ömsesidiga respekten inom familjen och barnen försöker 

dessutom sätta sig in i sina föräldrars situation. Barnen beskriver att de vill ses som delaktiga vad gäller 

beslutsfattande inom familjen. Enligt barnen innebär detta en rättvis handling (a.a).  

I Pramlings (1994) studie visar barnen att de har kunskap om olika arbeten, men de har inte vetskap om 

sina föräldrars yrken. Barnen inser vikten av utbildning för att erhålla ett yrke. De är medvetna om att de 

behöver hjälp och stöd av vuxna för att klara av färdigheter, samtidigt som det krävs eget engagemang och 

övning. Författaren lyfter fram barns kunskaper och lärdomar genom att påpeka vikten av att lärarna 

skapar medvetenhet inför att de lär i samspel med barnen, vilket kan utvecklas till ett livslångt lärande 

(a.a). Detta synsätt överensstämmer med Arnér och Tellgren (2006) som i sin studie skildrar att både barn 

och vuxna behöver nya och ökade möjligheter till dialog, för att på så sätt kunna upptäcka fler aspekter 

och nya perspektiv i tillvaron. Författarna beskriver att barnen gav uttryck för att det är de vuxna som be-

stämmer.  Vidare godkände barnen vuxnas rätt att bestämma. Barnen uppfattar att de kan ansvara för mer 

än de tillåts, men har svårt att uttrycka vad det skulle kunna vara. Lärare behöver ökade kunskaper om 

barn och barns eget perspektiv, för att kunna garantera barns inflytande och delaktighet (a.a). 
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Enligt Säljö (2005) är kunskap något som inte enbart kan begränsas till skolans värld. Författaren framhål-

ler ett sociokulturellt perspektiv och menar att varje händelse som sker i samspel leder till kunskapsbyg-

gande oavsett miljö. Lärande sker i mötet människor emellan, samtidigt som den vardagliga kommunikat-

ionen har betydelse för kunskapsutveckling och återkoppling (a.a). Även Løkken & Søbstad (1995) skildrar 

lärande och utveckling med att det sker i en social kontext. En avgörande faktor för att skapa förståelse 

om barn, är att se den kontext och de relationer barn och vuxna samspelar i (a.a). Liedman (2002) skriver 

också om hur kunskap utvecklas, kunskap som ”det livslånga lärandet.” En människas samlade kunskaper 

och lärdomar är grundläggande för hennes sätt att leva, göra val och handla. Den förnyelse av kunskap 

som författaren skriver om, är viktig. Samhället förändras och därmed sker även en förändring av lärande 

och kunskap. Att vidareutvecklas, undersöka, söka nya frågor och utmaningar medför kunskapsutveckling. 

Lärande sker i möten med andra individers kunskaper och erfarenheter.  Genom kommunikation utveck-

las tankar och nyfikenhet, vilket leder till sökandet efter nya utflykter och möjligheter i ”det livs långa lä-

randet” (a.a). Pramling Samuelsson et al. (2010) beskriver att vuxna kan ha svårigheter att se barnet ur 

barnets perspektiv. Barns perspektiv blir synligt då läraren medvetet använder sig av ett synsätt med barn-

perspektiv i centrum, där leken kan synliggöra barns perspektiv och uppfattningar. I leken får barn planera 

och agera utifrån eget initiativ och syfte, och leken blir kunskapsbyggande och meningsskapande (a.a). 

Med hjälp av fantasi och konstruktiva aktiviteter blir leken till uppbyggande av kunskap (Williams, 2006).  

De flesta barn lär någon gång ut något till en kamrat och agerar således lärare.  Leken är en aktivitet där 

barn gärna skapar nya kunskaper tillsammans med andra barn (a.a). Detta överensstämmer även med läro-

planen som menar att leken har betydelse för barns erövrande av kunskap. I den pedagogiska verksamhet-

en ska man utgå från barns erfarenheter och intressen för att stimulera och utmana i sökandet efter kun-

skap (Utbildningsdepartementet, 2010).  

2.4 Barns erfarenheter 

Pramling (1994) skriver att individen inte kan vara helt säker på att hon eller han har förstått hur något ser 

ut ur någon annans perspektiv. Författaren framhåller däremot betydelsen av att lyfta fram den andres 

erfarenheter och sätta dem i förhållande till andra sätt att tänka och uppfatta sin omvärld. Pramling Samu-

elsson et al. (2010) belyser barns rätt att delge sina uppfattningar och funderingar utifrån deras tidigare 

erfarenheter. Författarna menar att lärarens uppgift blir att stödja och främja barn i deras lärande, ett lä-

rande som ska utvecklas efter läroplanens mål, men där läraren även ska främja barn till reflektion och sätt 

att uttrycka sig på. Enligt Arnér och Tellgren (2006) har barn ett förgivettagande synsätt på sin upplevda 

värld. Dialogen mellan barn och vuxna blir viktig och meningsfull för närmandet av barns perspektiv och 

uppfattningar. Barn som möts med respekt och får gehör för sina upplevelser, utvecklar tidigt empati, för-

ståelse och jagmedvetande (a.a ). Barn har olika erfarenheter och med barns olika sätt att uppleva och 

tänka i åtanke, är inget synsätt rätt eller fel (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Detta överens-

stämmer med läroplanen som beskriver att ”Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och 

åsikter respekteras” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 12).  
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2.5 Vuxnas lyhördhet 

I en undersökning av den pedagogiska verksamheten, beskriver Johansson (2003) de sammanhang där 

barn och vuxna ingår och samspelar i. Författaren skildrar den atmosfär i förskolans verksamhet som 

präglas av samspel. Denna atmosfär karaktäriseras av öppenhet och närvaro inför barnet och dess tillvaro. 

I en miljö präglad av samspel, visar läraren engagemang och genuint intresse för barnets uppfattningar och 

upplevelser. Vidare beskriver författaren samspelet mellan vuxna och barn, där utbytet av erfarenheter och 

upplevelser skapar meningsfulla möten mellan barns och vuxnas livsmiljöer. I några av de arbetslag som 

studerats, har lärarna ett reflekterande arbetssätt, där de stöttar och uppmuntrar barnen till reflektion. Ge-

nom att de yngre barnen stimuleras till självreflektion, kan de skapa en förståelse för skilda fenomen i 

världen runtomkring (a.a). 

Enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) utmärks professionaliteten inom läraryrket av ett 

synsätt där barns utveckling och producerande av kunskap ska integreras med lärarens egen syn på lä-

rande. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) påtalar barns perspektiv där läraren, utifrån sina fär-

digheter och kunskaper om denna aspekt, har bättre möjligheter att skapa miljö för lärande då barns erfa-

renheter tas tillvara. Att arbeta med barns perspektiv i centrum är, enligt Pramling Samuelsson et al. 

(2010), lärarens ansvar. Vidare framhåller författarna lärarens öppenhet och lyhördhet, då hon eller han 

vill få ökade kunskaper om hur barn tänker, uppfattar och lär (a.a). Enligt Arnér och Tellgren (2006) inne-

bär begreppet barnperspektiv att vuxna ser barnet ur dess eget perspektiv och att barnet är i den vuxnes 

medvetenhet. Makt är något barn tillskriver vuxnas privilegier (a.a). Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) framhåller emellertid att i ett öppet och utforskande samspel kan barn erhålla kontroll.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) ger en beskrivning och förklaring till begreppet barncentrering. 

Enligt författarna innebär begreppet att barns medverkan och delaktighet ska ges större utrymme i försko-

lans och skolans värld. Små barn är olika vuxna, vilket innebär att vuxna bör reflektera över barns skilda 

villkor och förutsättningar, om vuxna vill stödja och influera barnen. Barncentrering blir även ett perspek-

tiv att ta hänsyn till genom att medvetandegöra barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska verk-

samheten (a.a). Enligt Pramling Samuelsson et al. (2010) ses barncentrering som lärarens tillvaratagande av 

barns utforskande och handlingskraft i verksamheterna. Läraren tar således tillvara barns initiativ i plane-

ring och organisation av verksamheten (a.a).  

Läroplanen understryker att ”förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt 

och verksamhetens innehåll” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 12). Att se saker ur ett barns synvinkel, 

är något vuxna inom förskolan och skolan lyfter upp mer idag än som tidigare varit fallet (Arnér & Tell-

gren, 2006). Det uttrycks ofta att den vuxne utgår från ett barnperspektiv i tolkning av barns upplevelser. 

Det är oftast den vuxne som tolkar barnet utifrån sin egen synvinkel och även om barnet sätts i fokus är 

det den vuxnes synsätt som framträder. Barnperspektiv är inte tillräckligt belyst i samhället idag.  
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Enligt författarna behöver detta område klarläggas och problematiseras då lagregler och råd beträffande 

barn sedan tidigare utgått från vuxnas synsätt (a.a). Läroplanen tar upp att ”förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker 

förstå andras perspektiv” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10). Williams (2006) uttrycker det som att 

varje barns uppfattningar ska erkännas och lyftas fram, samtidigt som kommunikationen och samspelet i 

barngruppen ska poängteras. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) är det viktigt att 

reflektera över mångfalden av sätt att tänka på. Genom att mångfalden belyses, ställs barnet inför uppgif-

ten att relatera sitt sätt att tänka till andra. Barnens förståelse av sin omvärld ligger i mötet med andra 

människor och i kommunikationen mellan barn och omvärld (a.a).  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur 14 femåringar uttrycker hur det är att vara vuxen. 

 Våra frågeställningar är: 

o Hur beskriver barn vuxna? 

o Vad innebär det för barn att vara vuxen? 
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4 Metod 

Nedan följer beskrivningar av fenomenografin, kvalitativ intervju, följt av urval, genomförande, undersök-

ningens trovärdighet och giltighet, samt ett avsnitt om de etiska aspekterna.  

4.1 Fenomenografi 

Inom den fenomenografiska ansatsen är målet med intervjuerna att erhålla förståelse av individens upp-

fattningar om sin omvärld (Larsson, 1986). Barns förutsättningar till kunskapsskapande är den centrala 

aspekten av lärande och fenomenet ses som kunskap ur barnets perspektiv, men fenomenet kan även ses 

som kunskap från lärarens synvinkel (a.a).  Inom fenomenografin, är intervju ett tillvägagångssätt som syn-

liggör skilda uppfattningar av det fenomen som ska undersökas (Williams, 2006). Författaren menar att 

detta lärande kan beskrivas med individens skapande och omdanande av uppfattningar. Barnet samspelar 

med världen runtomkring och nya upptäckter erhålles. Då varje barns uppfattningar synliggörs i den peda-

gogiska verksamheten, kan barnet skapa förståelse för och reflektera över andra barns perspektiv på det 

som ska undersökas (a.a).  

En kvalitativ metod handlar om hur något kan karakteriseras (Larsson, 1986). Kvalitativ metod handlar 

om beskrivningar av egenskaper. ”Det centrala i kvalitativa metoder skulle således vara att man söker finna 

de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver något fenomen” (Larsson, 1986, s. 8).  Den 

kvalitativa metoden handlar om hur uppfattningar kan beskrivas och, som författaren också poängterar, 

människors sätt att uppfatta omvärlden. Fenomenografin framställs som hur något uppfattas vara (a.a ). 

Här finner vi en metod som passar vår studie, då vi är intresserade av att undersöka hur barn uttrycker hur 

det är att vara vuxen. För att finna den form av resultat som skapas inom fenomenografin bör metoderna 

för insamling av data uppmana till reflektion och utbyte av erfarenheter (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003).   

4.2 Kvalitativ intervju 

Enligt Larsson (1986) innebär kvalitativ datainsamlingsmetod att finna strategier för att åskådliggöra hur 

något kan beskrivas. Kvalitativ metod är, menar Jacobsen (2002), användbar då fenomenet förklaras och 

uppfattas på varierande sätt av olika individer. Det är viktigt att förstå relationen mellan individen och det 

sammanhang individen befinner sig i. Den kvalitativa metoden ger möjlighet till att studera det fenomen 

som ska undersökas och som forskaren vill erhålla mer kunskap om (a.a). 

Pramling och Doverborg (1985) menar att det kan vara svårt för intervjuaren att förstå hur barn uppfattar 

och tolkar frågor. Därför, menar författarna, att en pilotstudie kan vara till hjälp för de slutgiltiga intervju-

erna. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att det mål intervjuaren vill uppnå med intervjun 

bör vara klart och genomtänkt, men frågorna som ska ställas kan inte alltid vara specificerade. 
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Det kan också vara så att barnet förkastar en fråga och svarar på ett annat sätt än vad intervjuaren räknat 

med (Kyronlampi-Kylmanen & Maatta, 2011). 

Frågorna har varit utformade så att de inte endast kan besvaras med ja eller nej, vilket även Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2000) framhåller. Begreppen hur och vad är, enligt Pramling och Doverborg 

(1985), frågeord som kan hjälpa barn att utveckla sitt tänkande. Kvale och Brinkmann (2009) nämner 

också frågorna ”hur?” och ”vad? ”och menar att de leder till direkta beskrivningar av det som avses un-

dersökas. Författarna belyser vikten av att synliggöra skillnader och olikheter i respondenternas beskriv-

ningar. Syftet med vår studie är att erhålla barns uppfattningar om vuxna och tillvarata varje barns be-

skrivning. Som intervjuare är det viktigt att vara medveten om maktasymmetrin i intervjusituationerna 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna poängterar vidare vikten av att visa respekt inför respondenternas 

utsagor. Vad gäller transkribering av utsagor, belyser författarna att intervjuernas omformning till skriven 

text leder till strukturering av de insamlade intervjuerna. Tillförlitligheten i intervjuutskrifterna utgörs av 

hur transkriberingen förklaras och tolkas av intervjuaren (a.a). Intervjumaterialets giltighet är beroende av 

om respondenternas beskrivningar är användbara och adekvata (Jacobsen, 2002).  

4.3 Urval 

I urvalet har 14 femåringar utsetts. Denna avgränsning av populationen är nödvändig för att vi ska kunna 

fullfölja vår studie och därför har detta antal ansetts lämpligt. Urvalet är ett så kallat tillgänglighetsurval, 

som enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär ett urval av de respondenter som finns tillgängliga. Ef-

tersom enbart femåringar ingår i undersökningen, har antalet barn i denna ålder inte varit tillgängliga på 

enbart en förskola och därför har fyra förskolor valts ut. Det har resulterat i valet av respondenter både på 

förskolor vi arbetar på och på närliggande förskolor. Studien sträcker sig över tio till tolv veckor vilket 

innebär att tidsperspektivet har varit en avgörande faktor. 

4.4  Genomförande 

Före intervjuernas genomförande tillfrågades rektorer om tillstånd till intervju och därefter delades en 

skriftlig förfrågan till barnen och deras vårdnadshavare ut (Bilaga 1och Bilaga 2). Vårdnadshavarna har 

informerats om att barnen och förskolorna kommer att vara konfidentiella (Vetenskapsrådet, 1990). I in-

formationen framkom undersökningens syfte och efter godkännande från barnen och deras vårdnadsha-

vare kunde intervjuundersökningen utföras. Intervjuerna förbereddes genom antecknandet av frågor uti-

från en utarbetad intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter har två pilotstudier genomförts, var 

för sig, för att se om frågorna var lämpliga och väl anpassade för barn att svara på. Under dessa intervjuer 

fördes anteckningar och inspelning med hjälp av diktafon prövades. Utifrån pilotintervjuerna, där barnen 

upplevde frågorna som lätta att svara på, togs beslut att frågorna var relevanta för undersökningen. 

Eftersom vårt arbete är en kvalitativ studie har en fenomenografisk forskningsansats valts. Den fenome-

nografiska ansatsen möjliggör att på bästa sätt uppnå undersökningens syfte. 
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att i en kvalitativ intervju är det viktigt att tillvarata det beskrivande 

och mångfasetterade i de uppfattningar som erhålls genom intervjun. Genom att intervjua barnen skapas 

nyfikenhet och intresse för barnens uppfattningar och uttalanden om vuxna och detta leder till erhållandet 

av nya kunskaper och insikter inom detta område.   

Intervjuer av 14 femåringar utfördes och antalet intervjuer delades upp så att vi intervjuade sju barn var. 

De barn som ingick i undersökningen kom från fyra olika förskolor. Intervjuerna genomfördes enskilt och 

i en lugn miljö. Under intervjutillfället användes diktafon och utsagorna kompletterades endast med stöd-

anteckningar. Vid senare tillfälle kan det vara bra att lyssna till de inspelade intervjuerna då detta möjliggör 

en noggrann analys av respondenternas utsagor, där även skiftningar och röstlägen kan analyseras. Det är 

också viktigt med att ha god ögonkontakt med barnen för att kunna visa dem genuint engagemang inför 

deras beskrivningar. Jacobsen (2002) nämner ögonkontaktens betydelse för dialogen. Ett barn ville inte bli 

inspelat med diktafon och därför gjordes anteckningar under intervjun, samt kompletterande anteckningar 

i direkt anslutning efter intervjun. Ett annat barn avbröt intervjun efter första frågan. Vetenskapsrådet 

(1990) poängterar frivilligheten till deltagande i intervjuer och att det går att avbryta intervjun om så öns-

kas. Ett annat barn och dess vårdnadshavare tillfrågades om tillstånd till intervju och därefter medgavs ett 

godkännande. Således tillfrågades och intervjuades samma antal barn som tidigare var tänkt i undersök-

ningen.  

De frågor som ställdes var semistrukturerade och öppna, så att barnen skulle få möjlighet att utveckla sina 

svar och uppfattningar (Bilaga 3). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver halvstrukturerade frågor med 

intervjuarens valfrihet vid användandet av intervjuguiden och möjligheten att ställa följdfrågor utifrån de 

beskrivningar och nya perspektiv som erhållits. Alexandersson (1994) skriver om öppna och semistruktu-

rerade intervjuer och nämner att dessa intervjuer leder till individens egen uppfattning om ett fenomen. 

Därefter ställdes följdfrågor utifrån barnens svar. Hur och vad är två begrepp som valdes för att barnen 

skulle få möjlighet att utveckla sina svar, vilket även Pramling och Doverborg (1985) framhåller.  Platserna 

för intervjuerna har varit välbekanta för barnen.  Val av plats påverkar (Jacobsen, 2002) innehållet i det 

som ska undersökas. Varje intervju tog mellan femton till trettio minuter i anspråk. För att barnen skulle 

vara nyfikna inför intervjuerna var det av betydelse att de inte skulle ta för lång tid att utföra. Kyronlampi-

Kylmanen och Maatta (2011) poängterar att intervjuer kan trötta ut barnet.  
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4.5 Analys 

Fenomenografi med kvalitativ analysmetod (Larsson, 1986) har använts i arbetet. Efter intervjuernas ge-

nomförande, transkriberades intervjuerna, var och en för sig, för att därefter sammanställas. På det sättet 

erhölls förtrogenhet med data, vilket gav en helhetssyn av empirin. Sammanställningarna lästes igenom, 

varje enskild utsaga för sig. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver de anteckningar som förts under inter-

vjuerna som redskap för utsagornas analys. 

På olikfärgade papper antecknades sedan de beskrivningar som erhållits av barnen, för att tydligare synlig-

göra strukturen. Genom att söka efter skillnader och likheter upptäcktes mönster som kunde skönjas och 

dessa sammanställdes därefter i olika kategorier. Ytterligare bearbetningar av intervjumaterialet gjordes, då 

även kategorierna noterades på olikfärgade papper. Utifrån analyseringen framkom fem skilda kategorier. 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att kategorier växer fram under analysens gång. Utifrån barns be-

skrivningar om hur det är att vara vuxen och hur de ser på vad det innebär att vara vuxen, betraktas utsa-

gorna som likvärdiga, där varje barns berättelse ses som unik och betydelsefull.   

Alexandersson (1994) framhåller också denna aspekt, då han menar att varje enskild utsaga ska ses som 

likvärdig, men att beskrivningar även kan vara mer förklarande och redogörande än andra.  

4.6 Trovärdighet och giltighet 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att trovärdighet visas genom att den intervjuade beva-

rar sin uppfattning då samma fråga återkommer. Kvale och Brinkmann (2009) berör intervjumetodens 

lämplighet och intervjuernas trovärdighet. Författarna uttrycker att intervjuaren ska försäkra sig om att de 

beskrivningar som framkommit under intervjun har uppfattats korrekt. Intervjufrågorna har resulterat i 

barns olika och mångfasetterade uppfattningar och beskrivningar om hur det är att vara vuxen. Bell (2006) 

beskriver giltighet med att en intervjufråga ska mäta de som är ämnat att mätas. Kvale och Brinkmann 

(2009) framställer giltighet med forskarens granskning av intervjuutsagor.  

4.7 Etiska aspekter 

Före intervjuerna är det viktigt att först ha erhållit tillstånd från vårdnadshavare och de som ska intervjuas. 

Vetenskapsrådet (1990) poängterar detta krav på samtycke från föräldrar/vårdnadshavare, då personerna 

är under 15 år. De personer som ska intervjuas ska också ge sitt tillstånd till att vi får intervjua dem. Rek-

torerna tillfrågades om tillstånd till intervjuundersökningen. Vidare informerades barn och vårdnadshavare 

om undersökningens syfte samt att barn och förskolor kommer att behandlas konfidentiellt (Vetenskaps-

rådet, 1990). Frivilligheten att vara med i studien, samt att det går att avbryta den när man vill, är också 

information som delgetts de intervjuade och deras vårdnadshavare. Detta är ett informationskrav som 

finns i de forskningsetiska principerna som forskare har att förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 1990). 
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5 Resultat 

I det här avsnittet kommer resultatet att redovisas, det som våra informanter svarat under våra intervjuer. 

Intervjuerna analyserades utifrån den fenomenografiska ansatsen. 

Barnens namn är kodade. Vi kallar dem barn1, barn2, barn3 och så vidare. Sju flickor och sju pojkar ingår 

i vår undersökning. Några citat redovisas för varje kategori för att ge möjlighet till läsaren att själv bedöma 

våra tolkningar av utsagorna. De olika kategorierna är:  

o Kroppsliga skillnader 

o Brist på vuxnas lyhördhet 

o Bestämmande 

o Trygghet 

o Vuxna och barn som åtskilda 

5.1 Kroppsliga skillnader 

Barnen beskriver kroppsliga skillnader mellan vuxna och barn., samtidigt som de kallar vuxna för ”stora.” 

Vidare ger barnen uttryck för storlek och längd då de uppfattar vuxna som stora och långa. Responden-

terna jämför barn och vuxna och utifrån dessa jämförelser uttrycker de att vuxna är större och längre än 

barn. 

Mamma och pappa är större och barnen har mindre fingrar. De har större säng, de är längre. (Barn 7) 

Barnen pratar om vuxna som att de är annorlunda än barnen, men de syftar till en särskild vuxen såsom 

mamma, pappa, mor- och farföräldrar, syskon och lärare.  De beskriver även vuxna efter deras egenskap-

er. De egenskaper barnen tillskriver vuxna är snabb och stark. 

Vuxna är större. Bebisar är inte så stora. (Barn 13) 

Barnen uppmärksammar också kroppsliga förändringar då individen blir vuxen. Det som förändras är, 

enligt barnen, att de vuxna växer och blir längre för att de äter mycket mat. Andra kroppsliga förändringar 

som barnen pratar om är att individen blir vuxen när den tappat sina mjölktänder och har nya tänder.  

Man är vuxen efter den dagen man har blivit jättestor. (Barn 3) 

Respondenterna berättar att man är vuxen vid en viss ålder och att vuxna kan få barn. När de intervjuade 

beskriver föräldrar som har barn, relaterar de det till sina familjer. Barnen påpekar att det sker en föränd-

ring av rösten i vuxen ålder.  

Man pratar inte samma. Barnen har ljusa röster och vuxna har mörka röster. (Barn 4) 
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5.2 Brist på vuxnas lyhördhet 

Barnen uppfattar att vuxna pratar mycket och att de inte har tid till att lyssna på barnen. Att barn måste 

vänta och att det de vuxna säger har mer betydelse än det barnet säger, är något som barnen uttrycker som 

jobbigt. Utsagorna beskriver att de vuxna inte lyssnar när barnen berättar att de inte vill äta upp sin mat.  

Barnen uttrycker att vuxna ska lyssna mer och ge sig tid att svara på deras frågor.  

Vuxna pratar mycket. Man kan inte få vuxna att stanna på rösten. De pratar väldigt mycket. (Barn 5) 

Barnen ger uttryck för att vuxna tjatar och skäller när de är stressade. Vidare beskriver barnen att vuxna 

har knappt om tid.  

Till exempel om barnen vill följa med och handla och de får inte det, det är inte bra. Mamma säger att 
det går fortare att handla själv, varför har man bråttom? (Barn 5) 

5.3 Bestämmande 

Barnen beskriver att vuxna bestämmer, både över sig själva och över barnen. Vidare berättar barnen att de 

vill vänta med att bestämma tills de blir vuxna. Utsagorna beskriver att lärarna och föräldrarna har rätt att 

bestämma över barnen.  

När jag blir vuxen skulle jag sköta om barnen. Jag tror att det är kul att bestämma om barnen. (Barn 

10) 

Tänk om barn fick bestämma. Det hade varit kul att bestämma över vuxna. Vi hade nog haft det 
mycket roligare, men det funkar inte så. (Barn 7) 

Informanterna uttrycker att barn inte ska besluta själva, utan att detta hör till den vuxnes uppgift. Något 

som barnen ger uttryck för är att de själva får bestämma i leken och över sina leksaker. Enligt barnen kan 

vuxna inte leka.  

Vuxna kan inte leka så mycket…de jobbar…(Barn 14) 

Utsagorna visar att vuxna bestämmer över vad som ska handlas och när dessa inköp ska ske. Barnen be-

rättar att de vill handla godis och glass när de blir vuxna. De beskriver att de, som vuxna, själva kan be-

stämma över sin godis och glasskonsumtion. 

Jag är vuxen när jag får handla vad jag vill. Man kan äta godis. (Barn 9) 

Datoranvändning är också något som barnen tillskriver vuxnas bestämmande. Barnen uttrycker att de vill 

sitta vid datorn och spela spel utan att få vuxnas tillstånd. Väntan på att få sitta vid datorn är, enligt re-

spondenterna, besvärlig.  

…barnen spelar spel på dator. Vuxna de skriver ut några papper. När dator blir ledig så kan barnen 
leka med datorn då. (Barn 3)  



 

  15 

 

Att vuxna ska avgöra när barnen ska gå och lägga sig, är också en aspekt som barnen tar upp. Barnen ut-

trycker att vuxna är uppe länge på kvällarna och att barn måste lägga sig tidigt för att orka gå upp på mor-

gonen. Respondenterna uttrycker även bestämmande som frihet. Barnen pratar om saker som är mer till-

gängliga för vuxna., som att vuxna tar körkort och kan transportera sig vart de vill. Vuxna har fler möjlig-

heter än vad barn har, enligt de utsagor vi erhållit.  

Vuxna sover längre och då kan det vara bra, jag kan bestämma, då kan jag ta macka, clementin och 

äpple. (Barn 2) 

5.4 Trygghet 

Respondenterna ger uttryck för att de kan lita på vuxna. Utsagorna visar att det som skapar trygghet för 

barn är de vuxna som finns i barns närhet. Barnen berättar att det är tryggt att ha föräldrarna i närheten då 

de sover.  

Vuxna sitter och myser när barnen sover. Sitter och pratar, det känns bra. (Barn 3) 

Informanterna påpekar att vuxna ska finnas tillgängliga då barnet behöver hjälp. Barnen uttrycker att vux-

nas uppgift är att skydda barnen från det farliga och visa hur de kan skydda sig själva. Vidare säger barnen 

att vuxna ska vara snälla.  

Barnen är mer rädda än vuxna. Det kan vara olika. Det känns lite pirrigt att vara rädd, men mamma 
och pappa får det kännas bättre. (Barn 6) 

De intervjuade framhåller att vuxna arbetar och får lön, som de sedan kan handla mat, leksaker och andra 

ting för. Pengars värde beskriver barnen som trygghet för överlevnaden. Pengar och dess trygghet för-

knippar barnen med vuxna. Barnens berättelser visar på att det går att låna saker utan att behöva betala, till 

exempel att det går att låna böcker på biblioteket. 

…jobbar så de får pengar. De har riktiga pengar. Barnen har sina pengar i spargrisen. Vuxna tjänar 
pengar, går på stan och handlar till sig själva och barnen. (Barn 1) 

Barnen beskriver vuxnas arbete både som roligt och tråkigt. Enligt barnens beskrivningar tycker lärarna på 

förskolan att det är roligt att komma till jobbet eftersom förskolebarnen är snälla. Vidare säger barnen att 

vuxna ibland kan uppleva sina arbeten som tråkiga. Utifrån barnens berättelser kan trygghet innebära att 

människor kan hjälpa varandra. Barnen uttrycker att de som vuxna kan hjälpa sina föräldrar. 

Vad finns? Jobba med bilar, för då kan jag hjälpa mamma för hon har alltid problem med bilen. (Barn 
8) 

Respondenternas utsagor pekar på att trygghet innebär att vuxna bestämmer och att barn inte vill besluta 

själva i alla situationer. Barnen ger uttryck för att om vuxna bestämmer behöver barnen inte uppleva att de 

gör fel eller blir skyldiga till en felaktig handling.   

Kung och drottning bestämmer, alla vuxna bestämmer. Det är bra, annars kan barnen göra fel. Det är 
skönt att slippa göra misstag. (Barn 4) 
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5.5 Vuxna och barn som åtskilda 

Olikheter och skillnader är något som respondenterna ger uttryck för i sina beskrivningar. Barnen jämför 

sig själva med andra vuxna i deras närhet såsom lärarna på förskolorna, föräldrarna, mor-och farföräldrar-

na, äldre syskon och vänner till föräldrarna. Barnen uttrycker att barn och vuxna är olika, att vara vuxen är 

inte detsamma som att vara barn. Även om barnen beskriver vuxna som ”duktiga” och att de nästan kan 

allt, men att vuxna inte kan leka. Barnen berättar att de kan leka bättre än vad vuxna kan och ger uttryck 

för att det är tråkigt att vuxna inte leker. 

Vuxna leker inte, det gör barnen och barnen är duktiga på att leka. Eller kanske leker vuxna ibland när 
de blir riktigt gamla? (Barn 3) 

Enligt barnens berättelser ska vuxna visa och hjälpa barnet hur det ska göra i olika situationer. Barnen på-

pekar även skillnader mellan barns och vuxnas bordsskick. Utsagorna visar att barn är bättre än vuxna på 

att spela dataspel. 

Jag vet, dataspel och sånt. Det är svårt för vuxna att spela dataspel. (Barn 11) 

Olikheter är, enligt barnens beskrivningar, att vuxna kan och har mer kunskaper och erfarenheter än vad 

barn har. De vardagliga sysslorna tillskriver barnen de vuxna. Vidare ger barnen uttryck för att vuxna del-

tar i roliga aktiviteter som de själva valt. 

Vuxna shoppar, går ut och slappar, kan hitta på roliga saker. Det är bra, tror jag. (Barn 3) 

Att vuxna kan vara uppe. Jag vill också se på tv. (Barn 12) 

Barnen beskriver olikheterna i barns och vuxnas beteende.  Enligt barnens utsagor ska vuxna ansvara för 

sina handlingar och medge sina fel och brister. 

Slåss, det får barnen, de mindre bebisarna. De gör ju inte det med mening, men de vuxna gör ju det. 
(Barn 10) 
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt förs ett resonemang utifrån undersökningens syfte, metod och resultat, samt slutsatser dras 

kring litteraturen. Vidare ges förslag på vidare studier.  

Syftet med studien är att undersöka hur 14 femåringar uttrycker hur det är att vara vuxen. Genom att an-

vända den fenomenografiska ansatsen med kvalitativa intervjuer har vi erhållit barns beskrivningar av hur 

de uppfattar att det är att vara vuxen. 

Metod 

I arbetet har en fenomenografisk ansats med kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod använts. Willi-

ams (2006) menar att inom fenomenografin är intervju en metod att söka efter skilda uppfattningar om ett 

fenomen. Utgångspunkten har varit en intervjuguide med öppna frågor som kompletterats med följdfrå-

gor. Denna metod anses lämplig för undersökningen, då nyfikenhet på hur barn uttrycker hur det är att 

vara vuxen är en central aspekt i studien.  

Det har varit bra att börja undersökningen med att genomföra två pilotintervjuer, då det framkom att bar-

nen uppfattade frågorna som enkla att svara på.  Upplevelsen av att barnen kände sig betydelsefulla fram-

kom, då barnen intervjuades i en lugn och avskild miljö där de kände sig trygga. Som intervjuare är det 

viktigt att markera för varje barn att det de säger är betydelsefullt och, som Kvale och Brinkmann (2009) 

poängterar, visa respekt för respondenternas utsagor. Arbetet med transkribering tog lång tid och svårig-

heter upplevdes med att bearbeta 14 utsagor. För att kunna se strukturen och skönja de olika kategorierna 

har vi tolkat intervjuerna flera gånger. Genom att skriva de kategorier som framkom på olikfärgade pap-

per, kunde vi lättare se mönster i barnens utsagor. Fenomenografin och dess sätt att söka efter likheter 

och skillnader (Larsson, 1986) har underlättat arbetet. Medvetenhet inför ett noggrant arbete med utsa-

gorna kan, som Kvale och Brinkmann (2009) betonar, ge mångfasetterade beskrivningar av det som ska 

undersökas.  

I vårt blivande yrke som förskollärare är intervjuer ett bra redskap för att erhålla barns idéer. Genom att 

använda intervju som redskap i det temainriktade arbetssättet i förskolan skapas ett lustfyllt lärande. Detta 

överensstämmer med läroplanen som lägger tonvikten på att ”De behov och intressen som barnen själva 

på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den peda-

gogiska verksamheten” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 12).  

Sammanfattning 

Intervjuer kan ligga till grund för att få reda på hur barn uppfattar sin omvärld och (Larsson, 1986, Willi-

ams, 2006) den företeelse som ska undersökas. Som datainsamlingsmetod är intervju ett bra redskap för 

att ta tillvara barns uppfattningar. Att börja undersökningen med en utarbetad intervjuguide, samt pilotin-

tervjuer innebar en god förberedelse inför intervjuerna. Genom att använda fenomenografin, där barns 

skilda uppfattningar kan tillvaratas, har det medfört bra verktyg för analysen. 
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Resultat 

Först upplevde vi de båda kategorierna bestämmande och trygghet som varandras motsatser. När vi analy-

serade barnens utsagor upptäckte vi att kategorierna hade ett nära samband med varandra. I Arnér och 

Tellgrens (2006) studie är det, enligt barnen, de vuxna som bestämmer. Barnen ser det som självklart och 

frågar inte efter syftet med bestämmandet (a.a). I vår studie har barnen uttryckt att det är vuxna som ska 

ha rätten att bestämma, men barnen vill ha inflytande och bestämmande i leken. I vår undersökning upp-

fattar barnen även trygghet i vuxnas bestämmande, då barn inte behöver ta ansvar för felaktiga handlingar. 

Enligt vår uppfattning innebär det för lärare ett förhållningssätt där det finns en öppenhet för att göra fel 

och inför motgångar.  Att göra fel ska inte innebära motgångar för barnet, utan leda till nya erfarenheter.  

Resultatet visar att vuxna inte kan leka. Vi tolkar detta på två olika sätt, dels som att barnen inte vill ha 

med en vuxen i leken och dels att barnen inte anser att vuxna kan sätta sig in i leken på samma sätt som 

barnen själva gör. Våra uppfattningar är att barnen finner trygghet i leken och i sina kunskaper om den. Vi 

vill lyfta fram lekens betydelse för barns kunskapsutveckling och som Pramling Samuelsson et al. (2010) 

poängterar ska läraren stödja barnet i sitt lärande, ett lärande som ska ske utifrån läroplanens intentioner. 

Läroplanen för förskolan betonar att ”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lä-

randet samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 9).   

Vi vill som blivande förskollärare reflektera över vårt förhållningssätt, där vi vill ge barnen möjligheter till 

inflytande och bestämmande tillsammans med läraren. Även läroplanen betonar att ”Arbetslaget ska verka 

för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan” (Ut-

bildningsdepartementet, 2010, s. 12).  Arnér och Tellgren (2006) belyser att barn som inte brukar få be-

stämma inte heller ser denna möjlighet, men att barn som får bestämma i vissa situationer, vill bestämma 

mer. Vårt resultat visade att många barn vill bestämma när de blir vuxna. Vi tolkar det som att barnen för-

står att de inte kan bestämma i alla situationer, men att de vill bestämma när de blir vuxna. ”Det hade varit 

kul att bestämma över vuxna. Vi hade nog haft det mycket roligare, men det funkar inte så”, är titeln på 

vårt arbete, utifrån ett barns tanke kring bestämmande. De flesta barn i vår studie gav uttryck för att det är 

bra att vuxna bestämmer, men reflekterade ändå över hur det skulle vara att få bestämma som barn. 

Läroplanen för förskolan betonar att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Utbildningsdeparte-

mentet, 2010, s. 12).  

Barnen i vår undersökning uttrycker tydligt olikheter och skillnader mellan att vara barn och att vara 

vuxen. I sina beskrivningar jämför barnen sig själva med andra barn och vuxna i sin närhet. Att barn inte 

ser något samband eller några likheter mellan att vara barn och att vara vuxen, tycker vi är viktigt att re-

flektera över i relation till den pedagogiska verksamheten.  
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Utsagorna visar även på att barn har mer kunskap om dataspel än vad vuxna har. Att spela dataspel är så-

ledes en aktivitet barn uppfattar att de har vetskap om. En fråga att reflektera över är lärarens förhåll-

ningssätt till datoranvändning i förskolan. Enligt vår uppfattning är det viktigt att framhålla barns kun-

skaper och erfarenheter och ge barnen möjlighet att utveckla lärandet. I läroplanen framkommer att ”Lä-

randet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” (Utbild-

ningsdepartementet, 2010, s. 7). William (2006) skildrar att barn skapar fler tänkesätt tillsammans med 

andra barn och genom interaktion kan varje barns uppfattningar åskådliggöras. Pramling Samuelsson et al. 

(2010) påtalar vikten av att ta tillvara barns inflytande och erfarenheter i den pedagogiska verksamheten, 

för synliggörandet av lek och lärande. Enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) har läraren 

en betydelsefull uppgift genom att tydliggöra varje barns rätt att uttrycka sina uppfattningar. Vidare poäng-

terar författarna att det är genom kunskaper som tilltron till den egna förmågan kan utvecklas.  

Respondenterna gör jämförelser och betonar kroppsskillnaderna. I beskrivningarna används begreppen 

större, längre och mindre. Här uppfattar vi att barnen ger uttryck för sina kunskaper om matematiska be-

grepp. Barnen pratar om vuxna som föräldrar och då relaterar de till sina egna familjer. I en studie av 

barns skildringar av sin framtida familj, pekar Halldén (2003) på att barnen beskriver sig själva som vuxna, 

men att de utgår från barns perspektiv.  

Resultatet visar att barns och vuxnas beteende är olika. Vi tolkar det som att barnen själva anser att deras 

felaktiga handlingar inte är gjorda med avsikt, till skillnad från vuxnas felaktiga handlingar. Enligt läropla-

nen är det viktigt att tänka på att ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som före-

bilder” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4).  

Barnen ger uttryck för att vuxna är stressade och inte tar sig tid att lyssna. Enligt barnen är deras åsikter 

inte lika betydelsefulla som vuxnas. Barnen får vänta på sin tur när de vill berätta något för den vuxne. Vi 

tycker att den pedagogiska verksamheten ska bygga på reflektion kring lärarens lyssnande. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) framhåller att barn ställer många frågor och läraren får då möjlighet att ge-

nom kommunikation och dialog erhålla samt utveckla barns tänkesätt.  Det är viktigt att vi tar tillvara 

barns intresse och nyfikenhet då vi planerar och arrangerar den pedagogiska verksamheten. Barns per-

spektiv ska vara i fokus i förskolans verksamhet. Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) under-

stryker lärarens uppdrag att förstå barns perspektiv och författarna menar vidare att barns tillit till den 

egna förmågan stärks då barnet utvecklar medvetenhet över det egna lärandet. Det här vill vi fortsätta att 

utveckla och reflektera över i verksamheten. 

Sammanfattning 

Det resultat som erhållits genom intervjuerna kan leda till utveckling av den pedagogiska verksamheten, 

där syftet är att utgå från barns olika synsätt och uppfattningar. Barnen ger uttryck för att vuxna bestäm-

mer vilket kan leda till pedagogiska reflektioner kring barns inflytande i förskolan.  
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Den pedagogiska verksamheten ska planeras utifrån barns intresse för att en rolig och lärorik miljö i för-

skolan ska bli synlig. Vår slutsats utifrån resultatet är att barn uppfattar vuxna som bestämmande och 

skilda från barnen, samt att vuxna inger barn trygghet.  

 

Förslag till fortsatta studier 

I vår undersökning intervjuades sju flickor och sju pojkar, men genus har inte varit i åtanke. Som ett för-

slag till fortsatta studier hade det varit intressant att studera barns utsagor utifrån ett genusperspektiv.  

Hur barn uppfattar vuxna inom förskolan, är ett annat förslag på vidare studier. Här hade kanske barns 

uppfattningar tydliggjort lärarens förhållningssätt, sett ur barns perspektiv. 

I vår studie har barnen gett uttryck för att vuxna inte kan leka och med utgångspunkt från detta vore det 

intressant att undersöka hur lärare förhåller sig till leken.  
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Bilagor 

Information till vårdnadshavare 

Bilaga 1 

 

 

Hej föräldrar till barnen på förskolan! 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Dalli Janjic och Britt-Marie 

Mattsson. Vi går sista terminen på utbildningen och vi ska nu under 

hösten skriva vårt examensarbete. Studien kommer handla om vad  

14 fem-åringar har för förväntningar om att vara vuxen. Vi har tänkt 

intervjua fjorton barn och därmed behöver föräldramedgivande för att 

kunna genomföra detta.  

Materialet kommer endast användas till forskningens syfte och barnen 

kommer att vara konfidentiella. Varken förskolans eller stadens namn 

kommer att nämnas i undersökningen. Barnen har rätt att kunna av-

bryta intervjun och välja att inte delta i undersökningen.  

  

Vi skulle vara tacksamma om ni så snart som möjligt lämnar in ert 

svar oavsett om ni godkänner eller inte godkänner att vi intervjuar ert 

barn.  

Vi hoppas på er samarbetsvilja.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Britt-Marie och Dalli 
   

                                                                                                                                                         

  

 

http://hj.se/hlk.html
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE  

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn  

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn  

 

 

……………………………………………………………………………………  

(Barnets namn) blir intervjuat av förskollärarstudenter.  

 

 

………………  

Datum  

……………………………………………………………… 

(Målsmans underskrift) 

 

 

 

 

http://hj.se/hlk.html
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Bilaga 3 

Intervjufrågor: 

1. När är man vuxen? 

2. Hur är det att vara vuxen? 

3. Berätta om det finns något som är bra med att vara vuxen? 

4. Berätta om det finns något som är mindre bra med att vara vuxen? 

5. Berätta om skillnaden mellan att vara barn och att vara vuxen? 

6. Vad gör vuxna? 

 

 


