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Abstract 
 
The purpose of this survey was to discern possible similarities and difference between how 
teachers in preschool and pre-class respond to children’s own initiative out of a power 
perspective. The results of this study is collect by observations that we have done in free and 
planned activity in both preschool and pre-class as well as a few interviews with some of the 
teachers. The results have shown that teacher’s responses to children’s own initiatives in 
preschool and pre-class to most part is similar, despite the difference in their commission. The 
biggest differences are that teachers in preschool prioritize children’s care before allowing the 
children to pursue their own initiatives, which haven’t emerged from the observations in the 
pre-class. Another difference is that the teachers in pre-class are more flexible during the 
planned activities and utilize the children’s own initiatives.  
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INLEDNING 
 
”Makt är inte något man äger, utan något man utövar”( Åsa, Bartholdsson 2008, s. 17 ). Som 
pedagog i förskola och förskoleklass både besitter och utövar man makt i sin yrkesroll. Varje 
enskild pedagog disponerar denna makt på olika sätt i olika situationer. Handlingarna som 
pedagoger gör inom ramen för denna maktutövning sker i vissa fall noga övervägd och i andra 
fall utan närmare eftertanke. Barnen i förskolan och förskoleklass som är mottagarna av 
maktutövningen blir bemötta av pedagoger på olika sätt i olika situationer. 
 

Bakgrund 
 
Förskolan och förskoleklassen verksamheters dagliga arbete ska idag utgå från de uppdrag som 
kan utläsas i Läroplan för förskola 98 rev 2010 (Lpfö 98 rev 2010) och Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). I nämnda förordningar formuleras bland annat de 
uppdrag som ligger till grund till denna studie, barns egna initiativ.  
 
”Initiativ” definieras i Svenska Akademins ordlista som ”första steget” (2006, s. 379). Begreppet 
initiativ förstås i föreliggande studie som den handling som barn gör då de startar en aktivitet på 
eget bevåg. Eftersom pedagoger i sin yrkesroll har makt över barnen påverkas deras egna 
initiativ beroende på hur pedagoger bemöter detta initiativ.  
 
Åsa Bartholdssons avhandling Med facit i hand handlar om lärares maktutövning över elever i 
skolan. Hon tar hjälp av Foucaults beskrivning av makt när hon definierar maktutövning som 
normaliserande och disciplinerande. Hon menar att makt inte enbart utövas som förtryckande 
utan kan också vara positivt och fungera produktivt genom att främja förnuftiga handlingar och 
motverka oförnuftiga handlingar (2007, s. 29). Bartholdsson menar vidare att skolan inte är en 
miljö där barnen som vistas i den kan bete sig och uppträda hur som helst. Det finns styrningar 
som barn i skolan ska rätta sig efter och dessa styrs av maktutövning (s. 28) Även Elisabeth 
Nordin Hultman menar att uppfattningar om hur barn i förskola och skola bör vara och 
uppträda finns i respektive verksamheters miljö. Barns handlingar påverkas av de möjligheter 
eller brist på möjligheter som de själva upplever i sammanhanget och miljön (2009, s. 176).  
 
I Lpfö 98 rev 2010 läggs vikt vid att pedagoger ska uppmuntra barns vilja och lust till att 
utvecklas genom att ta fast på barns intressen, nyfikenhet och egna initiativ. Vidare kan vi läsa 
att ”I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 
samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” (s. 6).  I Lgr 11synliggörs det att 
”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar 
ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” I skolans förordning Lgr 11 betonas lekens 
betydelse för barns lärande och det aktiva deltagandet (s. 9).  
 
Barn utvecklar och erövrar nya kunskaper genom aktiviteter som de upplever intressanta och 
motiverande (Skolverket, 2005, s. 25). Egna initiativ som ett barn tar kan innebära att de har ett 
eget intresse och motivation i aktiviteten och därigenom tillägnar sig kunskaper. Till följd av att 
barn upplever verksamheten som meningsfull och känner delaktighet läggs grunden för deras 
utveckling och lärande (s. 24). Pedagoger skall vara engagerade och ta tillvara på de tillfällen 
som ges där barn kan utvecklas genom lek (s. 27). Pedagogers förhållningssätt och bemötande 
har betydelse i barns lek. Eva Johansson menar i Möten för lärande att ”Vägen till lärande och 
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kunskap går via reflektion, uppmuntran och att vara aktiv. Mötet mellan barnet och omvärlden, 
ofta den vuxne, anses viktig i lärandet (2003, s. 95).  
 
Begreppen fri aktivitet och planerad aktivitet är de begrepp som används i denna studie för 
beskrivning av två skilda former av aktivitet som sker under en dag i förskola och förskoleklass. 
Begreppen behöver definieras. Fri aktivitet är ett begrepp som i många verksamheter benämns 
som fri lek. Fri aktivitet beskriver den lek som sker under dagen som inte är planerad aktivitet 
eller någon rutinsituation i form av t.ex. måltider eller påklädning. Den fria aktiviteten får stort 
utrymme och den präglas av barnens egna initiativ. I Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i 
förskolan beskrivs begreppet fri lek på detta sätt: 
 

Fri lek uppfattas ibland som en lek som äger rum utan att de 
vuxna är engagerade i samspelet mellan barnen eller i lekens 
innehåll. När det gäller att stödja och stimulera barns utveckling 
och lärande behöver fri lek vuxnas närvaro minst lika mycket 
som andra former av lek (s. 27-28). 

 
Fri aktivitet innebär alltså inte att den är fri från pedagoger utan den är fri från pedagogers 
förbestämda arbetsschema. Planerad aktivitet används för att beskriva aktiviteter som är 
planerade av en pedagog och har ett förbestämt arbetsschema. Detta kan i förskolan ske i form 
av samling där pedagogen har planerat vad samlingen ska innehålla. Barnen sitter ofta i ring på 
golvet och pedagogen leder aktiviteten. I förskoleklassen kan planerad aktivitet vara de 
arbetspass som pedagogen har planerat innehållet i. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att synliggöra eventuella likheter och skillnader mellan hur pedagoger i 
förskola respektive förskoleklass förhåller sig till barns egna initiativ ur ett maktperspektiv.  
 
För att kunna uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats: 
 

• På vilka sätt bemöter pedagoger i förskola respektive förskoleklass barns egna initiativ i 
fri aktivitet?  

 
• På vilka sätt bemöter pedagoger i förskola respektive förskoleklass barns egna initiativ i 

planerad aktivitet? 
 
• Vad anser pedagoger i förskola respektive förskoleklass om bemötandet av barns egna 

initiativ?  
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METOD 

Metodval 
 
Judith Bell skriver i Introduktion till forsknings metodikens grunder om olika tillvägagångssätt för att 
samla in empiri som behövs för att fullborda sin studie. Författaren menar att forskare bör utgå 
från den metod som anses mest lämpad för att uppnå syftet med studien (1999, s. 115). I 
undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi har inhämtat empirin från 
observationer och intervjuer. 

Observationer 
 
Det finns olika sätt att observera på och de vanligaste sätten är ostrukturerad och strukturerad 
observation. Vid användning av ostrukturerad observation finns det ett klart syfte med 
observationerna, dock inga detaljerade ramar för vad som ska ingå i observationerna. Till 
skillnad från ostrukturerad observation är strukturerad observation, utöver att det finns klart 
syfte, planerad i detalj där checklistor eller observationsprotokoll ofta finns förberedda. Vi har i 
vår undersökning valt att använda oss av strukturerad observation av den anledningen att vi i 
förväg hade ett klart syfte och där begränsat det vi ville observera.  
 
Inför observationerna var vi neutrala och tillät inga förutfattade meningar påverka vad resultatet 
skulle bli. Bell menar att: 
 

Oavsett om observationen är strukturerad eller ostrukturerad 
eller om man fungerar som objektiv eller deltagande observatör, 
går uppgiften ut på att observera och föra bok över sina 
iakttagelser på ett så objektivt sätt som möjligt och sedan tolka 
informationen på ett så korrekt och objektivt sätt som möjligt 
(1999, s. 191).  

 
Metodvalet kan komma att bli uppenbart när man har konkretiserat ett syfte med 
undersökningen, t.ex. om man ska se hur människor beter sig i olika situationer (Bell, s. 191).  I 
denna studie blir det genom syfte och frågeställningar självklart att använda oss av denna metod 
för att kunna besvara frågeställningarna hur pedagoger bemöter barns eget initiativ i fri och 
planerad aktivitet. Vi har valt att uppmärksamma pedagogernas beteende när ett barn i dess 
närmiljö tar ett eget initiativ. Bell menar att det som observatör inte är möjligt att registrera 
allting som händer och därför bör du inför en observation besluta vilka aspekter av händelserna 
som är av intresse att registrera (s. 192). 
 

Intervjuer 
 
När en intervju ska genomföras finns det flera alternativ för hur de kan gå till. Om intervjun 
genomförs med två eller fler personer samtidigt, alltså gruppintervju, kan det bli komplicerat på 
det sättet att enskilda åsikter inte kommer fram. (Jan, Trost, 1993, s. 67) Trost menar att  
 

En grupprocess kan lätt leda till synpunkter och beteenden som 
egentligen av de enskilda medlemmarna eller deltagarna 
sympatiserar med, det kan till och med alla var för sig ta avstånd 
från dem – men i gruppen haussas stämningen lätt upp (s. 67). 
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På grund av att ett sådant problem kan uppstå väljer vi i denna studie att använda oss av 
enskilda intervjuer. Vi vill ha pedagogernas enskilda åsikter och svar för att få så tillförligt empiri 
som möjligt för att besvara frågeställningen vad pedagoger anser om barns initiativ. Vi väljer 
också att använda oss av kvalitativa intervjuer som ”[…] utmärks bland annat av att man ställer 
enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” 
(Trost s. 25). Vi lämnar även plats för följdfrågor får att på så vis få mer utvecklande svar.  
 

Urval 

Beskrivning av verksamheter 
	  
Förskolan som ingår i denna studie är en avdelningsfri förskola med ca 30 barn. Avdelningsfri 
innebär att alla barnen från 1 år upp till 5 år vistas i samma miljö och samtliga pedagoger delar 
på ansvaret om barnen och verksamheten. Det arbetar 8 pedagoger på förskolan. På denna 
förskola har man åldersindelade grupper som i denna studie kallas för planerad aktivitet. Alla 
barn ingår i en grupp och varje tillfälle med dessa grupper har ett tema eller planerat syfte såsom 
matematik, sång, språk, dans eller NTA1. Förutom dessa grupper sker det under dagen 
rutinsituationer såsom måltider, av/påklädning och vila. Övrig tid kallas för fri lek och då är det 
upp till barnen att starta och driva aktiviteter med stöd från de vuxna. Personalen avgör om den 
fria leken ska ske inomhus eller utomhus. I denna studie benämns den fria leken som fri 
aktivitet.  
 
Förskoleklassen består av två grupper. Varje grupp har 15 barn, varav många barn har svenska 
som andra språk. Det jobbar två pedagoger i varje grupp. På förskolan har barnen planerad 
aktivitet som består av olika arbetspass som t.ex. språklek och matematik, vilket oftast är lagt på 
förmiddagarna. Efter arbetspassen har barnen fri aktivitet men det är pedagogerna som avgör 
om de ska vara inomhus eller utomhus.  
 

Urval av pedagoger 
 
Urvalet av de pedagoger som deltog i observationerna skedde på följande sätt: Vi valde att 
observera de situationer där det fanns pedagoger i barns närhet, den pedagog som var 
närvarande vid observationstillfället var den pedagog som blev observerad. Situationen fick 
alltså avgöra vilken pedagog som blev observerad. Urvalet av de pedagoger som deltog i 
intervjuerna var inget som bestämdes på förhand. Vi intervjuade fem stycken pedagoger som 
deltog i observationerna, tre från förskolan och två ifrån förskoleklass. Vi kunde inte i förväg 
veta vilka pedagoger som skulle närvara i barngruppen och alltså blev observerade eller 
intervjuade. De pedagoger som deltog i våra intervjuer var alltså pedagoger som även blivit 
observerade. Det förekom pedagoger som blev observerade men som inte intervjuades 
eftersom vi begränsade antal intervjutillfällen.  
 
Alla vuxna i förskolan och förskolekassen kommer i denna studie att benämnas som pedagoger 
oavsett deras utbildningsnivå. Detta för att all verksam personal arbetar med samma läroplan 
som grund och har samma ansvar i verksamheten. Pedagogerna i respektive verksamhet 
kommer i föreliggande studie inte presenteras i form av enskilda personer utan vi kommer att 
benämna alla under begreppet pedagog. 
 

                                                
1 NTA är en förkortning av ”Natur och teknik för alla” 
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Förberedelser och genomförande 
 
Under tre dagar var vi ute i verksamheterna där en av oss var i förskolan och en i förskoleklass. 
Verksamheterna är våra respektive VFU2 skolor. Observationerna genomfördes under 
förmiddagarna då det var planerad och fri aktivitet. Innan vi tog plats som observatörer hade vi 
en del förberedelser. Alla pedagoger i respektive verksamhet fick varsitt informationsbrev (se 
bilaga 1) där syftet med vår studie presenterades och information om vad deltagandet innebar 
för rättigheter och åtaganden. Även föräldrarna till barnen i verksamheterna fick tilldelat ett 
informationsbrev (se bilaga 2). För att underlätta observationerna förberedde vi ett underlag 
som stöd till observationsanteckningar (se bilaga 3).   
 
Vid genomförande av observationerna tog vi plats i bakgrunden och deltog inte i själva 
aktiviteterna. Vi antecknande ner de vi såg som hade med egna initiativ att göra. Vid vissa 
tillfällen vände sig barnen till oss med frågor eller initiativ, detta är något som vi inte har 
antecknat eftersom vi observerade hur pedagoger bemöter barns egna initiativ.  
 
Även intervjufrågor var i förväg formulerade (se bilaga 4). Vid genomförandet av intervjuerna 
bestämde vi tider med de pedagoger som skulle intervjuas och även platser som var lämpliga där 
vi kunde sitta ostört. Intervjuerna som tog mellan 20 och 30 minuter, ljudinspelades och 
transkriberades sedan. De intervjuade fick i efterhand ta del av det skrivna materialet för att få 
chansen att korrigera. 

Forskningsetik 
 
Inför undersökningen informerade vi deltagarna skriftligt (se bilaga 1) och efter vi fått deras 
samtycke påbörjade vi vår undersökning. Vi utlovade konfidentiell hantering av materialet och 
att inga personer eller verksamheter ska namnges. Med konfidentialitet menas ett löfte om att 
deltagarna inte ska kunna identifieras (Bell, s. 57). Det insamlade materialet i form av 
ljudinspelningar och observationsanteckningar användes enbart i undersökningssyfte och har 
sedan raderats. Resultatet av undersökningen kommer att finnas tillgänglig för alla deltagarna att 
läsa. I de fall intervjuer har skett transkriberades dem och de intervjuade personerna fick 
möjlighet att läsa materialet och fick då möjligheten att korrigera innehållet.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 VFU är en förkortning för verksamhetsförlagd utbildning. 
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TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta kapitel behandlas olika perspektiv på makt som spelar in i pedagogers möte med barn. 
Begreppet makt kommer här inte enbart förstås som något negativt utan snarare ett faktum att 
pedagoger har i sin yrkesroll makt över barnen. Denna makt kan ta sig uttryck på olika sätt 
varav vi ska behandla dem i följande text.  

Maktutövning 
 
Enligt Bartholdsson har pedagoger ett samhällsuppdrag som leder till att de ska utöva makt 
över barn till viss del. Vidare menar Bartholdsson att pedagoger måste ha respekt för barn då de 
utövar makt eftersom barnens viljor ofta skiljer sig åt. Hon beskriver ”vänlig maktutövning” 
som omsorgsinriktad där pedagoger på ett ödmjukt sätt kontrollerar barnen (2008, s. 18). 
 
Bartholdsson menar att maktutövning fungerar i skola som en styrningsteknik för pedagoger då 
de ska forma barnen efter skolans normer om hur ett barn ska vara. Bartholdsson använder 
begreppet normalitet för att beskriva det typ av beteende. ”Normalitet framstår då som ett 
vänligt mål, något som gynnar individen, är för dess bästa och är något som alla idealt strävar 
efter att vara” (2007, s. 29). Normalitetsbegreppet beskriver dels det mest förekommande och 
det vanligaste beteendet.  Samtidigt som det fungerar som en beskrivning om hur du bör vara 
enligt normen (s. 13). För att vara en god pedagog som behärskar makten som tillkommer med 
yrkesrollen finns det vissa förutsättningar, som att skolan har elever som är ansvarstagande och 
håller sig inom normerna (s. 206).  
 
Jesper Juul menar i Relationskompetens i pedagogernas värld att de vuxna i sin roll som pedagoger har 
makt över barnen i förskola och förskoleklass och poängterar att det är olämpligt för barn att 
inta den vuxnes ledarskap i de fall de vuxna tappar kontrollen över makten. Det han menar är 
att barn inte kan behärska pedagogernas makt och ansvar. Pedagogen ska skapa ramar och med 
sin ledarskapsroll ge barnen möjligheter att ha inflytande inom denna ram. ( 2003, s. 107). 
Vidare menar Juul att det som barn har allra störst behov av är:  
 

[…] ett vuxet ledarskap som tar ansvar för helheten i barns liv. 
Det barn behöver är vuxna som är inställda på att ta deras lust på 
allvar, lyssna till dem, bekräfta den och ta den med i beräkningen i 
den omfattning det är möjligt och ansvarsfullt (s. 109).  

 
Här framhåller Juul vikten av att som pedagog disponera makten över barnen på ett ödmjukt 
och medvetet sätt. 
 
Tullgren i Anette Emilsons avhandling tar upp att pedagoger har makt att styra även i barns 
egna lekar. Pedagoger kan med sin makt också styra bort barn från den pågående leken om 
pedagogen betraktar den som icke-önskvärd (2008, s. 33). Även Pramling Samuelsson menar i 
Barns syn på vuxna att vuxna avbryta barns pågående aktivitet av den anledningen att ”[…] vuxna 
har svårt att se barns egna aktiviteter som medel för lärandeprocessen” (2006, s. 56).  
 
Elisabeth Arnér och Britt Tellgren visar i sin studie Barns syn på vuxna en sida av 
maktperspektivet där de anser att barns möjligheter till att förändra maktrelationen till 
pedagoger i förskola och skola är minimal. Forsberg i deras studie menar att många pedagoger 
gör motstånd för att barn ska få påverka i vardagen i förskola och skola (2006, s. 47).   
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Pedagogers förhållningssätt 
 
Det råder skillnader i pedagogers förhållningssätt i arbetet på förskolor och skolor menar Jenny 
Norman. Hon skriver i sin avhandling Språkspel i förskolan att pedagogers förhållningssätt 
gentemot barn kan påverkas av det förhållningssätt som vuxna tillämpade mot dem när de 
själva var barn (2003, s. 25). Hur pedagoger väljer att disponera sin och barnens tid samt miljön 
i verksamheten säger något om vilket förhållningssätt de har. ( s. 23). Hon har även identifierat 
skillnader i pedagogers förhållningssätt beroende på barns ålder. Pedagogers samtal med små 
barn karaktäriseras av respekt och hänsyn till barnets förmåga. Medan samtalen med de äldre 
barnen karaktäriseras av normalisering, alltså vilka handlingar som är rätt och fel att utföra (s. 
158).  
 
Johansson menar att ”Då pedagoger tar fasta på barnens intentioner försöker de anpassa 
arbetssättet till barnens initiativ, intresse och önskemål. De vuxna är känsliga för och följer 
barnens aktiviteter ”(s. 100). Vidare menar hon att förhållningssätt där pedagoger har tilltro till 
barnens förmågor karaktäriseras av att de har stor respekt för barnen som skapare av sin egen 
kunskap. De ger barnen makten att bestämma över sitt lärande (s. 97). Tillika har författaren i 
sin studie identifierat ett förhållningssätt som präglas av ordning och kontroll där barnen ska 
följa de vuxnas instruktioner för att lära. Detta förhållningssätt kan leda till att verksamheten får 
en viss karaktär av skola där egna initiativ får lite utrymme (s. 70). 

Barns delaktighet och lärande 
 
Johansson anser att när pedagoger ser barn som konstruktörer av sin egens kunskap samt visar 
tilltro till deras egna förmågor får barnen möjligheter att erfara mening och på så vis utvecklas 
och lära sig (s. 113). Pedagoger i nämnd författares studie menar att du ska ta fasta på de 
möjligheter som ges i vardagen för barns lärande. Då är barnens intresse och nyfikenhet stor 
och det är då de blir motiverade till lärande och kunskapsinskaffning (s. 102). I Johanssons 
studie framkommer det även att pedagoger ofta ser barn som kompetenta och bärare av egna 
förmågor och sin egen kunskapsbildning. Barns lärande sker genom uppmuntran från 
pedagoger och att de själva är aktiva. (s. 95). Den bästa förutsättningen för barnen och deras 
lärande är om de får hjälp att synliggöra den. ”Det gäller att få barnen att upptäcka att de har 
förmåga att lära” (s. 99.) Dock är det detta förhållningssätt till barns lärande idag mindre vanligt 
(s. 99).  
 
Det förekommer att vuxna i förskola och förskoleklass inte ser det som en del av sin 
arbetsuppgift att delta i barns lekar. Snarare ser de sin uppgift som iakttagande av barnen och 
att de ska hjälpa barnen och plocka fram material samt finnas tillgänglig som stöd, de bekräftar 
barns initiativ utan att själva delta i dem (Johansson, s. 116).  I Johanssons undersökning menar 
en del pedagoger att då du gör barnen delaktiga i verksamheten finns det tillfälle för lärande. 
Barnen ska också få möjlighet till inflytande genom att vuxna frågar barnen om vad de vill 
göra(s.104). Genom att göra barnen delaktiga ökar chansen för att de kommer att utveckla 
självständighet (s. 106).  
 
I Det önskvärda barnet menar Emilson att delaktighet betyder att barnen ska vara inkluderade i 
verksamheten och få ta egna initiativ och få fatta egna beslut (s. 29). Genom att låta barn ha 
delaktighet menas att barnen ska få vara aktiva och vara med och påverka det som händer i 
förskolan (s. 28). Delaktighet kan ha olika betydelse. Enligt Molin i Emilsson kan barns 
delaktighet betyda att de har inflytande, tillhörighet där barnen få visa engagemang, ansvar och 
makt (s. 29).  
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I Bartholdssons studie framkom det att mycket av arbetet i verksamheter handlar om att stärka 
barns självkänsla och självförtroende. (2008, 144.) Självförtroendet är avgörande för barns 
lärande och utveckling och ses som viktigare än kunskapsinlärning (2008, s. 145). 
 
Forskaren Juul menar att: 
 

Ett barn som växer upp i ett sammanhang där de vuxna har 
förståelse för barnets integritet och respekt för dess egna försök 
att avgränsa och definiera sig har ett optimalt utgångsläge för att 
utveckla en sund självkänsla (s. 58). 

 
När pedagoger låter barn ta egna initiativ och göra egna försök så utvecklas självkänslan som 
sedan leder till eget ansvarstagande (Juul, s. 58).  

Perspektivtagande 
 
Norman tar upp skillnader i pedagogers agerande beroende på om de tillämpar ett 
vuxenperspektiv och ett barnperspektiv i olika situationer. Främst gäller det hur man samtalar 
med barnen (2003, s. 150).  

Vuxenperspektiv 
 
I Johansson studie framgår det att det förekommer pedagoger som har ett synsätt som präglas 
av ett vuxenperspektiv. Pedagoger menar då att barn ska bete sig på ett visst sätt som de vuxna 
anser vara det rätta och barnens brist på förmåga är i fokus. Pedagogerna tycks inte ha för avsikt 
att försöka förstå barnens perspektiv (s. 126). ”Man arbetar med barnens bästa för ögonen, men 
ur ett vuxenperspektiv. Många gånger saknas en närvaro i barns livsvärld”(Johansson, 2003, s. 
70).  
 
Vidare menar Johansson att:   
 

Pedagoger ger uttryck för en blandning av mognadstänkande och 
förmedling av kunskap. De vuxna lär ut och barnet blir den som 
tar emot kunskapen. Avsikten är att hjälpa barnet att utveckla 
sina ännu ej färdiga förmågor. Barnen erbjuds aktiviteter först då 
de anses mogna att klara av dessa (s. 116). 

 
Johansson menar att du som pedagoger ibland måste avbryta eller förhindra barns egna initiativ 
av olika anledningar. Ur ett vuxenperspektiv kan det innebära att sätta stopp utan närmare 
förklaring (s. 180-181). Vissa saker som kan styra barns initiativ är att pedagoger har skapat 
rutiner i verksamheten och i dessa rutiner finns maktrelationer där det klart och tydligt framgår 
vem som har makten att bestämma över vem (Buhler-Niederberger i Bartholdsson, 2008, s. 84). 
 
Norman menar att då pedagoger tillämpar vuxenperspektivet präglas samtalen mellan barn och 
vuxna av uppfostran, ordning och makt. Dialogerna sker på pedagogens villkor (s. 150). Vidare 
menar hon att barn i förskolan ofta får tillsägelser gällande hur de ska uppföra sig. Det handlar 
om krav som barnen förväntas uppfylla. (s. 7). Bartholdsson såg i sin studie att lärare förväntar 
sig av eleverna att de ska ha tålamod att vänta. Laerkes nämner i Bartholdssons bok att när 
pedagoger ber elever vänta men inte säger vad de ska vänta på, utövar de makt över barnen 
(2008, s. 86-87). 
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Barnperspektiv 
 
Johansson menar att när pedagoger tillämpar ett barnperspektiv och behöver avbryta eller 
förhindra barns egna initiativ av olika anledningar försöker de få barnet själv att fundera över 
vad som kan vara lämpligt i situationen (s. 181).   
 
Norman beskriver att när pedagoger tillämpar barnperspektiv präglas bemötandet mindre av 
ordning och makt till förmån för dialoger och utrymme för egna initiativ utifrån barns intresse 
och kompetenser. Dialogerna sker på barnens villkor och pedagoger är mer lyhörda och 
bemötandet sker på ett lekfullt sätt (s. 150).  
 
 Lövlies menar i Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande att  
 

Barns trygghet i en viss situation inte i första hand är beroende en 
individ-till-individ-relation med en vuxen, utan istället av deras 
möjligheter att handla och förhålla sig aktivt. Handlande utifrån 
egna avsikter och behov ger barnet möjligheter till kontroll och 
behärskande, och för denna krävs att barnet ges tillgång till sin 
potential för handling och aktivitet (s. 185).  

 
Barns handlingar styrs inte alltid av en intention eller ett motiv utan det kan uppstå i själva 
handlandet (Nordin-Hultman, s. 172).  
 
I Skolverkets text Med demokrati som uppdrag framgår det att elever i skolan saknar personliga 
relationer med sina lärare. De vill att läraren ska vara mer engagerad och visa mer respekt för 
barnen och dess önskemål (s. 30). För att barn ska uppleva att deras initiativ och deras 
erfarenheter är respekterade och tagna på allvar måste pedagoger tillämpa ett barnperspektiv där 
barnen görs delaktiga i förskolans och skolans vardag (s. 30).  Juul anser att ”I samspel mellan 
barn och vuxna är samspelets kvalitet och dess konsekvenser uteslutande den vuxnes ansvar” (s. 
106).  
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SKOLANS STYRDOKUMENT 
 

Läroplanen för förskola Lpfö 98 reviderad 2010 
 
I Lpfö 98 rev 2010 under Förskolans värdegrund och uppdrag kan man läsa att ”De vuxna ska ge stöd 
i att utveckla tillit och självförtroende. Barns nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska 
uppmuntras och deras vilja och lust att lära sig ska stimuleras” (s. 6). I Lpfö 98 rev 2010 
framkommer det att barns förståelse för ett demokratiskt samhälle påverkas av de vuxnas 
förhållningssätt (s.4). Där står det även att de vuxna ska stimulera barn i deras aktivitet genom 
att vägleda dem och på så sätt utvecklar barn nya kunskaper (s. 7). Samtidigt kan man läsa att 
”Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 
förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och 
växa” (s. 5). 
 
Vidare kan man i Lpfö 98 rev 2010 läsa att förskolan ska ta tillvara barns egna initiativ och 
stimulerar dem så att barnen utvecklar sina kunskaper. ”Barnet ska [… ] ha möjlighet att enskilt 
fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar” (s. 6). Verksamheten ska utformas efter 
barnens intressen och drivkraft att söka kunskap. Vidare ska verksamheten utformas så att den 
ger utrymme för barns egna planer inomhus och utomhus (s. 7).  
 
Förskolans uppdrag formuleras delvis på så sätt att ”Omsorg om det enskilda barnets 
välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan” (s. 5).  
 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 
 
I Lgr 11 kan man läsa ”Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och 
i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt” (s. 12). Skolan har ansvar att 
forma elever till demokratiska medborgare och ge dem utrymme att tillämpa det i praktiskt 
vardaglig handling” (s. 12). 
 
Det framkommer i Lgr 11 att ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 
glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg[…]” (s. 10). En av skolans 
uppgifter är stimulera eleverna till att använda sin nyfikenhet och kreativitet till att pröva egna 
idéer (s. 9). 
 
Vidare kan man läsa att läraren ska:  
 

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
 
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, 
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Under rubriken Kunskaper i Lgr 11 framkommer det att skolan har ansvar för att barnen ska 
känna tillit till sin egen förmåga (s. 13).  
 

Övriga styrdokument 
 
I styrdokumentet Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i förskolan som Skolverket har formulerat 
står det om de förhållningssätt som de vuxna, pedagoger, i förskolan ska bruka. 
Förhållningssättet som pedagoger har påverkar förståelsen och respekten hos barnen när det 
gäller demokrati som rättigheter och skyldigheter. Vikten av att arbetslaget har ett gemensamt 
förhållningssätt som genomsyras av respekt för barnen och att de ser barnens kompetenser 
belyses också (s. 26).  
 

Det råder en samsyn inom forskningen om att en viktig 
kvalitetsfaktor i förskolans pedagogiska arbete är personalens 
förhållningssätt och den pedagogiska medvetenhet som kommer 
till uttryck i sättet att tänka och förhålla sig till 
barn…(Skolverket, 2005, s. 26). 

 
Det perspektivtagande som pedagoger ska tillämpa i sin yrkesroll beskrivs på detta sätt: ”Barnet 
ska ses som en tänkande individ, som skapar mening och innebörd i sina erfarenheter och 
upplevelser”( Skolverket, 2005, s. 24).  
 
Vidare kan man i Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i förskolan läsa att barns behov, intressen 
och åsikter ska styra verksamheten vilket leder till meningsfulla aktiviteter för barnen och är en 
viktigt grund för lärandet (s. 24). Det gäller att som pedagog vara lyhörd för barns egna initiativ 
och att visa barn respekt när de uttrycker sin vilja i vardagliga situationer (s. 32).  
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RESULTAT 
 
I följande kapitel presenteras de resultat som är relevant material i vår studie. I presentationen 
av resultatet har vi valt att inte använda oss av han eller hon när vi skriver om barnen utan vi 
kommer att använda begreppet den istället för att inte könsbestämma barnet. I de fall vi 
benämner pedagogen använder vi begreppet hon av den anledningen att alla pedagoger som 
deltog i undersökningen var kvinnor. Vi kommer att behandla resultatet från förskola före 
förskolklass i texten.  

Pedagogers bemötande av barns egna initiativ i fri aktivitet 
 
Resultatet under denna rubrik är hämtat från observationerna som vi utfört då det är fri aktivitet 
i förskolan och i förskoleklassen. Därefter har vi sammanställt och kategoriserat resultatet som 
presenteras i nedanstående rubriker.  

Pedagoger tar tillvara barns egna initiativ  
 
Här har vi samlat situationer där pedagoger bemöter barns egna initiativ genom att ta tillvara 
dem på olika sätt. Det mest förekommande bemötandet under denna kategori är att pedagoger 
hjälper barnen med olika saker som de behöver hjälp med i det samband som de har tagit eget 
initiativ.  
 
Vid ett observationstillfälle skulle en pedagog tillsammans med några barn klä julgranen på 
förskolan. Vid detta tillfälle tar några barn egna initiativ och det här är vad vi iakttog. Pedagogen 
delar ut kulor i olika färger till flera barn. Ett barn blir tilldelad en röd kula och säger då till 
pedagogen att den vill ha en grå kula istället. Pedagogen uppmärksammar barnets initiativ, tar 
tillbaka den röda kulan och svarar: ”Ja du ska få en grå, vänta” Barnet väntar en kort stund och 
får sedan en grå kula som den hänger upp i granen. Vid samma tillfälle vill ett annat barn hänga 
upp sin smällkaramell högt upp i granen. Barnet säger detta till pedagogen som lyfter upp barnet 
så att den kan hänga upp smällkaramellen där barnet vill hänga den.  
 
Vid den fria aktiviteten utomhus på förskolan kommer ett barn fram till pedagogen och säger 
att den vill ha en dockvagn att leka med. Pedagogen och barnet går tillsammans in i förrådet. 
När de står i förrådet kommer det ett till barn som även den vill ha en dockvagn. Pedagogen 
uppmärksammar även detta barn. Pedagogen plockar fram en varsin dockvagn åt barnen som 
nu även vill ha en docka. Eftersom det inte finns någon docka i förrådet så undrar pedagogen 
om inte en boll kan fungera som en docka, men det vill inte barnen. Pedagogen och barnen går 
då in på förskolan och hämtar en docka.  
 
Vid ett tillfälle under observationen på förskolan står en pedagog i gungområdet och ger fart på 
barn som gungar. Ett annat barn kommer springande och stannar nedanför stora gungan som 
ligger bredvid gungområdet. Barnet ropar på pedagogen och säger att den vill ha hjälp upp i den 
stora gungan. Pedagogen uppmärksammar barnet genom att svara att hon ska hjälpa barnet 
efter hon har gett fart på de andra barnen. Efter att pedagogen har gett fart på de andra barnen 
går hon till den stora gungan och hjälper barnet upp.  
 
Under den fria aktiviteten i förskoleklassen sitter ett barn vid ett bord och målar. Barnet målar 
med färg som finns på flaska. Barnet har färger på små plastlock. Pedagogen sätter sig bredvid 
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barnet som säger: ”Jag vill ha lila färg men den färgen finns inte”. Pedagogen tar röd och svart 
färg och blandar på ett papper tills det blir lila och visar sedan barnet. Barnet vill ha den färgen 
så pedagogen säger att hon ska gå och blanda mer färg och sedan kommer hon tillbaka med 
färgen på ett plastlock.  
 
Vid ett observationstillfälle i förskoleklassen i den fria aktiviteten kommer ett barn fram till 
pedagogen och säger att den vill pärla ett armband. Pedagogen säger: ”Javisst”. Hon tar fram 
pärlor och följer med barnet till bordet. Pedagogen säger: ”Jag häller pärlorna här så kan du 
välja själv vilka färger du vill ha på ditt armband”. Pedagogen tar en pärla och säger: ”Jag tar den 
här pärlan och knyter fast för den klipper man bort sen så det spelar ingen roll vilken färg det är 
på den. Säg till mig när du är klar så hjälper jag dig att knyta ihop den”.  
 

Avvisande bemötande utan djupare förklaring 
 
Här har vi samlat situationer där pedagoger på ett eller annat sätt förhindrar barnen från att 
fullfölja deras egna initiativ. Pedagogens bemötande har skett utan en djupare förklaring till 
varför de avvisar det egna initiativet, pedagoger ger ett avvisande utan att förklara för barnen 
varför de inte får göra som de själva har tänkt.  
 
Vid ett observationstillfälle ska några barn i förskolan tillsammans med pedagogen klä 
julgranen. Ett barn ska hänga upp en smällkaramell och påbörjar att hänga den så långt ner att 
den nuddar golvet. Pedagogen uppmärksammar detta genom att säga att den måste hängas 
högre upp, annars blir det svårt för städerskan.  
 
Två stycken barn trycker sina ansikten mot en fönsterruta och skrattar sedan högt. Sedan 
springer de runt i rummet, rullar runt på golvet. De börjar skrika och springer förbi en pedagog. 
Pedagogen sätter upp sin hand och säger att de inte får skrika.  
 
Vid ett observationstillfälle i fri aktivitet i förskoleklassen tar två barn fram en stol och ställer 
den på golvet framför stora tavlan. Det ena barnet tar en pekpinne som ligger vid tavlan och 
säger till det andra barnet: ”Jag pekar på vad du ska läsa”. Detta medan barnet pekar på tavlan. 
Sekunder efter kommer pedagogen fram till dem och säger: ”Nej, vad är det där för pinne, vad 
ska du ha den till?” Då säger barnet: ”Jag ska göra såhär”. Barnet påbörjar att peka på tavlan. Då 
säger pedagogen: ”Nej, den får ni inte ha och leka med”.  
 
Tre barn sitter vid ett bord och spelar kortspelet Uno under observationen. Ett av barnen har 
sina kort utlagda på en stol bredvid bordet. Pedagogen går fram till bordet och säger till det 
barnet: ”Men du visar ju dina kort”. Barnet säger då: ”Nej jag har dem bara på stolen”. 
Pedagogen skjuter in stolen som barnet har sina kort på.  
 
Pedagogen sitter vid ett observationstillfälle tillsammans med några barn vid ett bord när det 
kommer fram några andra barn. De frågar om de får gå över till den andra avdelningen. 
Pedagogen svarar: ”Nej, ni får stanna här inne nu”.  
 

Att inte uppmärksamma barns egna initiativ 
 
Här har vi samlat situationer där pedagoger medvetet eller omedvetet inte tar fasta på barns 
egna initiativ.  
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Det är fri aktivitet utomhus i förskolan när observationen sker. Pedagogen står vid den stora 
gungan där det kan sitta flera barn samtidigt. Det sitter två barn i den när ett annat barn tar ett 
eget initiativ och klättrar upp i gungan. Barnet kommer åt de andra barnen med sina fötter. 
Pedagogen som står vid gunga har blicken på händelsen men säger inget till barnet.  
 
Vid ett observationstillfälle står ett barn i förskolan på golvet bredvid ett bord där det sitter en 
pedagog och tre barn. Barnen som sitter vid bordet gör egna halsband och pärlplattor. Barnet 
på golvet säger till pedagogen: ”Jag vill också pärla”. Pedagogen uppmärksammar inte barnet 
genom att svara barnet utan ett av barnen vid bordet gör det och säger till pedagogen: ”X vill 
också pärla”. Pedagogen bekräftar att hon hört barnet genom att säga: ”Ja”. Hon börjar sedan 
samtala med en annan pedagog som passerar förbi. Då säger barnet som står på golvet igen: 
”Jag vill pärla”. Pedagogen säger: ”Ja, kom så ska jag hjälpa dig”.  
 

Pedagoger utvecklar barns egna initiativ 
 
Här har vi samlat situationer då pedagoger uppmärksammar barns egna initiativ och utvecklar 
dessa genom att samtala med barnen. Dels utvecklas barnen genom pedagogens bemötande och 
även det egna initiativet utvecklas genom pedagogens bemötande.  
 
Vid en observation utomhus i förskolan går ett barn fram till en pedagog med en burk med is i 
handen. Barnet sträcker fram burken mot pedagogen. Pedagogen tittar i burken och frågar 
barnet hur det kan ha blivit is och vad is är gjort av. Barnet svarar inte. Pedagogen frågar om det 
är vatten som frusit till is. Barnet nickar.  
 
Två barn leker tillsammans med varsin dockvagn och de pratar med varandra om vart de ska gå. 
En pedagog i närheten uppmärksammar barnen, sätter sig på huk och frågar barnen vart de har 
varit. Barnen svarar, berättar att de har varit och handlat samt vad de har handlat.  
 
Vid ett tillfälle under observationen i förskolan sitter en pedagog vid datorn och skriver en sak 
tillsammans med ett barn. Ett annat barn kommer fram till pedagogen och visar vad den har 
byggt av materialet plusplus. Barnet säger till pedagogen att titta. Pedagogen pausar med 
skrivandet för att titta. Hon frågar vad det föreställer och hur barnet har gjort när den byggde.  
 
Det är fri aktivitet i förskoleklassen vid en observation och ett barn går fram till ett bord där det 
sitter en pedagog och två barn, varav barnen ritar. Barnet som kommer fram till bordet säger: 
”Jag vill ha ett stort papper att rita på”. Pedagogen svarar: ”Vet du, ta ett papper i skåpet där”. 
Hon pekar på skåpet. Hon säger: ”Va roligt att du vill måla”.  
 
Vid ett observationstillfälle i förskoleklassen sitter två barn och ritar vid ett bord. Det sitter en 
pedagog vid samma bord. Barnen ritar torn och flickor på sina teckningar. Ett av barnen säger: 
”Titta på min den är mycket finare”. Pedagogen säger: ”Jag tycker att ni ritar himla fint båda 
två”. Pedagogen pekar på barnets teckning och frågar: ”Är det Rapunzel?” Barnet svarar att det 
är det. Pedagogen fortsätter att ställa frågor till barnen om filmen Rapunzel.  
 

Omvårdnad före barns egna initiativ 
 
Här har vi samlat situationer där pedagogers bemötande av barns egna initiativ i första hand 
påverkas av barns välbefinnande. 
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Det är fri aktivitet i förskolan och vid ett observationstillfälle befinner sig några barn ensamma i 
ett rum där det finns en soffa. Dörren till rummet är öppen och i rummet intill finns det 
pedagoger. Barnen hoppar i soffan varav en pedagog från rummet intill uppmärksammar och 
går in i rummet. Hon säger: ”Ni får gärna hoppa på golvet om ni vill hoppa” 
 
Vid ett observationstillfälle i förskolan sitter två pedagoger och samtalar. Då kommer det fram 
ett barn och pussar ena pedagogen på handen. Pedagogen uppmärksammar barnets egna 
initiativ till kontakt och avbryter samtalet med den andre pedagogen. Pedagogen tar barnet i sitt 
knä och de samtalar lite innan de tillsammans går och hämtar det material som barnet vill leka 
med.  
 
Vid den fria aktiviteten utomhus i förskolan står det ett barn vid en gunga som inte har vantar 
på sig. En pedagog ser barnet och säger i vänlig ton att barnet borde ha vantar på sig eftersom 
det är kallt ute. Pedagogen går tillsammans med barnet in och sätter på barnet vantar. Sedan när 
de kommer ut igen går pedagogen med barnet till gungan och lyfter upp barnet och ger den fart 
på gungan.  
 
Vid observation utomhus i förskolan ställer sig ett barn i en vattenpöl och börjar hoppa. 
Pedagogen som står i närheten ser händelsen och säger: ”Skorna blir så blöta så du borde inte 
hoppa”. 
 
En pedagog ger ett barn fart på gungan under en observation i förskolan. Ett annat barn 
kommer gåendes bland gungorna och börjar gå framför gungorna. Pedagogen som ser detta 
säger till barnet att inte gå framför gungorna utan att gå runt istället. Pedagogen pekar på hur 
barnet kan gå runt för att komma till en gunga. Barnet går då runt gungorna och pedagogen 
hjälper barnet upp i gungan och ger barnet fart.  
 

Regler påverkar barns egna initiativ 
 
Här har vi en situation där pedagogens bemötande av barns egna initiativ påverkas av regler 
som finns i verksamheten.  
 
Vid ett observationstillfälle i förskolan är det fri aktiviteten utomhus. Det står det två barn som 
har varsin skyffel i händerna. De ställer sig under klätterställningen och börjar skotta bort 
sanden från backen och kastar den sedan utanför klätterställningen. Pedagogen går fram till 
barnen. Pedagogen säger med vänligt tonfall att sanden ska vara kvar under klätterställningen. 
Pedagogen undrar om de inte kan skotta tillbaka sanden.  

Pedagogers bemötande av barns egna initiativ i planerad aktivitet 
 
Resultatet under denna rubrik är hämtat ur observationerna som vi har utfört då det är planerad 
aktivitet i förskolan och i förskoleklassen. Därefter har vi sammanställt och kategoriserat 
resultatet som presenteras i nedanstående rubriker.  

Pedagoger tar tillvara på barns egna initiativ 
 
Här har vi samlat situationer där pedagoger bemöter barns egna initiativ genom att tillgodose 
dem på olika sätt.  
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Vid sångsamling i förskolan genomfördes en observation där pedagogen frågar barnen om de 
vet någon sång som handlar om stjärnor. Ett barn börjar sjunga på ”Blinka lilla stjärna” och 
flera av barnen hänger med på barnets initiativ. Pedagogen bemöter barnets initiativ genom att 
följa med i sången. 
 
Under en samling sker en observation där pedagogen ska lägga tillbaka material som de har 
använt i en påse. Pedagogen börjar lägga ner sakerna. Ett barn säger att den lägger ner en bit av 
materialet och sedan gör barnet det. Pedagogen uppmärksammar barnet och uppmuntrar till det 
genom att tala om för barnet att det är bra att den hjälper till.  
 
Vid ett observationstillfälle i en samling i förskoleklassen ska de träna på luciasånger. En 
pedagog sitter lite bakom barnen i ringen och ett barn vill sitta vid pedagogen så barnet hamnar 
också utanför ringen. Efter att de har sjungit första sången säger en annan pedagog att: ”Vi 
kanske ska ge plats åt X i ringen”. Den första nämnda pedagogen säger då att: ”Nä, hon ville 
sitta här lite bakom med mig”. Den andre pedagogen svarar med: ”Aha”.  
 
Barnen har luciaträning och pedagogerna har sånghäften. Efter att de har sjungit en sång säger 
ett barn till en pedagog: ”Jag läste på ditt papper”. Pedagogen svarar barnet med: ”Ja, jag såg att 
du hängde med i texten”. Nästa sång de ska sjunga håller pedagogen fram pappret så att barnet 
kan se och då är det fler barn som tittar på pappret. Pedagogen har en penna i handen och hon 
visar var i texten de är med pennan samtidigt som de sjunger.  
 
Vid ett observationstillfälle är det planerad aktivitet i förskoleklassen och pedagogen leder en 
samling när ett barn frågar hur man kan få ner papperet som hänger bakom pedagogen. 
Pedagogen säger: ”Menar du kartorna?” Pedagogen pekar på kartorna. Barnet säger: ”Mm 
varför har vi aldrig tittat på dem”. Pedagogen säger: ”Ja det är aldrig någon som har frågat så vi 
har nog inte tänkt på det”. Barnet säger: ”Kan vi titta på dem nu då”? Pedagogen säger: ”Jo det 
kan vi göra, om ni sitter kvar på era platser och äter frukten så ska jag gå iväg och hämta pinnen 
som man tar ner kartorna med”.  
 
I en samling berättar barnen om länder som de har varit i. Pedagogen visar på kartan vart landet 
som de har varit i ligger. Det kommer fram ett barn till pedagogen och säger att: ”Jag inte vill ha 
samling mer”. Pedagogen svarar barnet med att: ”Det är några barn kvar som vill berätta vart de 
har varit”. Barnet säger: ”Jag vill rita”. Pedagogen säger att: ”Du kan sätta dig vid bordet och 
börja rita om du vill”.  
 

Regler påverkar barns egna initiativ 
 
Här har vi situationer där pedagogers bemötande av barns egna initiativ påverkas av regler som 
finns i verksamheten.  
 
Det är planerad aktivitet i förskolan i form av en samling när observationen genomförs. 
Pedagogen säger till ett barn att gå och hämta en lapp med sitt namn på som sitter på väggen. 
Ett annat barn reser då på sig och säger att den ska hämta sitt namn. Pedagogen 
uppmärksammar detta och tar upp sin hand mot barnet och säger: ”Sitt ner och vänta på din 
tur”. Barnet sätter sig och gör sedan samma sak igen. Pedagogen tar upp sin hand igen och 
säger: ”Sitt ner och vänta på din tur”.  
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Vid ett observationstillfälle har förskolan en sångsamling där barnen och pedagogen samtalar 
om reflexer. Ett barn börjar prata om något annat. Pedagogen uppmärksammar detta och säger: 
”X, nu pratar vi om reflexer”.  
 
Det är planerad aktivitet i förskoleklassen i form av en samling vid observationstillfället. 
Pedagogen ställer en back med kapplastavar framför sig på golvet. Ett barn börjar genast plocka 
med kapplastavarna och pedagogen säger: ”Vi låter dem vara så ska ni snart få använda dem”. 
 
Under observationen kommer alla barnen från ena gruppen i förskoleklassen in och sätter sig 
hos den andra gruppen för att de ska sjunga tillsammans. Då säger ena pedagogen: - Du kan 
ropa upp dina barn för vi har redan haft upprop. Då säger ett barn: ”Kan inte vi ha upprop 
igen”? Då säger den andra pedagogen: ”Nä vi tar den här gruppen nu så vi kommer igång med 
sången”.  
 

Att inte uppmärksamma barns egna initiativ 
 
Här har vi samlat situationer där pedagoger medvetet eller omedvetet inte tar fasta på barns 
egna initiativ.  
 
Vid ett observationstillfälle är det planerad aktivitet i förskolan i form av en samling. Pedagogen 
ställer frågor till ett barn. Ett annat barn som inte blivit tillfrågad svarar på frågan. Pedagogen 
uppmärksammar inte detta.  
 
En observation genomförs under en samling i förskoleklassen . Barnen ska till att äta sina 
frukter. Ett barn börjar äta på sitt äpple innan de sagt varsågoda och ett annat barn säger detta 
till pedagogen. Pedagogen tittar inte på det barnet men säger: ”Vi väntar med frukten tills alla 
har kommit och vi sagt varsågod”. Barnet som redan börjat på sin frukt fortsätter att äta. 
Pedagogen uppmärksammar det inte.  

Positivt bemötande av barns egna initiativ  
 
Här har vi samlat situationer där pedagoger uppmärksammar barns egna initiativ och bemöter 
dem på ett positivt sätt. 
 
En observation genomförs under planerad aktivitet i förskolan i form av en samling. Pedagogen 
och barnen samtalar om att det är advent och snart fjärde advent. Då säger ett barn: ”Jag är fyra 
år”. Pedagogen uppmärksammar och säger: ”Ja, du är fyra år”.  
  
Det är samling i förskolan när observationen genomförs och alla barnen håller i en varsin lapp. 
På lapparna står deras respektive namn. Lapparna sitter klistrade på väggen då det inte är 
samling. Ett barn reser sig upp och sätter tillbaka sitt namn på väggen. Pedagogen 
uppmärksammar detta och säger att det var en bra idé att sätta tillbaka namnet.  
 
Vid planerad aktivitet i förskoleklassen observeras en samling. Pedagogen ställer frågor om 
mattetal till barnen och ett barn får frågan: ”Vad blir 8+2?” Barnet som sitter bredvid det 
tillfrågade barnet viskar att det blir 10. Pedagogen uppmärksammar barnets egna initiativ och 
säger: ”Hörru jag hörde allt men det gör ingenting”. Pedagogen skrattar.  
 
Vid ett observationstillfälle i förskoleklass är det samling och pedagogen delar ut varsin lapp 
som det är en siffra på. Barnen ska sedan en i taget ta så många kapplastavar som lappen visar. 
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När de gjort de ska de lägga kapplastavarna framför sig. Ett barn sitter och plockar med sina 
kapplastavar och säger: Titta det blev en flagga. Pedagogen uppmärksammar barnet med att 
säga: ”Ja titta vilken fin flagga”. 
 
Barnen ska ha ett arbetspass när observationen genomförs och de ska klippa ut ljusstakar efter 
en mall. Barnen talar i munnen på varandra till pedagogen och berättar vad de vill göra. 
Pedagogen sätter upp sin hand, barnen tystnar och sedan säger hon: ”Jag hör inte vad ni säger 
och att det är bättre om ni räcker upp handen så att jag kan höra vad alla har att säga”. Barnen 
vill göra olika saker så pedagogen bestämmer att de får välja om de vill leka eller om de vill göra 
ljusstaken. Pedagogen talar om att de kan göra ljusstaken klar under dagen.  
 

Pedagoger utvecklar barns egna initiativ 
 
Här har vi samlat situationer då pedagoger uppmärksammar barns egna initiativ och utvecklar 
dessa genom att samtala med barnen. Dels utvecklas barnen genom pedagogens bemötande och 
även det egna initiativet utvecklas genom pedagogens bemötande.  
 
Vid ett observationstillfälle i förskoleklassen är det samling. De har en karta av världen framme 
och pedagogen pratar om kartan. Ett barn säger: ”Jag har varit i Grekland”. Pedagogen 
uppmärksammar detta och pekar på Grekland på kartan och säger: ”Det ligger här nere så då 
kanske du flög från Stockholm och hela den här vägen”. Pedagogen frågar alla i tur och ordning 
om de varit i något annat land än Sverige. Ett barn berättar vart det varit och då säger ett annat 
barn rakt ut: ”Jag har varit i Finland”. Pedagogen svarar inte det barnet men sätter upp sin hand 
mot barnet. När det första barnet berättat klart får det här barnet berätta mer.  
   
Under en observation i förskoleklassen har alla barnen satt sig på sina platser och de ska inleda 
en samling. Pedagogen inleder samlingen och tänder ett ljus för det är första advent på 
söndagen. Pedagogen pratar om advent när en pojke säger att den ska julpynta med sin familj. 
Pedagogen uppmärksammar detta och låter barnet berätta vidare. Ett annat barn berättar att 
den ska gå på julskyltning på söndag. Barnen samtalar om julskyltning och julkalender och 
pedagogen låter dem tala.  
 
På en mattesamling i förskoleklassen säger ett barn: ”1,1,2 lätt” och mumlar en ramsa. 
Pedagogen uppmärksammar detta och säger: ”Vad sa du för rolig ramsa”? Barnet säger ramsan 
igen och pedagogen skrattar och säger: ”Vilket roligt sätt att säga det på”. 
 

Pedagogers tyckande om bemötande av barns egna initiativ  
 
Resultatet som presenteras under denna rubrik är material från de genomförda intervjuerna.  

Pedagoger om vad barns egna initiativ kan vara 
 
Då pedagoger i förskolan beskriver vad ett barns egna initiativ kan vara syftar de främst på att 
det är något som tar utgångspunkt i barnens egna intressen. De menar att deras initiativ kan 
vara olika saker, allt från att hitta på lekar och aktiviteter till att bara vilja ha kontakt med en 
vuxen. Ofta handlar det om att barnen är intresserade av att lära sig något eller utforska något 
som de vill veta mer om. En pedagog beskrev detta så här: 
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Då tänker jag att det har att göra med olika saker som barnet vill göra. Det kan ju röra sig 
om aktiviteter eller lekar. Det kan ju vara någonting som de känner att de vill lära sig. Vi 
har ju olika exempel på det. Barn som vill veta hur en penna fungerar tillexempel, en 
stiftpenna. Eller dimma, vad de kommer ifrån. 
 

Pedagoger i förskolan menar alltså att barns egna initiativ är direkt när barnen tar kontakt med 
en vuxen för att förmedla vad de tänker och känner. Det behöver inte uttrycka sina egna 
initiativ verbalt, ibland kan barnen bara komma intill en vuxen. En pedagog menar då att man 
ofta förstår att barnet vill göra något.  
 
Andra egna initiativ kan vara att få sitta i knä hos en vuxen eller att barn vill ha hjälp med att 
hitta en kompis att leka med eller speciella önskemål om någon som de vill leka med. Barn kan 
också bli inspirerade av andra barn som håller på med aktiviteter och utifrån det ta egna initiativ 
till vad de vill göra. 
 
Pedagoger i förskolan beskriver också att det finns skillnader i barns initiativ beroende på om 
det är planerad aktivitet eller fri aktivitet. Vid planerad aktivitet kan initiativ ofta röra sig om det 
som pågår i exempelvis en samling medans barnens egna initiativ i fri aktivitet kan vara vad som 
helst. Barns egna initiativ kan också vara av den karaktären att de bryter mot regler som finns på 
förskolan menar pedagoger. Det kan röra sig om att de vill gå före i kön in trots att det finns en 
regel som säger att man ställer sig sist i kön och går in i tur och ordning.  
 
Pedagoger i förskoleklass beskriver barns egna initiativ som idéer de kommer med i fri och 
planerad aktivitet. Det rör sig ofta om att de vill delge sina tankar, berätta något, eller förändra i 
en lek som de gör i en samling eller genomföra en lek i en samling. Ibland kan barnens egna 
initiativ även handla om ett tema som de vill arbeta med i klassen menar pedagoger, ett tema 
som baseras på deras egna intressen.  
 
Pedagog i förskoleklass beskriver ett exempel då ett barn kommer med en idé till 
förskoleklassen som den utformat hemma efter skoltid. Ett barn hade en idé om en aktivitet på 
gympan och då sa pedagogen till barnet att ”vet du vad, ritar du ner den så kan du få hålla i den 
och tala om hur det går till”. Pedagog menar att då lyfte hon fram barnets egna initiativ. 
Pedagog menar att när barn kommer fram och tar kontakt, både med vuxna och andra barn tar 
det ett eget initiativ. 

Pedagoger om att ge eller inte ge bekräftelse  
 
Pedagog i förskolan menar att det är viktigt att lyssna och att man visar barnet att man lyssnar 
genom att svara och ge dem positiv bekräftelse. Att ge barn positivt bekräftelse kan man göra 
genom att le när barn tar egna initiativ eller att man förstärker dem genom att tala om att det är 
bra att barnet kan själv. 
 
Pedagoger i förskolan menar att man inte behöver lägga sig i barnens lek men man bör 
kommentera så att barnen vet att de blir sedda. En pedagog i förskola menar att:  
 

De kan ju vara så att de upplever att man stör men man får väl liksom, ja det kanske räcker 
med att visa att jag har sett att ni det ni gör är bra eller så. Vi är ju här för deras skull. Då 
ska man naturligtvis se till deras intressen å behov.  

 
När pedagog i förskolan har en planerad aktivitet försöker hon att barnen ska hålla sig till ämnet 
men om de inte gör det så försöker hon ändå att bemöta barnens egna initiativ så att barnen 
inte ska bli nonchalerade.  
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Pedagog i förskoleklassen anser att det är viktigt att ge barn bekräftelse på deras egna initiativ 
och att de uppmuntrar till det. I den här åldern kommer det egna initiativet väldigt spontant och 
som pedagog måste man försöka fånga ögonblicket som det händer. Hon beskriver att: 

 
Vi sitter med och försöker fånga barnen, alltså några som kanske inte har något att göra. 
Att man sätter sig och spelar med dem. Ja, ibland kanske man mer går runt och kollar så att 
allting fungerar bra då, det beror ju på, men jag tycker att oftast inne hos oss när vi hållit 
dem kvar på […], då hittar de oftast något att göra. Sen blir de väldigt pyssliga och då blir 
det att man sitter med. De tar väldigt mycket såhär, vad ska man säga? De kanske gör 
samma typ av aktivitet men de gör det på sitt vis, det har vi i alla fall märkt. Det är inte så 
att de härmar, om du säger det så säger jag det eller om du gör det så gör jag det.  

 
Enligt pedagoger i förskoleklassen är det viktigt att försöka fånga ögonblicket när de ser att barn 
tar egna initiativ men även att försöka ge dem någon bekräftelse på att man ser dem i leken och 
även att man ser dem när de inte har något att göra.  
 

Pedagoger om bemötandets betydelse 
 

Pedagoger i förskolan menar att det är vikigt hur man bemöter och tar tillvara på barns egna 
initiativ och delaktighet men att barnen även ”måste ha de lite styrt också”. De menar vidare att 
man kan se till sig själv och hur man själv vill bli bemött. Pedagog menar att man ska vara 
positiv i sitt bemötande och inte bara säga nej utan att man även förklarar t.ex. ”Du kan inte 
göra just nu för klockan är så mycket och vi ska äta mat nu”.  Pedagogerna poängterar att det är 
vikigt att ge barn en förklaring till varför de inte kan fullfölja deras egna initiativ.   

 
Jag tycker alltid att man ska försöka förklara varför man säger nej. Att nu hade jag tänkt att 
vi ska göra på det här viset och ditt sätt eller det här verkar spännande som du kommer 
med men kan vi prova det sen eller? 
 Av respekt för barnen och deras tankar för det är ju jätteviktigt och man vill ju inte trycka 
ner bara någon sådär utan jag tycker att man alltid ska försöka men sen händer det ju ibland 
att man inte har tiden.  
 

Pedagogen lägger också till att det är viktigt att föra en dialog med barnet om det kommer med 
ett eget initiativ som kanske inte passar som t.ex. ”hur tror du att det skulle kännas nu då med 
dina fötter att gå ut i kylan”?  Hon säger också att de faktiskt har provat sprungit barfota i snön 
för att barnen ska få känna själva att det inte fungerar att vara barfota på vintern.  
 
Pedagog i förskolan menar även att om det kan vara farligt för barnet så kan hon reagera mer 
instinktivt men att hon sedan försöker förklara varför hon reagerade som hon gjorde. Det är 
viktigit att de får förståelsen för att det inte var de som personer som hon reagerade på utan att 
det var saken i sig som de ville göra som hon reagerade på.  
 
Även om pedagoger vill lyssna på barnen så tror hon att det är större chans för de barn som 
hörs och syns bli sedda och få uppmärksamhet och feedback lättare än de barn som är lite 
tystare. Hon anser att man som pedagog har att jobba med att inte alltid se de barn som hörs 
och syns.  
 
Jag hoppas och tror att jag lyssnar på barns egna initiativ menar en pedagog i förskolan. Hon 
säger vidare att det är hennes intention och hennes vilja att hela tiden ge barnen den tiden 
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eftersom hon även anser att det är en del av hennes förhållningssätt samt att verksamheten ska 
byggas på barns inflytande och egna initiativ.  

 
Pedagoger i förskoleklassen anser att det är viktigt att man bemöter barns egna initiativ men att 
ibland kanske pedagoger gör det för lite. Även om man som vuxen kan vara dålig på att se 
barnens egna initiativ så är det en otrolig viktig uppgift man har. Pedagog menar att när det 
finns möjlighet ska man visa att man lyssnar till barnens egna initiativ och att det är bra för 
barnen att ta det egna initiativet.  

 
Ja, det är tack vare hur vi bemöter dem, för jag tror, jag tycker i alla fall att det är vårt 
ansvar, det är ju vi som har makten liksom ändå, det är ju faktiskt så. Jag tror ändå att det är 
väldigt viktigt att man låter barnen komma fram. […] Det är ju här det är viktigt att se alla.  

 
Pedagog i förskoleklass anser att det är viktigt att man bemöter barns egna initiativ men att det 
ibland från pedagogernas sida kan bli för lite för att de inte alla gånger tänker på bemötandet. 
Samtidigt menar pedagogen att hon inte vill kränka barnen och deras kunskap utan att hon vill 
kunna bemöta barnen på ett bra sätt. Hon menar att det är därför som hon ber alla barnen att 
räcka upp handen och talar om att hon ser alla men att alla inte kan svara. Hon menar att 
barnen inte bara ska kasta ur sig svaren utan att man då måste stoppa dem genom att säga att 
jag ser dig men räck gärna upp handen så att alla får chansen att svara.  

 
Ja, jag vet inte om det är fel, men om man har jobbat ett tag och känner att man har ganska 
stor erfarenhet att man ändå, man kan säga att det är bra och jag ser dig men att man ändå 
måste stoppa dom där. Dom kan inte ta makten för då tar ju barnen makten, egentligen 
makten från mig som vuxen också. […]. Många barn bara kastar ur sig svaret för då har jag 
ju redan fått gjort det. Men det är ju handen som, det är ju därför för att jag ska kunna hitta 
just dig som ska få svara den här gången.  

 
Enligt pedagog i förskoleklassen är det viktigt att alla som kan räcker upp handen för att hon ska 
kunna se allihop och på så sätt får alla barnen chansen att svara på frågan.  
 

Pedagoger om olika bemötande i olika situationer 
 
Pedagoger i förskolan anser att det råder skillnad i bemötandet av barns egna initiativ beroende 
på situationen och initiativets karaktär. Att de som pedagoger reagerar olika på olika typer av 
initiativ. Deras bemötande skiljer sig också beroende på om det är planerad aktivitet eller fri 
aktivitet.  
 
I planerade aktiviteter menar pedagoger i förskolan att det finns mindre utrymme för initiativ 
och de tror att barnen är medvetna om detta. En pedagog menar att ”Jag tror också att det är 
ganska tydligt uttalat att det inte finns plats för det”. Anledningen till att deras bemötande i 
planerad aktivitet präglas av att inte fullt ut ta tillvara barns egna initiativ menar pedagoger beror 
på att det i den planerade aktiviteten finns ett bestämt syfte. Som pedagog har man planerat 
något och det finns ett innehåll som barnen ska få ta del av under en begränsad tid. Därför blir 
det svårare att tillvara ta barns egna initiativ. En annan anledning till att pedagoger inte fullt ut 
tillvara tar barns egna initiativ i planerad aktivitet är att de vill att samlingen ska vara likadan 
varje gång. Pedagog menar att då de har en specifik samling ska den fortlöpa på lika sätt varje 
gång och där av lämnas inte utrymme för egna initiativ.  
 
Pedagoger i förskolan menar vidare att de upplever skillnader även i barns egna initiativ i den 
planerade aktiviteten i jämförelse med den fria aktiviteten. Deras egna initiativ är färre och då 



26 
 

det kommer med egna initiativ är det ofta kopplade till den pågående planerade aktiviteten. Det 
kan handla om att de vill prova göra lite annorlunda eller önskemål om en speciell sång i en 
samling. 
 
Pedagoger i förskoleklass menar att det i vissa planerade aktiviteter finns mer utrymme för egna 
initiativ från barnen och de poängterar vikten av att inte låta ett initiativ gå omärkbart förbi även 
då de inte kan ta tillvara det just nu. Då säger de till barnen att vi kan ta det senare.  
 
I den fria aktiviteten anser pedagoger i förskolan att barns egna initiativ får stort utrymme och 
att barnen tar flest egna initiativ i de situationerna. I den fria aktiviteten finns både tid och mer 
möjligheter att låta initiativen ta form.  En fördel som pedagoger uttrycker är att i den fria 
aktiviteten kan man som pedagog hjälpa barnen lättare vid de tillfällen deras initiativ kräver det. 
Det finns ofta många pedagoger som tillsammans har ansvaret för barngruppen vilket gör att en 
pedagog kan gå iväg och hjälpa ett barn utan att de resterade barnen blir lämnade ensamma.  
 
I den fria aktiviteten kan det trots allt vara faktorer som gör att barn inte kan fullfölja sina egna 
initiativ och här likasom i planerad aktivitet tycker pedagoger i förskolan att det är viktigt att 
bemöta barnens egna initiativ med respeket och inte bara säg nej. ”Men om det inte finns tid för 
att det är en massa annat på gång så försöker jag nog mer att vi gör det här sen, att vi liksom 
inte bara släpper det” säger pedagog. 
 
Då barnens egna initiativ är av olämplig karaktär anser pedagoger i förskolan att man ska 
bemöta dem på ett sätt där man resonerar med barnet och inte bara bestämmer eller säger nej. 
Det är viktigt att ge förklaringar och ställa frågor så barnet själv får chansen att bestämma om 
initiativet ska fullföljas eller inte. Om initiativet är av farlig karaktär menar pedagoger att då 
bemöter dem barnen med att säga stopp eller förhindra initiativet direkt, detta på grund av rena 
säkerhetsskäl.  
 
Pedagoger i förskoleklass menar att barns egna initiativ är färre i den planerade aktiviteten än i 
den fria aktiviteten. De menar att det kan bero på att det ofta finns angivna regler och 
instruktioner i de aktiviteter som de sysslar med i planerad aktivitet vilket inte lämnar så mycket 
utrymme för spontanitet. De kan komma med egna initiativ under planerad aktivitet också. 
Mängden kan bero på hur styrt det är från pedagogens sida. Däremot menar de att i den fria 
aktiviteten är det barnen som styr vad som ska ske. 
 
Pedagog i förskoleklass ger också uttryck för att det inte borde vara skillnad på barnens egna 
initiativ i den fria aktiviteten mot den planerade aktiviteten. 

 
 Jag tycker inte att det ska vara skillnad. Bättre då att man säger att vi kan göra det ju att 
man är ödmjuk i det. Det handlar om trygghet också, att våga gå ifrån ramen också. Att nu 
har jag planerat det här men nu gick det inte idag på grund av det eller det. Eller om de 
kommer med något eget initiativ kanske inte det är nå sämre än att vi inte hann med den 
övningen som vi skulle göra. 

 

Pedagoger om avvisande bemötande 
 
Pedagoger i förskolan anser inte att barn alltid ska få ta egna initiativ eftersom barn inte har 
förmågan att ta makten att styra hela verksamheten utan att det kan ske till viss del. Men det är 
vikigt att man som pedagog ändå ger barn förklaring till varför. Pedagog menar att det säkert 
ändå kan hända att de bara säger nej.  
 



27 
 

Barnen kanske inte kan bestämma allting menar en pedagog i förskolan. Hon menar vidare att 
barnen måste ha lite ramar också som i de planerade aktiviteterna. Hon tar också upp 
läroplanen som pedagogerna måste utgå sitt arbete ifrån. Däremot säger pedagogen att de även 
kan vara öppna för barns egna initiativ under planerad verksamhet.  

Pedagoger om barns självkänsla och trygghet 
 
Pedagoger bemöter barn på det här sättet för att de tror att barns egna initiativ hör ihop med 
deras självkänsla och trygghet.  
 
Pedagoger i förskola menar att barns egna initiativ som har ett innehåll där barn vill ha kontakt 
och närhet är det viktigaste initiativen att bekräfta. Att få kontakt och närhet när de vill ha det är 
grundläggande för barnens trygghetskänsla. Pedagoger menar att det är speciellt viktigt att 
uppmuntra barns egna initiativ i de fall de anser att de kan stärka deras självkänsla.  
 
Pedagoger i förskoleklassen menar att barns egna initiativ hör ihop med deras självkänsla och 
trygghet. Gruppdynamiken, alltså tryggheten i närgruppen är den allra viktigaste för att barn ska 
kunna ta initiativ åt båda håll menar pedagog. Hon menar vidare att om det finns blyga barn så 
kan kanske bygga upp deras självkänsla genom att ha t.ex. visningsdagar.  
 

Precis, det beror ju på hur de är. För vi har ju en som jag tänker på. Men när man är enskilt 
med X eller när den är i fria leken så babblar det barnet hela tiden. X berättar vad den 
tycker om och vad den gör. X vill gärna att man gör något med den och då kanske man 
ändå kan gå in och kanske stötta då. Prata med barnet, om man får den kontakten. Att man 
kanske kan gå in och vända. För när vi hade visningsdag, då fick de chans att sitta på en 
stol och berätta för varandra. Och X satt där och jag frågade om den ville att jag skulle 
hjälpa och sitta bredvid, och det ville barnet. X berättade och jag stöttade den i det. Sedan 
gick X själv runt och visade fotot som den hade med sig. Det var en stor grej faktiskt, en 
stor framgång. 

 
 
När man som pedagog stöttar barnen i deras självkänsla kan man bygga upp deras 
självförtroende. Hon menar att: 
 

Jag tror att det är att få dem att våga och då kan man ju styra upp det med att det är en sak 
som går runt, t.ex. en sten som går runt. Man kan ju även, om de har tagit eget initiativ, ritat 
en fin teckning som de själv tycker att de har gjort bra, fråga om man kan be och få visa 
den för de andra eller om du själv kanske vill visa den för de andra. Då är man liksom där 
och petar lite och då kanske man kan få in deras initiativ tagande på det viset, även om de 
inte säger någonting utan bara ställer sig upp och visar.  
 

Samtidigt menar pedagog i förskoleklass att det vore roligt om man la lite mer tid på att gå runt i 
den fria aktiviteten och se vad som händer. Var finns de blyga barnen, vad leker de med. På så 
vis kan man pricka av vad man ser för att kunna peta i det.  
 
Pedagog i förskoleklass menar även att barn i den planerade aktivitet kanske väntar lite med att 
ta eget initiativ till något eftersom de vet att det är t.ex. matte nu. Sen tro pedagogen att det är 
bra om pedagogerna talar mer med varandra om medinflytandet och om hur verksamheten ser 
ut för barns egna initiativ.  
 
Även om barnen vågar ta egna initiativ kanske de avvaktar tills de är i den fria aktiviteten för att 
de får mer uppmärksamhet på initiativet då. Pedagog i förskoleklass tror att barnen vågar ta 
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egna initiativ, att de inte är rädda för det men att det är viktigt att de som pedagoger ger barnen 
svar på deras egna initiativ.  
 

Pedagoger om sambandet mellan inflytande och initiativ 
 
Pedagoger i förskolan menar att barns egna initiativ och barns inflytande hör ihop. De menar 
att inflytande gör barnen delaktiga och barn blir delaktiga när de tar egna initiativ. En pedagog 
menar att ”har dem inte det ena så har dem inte det andra”. Pedagoger beskriver även hur barns 
intressen och viljor tas med i beräkningen när de planerar aktiviteter och att barnen får själva 
göra vissa val utifrån olika alternativ i planerade aktiviteter som exempelvis välja vilken sång de 
ska sjunga eller vilken frukt de vill ha. Pedagog beskriver barnens eget val:  
 

Om man nu bestämmer att man har en aktivitet att vi ska göra snöflingor tillexempel att 
det kan vara, även om jag har bestämt de som pedagog att nu ska vi göra den här så kan det 
bli en, deras initiativ med att jag vill prova och göra en fyrkantig kanske eller jag vill prova 
och göra och klippa med den här saxen. Det är ju också deras initiativ och inflytande.  
 

Pedagoger i förskoleklass beskriver hur viktigt det är att barn blir uppmuntrade till att komma 
med idéer och berätta vad de tycker om så att pedagogerna får veta mer om vad barnen gillar att 
göra och på så vis ta med det i sin planering.  
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ANALYS 
 
I följande kapitel presenteras analysen av resultatet. Resultatet har analyserats ur ett 
maktperspektiv med hjälp av den tidigare forskningen och skolans styrdokument som 
presenterats tidigare i texten. 

Pedagogers bemötande av barns egna initiativ i fri aktivitet 
 
Undersökningen visar att pedagoger ofta tar tillvara barns egna initiativ på olika sätt. Ett sätt 
som synliggjort är att pedagoger på ett eller annat vis uppmärksammar barnens egna initiativ 
och hjälper dem att fullfölja deras egna initiativ. Detta överensstämmer med det Johansson 
menar, att pedagoger ska vara tillmötesgående till barns egna aktiviteter (s. 100). Även Juul talar 
om barns behov som är att pedagoger tar barnen på allvar och att de tillgodoser barns egna 
initiativ genom att lyssna och bekräfta barnens egna initiativ (s. 109).  
 
I några situationer framkommer det att pedagoger ber barnen att vänta då det tar ett eget 
initiativ. När pedagoger ber barn att vänta kan det tolkas som att de inte tar barns egna initiativ 
på allvar eftersom pedagoger väljer att avvakta med att tillgodose det. Bartholdsson har i sin 
studie sett att lärare förväntar sig att elever ska ha tålamod att vänta. När pedagoger ber elever 
vänta utan förklaring utövar de makt över eleven (2008, s. 86-87). I situationerna då pedagoger 
ber barnen att vänta kan det tolkas som att de inte anser att barnens egna initiativ är tillräckligt 
viktiga att tillgodose med en gång. Samtidigt kan man tolka det som att pedagogerna 
uppmärksammar barnen genom att be dem vänta eftersom pedagoger i stunden är upptagen 
med annat. Genom att säga vänta kan barnen förstå att pedagogen uppmärksammat initiativet 
och kommer att hjälpa den då hon får tillfälle och på så vis tillgodoses barnens egna initiativ 
utan att behöva avbryta det hon höll på med.  
 
Johansson talar om att barn lär sig bäst genom att de själva är aktiva samtidigt menar hon att 
många pedagoger i förskola och förskoleklass oftast ser sin uppgift som att hjälpa barn då de 
anser att det behövs (s. 116). I många av observationerna hjälper pedagogerna barnen i 
situationer där barnen skulle kunna prova själva, exempelvis i den situationen där ett barn i 
förskoleklass ville ha lila färg som inte fanns blandar pedagogen färg åt barnet. Istället hade hon 
kunnat utmana och stimulera barnet genom att ställa en utvecklande fråga som exempelvis 
”Vilka färger tror du att vi kan använda oss av” eller låta barnet experimentera själv. I Lgr 11 
framkommer det att en av skolans uppgifter är att stimulera elever att använda sin nyfikenhet 
och kreativitet till att pröva egna idéer (s. 9).  
 
I situationen i förskolan där pedagogen ska tillgodose barnens initiativ och hjälpa dem att hitta 
en docka, föreslår hon en boll istället. Det kan tolkas som att pedagogen föreslår ett annat 
alternativ för dockan eftersom att ge barnen en docka betyder att hon måste gå in och hämta 
en. Vilket medför att hon måste lämna barngruppen utomhus utan vuxen. Pedagogen hade 
makten att säga nej till barnen men istället går hon in och hämtar en docka till dem. Emilsson 
menar att pedagoger har makt att styra i barns lekar och kan styra bort barnen från deras lek om 
de anser att leken är olämplig för tillfället (s. 33). Pedagogen i situationen använde sin makt på 
motsatt sätt. 
 
I vissa situationer avvisar pedagogerna barnen på olika sätt utan att argumentera varför de 
avbryter barnens egna initiativ. Eftersom pedagoger avvisar och förhindrar barns egna initiativ 
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kan man ana att det finns en anledning, dock framkommer inte de anledningarna tydligt i 
observationerna. I stället kan pedagoger ge barn en förklaring till varför de inte fick fullfölja sitt 
egna initiativ. Om pedagoger tillämpar ett barnperspektiv avbryter eller förhindrar de barns 
egna initiativ på ett annat sätt menar Johansson. Pedagoger försöker då att få barnet att själv 
fundera och resonera över vad som kan vara lämpligt (Johansson, s. 181). I vissa fall sätter 
pedagoger upp sin hand när de avbryter barns egna initiativ. När pedagoger sätter upp handen 
markerar de tydligt för barnen att sluta för att deras handling inte är acceptabla. Johansson 
menar att pedagoger ibland måste förhindra eller avbryta barns egna initiativ. Ur ett 
vuxenperspektiv kan det innebära att sätta stopp utan närmare förklaring (s. 180-181).  
 
I situationen i förskoleklassen där två barn leker med en pekpinne ställer pedagogen en fråga till 
barnen innan hon avvisar deras eget initiativ. Pedagogen inväntar dock inget svar från barnen. 
En tolkning kan vara att pedagogen inte är medveten om att hon har formulerat en fråga och 
därför inte inväntar svar. Här skulle pedagogen istället kunna resonera och samtala med barnen 
innan hon avbryter deras lek. I Emilsson kan man läsa att pedagoger har makt att styra i barns 
lekar och kan avstyra eller styra bort leken om pedagogen betraktar den som icke önskvärd (s. 
56). Pedagogen i situationen använder sig av denna makt.  
 
Juul menar att pedagoger ska disponera sin makt på ett ödmjukt sätt (s. 109). Detta 
framkommer inte i de situationer då pedagoger avvisar barns egna initiativ utan närmare 
förklaring. Vidare menar Juul att när pedagoger låter barn ta egna initiativ och göra egna försök 
så utvecklar barnen självkänsla som i sin tur leder till ansvarstagande (s. 58). När pedagoger inte 
ger barn chans att förklara tanken med sina egna initiativ utan bara avbryter dem, kan det leda 
till att barnen upplever sitt egna initiativ som dåligt. Det kan bidra till dålig självkänsla hos 
barnen.  
 
Att synas och finnas kring barnen betyder inte att pedagogerna är uppmärksamma på barns 
egna initiativ. En tolkning kan vara att pedagogerna är ouppmärksamma trots att de är 
närvarande eller så väljer de att medvetet inte uppmärksamma barns egna initiativ av den 
anledningen att de vill ge barnen eget handlingsutrymme. Juul menar att när barn tillåts att göra 
egna försök så utvecklar de en självkänsla som leder till eget ansvarstagande hos barnet (s. 58). 
Även i Lpfö 98, rev 2010 kan man läsa att ”Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna 
uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna 
förmågan ska på så vis grundläggas och växa” (s. 5). Eftersom pedagogerna låter barnen utföra 
sina egna initiativ ger de barnen möjlighet och utrymme för eget handlande och visar på så sätt 
att de tror på barnens egna förmågor. I Pedagogiska miljöer och subjektskapande skriver Lövlies att 
barns trygghet i första hand är beroende av deras möjligheter att handla och förhålla sig aktivt. 
Pedagoger ska ge barn utrymme för att själva ha kontroll över deras egna initiativ (s. 185). Ett 
annat sätt att se på det är att pedagoger borde uppmärksamma och stötta barnen i deras egna 
initiativ.  I resultatet framkom det även att i vissa situationer har pedagogernas samtal med 
varandra högre prioritering än att uppmärksamma barns egna initiativ.  
 
I Lpfö 98 rev 2010 står det att ”Barns nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras 
och deras vilja och lust att lära sig ska stimuleras” (s. 6). Vidare kan man läsa att ”Barnet ska[ 
…] ha möjlighet att enskilda fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar” (s. 6). I Lgr 11 
står det att läraren ska ta hänsyn till varje enskilds individs behov, förutsättningar, erfarenheter 
och tänkande (s. 8) När pedagoger visar sitt intresse för barns egna initiativ och på ett eller 
annat sätt tar initiativet vidare kan en tolkning vara att pedagogerna ser ett potentiellt lärande i 
de egna initiativen. Som pedagog menar Johansson att du ska ta tillvara händelser i den dagliga 
verksamheten för att utveckla barns lärande. Då barnen är nyfikna och intresserade är de 
motiverade och kan därför lära sig bättre (s. 102). Resultatet visar att pedagogerna tar tillvara på 
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barns nyfikenhet då de visar sitt intresse och ställer utvidgande frågor samtidigt så överlåter de 
makten till barnen att själva bestämma i deras egna initiativ.  
I Lpfö 98 rev 2010 står det att ”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 
utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskola” (s. 5). Om budskapets i denna mening från 
Lpfö 98 rev 2010 är formulerad i den ordning som pedagoger ska arbeta efter är det alltså 
barnens välbefinnande och trygghet som prioriteras före barns utveckling och lärande i 
förskolan. I resultatet kan man urskilja att omvårdnad om barnet och dess välbefinnande 
behandlas med företräde före att tillgodose barnens egna initiativ.  
 
Då barn hoppar i soffan och en pedagog säger att de kan få hoppa på golvet istället kan man 
tolka det som att pedagogen respekterar barnens egna initiativ men att pedagogen anser att 
säkerheten är viktigare. Eftersom hon formulerar sig på ett sådant sätt att de inte blir förbud 
visar pedagogen att hon respekterat deras initiativ men sätter omvårdnaden före. Juul menar att 
det barn har allra störst behov av är vuxna som ser till helheten i barns liv och som tar deras lust 
på allvar, respekterar barns initiativ och låter dem utföra det i den mån det är rimligt (s. 109). I 
förskoleklassen identifierades inga situationer där omvårdnad kom före barns egna initiativ 
vilket kan bero på att barnen i förskoleklassen är äldre och att omvårdnad har en mindre 
framträdande roll i Lgr 11 än i Lpfö 98 rev 2010.  
 
Buhler-Niederberger i Bartholdsson menar att rutiner och regler som pedagoger har skapat kan 
påverka barns möjligheter till att utföra sina egna initiativ. I dessa fall framkommer 
maktrelationer tydligt (2008, s. 84). Pedagogen i situationen där barn skottar bort sand från 
klätterställningen använder ”vänlig maktutövning” när hon uppmärksammar barnens egna 
initiativ, dock omformar hon det. Initiativet finns kvar men barnen använder det då på ett sätt 
som pedagogen förmodligen anser vara lämpligare. Bartholdsson menar att ”vänlig 
maktutövning” kräver att barnen håller sig inom normen och inte utmanar pedagogen (2007, s. 
206).  

Pedagogers bemötande av barns egna initiativ i planerad aktivitet	  
 
I denna studie kan man se att pedagoger bemöter barns egna initiativ på olika sätt i planerad 
aktivitet. Ett sätt som har synliggjorts är ett positivt bemötande till barnen och deras egna 
initiativ där pedagogerna bemöter barnen genom att uppmärksamma dem och svarar barnen 
med vänlig ton eller låter barnen fullfölja sitt egna initiativ för att sedan gå vidare i den 
planerade aktiviteten. Juul menar att det är pedagogen som har makten i förskola och i 
förskoleklass och att pedagoger har vissa ramar och ska ge barn möjlighet till inflytande inom 
dessa ramar (s. 107).  
 
Norman menar att när pedagoger tillämpar ett barnperspektiv präglas bemötandet mindre av 
ordning och regler, vilket gör att även makten hos pedagogen blir mindre. I stället ges det mer 
utrymme för barns egna initiativ utifrån deras intresse och kompetenser (s. 150). Resultatet visar 
att det endast är pedagoger i förskoleklass som uppmärksammar barns egna initiativ och 
utvecklar dessa genom att ta tillvara de tillfällena i de planerade aktiviteterna.  Johansson menar 
att ”Då pedagoger tar fasta på barnens intentioner försöker de anpassa arbetssättet till barnens 
initiativ, intresse och önskemål” (s. 100). 
 
I vissa situationer från resultatet där pedagoger avvisar barns egna initiativ i planerad aktivitet 
kan det vara de regler som pedagoger har skapat som påverkar deras bemötande. Forskning 
visar att när pedagoger tillämpar ett vuxenperspektiv förväntas barnen att bete sig på ett sätt 
som pedagogerna anser vara det rätta (Johansson, s. 126). Vidare menar författaren att 
pedagoger arbetar utifrån det som de själva tror är vad barnet har störst behov av lära sig (s. 70). 
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En tolkning är att pedagogernas handlande i dessa situationer präglas av ett vuxenperspektiv till 
förmån för ett barnperspektiv. Om pedagogernas bemötande hade präglas av ett barnperspektiv 
hade de förmodligen ansett att barnens egna initiativ var viktigare att ta tillvara. Johansson 
menar att pedagoger ibland måste avbryta barns egna initiativ av olika anledningar (s. 180-181).  
 
I resultatet finns det vissa situationer där pedagoger inte uppmärksammar barns egna initiativ i 
planerad aktivitet. Det vi inte kan urskilja är om pedagogerna är medvetna eller omedvetna om 
deras egna handlingar. Om de medvetet väljer att ignorera barns egna initiativ blir 
maktutövningen större än om de är omedvetna om att barns eget initiativ inte uppmärksammas.  

Pedagogers tankar om bemötande av barns egna initiativ  
 
När pedagoger ger uttryck för vad ett barns eget initiativ kan vara präglas deras beskrivningar av 
att det är något som tar utgångspunkt i deras egna intressen och ofta handlar det om något som 
barnet vill lära sig. Johansson menar att pedagoger som har ett förhållningsätt som präglas av att 
de har stor respekt för barn som skapare av sin egen kunskap har tilltro till barnens förmågor 
och de överlåter makten att bestämma över sitt lärande till barnen (s. 97). Ett sätt att se på det 
är att pedagogernas syn på barns egna initiativ är att de vet vad de vill lära sig, barnen har 
kontroll över sitt eget lärande. Barnen får på så vis makten över sitt eget lärande. Pedagoger 
menar också att initiativen inte alltid uttrycks verbalt, ibland kan det vara så att ett barn bara 
kommer intill och pedagoger menar då att de förstår att barnet vill något.  
 
Pedagoger ger uttryck för att göra barnen delaktiga och skapa utrymmen där deras egna idéer 
får komma fram. Det kan också tolkas som att pedagogerna ger barnen inflytande. Johansson 
beskriver att inflytande är att fråga barnen vad de vill göra så det blir delaktiga (s. 104). Initiativ 
ses i föreliggande studie som en handling som kommer från barnen utan att en vuxen ger dem 
möjlighet. Barnen tar ett eget initiativ på eget bevåg.  
 
Pedagoger i förskolan och förskoleklass anser att det är viktigt att pedagoger bekräftar barnen i 
deras egna initiativ och visar att de har sett barnen. Detta överensstämmer med de Johansson 
menar, att barns lärande sker genom uppmuntran från pedagoger och att barnen själva är aktiva 
och att bästa förutsättningen för barns lärande är då pedagoger hjälper dem att synliggöra den 
(s. 95). Alltså kan pedagogers bekräftande bidra till barns lärande. Att ge bekräftelse kan enligt 
pedagogerna vara att bara kommentera eller le till barnet. Om bekräftelsen sker i form av att 
pedagogen lyfter lärandet så har barnets eget initiativ stora möjligheter att bidra till ett lärande. 
Även Bartholdsson anser att en av pedagogers uppgifter är att visa barnen att de blir sedda (s. 
150). När man läser Lpfö 98 rev 2010 framgår det tydligt att pedagoger ska uppmuntra barns 
företagsamhet vilket även pedagogerna anser. I Lgr 11 kan man läsa att en av skolans uppgifter 
är att stimulera eleverna till att använda sin nyfikenhet och kreativitet till att pröva egna idéer. 
Detta kan vara att uppmuntra barns egna initiativ.  
 
I Johanssons studie framgår det att pedagoger ofta ser det som sin uppgift att iaktta barn och 
bekräfta dem snarare än att delta i barns aktiviteter (s. 116). Pedagogerna i denna studie gav inte 
heller uttryck för att de har som uppgift att delta i barnens lekar utan snarare visa barnen att de 
sett deras aktiviteter. I Med demokrati som uppdrag framgår det att elever önskar att deras 
pedagoger var mer engagerade och visade mer respekt för barnen önskemål (s. 30).   
 
Pedagogerna anser att det är viktigt att fånga ögonblick där barnens egna initiativ kan leda till 
lärande. Just detta menar Johannsson i sin studie där det framgår att pedagoger ska ta tillvara på 
de tillfällen och möjligheter till lärande som sker i vardagen eftersom då är ofta barns intresse 
och nyfikenhet stor. Barnen är då mer motiverade till lärande (s. 102).  
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Pedagoger i förskolan och förskoleklassen anser att de att det är viktig att vara positiv i sitt 
bemötande av barns egna initiativ. Om pedagogerna måste avbryta eller förhindra barns egna 
initiativ menar pedagogerna att man ska föra ett resonemang med barnen. Samtidigt menar 
pedagogerna att man kan låta barnen prova själva för att avgöra om initiativet är lämpligt eller 
inte. Det de ger uttryck för här är ett bemötande ur ett barnperspektiv där de överlåter en del av 
makten till barnen. Johansson menar att då en pedagog måste avbryta ett barns eget initiativ och 
gör det ur ett barnperspektiv försöker de få barnet att själv fundera över vad som kan vara 
lämpigt i situationen (s. 181). 
 
Pedagog i förskoleklassen ger uttryck för att de ibland bemöter barns initiativ för lite men 
samtidigt anser hon att det är en viktig uppgift de har. I Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i 
förskolan framkommer det att man som pedagog ska vara lyhörd för barns egna initiativ och 
samtidigt visa dem respekt för deras initiativ (s. 32). 
 
Pedagoger i förskolan och förskoleklassen är överens om att barns egna initiativ får mindre 
utrymme i planerad aktivitet än i fria aktiviteten. De menar att barn tar färre initiativ och att de 
bemöts mer avvisande i planerad aktivitet. Johansson menar att då barns egna initiativ får 
mindre utrymme till förmån för det som pedagoger har planerat kan det vara så att pedagogerna 
tillämpar ett vuxenperspektiv. De arbetar med det som de tror är barnens bästa och det som de 
behöver (s. 70) Samtidigt menar Bartholdsson att det inte är ovanligt att pedagoger har skapat 
rutiner i verksamheten som markerar maktrelationen och förhindrar barns egna initiativ (2008, 
s. 86-87). Noga planerade samlingar kan vara ett sådant exempel där barnens egna initiativ får 
mindre utrymme. Tillskillnad från vuxenperspektiv menar Norman att barnperspektivet öppnar 
upp för mer utrymme för barns egna initiativ och idéer (s. 150). Barns motivation i planerad 
aktivitet kan vara lägre än i fri aktivitet eftersom de då får mer utrymme för egna initiativ. 
Därför borde pedagoger vara mer mottagliga för att släppa in barnens egna initiativ även i 
planerad aktivitet.  
 
Pedagogerna i undersökningen talar om tid som en påverkansfaktor till att barn ges mindre 
utrymme till egna initiativ i planerad aktivitet. I Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i förskolan 
kan man läsa att det är barnens behov, intressen och åsikter som ska styra verksamheten och det 
gör att barnen är mer motiverade till att lära sig något (s. 24). Därför kan man argumentera för 
att verksamheten och i det flesta fall samlingarna, som omformbara till förmån för mer 
utrymme för barns egna initiativ. Pedagogerna ger själva uttryck för att det är barnens intressen 
som är det viktigaste.  
 
Pedagoger i förskolan gör anspråk för att barn inte alltid ska få utrymme till egna initiativ. De 
menar att barn inte klarar av att ha för mycket makt. Det pedagogerna uttrycker 
överensstämmer med vad Juul menar, att det är olämpligt för barn att ha för mycket makt och 
ansvar eftersom de inte har förmågan att behärska det själva (s. 107). 
 
Pedagoger i förskolan och förskoleklass ger uttryck för att barns självkänsla och trygghet har en 
koppling till det egna initiativet. De anser att barn kan utveckla trygghetskänsla och självkänsla i 
sina egna initiativ. Samtidigt menar de att det kan vara just trygghetskänslan och självkänslan 
som gör att barnen tar egna initiativ. Lövlie menar i Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande att 
barns trygghet inte först och främst handlar om en vuxens närhet utan om hur stort 
handlingsutrymme barnen upplever att de har (s. 185). Alltså kan barnens trygghetskänsla växa 
då de får makt att disponera sitt handlingsutrymme och få utlopp för sina egna initiativ.  
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Juul ser en koppling mellan barns handlingsutrymme och deras självkänsla då han menar att om 
barn får utlopp för sina egna initiativ så har de stor möjlighet att utveckla självkänsla och 
ansvarstagande (s. 150). Pedagogers bemötande av barns egna initiativ och hur mycket 
handlingsutrymme de ger barn för egna idéer är avgörande för deras självkänsla och 
trygghetskänsla.  
 
Pedagoger i förskolan menar att inflytande och barns egna initiativ hör ihop. Då pedagoger ger 
barnen inflytande ger de utrymme till barns egna initiativ. Emilsson menar att göra barnen 
delaktiga är att ge dem inflytande och låta barnen vara med och påverka det som händer i 
förskolan (s. 28). Initiativ kan till motsats från inflytande vara en handling som ett barn gör utan 
att en pedagog givit dem godkännande att komma med idéer. Med begreppet inflytande handlar 
det om att barnens idéer får komma fram då pedagoger har bestämt att det passar. Resultatet i 
denna studie visar tydligt att barn tar egna initiativ i flertalet situationer där pedagoger inte har 
öppnat upp för barns åsikter eller idéer.  

Slutsatser - Likheter och skillnader mellan pedagoger i förskola 
och förskoleklass bemötande av barns egna initiativ 	  
  
I undersökningen kan man utläsa likheter och skillnader mellan pedagogernas bemötande i 
förskolan och i förskoleklass. I förskolan ser pedagogerna till barns omvårdnad före deras egna 
initiativ vilket inte framkommer av resultatet i förskoleklass. Detta kan förklaras med hjälp av 
skillnader i de olika läroplanerna. I Lpfö 98 rev 2010 kan man läsa att ” Omsorg om det enskilda 
barnets välbefinnande, trygghet[… ]ska prägla arbetet i förskolan” (s. 5).  I Lgr 11 betonas inte 
omvårdnad om barnet lika mycket.  
 
I resultatet har det framkommit att pedagoger i förskolan ger mindre utrymme till barns egna 
initiativ i planerad aktivitet i jämförelse mot vad pedagogerna i förskoleklass gör. I intervjuerna 
uttrycker pedagogerna i förskolan just att det blir mindre utrymme för bemötandet av barns 
egna initiativ i planerad aktivitet. De förklarar det genom att de som pedagoger har ett bestämt 
syfte med den planerade aktiviteten och de vill säkerhetsställa att det uppnås. I förskoleklassen 
ger pedagogerna uttryck för motsatsen där de menar att det är viktigt som pedagog att våga 
släppa sin egen planering till förmån för barnens egna initiativ. Initiativen som barnen kommer 
med i förskolan är ofta relaterade till innehållet i den planerade aktiviteten medan barnens egna 
initiativ i förskoleklassen är mindre relaterat till innehållet.  
 
Resultatet visar att det endast är pedagoger i förskolan som ibland inte uppmärksammar barn 
när de tar egna initiativ i den fria aktiviteten. Det resultatet kan bero på att pedagogerna i 
förskolan är mer närvarande i den fria aktiviteten än vad pedagogerna i förskoleklassen är. 
Barnen i förskoleklassen leker oftast utan pedagogers närvaro och även i intervjun framkommer 
det att en pedagog anser att de skulle behöva vara mer närvarande i den fria leken för att 
uppmärksamma barnens egna initiativ.  Vi har endast observerat situationer där det fanns en 
pedagog i barnens närhet, vilket betyder att det blev fler observationer från pedagoger i 
förskolan vid fri aktivitet och där av ökar chanserna för detta resultat.  
 
Vid observationerna från förskolan framkom det att pedagogerna ber barnen att vänta innan de 
hjälper dem med deras egna initiativ. I förskoleklassen framkom det ingen situation där en 
pedagog ber ett barn vänta. En tolkning kan vara att barnen i förskoleklassen är i mindre behov 
av hjälp än barnen i förskolan pågrund av ålderskillnaden. Resultatet visar att barnen i 
förskoleklassen tar fler egna initiativ där de inte ber en pedagog om hjälp vilket resulterar i att 
pedagogerna inte behöver be barnen vänta. I förskolan innefattar barnens egna initiativ att de 
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ofta ber en pedagog om hjälp vilket leder till att det blir fler tillfällen där pedagoger ber barnen 
att vänta eftersom de är upptagna med annat vid det tillfället.  
 
Studien visar att pedagogers bemötande i förskola och i förskoleklass till största del är likartade. 
Däremot framkommer vissa skillnader i pedagogers bemötande av barns egna initiativ vilket kan 
bero på att verksamheternas uppdrag skiljer sig åt.  
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AVSLUTANDE REFLEKTION OCH METODDISKUSSION 
 
Vi anser att resultatet i denna undersökning är relativt trovärdigt. Vi kan inte konstatera att 
resultatet återspeglar det vardagliga arbetet i respektive verksamhet helt och hållet eftersom 
pedagogerna var medvetna om syftet med vår undersökning. Vid observationstillfällena kan 
detta ha påverkat deras bemötande av barns egna initiativ. Valet av metoder för vår 
undersökning anser vi har varit lämpliga för att få fram relevant resultat i förhållande till syftet 
och våra frågeställningar. Vid bearbetningen av resultat valde vi att sortera bort material som 
inte ansågs svara till vårt syfte och frågeställningar.  
 
Inför vår undersökning förväntade vi oss en större skillnad mellan pedagogernas bemötande i 
förskolan och i förskoleklass än vad vi sedan kunde urskilja av resultatet. Vi anade att 
pedagogerna i förskoleklass skulle vara mindre flexibla gentemot barns egna initiativ eftersom 
de går under Lgr 11 och har en mer planerad verksamhet där miljön är mer skolliknande i 
jämförelse med förskolans miljö. Den skillnaden har inte synliggjorts i vår studie. Samtidigt kan 
det vara så att pedagogernas bemötande som vi sett i observationerna inte återspeglar det 
vardagliga arbetet i förskola och förskoleklass. Pedagogerna var medvetna om vad vi skulle 
observera vilket också kan ha påverkat deras bemötande gentemot barnen.  
 
I undersökningen kan vi se att pedagogerna tolkade begreppen initiativ och inflytande på 
samma vis. De ger i intervjuerna uttryck för att begreppen har samma betydelse och att då 
barnen tar egna initiativ får de inflytande. För oss har det olika betydelse då vi anser att eget 
initiativ är när barnen kommer med egna idéer och får dem att träda i kraft på eget bevåg medan 
inflytande är när pedagoger väljer att ge barnen utrymme att bestämma eller vara med och 
påverka vardagen.  
 
Undersökningen utgick från att pedagoger har makt över barn i förskola och förskoleklass och i 
vår undersökning kan man se att pedagoger i förskolan och förskoleklass till stor del disponerar 
sin makt på ett vis där de ofta bemöter barnens egna initiativ på ett ödmjukt sätt. Dock kan vi se 
varierade sätt att disponera denna makt på beroende på situation. Pedagoger är de som 
bestämmer när barnens egna initiativ är lämpliga eller olämpliga. Det vi anser är viktigt både i 
lämpliga och olämpliga situationer är hur pedagoger använder makten och bemöter barns egna 
initiativ. Även om barnets eget initiativ är olämpligt kan man bemöta barnen utan att få dem att 
sluta med det som de gjorde, precis som en pedagog uttryckt i vår undersökning, som även är 
titeln på denna studie ”Ni får gärna hoppa på golvet om ni vill hoppa”.  
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie var att se synliggöra eventuella likheter och skillnader mellan hur 
pedagoger i förskola och förskoleklass förhåller sig till barns egna initiativ ur ett maktperspektiv. 
Till vår hjälp formulerade vi frågeställningar om hur pedagoger bemöter barns egna initiativ i fri 
och planerad aktivitet. För att få pedagogers tankar valde vi att formulera en frågeställning om 
vad de ansåg om detta. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod där vi hämtat empiri från 
observationer och intervjuer. Undersökningen genomfördes på en förskola och i en 
förskoleklass. Pedagogerna som deltagit har blivit observerade i situationer där det fanns barn i 
närheten. Resultatet har visat att pedagoger bemöter barns egna initiativ på olika sätt, framförallt 
beroende på om det är fri eller planerad aktivitet. Barns egna initiativ får större utrymme i fri 
aktivitet än vad de får i planerad aktivitet. En stor skillnad mellan hur pedagoger i förskola och 
förskoleklass bemöter barns egna initiativ som synliggjorts är att pedagogerna i förskolan 
prioriterar barns omvårdnad före deras egna initiativ vilket inte har synliggjort i observationerna 
från förskoleklassen.   
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Bilaga 1 
 

 
 
Till pedagoger i förskola/förskoleklassen X 
 
Förfrågan om deltagande i undersökning 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan Dalarna som tillsammans skriver ett examensarbete. 
 
Detta är information om undersökning i vårt examensarbete som kommer att handla om hur 
pedagoger förhåller sig till barns initiativtagande i förskola och i förskoleklass. Du tillfrågas 
härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Syftet med studien är att undersöka eventuella likheter och skillnader mellan hur pedagoger i 
förskola och i förskoleklass förhåller sig till barns egna initiativ ur ett maktperspektiv.  
 
Undersökningen har en kvalitativ ansats som främst bygger på observationer av pedagoger i en 
förskola och förskoleklass. För att få ytterligare insyn och djupare förståelse planerar vi även att 
följa upp observationerna genom en eller flera intervjuer. Intervjuerna kommer i sådant fall att 
dokumenteras med ljudinspelning som därefter transkriberas till text. Om du intervjuas kommer 
du få ta del av en utskrift av intervjun innan vi påbörjar bearbetning av texten.  
 
Deltagandet i vår undersökning innebär att Du blir observerade i arbetet i barngruppen under 
en förmiddag, både i planerad aktivitet och i fri aktivitet. Eftersom deltagandet eventuellt även 
innefattar en intervju, krävs det att du kan avsätta ca 30 minuter.  
 
Materialet som vi samlar in i observationer och i intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt 
och resultatet kommer att presenteras så att ingen enskild person kan identifieras. Förskolan, 
skolans eller personernas namn kommer inte att vara med i arbetet. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna inom 
ämnet pedagogiskt arbete. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och Du kan när som 
helst välja att avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Författare  Författare  Handledare 
Sanna Bäcke   Elisabeth Graf Hanna Trotzig 
h08sanba@du.se  v10eligra@du.se htr@du.se  
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Bilaga 2 
 

 
 
Till föräldrar med barn på förskola X 
 
Information om undersökning 
 
Vi är två studenter som läser till förskollärare på Högskolan Dalarna som tillsammans skriver ett 
examensarbete som handlar om hur pedagoger bemöter barns egna initiativ. 
 
Vi ska genomföra vår undersökning på ert barns förskola. Vi kommer att genomföra 
observationer under tre förmiddagar av pedagogerna i planerad aktivitet och fri aktivitet. 
Observationerna kommer vi att dokumentera med hjälp av papper och penna. Detta är för att 
kunna anteckna relevant information.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna inom 
ämnet pedagogiskt arbete. Materialet som vi samlar in i observationer kommer att behandlas 
konfidentiellt och resultatet kommer att presenteras så att ingen enskild person kan identifieras. 
Varken förskolans eller barnens namn kommer att avslöjas i uppsatsen.  
 
Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss. 
 
Sanna Bäcke  Lisa graf 
0761069744  0704470557 
h08sanba@du.se v10eligr@du.se  
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 
Intervjufrågor till pedagogerna 

 
• Vad kan det innebära att ett barn tar ett eget initiativ? 
 
• Hur tänker du på ditt bemötande av barns egna initiativ? 
 
• Tycker du att man som pedagog ska låta barn få ta egna initiativ? 
 
• Är det skillnad i olika situationer som t.ex. planerad och fri aktivitet?  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


