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Det övergripande syftet med studien är att ta reda på i vilken utsträckning yrkesverksamma 
förskollärare resonerar kring sin barnsyn, hur ofta de reflekterar om barnsyn i arbetslaget samt 
om de erbjuds kompetensutveckling. Metoden som används är kvantitativ och datainsamlingen 
sker med hjälp av enkät i tre facebookgrupper. Resultatet visar att majoriteten av förskollärarna 
är väl införstådda med begreppet barnsyn och att reflektioner om detta prioriteras i arbetslaget. 
En svag majoritet har erbjudits kompetensutveckling om barnsyn, denna har då främst ägt rum 
som tema för APT, pedagogiska forum och föreläsningar. Majoriteten av respondenterna uppger 
att de önskar mer kompetensutveckling om barnsyn.  
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1 Inledning     

Den 19 mars 2018 publicerade 1600 förskolepedagoger sina vittnesmål från en 
vardag präglad av stress, oro och utbrändhet. Under parollen “Förskoleupproret 
#pressatläge” fick allmänheten en inblick i en förskola på bristningsgränsen. 
Strukturella faktorer som barngruppsstorlek, personaltäthet och en ofta föråldrad 
arbetsmiljö ansågs ligga bakom den uppgivenhet deltagarna i Förskoleupproret 
vittnade om. De som skrivit under upproret krävde bättre förutsättningar som 
mindre barngrupper, färre kringuppgifter och ökad personaltäthet 
(Lärarförbundet.se, 2018). Det har hänt mycket i förskolan under de senaste åren. 
Sedan 1998 är förskolan en del av skolväsendet och har en egen läroplan. Ungefär 90 
procent av barnen i Sverige idag är inskrivna i en förskoleverksamhet och redan från 
ett års ålder är det ca. 50 procent av barnen som skolas in på förskola (Arnér, 2009). 
Förskolläraryrket är komplext och brett. Uppdraget innebär bland annat att kunna 
möta, ombesörja och vägleda barn från alla delar av samhället, ibland världen. För att 
lyckas med det krävs en bred expertis inom barnpsykologi, konflikthantering, 
pedagogik, didaktik samt ämnen som matematik, naturkunskap, teknik, språk och 
estetik. I läroplanen för förskolan framgår tydlig vad barnen ska erbjudas och vad de 
ska ges möjlighet till. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där 
omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2016, s.4). 
Arnér (2009) menar dock att förverkligandet av läroplansmålen ofta vilar på den 
enskilde förskollärarens axlar och hur dessa realiseras påverkas i stor utsträckning av 
förskollärarens barnsyn. Sommer (2005) benämner pedagogens föreställning om vad 
ett barn är för barnsyn och det är denna idé som ligger till grund för hur pedagogen 
reflekterar kring, bemöter och fostrar de barn som finns i verksamheten. Det är på 
det förhållningssättet vår uppsats kommer fokusera.  
 
I en intervju med tidningen Förskolan (Danielsson, 2016, oktober) säger Anne-Li 
Lindgren, professor i barn- och ungdomsvetenskap, att det på senare år vuxit fram en 
mer komplex syn på barn och deras kompetenser. Lindgren menar att de 
motsättningar som under 1990-talet uppstod mellan forskare inom 
barndomssociologi och forskare inom utvecklingspsykologi håller på att suddas ut 
och att utvecklingspsykologin och biologiska faktorer åter spelar viktiga komponenter 
i utformandet av en god barnomsorg. Hon menar avslutningsvis att det är viktigt att 
ständigt reflektera över sin barnsyn samt att diskutera bemötande och 
förhållningssätt med arbetslaget. Barnsynen styr inte bara hur vi bemöter barn utan 
även hur vi förhåller oss till andra vuxna (Danielsson, 2016). Sommer (2005) menar 
att barnsynen i förskolan alltid påverkas av vilka samhälleliga och vetenskapliga 
strömningar som råder. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att 
eftersom synen på barn ständigt förändras är det upp till varje yrkesverksam 
förskollärare att hålla sig uppdaterad med de senaste teorierna och perspektiven på 
barns lärande för att inte barnsynen ska bli förlegad. Det är därför det är så viktigt 
med kompetensutveckling och att denna också innehåller underlag för 
vidareutveckling av just barnsynen.  
 
Arnér (2006) menar att det som är specifikt för en arbetsplats eller ett arbetslag 
”sitter i väggarna” och det tenderar också att bestå under lång tid. I förskolans fall 
handlar det om att det inte bara är yttre ramar och ekonomi som styr en verksamhet, 
utan också mer dolda företeelser som skapar den specifika verksamhetens 
utformning och barnsyn. Kanske är det även här det verkligen har brustit i dagens 
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förskolepolitik med tanke på vittnesmålen i Förskoleupproret? Det är något vi 
funderat mycket på. Trots styrdokumentens tydlighet kring förskolans uppdrag har vi 
erfarenheter av att verkligheten kan se annorlunda ut. Det är tyvärr inte alls självklart 
att alla barn bemöts med respekt. I de fall där förskolan inte levt upp till läroplanens 
riktlinjer för hur barn bör bemötas har vi kunnat notera en diskrepans i arbetslagets 
barnsyn. Det gjorde oss nyfikna på hur verksamma förskollärare resonerar kring sin 
och andras barnsyn och om de uppmuntras att vidareutveckla den med hjälp av 
kompetensutveckling. Frånsett alla kunskapsteoretiska ramar som omgärdar 
professionen anser vi att det centrala i uppdraget handlar om vilken barnsyn vi 
förskollärare har. I det systematiska utvecklingsarbetet anser vi att återkommande 
diskussioner om barnsyn bör vara en naturlig utgångspunkt för varje arbetslags 
reflektionstid. Idag är det möjligtvis viktigare än någonsin att påminnas om varför vi 
arbetar i förskolan, och för vems skull.  
 
 

1.1 Syfte och frågeställning   

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning 
yrkesverksamma förskollärare resonerar kring sin barnsyn, hur ofta de reflekterar om 
barnsyn i arbetslaget samt i vilken utsträckning de erbjuds kompetensutveckling om 
barnsyn. 
 
Vår frågeställning lyder: 
 

1. I vilken utsträckning reflekterar förskollärare om sin egen barnsyn?  
2. I vilken utsträckning förekommer gemensam reflektion om barnsyn i 

arbetslaget? 
3. I vilken utsträckning erbjuds kompetensutveckling om barnsyn i arbetslaget? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

I följande kapitel presenteras bakgrunden till vår studie där vi börjar med en 
begreppsdefinition. Detta är följt av en beskrivning av tre olika barnsyner som vår 
studie bygger på. Dessa är kategoriserade som “det naturliga barnet”, “det imiterande 
barnet” samt “det kompetenta barnet” (Lenz Taguchi & Dahlberg, 2015). Därefter 
följer en presentation av de styrdokument som rör barn och förskola. Sedan 
presenteras avgränsningar i litteratursökningen samt tidigare forskning som rör vårt 
valda ämne. Avsnittet tidigare forskning är uppdelat under dessa tre kategorier: 
Forskning om barn och barnsyn, forskning gällande arbetslagets barnsyn och 
slutligen forskning gällande kompetensutveckling. I kapitel tre beskrivs det 
sociokulturella perspektivet vilken är den teori vi använt för att tolka vårt empiriska 
underlag. Detta kapitel är uppdelat i tre underkategorier vi anser viktiga för 
teoribygget: Den proximala utvecklingszonen, viktiga utvecklingsaspekter samt 
vikten av samlärande. I kapitel fyra bearbetas metodval, datainsamling, urval, 
deltagare, bortfall samt etiska överväganden. Detta följs sedan av kapitel fem där 
resultatet presenteras tillsammans med vår analys. Kapitlet avslutas med en 
resultatsammanfattning. I kapitel sex presenteras resultatdiskussionen. Vi avrundar 
med en metoddiskussion samt tankar om framtida forskning. 
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2 Bakgrund 

Här presenteras historiskt viktiga nedslag, styrdokument och tidigare forskning som 
varit bärande för vår uppsats. Inledningsvis presenteras viktiga begrepp som används 
genomgående i uppsatsen. 

2.1 Begreppsdefinition 

Barnsyn - Sommer (2005) sammanfattar begreppet barnsyn på följande vis: 
”Föreställningar om vad barn är och bör vara kan man kalla en barnsyn” (Sommer, 
2005, s. 83). Barnsynen är alltid sammankopplad till den rådande tidsandan och är 
därmed inte statisk (Sommer m. fl., 2011).  
 
Kompetens - Sommer (2005) beskriver kompetens som de sociala och personliga 
färdigheter en människa behöver utveckla för att kunna vara en del av ett socialt 
sammanhang och förstå samt agera utifrån de normer och ramar som finns i specifika 
sammanhang.  
 
Inflytande - Arnér (2009) beskriver inflytande som att barnen har möjlighet att 
aktivt påverka sin situation i förskolan. Pedagogerna behöver vara lyhörda inför 
barnens intressen och uttryck samt öppen för att förändra verksamheten utifrån 
detta.  
       

2.2 Tre barnsyner 

Precis som Lindgren nämner i artikeln i Förskolan (Danielsson, 2016) har 
forskningen om barn och barnsyn förändrats på senare år och handlar inte längre om 
biologiskt deterministiska aspekter utan mer om barnets värde här och nu. Även om 
forskningen ändrat fokus så lever rester av dåtidens synsätt fortfarande kvar i 
förskolan. Förskolepersonalens barnsyn ger tydligast effekt på barns delaktighet och 
inflytande i förskolan (Arnér, 2009). Vi har ringat in tre generella strömningar eller 
barnsynsperspektiv som vi valt att kalla för det naturliga barnet, det imiterande 
barnet och det kompetenta barnet. Dessa synsätt utgår främst ifrån Lenz Taguchi och 
Dahlbergs (2015) tankar om förhållningssättet mot barn i förskola och skola. De har 
plockat fram tre tendenser bland förskolans och skolans uppfattningar om barn vilka 
de kallar barnet som natur, barnet som kulturskapande och barnet som 
kulturåterskapande (Lenz Taguchi & Dahlberg, 2015). Vi har valt att döpa om dessa 
barnsyner eftersom vi också plockat in andra källor och deras bidrag till dessa 
barnsyner.  
 

2.2.1 Det naturliga barnet  

Det första synsättet kallar Lenz Taguchi och Dahlberg (2015) för barnet som natur, 
vilket vi valt att döpa om till det naturliga barnet. Detta perspektiv utgår ifrån 
Rousseaus romantiseringar om barndomens oskuldsfulla tid. Konstruktionen utgick i 
från Fröbels tankar om att barn uttrycker sitt inre i leken. Dahlberg, Moss och Pence 



 4

(2001) skriver att det naturliga barnet kan sägas vara Piagets barn, eftersom hans 
stadieteori haft stort inflytande på konstruktionen av denna barndomsteori. Barn ses 
som väsensskilda från vuxna, de både mystifieras och glorifieras och anses 
kompetenta och kompletta i sig. Barnet föds med allt inom sig och måste vara fria att 
bearbeta och ge uttryck åt alla dessa medfödda gåvor för att utvecklas. Ett barns 
utveckling är standardiserad och följer vissa av naturen förutbestämda mönster. 
Dessa påverkas inte av vare sig inre-, social- eller kulturell-miljö och kontext. All 
utveckling syftar till att barnet ska bli vuxen och barndomen ses därför endast som en 
färdsträcka mot vuxenlivet (Dahlberg, Moss & Pence, 2001). Lenz Taguchi och 
Dahlberg (2015) menar att detta är det traditionella sättet att se på barn i förskolans 
värld vilket också bidragit till att förskolan värnar om barns fria lek och skapande. 
Förskolan har alltid genomsyrats av en helhetssyn på barnet där tanken om att 
barnen ska utvecklas till fria individer varit ledande. Denna helhetssyn är en 
markering mot skolans mer kognitivt inriktade verksamhet (Lenz Taguchi & 
Dahlberg, 2015).  
 

2.2.2 Det imiterande barnet 

Det andra perspektivet benämner Lenz Taguchi och Dahlberg (Dahlberg) för barn 
som kultur- och kunskapsåterskapare. Vi har valt att döpa det till det imiterande 
barnet eftersom barnet i detta synsätt förväntas förvärva den vuxnes kunskaper och 
egenskaper. Det råder en väsentlig skillnad mellan barn och vuxna. Den vuxna ses 
som kunskapsförmedlare och barnen som tomma kärl som vuxna ska fylla med sin 
kunskap (Bjervås, 2003). Stort fokus ligger på vilka kunskaper barn förväntas ha i 
framtiden och de kompetenser som prioriteras är förmågan att tänka och göra 
likadant som den vuxne (Bjervås, 2003). Lenz Taguchi och Dahlberg (2015) menar 
att det skulle vara mycket ineffektivt om vårt samhälle skulle behöva börja om på nytt 
vid varje generationsskifte och därför krävs viss kunskaps- och kulturöverföring. 
Kunskapsöverföringen påminner mer om traditionell skolundervisning och 
återspeglas enligt Lenz Taguchi och Dahlberg (2015) tydligast i förskolans samlingar 
och i andra planerade aktiviteter. Dahlberg med flera (2001) skriver att det 
imiterande barnet kan sägas vara John Lockes barn, eftersom barnet förstås som en 
varelse som börjar livet med tomma händer i behov av fostran och vägledning.  Han 
såg barnet som en tabula rasa, ett blankt blad, som de vuxna skulle fylla och forma till 
en människa med goda moraliska egenskaper. Trondman (2013) menar att barn 
uppfattas som “becoming” eller tillblivande och han ställer sig kritisk till en barnsyn 
där barndomen ses som något som är snarare än något som ska bli, och förespråkar 
därmed en barndom som ses som en tillblivelseprocess. Ansvaret för denna 
tillblivelse måste dock alltid praktiseras genom en ständigt närvarande förståelse av 
barnets i nuets levda egenvärde. Barn är enligt Trondman (2013) inte färdiga för det 
samtidsspecifika sociokulturella liv de föds in i, utan de behöver vuxnas hjälp för att 
formas. Trondman (2013) menar vidare att barndom som vara ofta helt felaktigt ser 
denna tillblivelseprocess och de vuxnas vägledning som förtryck av barns röster, 
kapaciteter och agentskap. Trondman (2013) hänvisar till filosofen Feinberg som 
betonar barns rättigheter till en öppen framtid och menar att barn på egen hand inte 
kan förstå sådana rättigheter utan de måste tolkas, förvaltas och praktiseras av 
vuxna. Enligt detta synsätt betraktas barndomen återigen som en förberedande och 
mindre viktig del i en människas liv. Målet är att barnet genom en vuxenstyrd 
utvecklingsprocess ska formas till en trygg, stabil och självständig vuxen (Löfdahl, 
2014).  
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2.2.3 Det kompetenta barnet 

Det sista perspektivet är det kompetenta barnet. Vår beskrivning av det 
kompetenta barnet utgår delvis i från det Lenz Taguchi och Dahlberg (2015) kallar 
barnet som kultur- och kunskapsskapande (2015), men också ifrån det Löfdahl 
(2014) kallar agencybegreppet, vilket innebär att barn ses som medskapande agenter 
med socialt ansvar och som ständigt bidrar till sin egen utveckling. Det är denna 
barnsyn som läroplanen till stor del bygger på. Bjervås (2003) menar att ett 
paradigmskifte ägt rum när företrädare för pedagogiska sammanhang pratar om “det 
kompetenta barnet”. Bjervås (2003) menar att det sällan är klarlagt vilken kompetens 
som avses och det råder delade meningar om hur meningen ”kompetent” ska tolkas. 
Det används dels för att beskriva ett barn med kompetens att lära sig något externt 
men kan också syfta på ett barn som är kompetent i sig själv (Bjervås, 2003). Men 
oavsett tolkning lyfter denna barnsyn fram barn som aktiva agenter i skapandet av 
kultur och kunskap som i samspel med omgivningen söker egna utmaningar (Bjervås, 
2003). Lenz Taguchi och Dahlberg (2015) beskriver detta barn som ett nyfiket och 
kreativt barn med lust att lära. Barnet ses som en individ med egna intressen och 
rättigheter, det är en fullvärdig samhällsmedlem och ett subjekt istället för ett objekt. 
Barnet är inte längre blivande, utan betraktas som “being” vilket innebär att det är 
viktigt här och nu. Begreppet being har skapats som kritik mot tankarna kring 
barndom som tillblivelse (Trondman 2013). Barndomen ses nu som lika viktig som 
andra stadier i livet. Detta sätt att se på barn uppstår först när pedagogerna aktivt 
tillåts reflektera över sin egen barnsyn (Bjervås, 2003). 

2.3 Styrdokument 

1998 fick förskolan sin första läroplan och är idag en egen skolform. Alla som är 
verksamma i förskolan ska arbeta efter läroplanens riktlinjer och mål för barns 
lärande och utveckling (Skolverket, 2010). Enligt förskolans läroplan framkommer 
det att “Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är 
vuxna viktiga som förebilder” (Skolverket, 2016, s. 4). I läroplanen står det också att 
“lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär 
av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 
lärande.” (Skolverket, 2016, s. 7) Vidare står det i läroplanen att det är 
förskolechefens ansvar att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling 
som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (Skolverket, 2016, 
s. 16). Vi har valt dessa stycken eftersom de är mest relevanta för uppsatsens syfte.  

Barnkonventionen är en av FN antagen traktat som trädde i kraft 1989. Den fastslår 
att alla barn har lika värde och att vuxna alltid ska utgå från barnets bästa i frågor 
som rör dem. Barnkonventionen utgör ett viktigt underlag för hur förskolans 
personal ser på och bemöter barn. Barnkonventionen består kortfattat av 54 artiklar 
och fyra huvudprinciper som alla värnar om barns rättigheter och strävar efter att 
bistå barns fysiska och mentala välmående (UNICEF, 2009). Vi anser att det är 
viktigt att lyfta delar ur barnkonventionen eftersom förskollärarnas barnsyn bör följa 
denna. 
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2.4 Tidigare forskning  

Här presenteras den forskningslitteratur som använts som utgångspunkt för studien. 
Forskningen presenteras utifrån uppsatsens tre forskningsfrågor. Kapitlet inleds med 
forskning gällande barn och barnsyn sedan forskning gällande arbetslagets barnsyn 
och avslutningsvis forskning gällande kompetensutveckling. 

2.4.1 Avgränsningar i litteratursökning 

I litteratursökningen för studien användes databaserna ERIC, SWEPUB samt DiVA. I 
datasökningen använde vi oss av svenska och engelska sökord. Sökningen 
avgränsades på samtliga databaser med begränsningen ”peer-reviewed” eller 
”referee-granskad”. De använda sökorden var bland annat preschool, preschool 
teacher competence, childhood, professional development, barnsyn, 
kompetensutveckling, förskollärare, barnperspektiv och förhållningssätt. Utifrån 
dessa sökord begränsade vi oss till trettio träffar som sedan systematiskt bearbetades 
och avgränsades. Detta resulterade sedan i de avhandlingar och artiklar som 
återfinns i studien och de valdes ut utifrån studiens syfte.  

2.4.2 Forskning om barnsyn 

Sommer (2005) menar att allt tyder på att barn redan från födseln är aktiva sociala 
individer. När ett spädbarn söker ögonkontakt med sina föräldrar eller jollrar är det 
en social aktivitet. I enlighet med Strandberg (2017) och Säljö (2011) menar även 
Sommer (2005) att barn är aktiva i sin egen utvecklingsprocess och skapar 
erfarenheter genom ömsesidig interaktion och aktivitet med andra. Sommer (2005) 
menar att det inte går att säga att barn enbart lär genom yttre aktiviteter då det även 
är processen inom barnet och bearbetningen av erfarenheter som utgör utvecklingen. 
Även detta är i linje med det som Strandberg (2017) och Säljö (2015) tolkat utifrån 
Vygotskijs sociokulturella teori. Sommer beskriver barns outvecklade kompetenser 
som potentialer. När det kommer till vuxnas syn på barn och fostran menar Sommer 
(2005) att trots att synen på barn förändrats finns det rester kvar av gamla 
föreställningar om vad barn är och förväntas vara. Att hålla kvar vid en barnsyn som 
kan ses som förlegad, menar Sommer, kan bli problematisk då barn idag av naturliga 
skäl inte uppför sig som barn gjorde förut. Enligt läroplanen för förskolan (2016) ska 
barn till exempel uppmuntras till att bli självständiga, lita till sin egna förmåga och 
lösa problem. Sommer (2005) menar att om barn förväntas vara underlägsna den 
vuxne, sitta still och lyssna riskera det uppstå en krock då barn idag vågar ta mer 
plats än förut. Varje förskollärare bär med sig en egen barnsyn som Sommer (2005) 
beskriver som ett filter skapat av tidigare erfarenheter, barndom och föreställningar. 
Så som filtret är justerat så kommer förskolläraren att se och förstå barnet. Därför 
menar Sommer (2005) att det är viktigt att reflektera tillsammans över sin egen och 
kollegors tolkningar och filter då barnsynen behöver justeras efter nya rön och 
normer.  
 
Hundeide (2006) menar att det finns zoner för möjlig utveckling i 
omsorgspersonernas uppfattning om barnet. Det är alltid omsorgspersonernas 
uppfattning om barnet, eller deras “naiva teori” om barnet, som avgör hur de “svarar” 
på barnets behovsuttryck, deras initiativ och intressen. Barnets utveckling är en 
kulturell utvecklingsprocess där omsorgspersonerna fungerar som vägvisare in i den 
kulturella gemenskapen. Hur omsorgspersonerna ser barnet kommer forma barnets 
självbild, både nu och i framtiden. De färdigheter barnet utvecklar till följd av detta 
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samspel påverkas också av hur barnet uppfattas (Hundeide, 2006).  Dahlberg, Moss 
& Pence (2001) menar att barn och barndom konstrueras av vuxnas förståelse av vad 
och vem barnet är, kan och bör vara. Dessa olika synsätt på barn får också påtagliga 
konsekvenser för hur vi vuxna möter barn i olika sammanhang. Både barn och vuxna 
är inne i en process av växande. Skillnaden mellan dem ligger inte i om de utvecklas 
eller inte utan i att formerna för deras utveckling sker på olika sätt i olika 
sammanhang. 
 
Pramling Samuelsson, Bjervås och Emilsson (2012) beskriver att det pedagogiska 
sammanhanget påverkar barns förmågor då barnet hela tiden påverkas av den 
kontext det befinner sig i. Utifrån detta kan barns lärprocesser antingen främjas eller 
begränsas då relationen mellan barn, förskolepersonal och tillgängliga artefakter 
tillsammans utgör förutsättningar för barns lärande. Att förskollärare har generell 
kunskap om barns utveckling och lärande samt kunskap om varje barns 
förutsättningar och erfarenheter, menar Pramling Samuelsson m. fl. (2012) är av stor 
vikt. Detta för att förskollärarna ska kunna erkänna varje barns egen kultur, unika 
sätt att förstå och erfara världen genom att deras intressen och uttryck beaktas, 
respekteras och tas tillvara på. 
 
Socialstyrelsen (2013) lyfter i sin publikation Barn och unga – deras roll och 
betydelse förr och nu också fram sambandet mellan barns uppväxtvillkor och deras 
förväntningar på framtiden. Under 1900-talet har synen på barn förändrats och även 
de förväntningar som finns på vad ett barn är och bör vara. Socialstyrelsen (2013) 
menar att de tankar och förväntningar ett barn har på sin framtid kan komma att 
reflektera hur de sedan i vuxen ålder ser på sig själva samt hur de är med och formar 
samhället. Skolverket (2010) har sammanställt forskning i sin kunskapsöversikt 
Perspektiv på barndom och barns lärande där det framkommer att barns 
självständighet kan kopplas samman med att de givits möjlighet att bygga goda och 
nära relationer med vuxna och andra barn i förskolan. I dessa relationer menar 
Skolverket (2010) att barn behöver ges möjlighet att interagera och lära tillsammans 
av varandra. Även förskollärarnas kompetens bidrar till barns fortsatta utveckling 
och lärande. Kompetenser som beskrivs som främjande i Skolverkets (2010) 
kunskapsöversikt är förskollärare som är närvarande, ställer öppna frågor samt att de 
ger lika mycket omsorg som undervisning. Konfliktfria relationer mellan barn och 
vuxna bidrar även till att färre barn anses vara i behov av särskilt stöd. 
Forskningsmaterialet i Skolverkets kunskapsöversikt visar även på att de positiva 
effekterna kan sitta kvar även upp till vuxen ålder. Ovanstående forskningsresultat 
visar hur viktig förskolepersonalens förhållningssätt och barnsyn är eftersom det kan 
ge konsekvenser hos barnen även i vuxen ålder.  

2.4.3 Forskning gällande arbetslagets barnsyn 

En förskollärares barnsyn har skapats och formats utifrån olika normer och villkor. 
En ytterligare faktor som påverkar personalens barnsyn menar Arnér (2006) är de 
koder som varje verksamhet har. Arnér (2006) beskriver det också som “det sitter i 
väggarna” och med det menas de normer och värderingar som präglat relationen 
mellan vuxna och barn i förskolans miljö under lång tid. Dessa osynliga regler, menar 
Arnér (2006), kan vara svåra för personal som arbetat länge på samma förskola att få 
syn på. Vidare beskriver hon hur studier har visat på att de koder som finns i 
verksamheten går före personalens kompetens och utbildning som i vissa 
förskoleverksamheter tonas ner och hamnar i skuggan av de normer som finns.  Lenz 
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Taguchi (2010) lyfter vikten av att dokumentera verksamheten och den enskilda samt 
arbetslagets roll i barns lärande och utveckling. Detta för att motverka just de normer 
och värderingar som sitter i väggarna.  Mårdsjö Olsson (2010) beskriver arbetslagets 
förhållningssätt kring reflektion och förmåga att kritiskt granska sin verksamhet som 
en viktig faktor i att synliggöra hur barn förväntas vara och bli i den egna 
verksamheten. Detta för att arbetet inte ska präglas av det som varit. Även om 
reflektion i arbetslaget är viktigt lyfter Melker (2014) att personliga relationer till sina 
kollegor kan göra att det blir svår att ge konstruktiv kritik. Det kan också röra sig om 
att en del i personalgruppen är konflikträdda eller har svårt att ta kritik. Detta medför 
att det blir svårt att föra en öppen och fördomsfull dialog kring verksamheten. Melker 
(2014) beskriver att de arbetslag som arbetat tillsammans under lång tid kan ha svårt 
att ta in nya kollegor då nya ögon medför nya sätt att tänka. I dessa fall tenderar vissa 
arbetslag, menar Melker (2014), att känna sig ifrågasatta. Tellgren (2008) lyfter fram 
arbetslagets gemensamma föreställningar om barn som en del av en 
socialisationsfråga. Både Melker (2014) och Tellgren (2008) beskriver problematiken 
kring svårigheterna i att som ny förskollärare börja arbeta i ett befintligt arbetslag då 
förväntningarna och föreställningarna på yrkesrollen inte alltid stämmer överens 
med rådande arbets- och förhållningssätt. Med detta menar Tellgren (2008) att 
personal som utbildat sig under olika tidsperioder riskerar att ha olika sätt att se på 
barn och deras lärande och utveckling. Som arbetslag, menar Tellgren (2008), är det 
viktigt att undersöka hur förskolans historia sett ut för att försöka förstå hur synen på 
barn vuxit fram i den kulturella kontexten. Melker (2014) menar att större arbetslag 
eller fler medverkande pedagoger på reflektionstillfällen ökar det kollegiala lärandet 
då fler kan bidra med reflektioner och synsätt. Däremot lyfter Melker (2014) att det 
krävs ett kritiskt förhållningssätt gentemot den egna verksamheten för att nå en 
positiv utveckling. 
 
Mårdsjö Olsson (2010) beskriver att de strukturella förutsättningarna och faktorerna 
i förskolan ständigt är under förändring. Barngrupperna har ökat och 
personaltätheten har minskat. Utöver detta har nedskärningar gjorts som bidragit till 
att förskolepersonalen fått fler arbetsuppgifter utöver det pedagogiska uppdraget. 
När strukturella faktorer i förskolan förändras så ändras även förutsättningarna för 
att kunna genomföra den pedagogiska verksamheten med bibehållen god kvalitet. 
Det leder i sin tur till att barns villkor till växande och lärande försämras. Det innebär 
att förskollärarna behöver balansera sitt uppdrag mot dessa yttre faktorer som är 
svåra att påverka. Enligt Mårdsjö Olsson (2010) är det i slutändan det egna 
förhållningssättet som avgör hur förskolläraren tacklar dessa utmaningar. Dessa 
forskningsresultat visar på hur viktigt arbetslagets gemensamma förhållningssätt och 
kommunikationsförmåga kan vara för ett positivt arbetsklimat samt barngruppens 
möjlighet till lärande. 

2.4.4 Forskning gällande kompetensutveckling  

Mårdsjö Olsson (2010) menar att då synen på barns lärande förändrats och 
läroplanen för förskolan tydligare ger uttryck för vad förskolan ska lära barnen ur ett 
samhällsperspektiv är det viktigt att förskollärare får möjlighet att utveckla sin 
kunskap genom kompetensutveckling. Mårdsjö Olsson (2010) beskriver att 
förskollärare måste våga utmana sig i att förändra sig i sin yrkesprofession för att 
förskolans kvalitet ska öka. Det handlar om att öppna upp för att prova nya sätt att 
arbeta på och släppa prestigen i att misslyckas, menar Mårdsjö Olsson (2010).  
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Vujicic och Camber Tambolas (2017) menar att det inte är kunskap som är det 
främsta och mest önskvärda resultatet av kompetensutveckling utan snarare 
förskollärarens kognitiva- samt praktiska utveckling. Vidare utvecklar Vujicic och 
Camber Tambolas (2017) att kompetensutveckling hos förskollärare inte enbart tar 
sig i uttryck som individuell utveckling utan även den kultur som finns på förskolan 
och framför allt på den avdelningen som förskolläraren arbetar på påverkas och 
förändras genom detta. Dessa forskningsresultat visar hur viktigt det är att som 
yrkesverksam förskollärare hålla sig uppdaterad för att inte stagnera.  
 

Mårdsjö Olsson (2010) beskriver att hon under olika forskningsprojekt mött ett stort 
intresse hos yrkesverksamma förskollärare att få möjlighet att fortbilda sig och få 
fördjupade kunskaper om förskolans pedagogik. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2015) beskriver att det från statlig nivå inte finns några regler som styr hur många 
timmar förskolechefer behöver schemalägga för kompetensutveckling och 
reflektionstid. Melker (2014) beskriver att en stöttande förskolechef som ser positivt 
på reflektion och kollegialt lärande påverkar pedagogernas inställning. Vidare menar 
Melker (2014) att en chef som lyfter fram sina anställda så att de får bidra med sina 
kompetenser och sprida sin kunskap skapar i sin tur ett klimat där reflektion och 
dialog är nära till hands. Det är med andra ord av stor betydelse att den verksamma 
chefen prioriterar kompetensutveckling om barnsyn. 
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3 Teoretiskt utgångsläge  

I denna studie utgår från ett den sovjetiske psykologen Lev Vygotskijs sociokulturella 
teori där lärande anses starta i sociala aktiviteter med andra människor. Vi har valt 
att utgå från ett sociokulturellt perspektiv eftersom detta bäst beskriver hur viktigt 
samspelet är mellan individer som spenderar mycket tid tillsammans. Det 
sociokulturella perspektivet framhäver vikten av det gemensamma lärandet och vår 
benägenhet att skapa grupperingar som bygger på samsyn (Säljö, 2015), detta 
stämmer väl in på uppsatsens syfte.  I förskolans värld utgörs dessa grupperingar av 
arbetslag. Vi lär oss helt enkelt bäst när vi är tillsammans och vi tenderar att över tid 
tänka likadant som dem vi spenderar mycket tid tillsammans med. Detta kan få både 
positiva och negativa konsekvenser beroende på vilka normer och värderingar som 
dominerar tankekulturen i arbetslaget.   

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Synen på lärande utifrån den sociokulturella teorin är att alla psykologiska processer 
som att tänka, läsa, tala, lösa problem, känna och uppleva inte kan ses som något som 
uppstår i vårt mentala inre utan istället bör ses som aktiviteter (Strandberg 2017). 
Fokus ligger på de aktiviteter som sker mellan människor och inte på det som finns 
inom den enskilda människans huvud. Strandberg (2017) anser att det är vad barnen 
gör och erfar på förskolan som är av betydelse då det är i de yttre aktiviteterna som de 
inre processerna startar. Säljö (2015) menar att tänkande inte är en aktivitet i någons 
inre utan snarare en kollektiv och kommunikativ aktivitet som sker mellan 
människor. Enligt Mårdsjö Olsson (2010) blir språket ett redskap för att förmedla 
och reflektera kring kunskap utifrån Vygoskijs tanke om att språket och tänkandet 
hänger samman. I den sociokulturella teorin framkommer vilken av sociala 
aktiviteter och sammanhang som nödvändigt för barns utveckling och lärande och 
Pramling Samuelsson och Williams (2015) menar att hur barn erfar, upplever och blir 
förstådda påverkar vad de lär och utvecklar.  
 

3.1.1 Den proximala utvecklingszonen 

Arnér (2009) beskriver den proximala utvecklingszonen eller den närmaste 
utvecklingszonen som den också kallas som det utrymme som är mellan den nivå där 
barnet befinner sig och den nivå barnet är på väg till. Detta är barnets 
utvecklingsprocess och genom att titta på och vägledas av någon som redan 
behärskar kunskapen kan barnet nå fram till den nya nivån. Detta kan vara en 
förskollärare eller en kamrat, om barnet utför detta själv riskerar barnet att inte 
utveckla de förmågor som krävs. Enligt den sociokulturella teorin utvecklas barnets 
förmågor genom kommunikation och samspel med andra vuxna och barn. Arnér 
(2009) menar att dessa lärtillfällen är grunden till ett barns utveckling och de barn 
som erbjuds många tillfällen till samspel kan nå fram till högre nivåer i sin 
utveckling. 
 

3.1.2 Viktiga utvecklingsaspekter 

Enligt Strandberg (2017) krävs det att aktiviteterna bör innehålla de nedan beskrivna 
aspekterna för att kunna ses som utvecklande: 
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Sociala - Strandberg menar att våra kompetenser och förmågor utvecklas i sociala 
sammanhang och i interaktion med andra. ”Mitt inre tänkande har föregåtts av yttre 
tänkande tillsammans med andra” (Strandberg, 2017, s. 11).  
 
Medierande - I dessa möten menar Strandberg (2017) att människan använder 
medierande artefakter, eller verktyg för att kunna skapa inre aktivitet. Människan 
tar hjälp av artefakter för att till exempel lösa uppgifter eller utföra något.  
 
Situerade - Strandberg (2017) menar också att de aktiviteter som vi människor 
utvecklas genom sker i specifika situationer. I kulturella kontexter och i på speciella 
platser. Lärande är situerat. För att ett barn till exempel ska utveckla sin självkänsla 
och sin självständighet krävs det att barnet vistas i en miljö där barnet ges möjlighet 
att öva detta.  
 
Kreativa - Genom att människan omskapar relationer, situationer och verktyg vidgas 
lärandet och förståelsen. Det vi inte ännu behärskar kan vi testa i proximala 
utvecklingszoner och därmed öva och härma tillsammans med andra för att sedan 
bemästra det själv (Strandberg, 2017).  

3.1.3 Vikten av samlärande 

Strandberg (2017) lyfter fram att människan och kultur ständigt hänger samman. 
Människan skapar kultur genom de aktiviteter de är delaktiga i samtidigt som de tar 
för sig av och använder kultur. ”Människan är kultur. Kultur är människa” 
(Strandberg, 2017, s. 19). Den relation som finns mellan människan och kulturen 
förändras och utvecklas tillsammans med de aktiviteter och sociala sammanhang 
människan vistas i. Varje sociokulturellt sammanhang har sin egen kultur och de 
samspel som sker där grundar sig på deltagarnas tidigare erfarenheter. Lärande blir i 
detta sammanhang de upplevelser och erfarenheter som individen tar med sig från 
sociala interaktioner (Säljö, 2015).  Sociala handlingar sker mellan individer. Arnér 
(2009) menar att det är i mötet med andra människor som vi utvecklas. Genom 
kommunikation vidgas förståelses genom nya sätt att handla, resonera och tänka. 
Genom att individen försöker förstå och sätta sig in i varandras perspektiv och 
anpassar bemötandet utifrån vem individen kommunicerar med. Bemötandet 
påverkar också den sociala utvecklingen. I detta sammanhang, menar Arnér (2009), 
att vuxna är viktiga i barnets utveckling. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande och utveckling, menar Säljö (2015), att människor samspelar utifrån de 
rådande ramar som finns inom det kulturella sammanhang de befinner dig i. En 
människas sociokulturella utveckling är beroende av miljö samt samhällsvillkor. De 
djupa mentala processer som utvecklas hos människan påverkas därmed av den 
kultur och kontext som människan befinner sig i. Säljö (2015) beskriver att varje 
sociokulturellt sammanhang har sin egen barnsyn och vi tror att det kollegiala 
lärandet har stor betydelse för hur ett arbetslags barnsyn ser ut och hur det påverkar 
verksamheten. Vår utgångspunkt blir därför att barn först lär tillsammans med andra 
för att sedan omvandla det till egen tanke och förmåga. 
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4 Metod 

4.1 Metodologi - kvantitativ metod 

Vi har valt kvantitativ metod och enkäter som forskningsstrategi. Enligt Trost (2007) 
är den kvantitativa metoden att föredra när det som undersöks ska gå att mäta och 
jämföra i siffror. Vi ville få fram ett resultat som var så tillförlitligt och generaliserbart 
som möjligt trots studiens något begränsade omfattning (Bryman, 2011). Fördelarna 
med kvantitativ metod är att den möjliggör generaliserbara slutsatser, det går att 
samla in mycket data på kort tid som sedan kan analyseras statistiskt. Det går också 
att göra om studien vid en annan tidpunkt med andra deltagare och kräver ingen 
personlig kontakt mellan forskare och respondent (Bryman, 2011). Metoden innebär 
att det som ska undersökas omvandlar till schematiska analysenheter, sedan 
formuleras de egenskaper, eller variabler, hos enheterna som skall utforskas. 
Nackdelarna är att den data som samlas in kan sägas vara ytlig, att den missar viktiga 
orsakssamband och missar andra viktiga men icke kvantifierbara aspekter. Det går 
inte heller att mäta respondenternas reaktioner på frågorna (Bryman, 2011). 
Eftersom vårt syfte har varit att få ett mätbart resultat valde vi kvantitativ metod och 
som datainsamlingsmetod valde vi att skicka ut en enkät.  

4.2 Datainsamling - enkät 

Björkdahl Ordell (2007) menar att en enkät är ett fördelaktigt forskningsverktyg för 
att undersöka hur vanligt något är eller för att ta reda på vilken attityd människor har 
gentemot olika fenomen. Det passade vårt syfte väl, därför valde vi enkät som 
datainsamlingsmetod. Eftersom frågorna dessutom rör känsliga ämnen som upplevd 
skillnad av barnsyner i arbetslaget och egna attityder om barn, lämpar sig enkäten väl 
i sin anonyma utformning (Bryman, 2011). Arnér (2006) menar att det kan vara svårt 
att uttrycka avvikande åsikter i den egna arbetsgruppen, därför passar anonymiteten 
bra. Vi skapade enkäterna i survio.se där svaren också kodas och går sedan att föra 
över direkt i SPSS för analys. Bryman (2011) menar att slutna frågor ger ett resultat 
som är lättare att analysera då svaren är lättare att koda. Med slutna frågor menas 
frågor där det finns fasta svarsalternativ till exempel ja eller nej. Öppna frågor avser 
istället frågeställningar där deltagarna själva få delge sina uppfattningar (Trost, 
2007). Enligt Trost (2007) är det viktigt att beakta frågornas formuleringar vid 
skapandet av en enkät för att kunna säkerställa enkätens reliabilitet. För att alla 
deltagarna ska uppfatta frågorna på samma sätt bör språket vara enkelt och tydligt 
och det får inte finnas utrymme för egna tolkningar. Vidare menar Trost (2007) att 
det är viktigt att alla deltagare haft samma förutsättningar att svara på frågorna, till 
exempel att de fått lika mycket tid på sig att svara och att de har fått identiska frågor. 
Björkdahl Ordell (2007) understryker att det är viktigt att formulera frågorna med 
studiens syfte i åtanke för att stärka enkätens validitet. Trost (2007) menar att 
missivbrevet bör ligga som framsida på enkäten för att alla ska få tillgång till 
informationen. Det är också viktigt att anonymiteten framkommer tydligt i 
missivbrevet. Vi valde att använda oss av flera indikatorer, det vill säga både 
flervalsfrågor och slutna ja/nej-frågor. Detta för att säkra validiteten i en 
undersökning som är komplex och mångfacetterad (Bryman, 2011). Några av 
frågorna utformades så att deltagarna fick välja vilket eller vilka påståenden som 
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stämde bäst överens med dennes uppfattning. Övriga frågor kunde besvaras med 
svarsalternativen ofta, ibland, sällan eller vet inte. Ett par frågor utformades som 
stängda frågor med ja/nej-svarsalternativ. Vi valde att dela in enkäten i följande tre 
kategorier: Egen barnsyn, arbetslagets barnsyn samt kompetensutveckling av 
barnsyn. För att få ett bredare resultat har vi valt att använda oss av digitala enkäter 
som når ut till fler respondenter. Vi delade sedan dessa enkäter i tre facebookgrupper 
Förskoleupproret, Idébank för förskollärare samt vår egen slutna studiegrupp. I de 
tre facebookgrupperna som enkäten publicerats i fanns det totalt 72 706 medlemmar 
vid undersökningens start.  

4.3 Urval 

Vi har delat vår enkät i sammanlagt tre olika slutna facebookgrupper med 
förskoleinriktat innehåll, Förskoleupproret och Idébank för förskollärare samt 
facebookgruppen med våra kurskamrater. I de tre facebookgrupperna som enkäten 
publicerats i fanns det totalt 72 706 medlemmar. Vi kontaktade administratörerna för 
Facebookgrupperna och skickade vårt missivbrev. Missivbrevet fanns också med som 
inledning på den digitala enkäten. Administratörerna godkände att vi delade enkäten 
i grupperna och vi lade ut den 10/4 2018 och plockade ner enkäten den 26/4 2018. 
Enkäten fanns tillgänglig i 17 dagar. Vår förhoppning var att rikstäckande kunna nå 
yrkesverksamma förskollärare med olika bakgrunder och därmed olika 
förutsättningar för reflektion och kompetensutveckling. Vi har därmed gjort ett 
bekvämlighetsurval av de personer som är medlemmar i grupperna och som varit 
inloggade på facebook under den tidsperiod enkäten varit tillgänglig.  
 

4.3.1 Deltagare 

I de tre facebookgrupperna som enkäten publicerats i fanns det totalt 72 706 
medlemmar. Av dessa medlemmar är det 170 stycken som svarat på enkäten.  

 
Figur 1 Vilken yrkestitel har du? 

Figur 1 visar att 88 procent (149) av de svarande är förskollärare, 8 procent (13) är 
barnskötare, 4 procent (7) är studenter och 1 (o% efter avrundning) uppgav sig vara 
annat. Vi har valt att välja bort resultatet från de respondenter som inte är 
förskollärare eftersom vårt syfte varit att undersöka attityder om barnsyn bland just 
yrkesverksamma förskollärare. 
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Figur 2 Hur länge har du arbetat i förskolan? 

Figur 2 visar att 34,9 procent (52) av respondenterna har arbetat i förskolan 0 - 5 år, 
35,6 procent (53) har arbetat 5-15 år och 29,5 procent (44) har arbetat i mer än 15 år.  
 

4.3.2 Bortfall 

Det råder en tydlig diskrepans mellan antalet medlemmar i facebookgrupperna och 
antalet besvarade enkäter. Det går dock inte att räkna ut bortfall i en webbenkät på 
samma sätt som vid pappersenkäter (Bryman, 2011). Att deltagarantalet varit relativt 
lågt kan bero på att det är svårt att säkerställa att alla medlemmar hunnit se och ta 
ställning till enkäten under den tidsperiod den låg ute. Det finns också alltid en risk 
med dubbelt medlemskap i facebookgrupper som vänder sig till liknande målgrupp. 
Det går heller inte att säkerställa att alla medlemmar i facebookgrupper av dessa slag 
är relevanta för enkäten. Det är något vi tänkt på i själva utformningen av enkäten, då 
vi inledningsvis ställde frågan vilken yrkestitel respondenten har. Den enkättjänst vi 
använt, Survio.com, redovisar alla typer av interna bortfall, det vill säga icke 
avslutade enkäter. Statistiken visar att vår enkät haft 7075 besökare men att endast 
170 fyllt i den. Det innebär att 97,6 procent av alla som följt länken valt att inte fylla i 
enkäten. Vi antar att det stora bortfallet tyder på att enkäten inte varit relevant för 
majoriteten av besökarna. Möjligtvis valde vi fel kanaler för vår webbenkät. Vi är 
dock ändå nöjda med de svar vi fått in. 

4.4 Bearbetning av data 

Vi använde en färdig enkättjänst, Survio.com. Kontot är låst bakom ett lösenord som 
endast vi känner till och vi har därför säkerställt enkätsvarens anonymitet. Tjänsten 
sammanställde enkätresultaten till en pivottabell med färdiga variabelvärden. 
Eventuella bortfall redovisas också och i vårt fall hade vi inga interna bortfall. Vi har 
slutligen sammanställt resultatet till tabeller och diagram med hjälp av excel. Bryman 
(2011) menar att diagram är tydligast för presentation av kvantitativa data. Samband 
har inte eftersökts eftersom studien inte varit jämförande utan endast undersökt 
frekvens. 
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4.4.1 Reliabilitet och validitet 

Studien kan sägas ha hög validitet eftersom det som vi utgav oss för att mäta också är 
det som blivit mätt (Bryman, 2011). Reliabilitet handlar om att studien ska kännas 
tillförlitlig och kunna replikeras, vilket innebär att studien ska gå att upprepa och ge 
samma resultat med samma typ av bearbetning (Bryman, 2011). Vid upprepade 
mätningar tror vi att liknande resultat skulle kunna uppnås. För att stärka 
reliabiliteten har vi också bifogat enkäten så att den skall kunna replikeras. Enkäten 
bifogas som bilaga 1. 

4.4.2 Etiska överväganden 

Vi har i vårt missivbrev som respondenterna givits möjlighet att läsa i samband med 
enkäten beskrivit att vi beaktar de fyra forskningsetiska riktlinjerna.  
Genom att tydligt informera respondenterna om vårt syfte och metodval har vi  
beaktat informationskravet och samtyckeskravet i undersökningen (Bryman, 2011). 
Respondenterna ställde upp frivilligt efter givna premisser och gavs också 
möjligheten att avböja. All insamlad data är konfidentiell och används endast i vår 
studie. Respondenternas personuppgifter skyddas och genom detta beaktas även 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Missivbrevet 
finns bifogat tillsammans med enkäten i bilaga 1. 
 

 

 

 

 

 

 

5 Resultat och analys 

I resultatkapitlet presenteras enkäternas utfall. Syfte med denna studie var att 
undersöka i vilken utsträckning yrkesverksamma förskollärare resonerar kring sin 
barnsyn, hur ofta de reflekterar om barnsyn i arbetslaget samt om de erbjuds 
kompetensutveckling på sin arbetsplats. Resultatet redovisas utifrån samma 
kategorier som användes i enkäten, det vill säga: Den egna barnsynen, arbetslagets 
barnsyn samt kompetensutveckling. Resultatet förtydligas också med hjälp av 
diagram. I samband med resultatredovisningen analyseras det också genomgående. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 

5.1 Resultat gällande den egna barnsynen 

I resultatet från enkäten framgår det att 94,6 procent av förskollärarna anser sig vara 
väldigt bekanta med begreppet barnsyn och 98,7 procent av förskollärarna tycker att 
barnsynen är jätteviktig i det dagliga arbetet.  
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Figur 3 Hur ofta reflekterar du över din barnsyn? 

Figur 3 visar svaret på frågan hur ofta respondenterna reflekterar över sin barnsyn. 
Resultatet visar att 79,2 procent (118) svarade att de ofta reflekterar, 19,5 procent 
(29) svarade ibland. 1,3 procent (2) svarade sällan. Sommer (2005) menar att varje 
förskollärare bär med sig en egen barnsyn som påverkar deras förhållningssätt och 
arbetsmetoder, och att det är först i gemensam reflektion som denna kan synliggöras 
och eventuellt omprövas. Enligt Dahlberg, Moss & Pence (2001) konstrueras 
barnsynen av vuxnas förståelse av vad och vem barnet är, kan och bör vara. Beroende 
på vilket synsätt som är bärande blir bemötandet av barnen också olika.  
 
Vilken barnsyn är då vanligast bland våra respondenter? Vi formulerade två 
påståenden var utifrån de tre barnsynsmodeller vi inledde bakgrundskapitlet med (se 
kapitel 2.2). Påståendena är formulerade av oss och utgår ifrån huvuddragen i de tre 
barnsynsmodellerna och är därför något tillspetsade. Det naturliga barnet 
representeras i påstående 3, ”ett barns utveckling följer vissa av naturen 
förutbestämda mönster” och 5 ”barn är väsensskilda från vuxna”. Det imiterande 
barnet representeras i påstående 2 ”barn behöver vägledas av vuxna i sin utveckling” 
och 4 ”barndomen är en färdsträcka mot vuxenlivet”. Det kompetenta barnet 
representeras i påstående 1 ”barn är medskapande agenter med socialt ansvar som 
ständigt bidrar till sin egen utveckling” och 6 ”barndomen är lika viktig som andra 
stadier i livet”.  Hur respondenterna svarade på denna flervalsfråga behöver inte vara 
representativt för deras barnsyn eftersom barnsyn är svår att mäta med hjälp av 
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påståenden av detta slag. Vi var ändå nyfikna på om det fanns några tendenser hos 
respondenternas attityder gentemot barn.  
Enligt figur 4 framgår det att 89,3 procent (133) ser på barn som medskapande 
agenter med socialt ansvar, 30,2 procent (45) ser att barn behöver vägledas av vuxna, 
43 procent (64) menar att barndomen är lika viktig som andra stadier i livet. Att ett 
barns utveckling följer vissa av naturens förutbestämda mönster är det 5,4 procent 
(8) som anser. 3,4 procent (5) menar att barndomen än en färdsträcka mot vuxenlivet 
och 0,7 procent (1) anser att barn är väsensskilda från vuxna. Detta visar att de tre 
barnsynerna vi valt ut finns representerad bland alla respondenterna i 
undersökningen, men att vissa uppfattningar tycks vara förlegade. Majoriteten 

skriver under på formuleringarna som representerar det kompetenta barnet, därefter 
följer synen på barnet som imiterande och det naturliga barnet kommer sist. 
Pramling Samuelsson m. fl. (2012) menar att förskollärare som ser barns utveckling i 
stadier, det vill säga det naturliga barnet och det imiterande barnet, riskerar att 
hämma barnets utveckling då barnets begränsningar hamnar i fokus. Likaså menar 
de att de förskollärare som framhäver barn som kompetenta individer även riskerar 
att “fälla krokben” för dem genom att inte se sin egna roll i barns lärande och 
utveckling. Vidare beskriver Pramling Samuelsson m. fl. (2012) att barns utveckling 
är nära förknippat med hur förskollärarna lyckas skapa ett sammanhang där barns 
förmågor ges utrymme att växa.  Huruvida detta stämmer överens med en reform av 
den kollektiva barnsynen i förskollärarkåren är det svårt att dra slutsatser om efter 
ett så lågt deltagarantal. Även det faktum att respondenterna kan tolka alternativen 
olika kan påverka. Enligt Bjervås (2003) uppstår barnsynen som framhäver barns 
kompetens först i anslutning med en ökad reflektionstid i arbetslaget. Eftersom 
majoriteten av respondenterna uppgav att de ofta reflekterar över sin barnsyn, både 
enskilt och i arbetslaget kan detta tänkas vara ett orsakssamband. Synsätten utgör 
både förskollärares uppfattningar om barn, det vill säga deras barnsyn, men 
synsätten varierar också under förskoleverksamhetens olika moment. Det innebär att 
ett barn kan bemötas som det naturliga barnet i förskolans skaparverkstad för att 
sedan bemötas som det imiterande barnet under förskolans samling.  
 
 
 

Figur 4 Vilka av följande meningar beskriver din barnsyn bäst? 
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Figur 5 Vilka faktorer tror du påverkar din barnsyn positivt? 

Figur 5 visar resultatet från frågan om vad som påverkar barnsynen positivt. Här 
kunde respondenterna välja flera svarsalternativ. Det framgår att 73,8 procent (110) 
anser att inre övertygelse, styrdokument 53,7 procent (80) och normer i arbetslaget 
44,35 procent (66) är de främsta faktorerna som påverkar barnsynen positivt. Eget 
föräldraskap är det 41,6 procent (62), egen uppfostran 29,5 procent (44) och normer i 
samhället 16 procent (24) är andra faktorer som respondenterna anser påverkar 
barnsynen positivt. 2,7 procent (4) har valt inget ovanstående. 
 

 
Figur 6 Vilka faktorer tror du påverkar din barnsyn negativt? 

Enligt figur 6 framgår det att 86,6 procent (129) ser stress som den främsta faktorn 
till att barnsynen påverkas negativt. 63,8 procent (95) angav att arbetsmiljö är en 
bidragande faktor. Andra faktorer som påverkar barnsynen negativt är normer i 
samhället 34,9 procent (52), normer i arbetslaget 27,5 procent (41), egen uppfostran 
11,4 procent (17) samt styrdokument 5,4 procent (8). 4,7 procent (7) har valt inget 
ovanstående. Enligt Mårdsjö Olsson (2010) har förskolans strukturella 
förutsättningar försämrats på senare tid vilket ovanstående faktorer bekräftar. Stress 
och arbetsmiljö utmålas som de främsta orsakerna bakom en negativ barnsyn. 
Mårdsjö Olsson (2010) menar att det alltid är förskollärarnas förhållningssätt som 
avgör hur förskolans förändrade strukturella faktorer hanteras. Resultatet visar dock 
att även normer i samhället och i arbetslaget kan bidra till en negativ barnsyn. Detta i 
enlighet med den sociokulturella teorin som understryker gruppens inverkan på 
individen (Säljö, 2015). Strandberg (2017) pratar om vårt situerade lärande som 
kräver en kontextuell miljö för att utvecklas. Det innebär att positiva förhållningssätt 
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gynnas av en positiv arbetsmiljö och att negativa förhållningssätt således frodas i en 
negativ arbetsmiljö. Säljö (2015) menar att varje sociokulturellt sammanhang har sin 
egen kultur och att lärandet blir de upplevelser och erfarenheter som tas med från de 
sociala interaktionerna Säljö, 2015. Arnér (2006) menar att vissa normer och 
förhållningssätt “sitter i väggarna” och kan vara svåra att göra sig av med.  Enligt 
Melker (2014) kan de personliga relationerna i arbetslaget försvåra utdelningen av 
konstruktiv kritik, vilket innebär att förlegade förhållningssätt och negativitet har en 
tendens att etablera sig djupt.  
 
Vi ställde även tre frågor om utbildningstiden. På frågan om hur ofta det förekom 
föreläsningar angående barnsyn under förskollärarutbildningen svarade 36,2 procent 
av respondenterna att barnsynen var en röd tråd genom hela utbildningen. På frågan 
om barnsyn diskuterades med handledaren under VFU:n svarade 26,9 procent att de 
ofta gjorde det. På frågan hur ofta barnsynen diskuterats under introduktions-
/mentorsåret så svarade 61,5 procent att de inte haft något sådant år. 61,7 procent 
uppgav att de fick frågor angående barnsynen under deras rekrytering. 

5.1  Resultat gällande arbetslagets barnsyn 

 
Figur 7 Hur ofta upplever du att barnsynen diskuteras spontant i ditt arbetslag? 

Figur 7 visar att 44,3 procent (66) av respondenterna upplever att barnsyn ofta 
diskuteras spontant i det egna arbetslaget under arbetsdagen och 40,3 procent (60) 
anser att detta sker ibland. 15,4 procent (23) anser att det sällan sker. 
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Enligt figur 8 kan vi 
se att 43,6 procent 
(65) upplever att 
barnsynen 
diskuteras ofta 
under den planerade 
reflektionstiden. 
36,9 procent (55) 
upplever att den 
diskuteras ibland, 
18,1 procent (27) 
sällan och 1,3 
procent (2) har 
uppgett att de inte 
vet hur ofta 
barnsynen 
diskuteras under 
planerad 

reflektionstid.  
 

Eftersom nästan hälften av respondenterna arbetar i arbetslag där barnsyn spontant 
diskuteras drar vi slutsatsen att dessa arbetslag har en atmosfär där tankar och 
åsikter är välkomna samt att de har ett kritiskt förhållningssätt till sig egen roll i 
barns lärande och utveckling. Detta är förenligt med Mårdsjö Olsson (2010) som 
menar att en viktig faktor i att synliggöra hur barn förväntas vara och bli i den egna 
verksamheten grundar sig i arbetslagets förmåga att kritiskt granska den egna 
verksamheten och deras förhållningssätt kring reflektion. Även Vujicic och Camber 
Tambolas (2017) beskriver att det är förskollärarens reflektioner över sin egen 
praktik som påverkar hur väl förskolläraren utför sitt uppdrag och inte antalet år som 
yrkesverksam. Utifrån den sociokulturella teorin så fullbordas en tanke när den 
uttrycks i ord, menar Mårdsjö Olsson (2010). Reflektion i detta sammanhang blir 
därför en process.  
 

 
Figur 9 Upplever du att ni har gemensam barnsyn i arbetslaget? 

Figur 8 Hur ofta upplever du att barnsyn diskuteras under planerad reflektionstid i ditt 
arbetslag? 
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Enligt figur 9 kan vi se att 58,4 procent (87) upplever att de har en gemensam 
barnsyn i arbetslaget. 37,6 procent (56) upplever att de inte har det och 4 procent (6) 
har angett att de inte vet. Mer än hälften upplever att de har gemensam barnsyn i 
arbetslaget. Arnér (2009) menar att det alltid är en fördel om barnsynen i arbetslaget 
är enhetlig. Mårdsjö Olsson (2010) beskriver arbetslaget i förskolan som en tillgång 
där arbetslaget tillsammans kan skapa goda och bättre förutsättningar för barns 
lärande. Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) påverkar vuxnas förhållningssätt barns 
förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (Skolverket, 2016). 37,6 procent 
av respondenterna upplever att de inte har en gemensam barnsyn i arbetslaget. 
Mårdsjö Olsson (2010) menar att det finns risk att motsättningar mellan personalen 
uppstår då någon ifrågasätter eller riktar kritik mot en kollega. Detta problem menar 
Mårdsjö Olsson (2010) uppstår när förskolläraren inte har en professionell attityd 
gentemot sig själv, varandra och uppdraget. Även Melker (2014) beskriver 
problematiken i när det professionella övergår till privat och personligt. Om 
distansen mellan uppdraget och den enskilda förskolläraren minskar möjligheten till 
ett kritiskt förhållningssätt samt förmågan att ta kritik. Vidare beskriver Mårdsjö 
Olsson (2010) även problematiken i ett arbetslag som inte har några motsättningar 
på följande vis: Att goda förutsättningar för att förbättra och förändra verksamheten 
bottnar i förskollärarnas olika sätt att se på barns lärande och utveckling. “Vid en 
strävan att uppnå högre kvalitet är olikhet ett honnörsord” (Mårdsjö Olsson, 2010, s. 
100). 
 

 
Figur 10 Hur ofta upplever du att du möter en annan barnsyn på din arbetsplats? 

Figur 10 visar huruvida respondenterna tycker sig möta en annan barnsyn på sin 
arbetsplats. 51,7 procent (77) uppgav att det hände ibland, 34,2 procent (51) uppgav 
att det sker ofta. 12,8 procent (19) upplever sig sällan möta en annan barnsyn på sin 
arbetsplats och 1,3 procent (2) vet inte. Enligt resultatet framgår det att flertalet av 
respondenterna möter en annan barnsyn ibland eller ofta. Det här är egentligen inget 
anmärkningsvärt. Enligt den sociokulturella teorin har vi en benägenhet att gruppera 
oss när vi samverkar med andra människor och inom dessa grupper uppstår egna 
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kulturer som kan skilja sig åt från närliggande grupper i form av värderingar och 
normer (Säljö, 2015). Säljö (2015) beskriver vikten av det kollegiala lärandet när det 
kommer till hur arbetslagets barnsyn ser ut samt vilka effekter det har på 
verksamheten. Detta utifrån att varje sociokulturellt sammanhang har sin egen 
barnsyn. Mårdsjö Olsson (2010) menar att förskollärare i förskolan har olika 
kunskapssyn och arbetssätt och att detta beror på vilken barnsyn förskolläraren har, 
vilken atmosfär det är i såväl arbetslag som på övriga förskolan. Lenz Taguchi (2010) 
bekräftar även sambandet mellan på vilka sätt barn erkänns och bemöts på samt de 
sociala koder och normer som finns inom förskolans väggar. Genom att 
förskollärarna är öppna för förändring och börjar reflektera och dokumentera kan det 
som är osynligt bli synligt och en förändring kan ske, menar Lenz Taguchi (2010). 
Melker (2014) lyfter att desto fler förskollärare som medverkar på reflektionstillfällen 
desto fler perspektiv och bredare reflektioner går att uppnå.  
 
 

5.2 Resultat gällande kompetensutveckling 

 
Figur 11 Har du diskuterat barnsyn med din chef? 

Figur 11 visar att 81,2 procent (121) svarade ja på frågan om de har diskuterat 
barnsyn med sin chef. 16, 1 procent (24) svarade nej, och 2,7 procent (4) vet inte. I 
vilken grad kompetensutveckling erbjuds och vilken form den tar är en ledningsfråga. 
Det saknas fortfarande regelverk för hur en förskolechef bör schemalägga sina 
anställdas kompetensutveckling och reflektionstid (Engdahl och Ärlemalm-
Hagsér,2015) men en förskolechef som främjar dessa komponenter bidrar till 
pedagogernas positiva inställning och utveckling (Melker, 2014). 
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Figur 12 Hur ofta har du erbjudits kompetensutveckling som handlat om barnsyn? 

Enligt figur 12 uppger 38,9 procent (58) av respondenterna uppger att de ibland 
erbjudits kompetensutveckling som handlat om barnsyn. 28,2 procent (42) uppger 
att de aldrig erbjudits detta, och 26,8 procent (40) menar att detta sällan sker. 6,1 
procent (9) uppger att de ofta erbjudits detta. Mårdsjö Olsson (2010) beskriver att 
förskollärare måste förändra sig i sin yrkesprofession för att förskolans kvalitet ska 
öka. Vujicic och Camber Tambolas (2017) menar att kompetensutvecklingen hos 
förskollärare påverkar både den individuella pedagogen och den gemensamma 
kulturen. Kompetensutvecklingen är med andra ord viktig för yrkesprofessionen i sin 
helhet. 

 
Figur 13 Vilken typ av kompetensutveckling om barn har du erbjudits på din arbetsplats? 
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Enligt figur 13 framkommer det att den typ av kompetensutveckling som blivit 
erbjuden ser ut på följande vis: Föreläsningar 45,6 procent (68), pedagogiska forum 

38,3 procent (57), 
utbildningsdagar 16,1 
procent (24), extern 
kurs 7,4 procent (11) 
samt tema för APT 40,9 
procent (61). 28,2 
procent (42) menar att 
de inte erbjudits någon 
kompetensutveckling 
om barnsyn. 
 
 

Figur 14 visar 76,5 
procent (114) av 
respondenterna uppger 
att de önskar mer 

kompetensutveckling om barnsyn. 13,4 procent (20) önskar inte mer 
kompetensutveckling och 10,1 procent (15) vet inte. Detta stämmer överens med 
Mårdsjö Olssons (2010) beskrivning av ett ökat intresse för just fortbildning och 
vidareutveckling av förskolans pedagogiska traditioner hos yrkesverksamma 
förskollärare. Enligt Arnér (2009) är det är i mötet med andra människor vi 
utvecklas. Genom kommunikation vidgar vi vår förståelse för varandra genom att 
tillgodogöra oss nya sätt att resonera och tänka.  
 

5.3 Sammanfattning 

Resultatet visar att majoriteten av förskollärarna är väl införstådda med begreppet 
barnsyn. De anser också att barnsynen är viktig för det dagliga arbetet och att de ofta 
reflekterar över sin barnsyn.  

På frågan om vilka meningar som bäst beskriver respondenternas barnsyn framkom 
att de flesta ser barn som medskapande agenter med socialt ansvar, att barn behöver 
vägledas av vuxna och att barndomen är lika viktig som andra stadier i livet.  

Det framgår att flera olika faktorer påverkar förskollärarnas barnsyn positivt som 
inre övertygelse, styrdokument, normer i arbetslaget samt eget föräldraskap. På 
frågan om vad som påverkar respondenternas barnsyn negativt så framkommer det 
att stress och arbetsmiljö är faktorer som många ser som bidragande. 

De flesta respondenter har diskuterat barnsyn med sin chef. En svag majoritet har 
erbjudits kompetensutveckling om barnsyn, denna har då främst ägt rum som tema 
för APT, pedagogiska forum och föreläsningar. Majoriteten av respondenterna 
uppger att de önskar mer kompetensutveckling om barnsyn.  

  

 

 

Figur 14 Önskar du mer kompetensutveckling om barnsyn? 
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6 Diskussion 

Här diskuteras resultatet och vad det kan ha för betydelse för den praktiska 
verksamheten. Vi reflekterar också över vårt metodval samt ger förslag till framtida 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning 
yrkesverksamma förskollärare resonerar kring sin barnsyn, hur ofta de reflekterar om 
barnsyn i arbetslaget samt om de erbjuds kompetensutveckling. 

 
Vår frågeställning löd: 
 

1. I vilken utsträckning reflekterar förskollärare om sin egen barnsyn?  
2. I vilken utsträckning förekommer gemensam reflektion om barnsyn i 

arbetslaget? 
3. I vilken utsträckning erbjuds kompetensutveckling om barnsyn i arbetslaget? 

 
Vi anser oss ha besvarat vår frågeställning. Resultatet visade att de flesta deltagande 
förskollärarna reflekterar självständigt om sin egen barnsyn och att detta även 
prioriteras gemensamt i arbetslaget. De flesta har någon gång erbjudits 
kompetensutveckling om barnsyn, men en tredjedel uppger att de aldrig erbjudits 
detta. Majoriteten efterfrågar dock mer kompetensutveckling om barnsyn. Vår 
inledande önskan om att återkommande diskussioner om barnsyn bör vara en 
naturlig utgångspunkt för varje arbetslags reflektionstid delas uppenbarligen med 
respondenterna. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka i vilken utsträckning yrkesverksamma 
förskollärare resonerar kring sin barnsyn, hur ofta de reflekterar om barnsyn i 
arbetslaget samt om de erbjuds kompetensutveckling. Den primära uppfattningen 
var att det skulle råda stora skillnader i arbetslagets barnsyn, men det har blivit 
motbevisat. Resultatet visade att majoriteten upplever samsyn i arbetslaget och 
uppger också att reflektionen om barnsyn prioriteras. Ansatsen var att detta kanske 
inte skulle vara en prioriterad diskussionsfråga, baserat på våra egna erfarenheter 
från olika förskolor. Däremot visade resultatet att kompetensutveckling om barnsyn 
inte alltid prioriteras vilket majoriteten av respondenterna verkar vilja ändra på.  
 
Vi är nöjda med vårt val av metod och den enkät vi sammanställde. Dock finns en 
medvetenhet om att studiens resultat bygger på ett litet antal respondenter och kan 
därför inte sägas vara generaliserbart. De inkomna svaren representerar bara de 
yrkesverksamma förskollärare som har facebook och som är medlemmar i någon av 
dessa grupper. En av grupperna, Förskoleupproret, är dessutom präglat av ett 
missnöje med dagens förskolepolitik. Vi tror därför att svaren hade kunnat se 
annorlunda ut om vi valt en mer neutral grupp. Vi kan därför inte säkerställa att vi, 
baserat på vårt bekvämlighetsurval, gjort ett representativt urval (Bryman, 2011). 
Trots studiens begränsningar upplever vi ändå att vi fått svar på våra frågeställningar. 
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Vi har lärt oss mycket, framförallt från den litteratur vi bearbetat, och skulle vi göra 
en liknande studie i framtiden önskar vi komplettera den med intervjuer och 
eventuella observationer.   

6.3 Slutsats 

Inom kort kommer vi möta arbetslivet som nyexaminerade förskollärare och bli en 
del av ett etablerat arbetslag. Arnér (2006) beskriver att en arbetsplats ofta präglas av 
osynliga koder som “sitter i väggarna.” Både Melker (2014) och Tellgren (2008) 
menar att det kan vara svårt att som ny förskollärare kliva in i ett befintligt arbetslag 
eftersom förväntningarna på yrkesrollen inte alltid stämmer överens med 
verkligheten. Det kan vara svårt att utmana de normer som gäller och framförallt den 
rådande barnsynen (Melker, 2014). Enligt Sommer (2005) har alla vuxna en 
underliggande syn på vad det innebär att vara barn. Oavsett hur denna barnsyn ger 
sig till känna har den stort inflytande över vårt förhållningssätt till barnen. Arnér 
(2009) menar att kvaliteten på det pedagogiska arbetet i förskolan är upp till de 
enskilda förskollärarna att säkerställa och hur pedagogerna arbetar i förskolan styrs 
av vilket barnperspektiv eller vilken barnsyn de har. Vi utgick bland annat ifrån Lenz 
Taguchi och Dahlberg (2015) när vi formulerade tre generella barnsyner som 
dominerar den svenska förskolan idag. Under samlingar och planerade aktiviteter 
syns spår av det imiterande barnet och i den fria leken och skapandet finns det 
naturliga barnet. Dessa kan endast sägas vara en fingervisning för hur förskollärare 
ser på barn, och resultatet visade att det hos majoriteten är synen på det kompetenta 
barnet som dominerar, följt av synen på barnet som imiterande. Det här stöds av 
läroplanens förväntningar på hur förskollärare ska se och bemöta barnen i 
verksamheten där delaktighet och inflytande är starka värdeord (Skolverket, 2016). 
Hur vi bemöter barnen påverkar nämligen i sin tur hur de ser på sig själva. 
Socialstyrelsen (2013) menar att de tankar och förväntningar ett barn har på sin 
framtid kan komma att påverka deras självbilder som vuxna. Naturligtvis bär 
föräldrarna störst ansvar i den här utvecklingen, men med tanke på att 90 procent av 
alla barn i Sverige passerar genom förskolan blir förskolepersonalen viktiga och 
inflytelserika omsorgspersoner (Hundeide, 2006).  
 
Enligt barnkonventionen (UNICEF,2009) ska barns bästa alltid vara i fokus när 
beslut gällande barn tas. Dessvärre visar forskning på att de strukturella förändringar 
och de ekonomiska nedskärningar som skett inom förskolan har en negativ inverkan 
på personalens arbetsmiljö och barnens rätt att få sina behov tillgodosedda (Mårdsjö, 
2010). Resultatet i vår studie visar att respondenterna angav stress och arbetsmiljö 
som de främsta faktorerna som påverkar barnsynen negativt. Detta vittnar även det 
pågående förskoleupproret om. Trots det faktum att de strukturella ramarna i 
förskolan förändrats menar Mårdsjö Olsson (2010) att den inställning förskollärare 
har till sitt uppdrag påverkar hur de väljer att tackla de förutsättningar som råder. 
Genom en positiv atmosfär där ett kritiskt förhållningssätt genomsyrar verksamheten 
ökar förutsättningarna för förbättringar och förändringar. Men ingen förskollärare 
orkar ensam bära ansvaret för sin arbetsmiljö utan här spelar arbetslagets grundsyn 
stor roll (Arnér, 2009).  Arnér (2009) menar att det alltid är en fördel om barnsynen i 
arbetslaget är enhetlig. Vi menar att det är minst lika viktigt att den gemensamma 
barnsynen är av god kvalitet och följer barnkonventionens riktlinjer. Resultatet i 
denna studie visade att mer än hälften av respondenterna anser att de har en 
gemensam barnsyn i arbetslaget, men samtidigt angav majoriteten att de ofta eller 
ibland möter en annan barnsyn än sin egen på förskolan där de arbetar. Detta är 
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något som även vi märkt av på förskolor vi besökt och arbetat på. Mårdsjö Olsson 
(2010) lyfter diskrepansen mellan olika sätt att erfara och tänka kring situationer 
som uppstår i förskolan som något positivt och menar att det är dessa skillnader som 
kan generera intressanta och givande reflektioner där det egna handlandet 
synliggörs. Både Arnér (2009) och Sommer (2005) beskriver att reflektion kan 
synliggöra förskollärarens egen praktik och att detta kan bidra till ökad kvalitet. 
Eftersom majoriteten av respondenterna upplever att barnsynen ofta och ibland 
diskuteras såväl spontant som under planerad reflektionstid tror vi att det är positivt 
att så många av respondenterna har en gemensam barnsyn. Vi finner detta intressant 
och viktigt att ha med sig i förskolläraryrket då mycket bygger på arbetslagets 
förmåga att arbeta tillsammans för att förverkliga läroplanens mål. Arnér (2009) 
lyfter klimatet på arbetsplatsen som en viktig del i hur reflektioner delas och ges 
utrymme. En arbetsplats med högt i tak och ett prestigelöst förhållningssätt menar 
Arnér (2009), bidrar till att förskollärare i större utsträckning utvecklar och 
förändrar verksamheten för att främja barns utveckling och lärande. Det är därför 
kompetensutvecklingen är så viktig.  
 
Detta stödjs också av den sociokulturella teorin. Enligt Strandberg (2017) bör en 
aktivitet innehålla sociala, medierande, situerade och kreativa aspekter för att vara 
utvecklande. Vi menar att kompetensutvecklingen innehåller alla fyra aspekter då det 
är en social sammankomst som bygger på interaktion med andra. I dessa 
sammankomster används nästan alltid verktyg, alltså medierande artefakter, av 
något slag. De sker också i specifika, eller situerade, situationer med tydlig kontext 
och de går ut på att vidga vårt tänkande på olika sätt genom kreativa övningar. Även 
Camber Tambolas (2017) beskriver kompetensutvecklingens fördelar dels som 
personlig utveckling men även som kulturutvecklande inom den egna avdelningen. Vi 
tycker det är intressant att så stor del av respondenterna önskar mer 
kompetensutveckling gällande barnsyn då 94,6 procent anser sig vara väldigt bekanta 
med begreppet. Utifrån detta tolkar vi det som att det lika gärna skulle kunna vara så 
att kompetensutvecklingen önskas för att öka någon annans förståelse alternativt för 
att föra de olika synsätten i arbetslaget närmare varandra. Eftersom 37,6 procent av 
respondenterna upplever att de inte har en gemensam barnsyn i arbetslaget ser vi 
detta som en möjlig anledning. Majoriteten upplever barnsynen som väldigt viktig i 
det dagliga arbetet vilket skulle kunna vara en annan anledning till önskan om mer 
kompetensutveckling då det kan vara en strävan mot att hålla sig uppdaterad 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  Det vi tar med oss från studien är de 
belägg som visar vikten av ett öppet klimat och en reflekterande kultur. De 
strukturella faktorerna är ett faktum och det krävs stora politiska insatser för att få 
bukt med de nedskärningar som präglar förskolan. Eftersom vi inte hinner vänta in 
dessa gäller det att kliva in på arbetsmarknaden med ett positivt synsätt och en god 
inställning till uppdraget, oavsett vilka motsättningar som råder. Vår uppgift är att 
fostra och forma morgondagens medborgare och där kan vi alltid välja att vara goda 
förebilder.  
 

6.4 Framtida forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att jämföra hur blivande förskollärare resonerar 
om barnsyn jämfört med de som varit yrkesverksamma ett tag. Det vore även 
intressant att ta reda på huruvida förskollärare upplever att skiftande barnsyn i 
arbetslaget och på förskolan är något positivt eller negativt.  
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Missivbrev 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens Högskola som nu läser kursen Självständigt 
arbete och skriver vår C-uppsats.Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka i 
vilken utsträckning yrkesverksamma förskollärare resonerar kring sin barnsyn, hur ofta de 
reflekterar om barnsyn i arbetslaget samt om de erbjuds kompetensutveckling. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som 
i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  
 

Vi beaktar de fyra forskningetiska kraven som är samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Du som medverkar är helt anonym och dina 
svar kommer inte gå att spåra. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har 
rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 
negativa konsekvenser för dig. 
 

Denna enkät innehåller 20 frågor och vi beräknar svarstiden till mindre än 5 minuter. 
 

Om du har några frågor som rör denna enkät får du gärna höra av dig till: 
Anna Persson: apn15005@student.mdh.se  
Moa Bäversten: mbn15003@student.mdh.se 
 


