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Förord 

Tack till alla vuxna i förskolan och vårdnadshavare för att jag fick möjlighet och förtroende att 
genomföra min studie. Framför allt tack till alla fina barn för att jag fick kliva in ett ögonblick i era 
liv!

I min process så har jag haft ovärderligt stöd från mina killar: pappa Roger Källström som kom in 
på sluttampen med expertläsning och kloka synpunkter som höjde nivån på mitt skrivande i 
kvadrat. Kalle Persson för all pepp, läsning, diskussioner och kärleksfullt stöd. Felix för inspiration 
och glädje trots en stundtals mycket frånvarande mamma. Tack vare dig har jag kunnat se saker 
jag aldrig tänkt på innan. 
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Abstract 

Syftet med denna studie var att se hur fostran av känslor gestaltas i två barngrupper i förskolan 
samt hur barn bemöter denna fostran. Studien tar även upp bakomliggande normer som synlig-
görs i och med fostranshandlingarna. Det är en kvalitativ studie bestående av fältstudier på två 
olika förskoleavdelningar, där en barngrupp bestod av fyraåringar och en barngrupp av fem-
åringar. Studien är bedriven som en deltagande observation med en etnografisk ansats och jag har 
analyserat datan utifrån Foucaults teorier om makt. Resultatet visar att fostran av känslor i dessa 
barngrupper gestaltas både som ett lyhört ledarskap och som vuxnas maktutövning och barns 
motstånd mot denna.

nyckelord: fostran, förskolan, makt, motstånd, normer, känslor
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UVK IV • c-uppsats Susanna Sjöblom

Inledning 
I denna studie så vill jag undersöka hur fostran gestaltas i några barngrupper i förskolan. Jag har 
intresserat mig för fostran av känslor och speciellt är jag intresserad av hur pedagoger vägleder 
barns oönskade beteenden och känslor. Mitt ämne handlar därmed om barns frihet och fostran i 
förskolans institutionella kontext. 
     Upprinnelsen till mitt val av forskningsobjekt är boken Utskälld (2003) av Erik Sigsgaard. Sigs-
gaards forskning handlar om barns upplevelser och erfarenheter av att bli skällda på i förskolan 
samt pedagogers upplevelser och erfarenheter av att skälla ut barn. Sigsgaard visar på vad utskäll-
ningar får för konsekvenser för barns känslor, psyke och upplevelser av sig själva (Sigsgaard, 2003, 
s.165-190), liksom för barns lärande. Han menar att just att skälla på barn är både vanligt och sam-
tidigt outforskat (Sigsgaard, 2003, s.126). Det är det dock inte för barnen. Alla barn blir inte skällda 
på, men de barn som brukar få skäll brukar få desto mer skäll. Vilka de barnen är vet varje barn på 
en förskoleavdelning (Sigsgaard, 2003, s.127-128). 
      Det har nu snart gått 15 år sedan Sigsgaard skrev sin bok, men det har måhända inte hänt så 
mycket trots allt. Ingen vill skälla på barn, men vuxna i förskolan gör det ändå. Skäll tas inte upp i 
lärarutbildningen, det är kanske så självklart att det inte behöver nämnas? ”Pedagogik handlar om 
det goda vi vill göra, inte det onda vi gör”, skriver Sigsgaard (2003, s.111). Bartholdsson (2008) 
kallade sin doktorsavhandling Den vänliga maktutövningens regim utifrån Foucaults tankar om 
makt. Denna vänliga maktutövningen blir ibland dock mer direkt konfronterande i förskolan. I 
Sigsgaard (2003) och Rantala (2016) har jag hittat flera exempel på barn som säger sig ha blivit mer 
skällda på i förskolan än i förskoleklass eller skola.
      Bartholdsson (2014) och Grindheim (2014) fokuserar på vuxnas styrning och kontroll av barns 
ilska i förskolan. Ilska ses som en ovälkommen känsla som barn bör lära sig att reglera själva 
(Bartholdsson 2014, Grindheim 2014). Grindheim (2014) visar hur vuxna i förskolan genom att se 
ilska som en ovälkommen känsla kan missa ilskans kommunikativa aspekter och hur det kan 
betraktas som problematiskt då förskolan har ett demokratiuppdrag i sin värdegrund i läroplanen. 
Agerandet kan även väcka frågor kring vuxnas syn på barns motstånd. Bartholdsson (2008) ställer 
frågan ”om man inte känner igen andras handlingar som motstånd — hur ska man då kunna 
lyssna, respektera och förändra?” (Bartholdsson, 2008, s.194). Dolk (2013) skriver att bångstyrighet 
är ”något som uppstår i motstånd mot de normer som råder i en viss situation”  (Dolk, 2013, insida 
omslagsflik) och fortsätter sitt resonemang med att fråga om det inte kan vara så att ”barnens mot-
stånd kanske inte är ett problem, det kanske i själva verket är ett sätt att utöva demokrati?” (Dolk, 
2013, baksidestext). 
     Fostran av känslor i förskolan, där skäll och ilskans status som icke önskvärd verkar ingå, ser 
jag som ett ämne värt att studera eftersom det dels verkar ha stor inverkan på barns dagliga liv i 
förskolan och dels tycks ämnet vara underbeforskat. Min avsikt med föreliggande arbete är att om 
möjligt bidra till att synliggöra något kanske i viss mån osynligt, samt att bidra till att vuxna 
reflekterar över sin egen makt och sin egen syn på barns rättigheter. 
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Bakgrund 
Nedan presenterar jag en bakgrund av vald forskning strukturerad kring de ämnesområden som 
jag ser som viktiga i sammanhanget: fostran, känslor, normer och makt samt demokrati och 
motstånd.

Fostran 

Vad är fostran i förskolan?
Fostran i Bigstens avhandling avser ”de handlingar (i vid bemärkelse) genom vilka förskollärarna 
formar och påverkar barns handlande mot det som ses som önskvärt” (Bigsten, 2015, s.169). 
Rantala (2016) använder begreppet ”vägledning” i sin avhandling, då hon menar att vägledning 
innebär samma sak som fostran i förskolan, nämligen att överföra normer och värderingar till 
barnen. 
     Vidare menar Rantala (2016, s.36, 141) att fostransuppdraget i förskolan är otydligt och dolt 
genom att det i läroplanen är formulerat i honnörsord som exempelvis demokrati, hänsyn, 
jämlikhet och respekt, vilket ger ett stort tolkningsutrymme. Dessa ords innebörd kan även vara 
ganska svåra att omsätta i förskolans praktiska verksamhet. Därför kan många pedagoger vara 
ganska omedvetna om fostransuppdraget i förskolan, menar hon (Rantala, 2016, s.3-5). Dolk (2013, 
s.175) visar att pedagoger verkade vara osäkra när det gällde demokrati, såsom vad barn ska 
kunna påverka och vad som händer om barn får bestämma för mycket.

Varför fostras barn i förskolan?
Barn behöver lära sig hur man ska behandla andra människor (Rantala, 2016, s.36). Fostran 
handlar om värden och normer som förmedlas av en fostrare till en som ska fostras (Rantala, 2016, 
s.16). Fostrarens roll är att korrigera beteenden hos den som fostras så att de blir socialt önskvärda. 
Fler sätt att fostra är exempelvis att föregå som gott exempel eller att lyfta det som är bra. 
     Barn vägleds till att fungera i samhället och i arbetslivet, menar Rantala (Rantala, 2016, s.36). 
Exempelvis att kunna följa regler och rutiner, visa hänsyn och omsorg om varandra, ta ansvar samt 
att kunna säga ifrån vid vissa tillfällen och vara tysta vid andra tillfällen. Rantala menar att en 
förutsättning för att kunna förverkliga lärandet är att barnen fostras (Rantala, 2016, s.14-15).

Pedagogers fostran av barn
Bigsten (2015, s.95) har undersökt pedagogers bevekelsegrunder för fostran i förskolan: hur 
pedagoger ser på fostran samt pedagogers syfte med sitt arbete kring fostran. Tre huvudteman 
framkommer: 1. Förskollärare vill respektera barns unicitet, 2. Förskollärare vill uppnå ordning, 
samt 3. Existens — förskollärare vill lägga grunden för det framtida livet. 
      Rantala (2016) har undersökt hur pedagoger i förskolan fostrar barn verbalt och hennes forsk-
ning visar att pedagoger fostrar barn på fyra olika sätt: indirekt vägledning genom beröm, frågor 
eller avledning, samt direkt vägledning genom tillsägelser eller fysiska handlingar, som exempelvis 
att visa en stopp-hand. Den indirekta vägledningen stod för 1/3 av vägledningstillfällena i hennes 
material, medan direkt vägledning stod för 2/3. Envägskommunikation dominerar i materialet, 
dvs pedagoger håller monologer utan att barn kan vara med och påverka, detta oavsett storlek på 
barngrupp eller personaltäthet. Ett annat resultat är att barn vägleds olika beroende på vilket kön 
barnet har, något som går stick i stäv med förskolans uppdrag att motverka stereotypa köns-
mönster. 

Känslor 
Även om alla känslor ses som välkomna i förskolan så behandlas ändå vissa känslor som oönskade 
av pedagoger och barn. Vissa beteenden kopplade till dessa oönskade känslor korrigeras (Grind-
heim, 2014, s.315). Det existerar starka normer för vilka känslor som accepteras och vilka som inte 
gör det. Genom att se känslorna som oönskade och förlägga dem hos det individuella barnet så tar 
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pedagoger inte tillvara känslors potentiella kraft som gränsmarkering vid kränkning eller som ett 
sätt att påverka och göra sin röst hörd, menar Bartholdsson (2014).

Problematiska och oproblematiska känslor
Känslor som kan ses som störande och känslor vars kommunikativa funktion lätt glöms bort är 
ilska, rädsla, saknad och lust, visar Eriksen Ødegaard (2006) i sin forskning om små barns berättelser. 
Grindheim (2014, s.315) visar även hur normen kring ilska i förskolan gör att det t ex kan vara lätt 
för barn att trakassera ett annat barn som blir argt, då det barnet gör ”fel” enligt gällande normer 
på förskolan genom att inte kunna kontrollera sin ilska.
     Men det finns även känslor som lyfts upp som extra önskvärda i förskolan: Grindheim (2014, s.
309) visar även hur föreställningar om barndom och barn som det Apolloniska barnet (glatt, ljust, 
oskyldigt) skapar förväntningar på att barn i förskolan ska vara glada. Fokus ligger på barns väl-
mående; glada barn är lyckliga och ”lyckade” barn. Förskolan blir en arena för en lyckad barndom. 
Rantalas forskning visar att barn fostras till att trycka undan icke accepterade känslor: ”När barn 
är arga, i betydelsen att de argumenterar, förhandlar eller gör motstånd, både i situationer där det 
sker mellan barn och med pedagogerna, vägleds de bort från den sinnesstämningen.” (Rantala, 
2016, sid.125-126). Agerandet kan förstås som ”legitimerat av sanningsregimer där ilska utesluts 
och en glad sinnesstämning förespråkas istället” (Rantala, 2016, sid.126).

Reglering av känslor
Bartholsson (2014) ifrågasätter användandet av det pedagogiska materialet StegVis och SET  i 1

förskolan för att lära barn om känslan ilska. Hon menar att materialen snarare ger en modell för 
hur ilska bör hanteras utifrån en vuxenkontext än speglar barnens verkliga upplevelser av ilska 
eller orsakerna till ilska, vilket står i motsättning till materialets syfte: att ge barnen övning i att 
förstå sin egen känsla och på sikt kunna reglera sina känslor, ilska inkluderat. I materialen 
infantiliseras ilska som förknippat med ett stadium i barns utveckling och konstruerar barn som en 
hjälplös social kategori och rationaliserar därmed arbetet med barns kontroll av sina känslor. 
Ilskan placeras utan undantag i jaget/barnet som ska lära sig hantera sina känslor och kontexten 
lämnas därhän, vilket utesluter andra förståelser av ilska. 
      Grindheim (2014) har undersökt hur känslan ilska tillmäts betydelse i norska förskolor och 
vilka konsekvenser det får för demokratiarbetet i förskolan. De situationer som undersöks är när 
lärare i förskolan använder ordet ”arg/ilska” om barns handlingar eller känsloreaktioner, samt hur 
ilska ser ut mellan barn i förskolan. Känslan ilska förknippades inte med varför ett barn blev arg i 
en specifik situation. Grindheim menar att ilskan ofta bemöttes och sågs som enbart en individu-
aliserad känsla, och inte ett sätt att kommunicera, vilket reducerar möjligheten för barns röst att bli 
hörd och kunna delta i demokratin i förskolan, och senare även i samhället. 

Normer och makt 
Rantala (2016) visar hur barn dagligen blir vägledda och hur makt, disciplinering och normalise-
ring är vanliga inslag. Normer och makt tycks alltså vara viktiga teman i barns fostran i institutio-
nella kontexter. 

Normer 
Vardaglig kunskap om och förståelse av världen skapar normer, vilka hör samman med makt och 
ett kontinuerligt skapande av över- och underordning. En norm pekar på det som anses normalt 
och bär alltid på en föreställning om dess motsats, det som anses avvikande (Hellman, 2013, 
Foucault, 1975/2009). Normer i denna studie kan ses som uttalade föreskrifter och outtalade 
antaganden om hur individer borde förhålla sig till varandra på förskolan. Hellman visar att 

 Bartholdsson (2014) gör en noggrann beskrivning av materialen StegVis och SET  i sin forskningsartikel ”Narrating Anger. 1

conceptualisations and representations of children’s anger in programmes for social and emotional learning.”
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vuxna lätt förlitar sig på normer vid stressiga situationer i förskolan samt under de stunder då 
saker sker på rutin liksom då barn disciplineras (2013, s.144). 
     Sigsgaard (2003) menar att de flesta normer i förskolan inte diskuteras, utan de är underför-
stådda. Han menar vidare att om vi på förskolan aktivt diskuterade våra normer och bestämde oss 
för vilka normer som är viktiga, så skulle det underlätta för många barn då mängden konflikter 
skulle kunna minskas och pedagoger skulle få bättre tid och ork för de mer betydelsefulla konflik-
terna (Sigsgaard, 2003, s.212). Ett exempel på en norm som Sigsgaard (Sigsgaard, 2003, s.212) tar 
upp som en vanlig grund för konflikt är ”rättvisa”.

Sanningsregimer
Rantala (2016) använder Foucaults begrepp ”sanningsregimer” (Régime of truth, Foucault, 1980) för 
att skapa djupare förståelse för vad barn vägleds till. Sanningsregimer skapas i samspel med andra 
människor och är den sanning som makten producerar men som också påverkar makten. Tillsam-
mans ger makt och sanning upphov till olika diskurser. Diskurserna styr sedan till exempel ”synen 
på vad som är accepterat eller inte, vilka åsikter som anses sanna eller falska eller vilka tillväga-
gångssätt och procedurer som är de ’rätta’ sätten för att förvärva dessa sanningar” (Rantala, 2016, 
s.63). Rantala visar i sin forskning att de sanningsregimer på vilka vägledningen grundar sig 
ibland är förankrade i förskolans läroplan, men ibland är det personliga sanningsregimer och 
ibland handlar det om sanningsregimer som har konstruerats i den aktuella verksamheten.

Makt
Man kan kritisera värdegrundsarbetet för att i hög grad bygga på ”assymmeteriska maktrelationer 
och traditionella överföringstankar”, menar Dolk (2013, s.24). Att se barn som objekt och vuxna 
som subjekt är problematiskt då det befäster vuxnas maktutövning över barn. Emilson utmanar 
detta tänkande och föreslår en subjekt–subjekt-relation där fostran inte behöver vila på en auktori-
tär grund utan kan bedrivas på ett mer demokratiskt och jämlikt sätt där fostran blir en kommu-
nikativ process av meningsskapande för både barn och vuxna (Emilson, 2008). 
     Bartholdsson (2014) problematiserar att de material för känsloarbete som hon studerat inte tar 
in maktaspekter. Bakomliggande orsaker till detta menar hon är en önskan om det självreglerande 
barnet, som är anpassningsbart och lätthanterligt och som lätt smälter in i en institutionell kontext. 
Bartholdsson visar även hur barn konstrueras som natur och vuxna som kultur, där det naturliga 
barnets känslor ses som manifestationer av inkompetens. Hon lyfter även den ojämlika 
maktrelationen kopplat till ilska där Guds, lärares och föräldrars vrede ses som legitim och vrede 
underifrån, såsom barns ilska, är ett hot mot den sociala ordningen.

Att legitimera maktutövning
En institution kräver av den enskilde att den underordnar sig helheten. Ofta involverar det makt-
utövning gentemot den enskilde. Maktutövningen legitimeras genom användandet av ”positivt 
laddade sociala begrepp som ’att vara social’ och ’visa empati’” (Sigsgaard, 2003, sid.212), något 
som även Bartholdsson (2008) visar. 
     Känsloord kan även ha en disciplinerande funktion (Bartholdsson, 2008). ”Arg” verkar kunna 
likställas med ett okontrollerbart beteende snarare än en känsla: ”Att vara arg var närmast att 
betrakta som detsamma som att inte kunna uttrycka känslor.” (Bartholdsson, 2008, s.127). Eftersom 
det inte var i sin ordning varken för elever eller lärare att vara arga så byttes ofta ordet ”arg” ut 
mot ”ledsen”. När en lärare säger sig bli ledsen över barns beteende så kan det ”betraktas som ett 
sätt att ladda ett uppträdande med restriktioner, snarare än ett uttalande om /…/ lärarens inre 
psykologiska tillstånd”  (Bartholdsson, 2008, s.128). ”Att referera till känslan ’ledsen’ kan i 
uppfostrande syfte alltså ses som ett sätt att föreskriva ett visst beteende /…/” (Bartholdsson, 
2008, s.128).
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Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka vilka fostranshandlingar rörande känslor som kommer till 
uttryck i två förskolegrupper.

Frågeställningar:

• Hur kan fostran av känslor gestaltas? 

• Hur bemöter barn denna fostran?

Jag hoppas även kunna belysa något om hur känslor bemöts i förskolan genom dessa fostrans-
handlingar och vilka normer som kan sägas komma till uttryck genom bemötandet.  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Metod 
Som forskningsmetod så har jag valt att göra observationer i barngrupp. Jag har gjort en fältstudie 
och använder mig av metoden deltagande observation. 
     Deltagande observation kan sägas känneteckans av tre saker: 1. forskaren deltar i det samman-
hang som forskningen avser, 2. metoden innebär ett skifte i uppmärksamhet mellan reflektion över 
det som sker och deltagande i det som sker, och 3. analysen sker parallellt med insamlingen av 
data. Deltagande observation är därför både en datainsamlingsmetod och ett sätt att analysera 
data. Metoden ger möjlighet att omformulera ursprungliga frågeställningar utifrån de vardagliga 
observationer och analyser som görs i fältarbetet (DeWalt & DeWalt, 2011, s.10). Givetvis genom-
förs ytterligare analyser efter fältarbetet. Det är inte ovanligt att man även använder sig av andra 
analysmetoder i kombination med deltagande observation, liksom andra metoder för data-
insamling (DeWalt & DeWalt, 2011, s. 3).

Beskrivning av forskningsmetod
Via ett bekvämlighetsurval har jag valt en förskoleenhet jag känner till och i kontakt med förskole-
chefen har jag berättat om studien, mailat information och fått ett ja. Jag har lämnat ut ett informa-
tionsbrev om studiens syfte till en förskollärare på respektive avdelning, se bilaga 1 Informations-
brev förskola. Förskolläraren har sedan hjälpt mig att skicka ut ett informationsbrev till föräldrarna 
för medgivande av barnens deltagande i studien, se bilaga 2 Medverkan i studie. 
     Jag har valt att delta under hela dagar för att kunna observera flera olika typer av händelser, och 
jag har inte i förväg vetat vad jag skulle få se. Jag har varit medveten om den sk forskareffekten, att 
min närvaro under observationerna påverkar hur barn och vuxna agerar i rummet (Lalander, 2011, 
s.90). Jag har försökt att anta en låg profil i betydelsen att inte störa eller alltför mycket påverka 
skeenden. Jag har, när det har varit möjligt, försökt befinna mig i rummet så att jag inte har stört 
barns och vuxnas synfält när en intressant situation uppstod.
     Metoden för dokumentation som jag valde för genomförandet av observationerna var i huvud-
sak att anteckna med papper och penna, vilket jag gjorde i direkt anslutning till situationerna. 
Genom att bara observera med papper och penna så kan man gå miste om många detaljer, så jag 
valde att skaffa tillstånd för att även dokumentera med ljudinspelning och film. Dock kom jag att 
använda film mycket sparsamt, mest för att det fungerade så väl utan men även på grund av att 
det är svårt att hinna få igång kameran då något spännande händer, ofta är ögonblicket redan förbi 
när kameran är igång. 

Motiv till val av forskningsmetod
Jag har valt att göra observationer eftersom jag vill se hur fostran av känslor kan gestaltas i det 
dagliga arbetet. För att kunna få reda på hur ett fenomen gestaltas så är det nödvändigt att 
observera fenomenet. Jag kan inte få reda på hur fostran av känslor tar sig uttryck i en förskola 
genom att endast fråga exempelvis en förskollärare, då det finns en skillnade både mellan tanke 
och handling, intention och genomförande samt hur vi önskar och tänker att något borde gå till 
och hur dessa handlingar faktiskt gestaltar sig i en praktisk verklighet. Jag har även valt att föra 
informella samtal med barn och vuxna kring vissa skeenden för att bättre kunna förstå.
     Jag försökte som sagt att inte störa eller alltför mycket påverka skeenden, samtidigt valde jag att 
försöka dels vara tydlig med varför jag var där och dels försökte jag inta en annan typ av vuxenroll 
än pedagogens, dvs forskarens. Mitt fokus låg på att försöka vara närvarande eftersom det under-
lättar möten med andra, särskilt barn (Arnér & Tellgren, 2006, s.123-124). Jag var oftast tyst, men 
svarade på frågor kring min närvaro och förde gärna samtal med barnen på deras initiativ. Jag 
förde som sagt även informella samtal om skeenden eller annat med både barn och vuxna för att 
skapa mig en tydligare bild av saker som jag undrade över utifrån mina observationer. 
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Forskningsdesign och genomförande
Min fältstudie har bedrivits i två olika verksamheter inom samma förskoleenhet. En av verksam-
heterna, som jag kallar Sparven, är en femårsgrupp som har egna lokaler avskilda från den för-
skoleenhet de tillhör. Den andra verksamheten, som jag kallar Pandan, är en avdelning 1-4 år där 
jag i samråd med förskolläraren särskilt följde en grupp fyraåringar. Barnen i studien är två års-
kullar och deras åldrar skiftar i femårsgruppen mellan 5-6 år och i fyraårsgruppen mellan 4-5 år 
under tiden för studien. 
     Mitt material består av två heldagars observation på Pandan och en heldag på Sparven. Jag har 
medvetet valt att följa dessa verksamheter då jag genom praktik har en viss bekantskap med några 
av individerna som jag observerade, detta för att underlätta att snabbt kunna skapa förtroende och 
tillit med mina informanter, något som ger ett större djup i materialet vid en fältstudie.  Observa-
tionerna har jag kompletterat med samtal med både barn och vuxna, oftast på deras initiativ.

Analysmetod 

Fostran och maktperspektiv
I fostran ligger ett maktperspektiv inbyggt: någon fostrar någon annan. Eftersom jag är intres-
serad av fostran av känslor och spänningar mellan barn och vuxna knutna till fostranssituationer 
så har jag använt Michel Foucaults teorier om makt som en grund i min analys. Foucault har i 
grunden förändrat hur vi förstår makt genom att bl a definiera makten som produktiv, som en 
skapare av olika sanningar och upprätthållare av normer. Han pekar också på hur makten synlig-
gör individer och delar in oss i hierakier med egna regler, normer, att förhålla oss till. Individerna 
själva upprätthåller ordningen genom normalisering och det som faller utanför ramarna 
synliggörs och blir det avvikande, det som straffas eller disciplineras. Foucault visar också hur 
motstånd är maktens andra sida (Foucault 1976/2002, s.106). 
     Min läsning av Foucaults maktteorier, liksom olika forskares tolkning av hans teorier i både 
kurslitteratur och källor som jag valt för denna studie, har bildat en bakgrund då jag har analyserat 
mina data. Analysprocessen har skett både ute på fältet och innan och under skrivprocessen. Mina 
fältanteckningar har haft stor betydelse som ett stöd för minne, tolkning och analys, liksom min 
tidigare erfarenhet av att som filmskapare noggrannt observera människor. Genom att kon-
textualisera datamaterialet blir det som är outtalat tydligare. Det implicita, det som inte uttalas, 
kan i stor utsträckning ses som hur mening kommer till uttryck och det implicita samt kontext har 
varit viktigt för min analys. 
      I analysen så har jag tematiserat datan efter mönster kopplade till syftet.

Val av teman
I resultatdelen presenterar jag min analys av mitt datamaterial i olika teman: Maktkamp, Vuxna 
visar sin makt, Fostran och vägledning samt Barns motstånd. Dessa teman har vuxit fram ur både teori 
och empiri som en del i en längre tankeprocess och bearbetning av materialet, även om själva 
orden i titlarna kom snabbt då jag tematiserade och grupperade materialet. Dessa teman behandlar 
olika maktperspektiv och spänningar mellan barn och vuxna rörande fostranshandlingar kopplade 
till känslor. Maktkamp rör maktkamp mellan barn ur flera perspektiv, Vuxna visar sin makt handlar 
om det som titeln säger, Fostran och vägledning handlar om vuxnas fostran av barn och Barns 
motstånd om barns ifrågasättande av eller vägran att underordna sig vuxnas makt.

Etiska överväganden
För att skydda individer som deltar i forskningen finns fyra allmänna huvudkrav som har som 
funktion att vägleda och få forskare att reflektera över sitt ansvar. Det är de forskningsetiska 
principerna inom humanistisk-samhälls-vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002): 

• Informationskravet innebär att forskaren ska ge deltagarna information om hur de uppgifter 
som lämnas kommer att behandlas. Forskaren ska också informera om att deltagandet är 
frivilligt och att det när som helst går att avbryta sitt deltagande. I kontakt med förskolläraren 
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och barnens vårdnadshavare informerade jag om studiens syfte, om hur uppgifterna skulle 
behandlas samt att deltagandet är frivilligt i två informationsbrev, se bilaga 1 och 2. Förskol-
läraren delade sedan informationen med sina kollegor på sin avdelning så att alla vuxna på 
förskolan var införstådda med studiens syfte och förutsättningar. 

• Samtyckeskravet innebär att deltagare i forskning har rätt att själva bestämma över sin med-
verkan. Då barn finns bland informanterna så innebär det att en stor lyhördhet kring deras vilja 
att medverka och bli dokumenterade krävs. Jag har informerat barnen om varför jag var där på 
ett sätt som jag hoppades skulle bli tydligt för dem, dock uppkom kommentarer och frågor som 
eventuellt visar på något annat, vilket jag diskuterar nedan under rubriken Vad gör du, fröken-
som-inte-är-fröken? Reflektioner kring samtyckeskravet. 

• Konfidentialitetskravet handlar om att alla deltagare i undersökningen ska ges största möjliga 
konfidentialitet så att utomstående inte kan identifiera deltagarna. I uppsatsen har alla deltagare 
och förskolor fått fiktiva namn, barnen har jag valt att kalla olika bokstäver (A, B, C, osv) för att 
ytterligare stärka konfidentialiteten. 

•Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som har samlat in endast får användas till föreliggande 
studie. Jag avser endast att använda uppgifter för denna uppsats. Jag och handledaren har 
tillgång till materialet fram till och med godkänt betyg i kursen.

Metoddiskussion 

En fältstudie med en etnografisk ansats sker ofta under lång tid för att ge möjlighet för en tillitsfull 
relation mellan den som studerar och den studerade ska kunna uppstå. Det underlättar förståelse, 
analys och beskrivning. Min studie kan sägas vara en avgränsad fältstudie då den skedde under 
kort tid och få dagar. För att uppväga något av nackdelarna med en så kort fältstudietid så har jag 
valt att studera en verksamhet som är bekant för mig. Några personer har jag mött tidigare och de 
har mött mig, så en viss form av förtroende eller igenkännande finns redan etablerat. Min 
förhoppning är att detta faktum har kunnat hjälpa något, både under observationerna och i 
analysarbetet. 

Deltagande observation
Deltagande observation innehåller två motstridiga begrepp, att delta (närhet) och att observera 
(distans). Den som gör en deltagande observation har två uppdrag; att både delta och observera 
(Spradley, 1980, s.54). Häri ligger svårigheten och samtidigt styrkan i metoden; forskaren gör något 
mer än att antingen delta eller observera (DeWalt & DeWalt, 2011, s.28-29). Om man endast deltar 
saknas distansen till det man undersöker, om man endast observerar så missar man egen själv-
upplevd erfarenhet och kunskap om det undersökta. Det finns olika grader av deltagande mellan 
de två ytterligheterna ren observation och rent deltagande; vilken grad man som forskare (ofri-
villigt eller frivilligt) väljer präglar den data som produceras. Att reflektera över och problemati-
sera sin roll som deltagande observatör och förhålla sig till hur egen närhet/distans påverkar 
datamaterialet är viktigt (DeWalt & DeWalt, 2011, s.111). 
     Rollen som deltagande observatör pendlar mellan olika grader av närhet och distans beroende 
på sammanhang. Olika tidpunkter, situationer och personer kräver sina avvägningar, även om 
forskaren har valt en generell utgångspunkt. Avvägningarna sker på olika plan och tillhör det 
svåraste i ett fältarbete. Jag har valt Moderate participation (modest deltagande), där forskarens roll 
är uttalad men där forskaren sällan deltar. Ett exempel kan vara klassrumsforskning (DeWalt & 
DeWalt, 2011, s.23).
     Tillsammans med deltagande observation så kan man använda sig av flera olika metoder för 
datainsamling, exempelvis kan man använda deltagande, observationer och eller samtalsliknande 
intervjuer utifrån vad man vill ta reda på och utifrån vad som händer i den situation man befinner 
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sig, men man kan även använda sig av en rad olika mer formella typer av datainsamling (DeWalt 
& DeWalt, 2011, s.3).

Vad gör du, fröken-som-inte-är-fröken? Reflektioner kring samtyckeskravet 
Barnen i båda de observerade verksamheterna kom ofta och pratade med mig, kommenterade min 
närvaro eller frågade mig saker. Jag försökte vara tydlig med dem om vad jag gjorde där och vad 
min roll var. Speciellt en flicka observerade vad jag gjorde under första dagen jag var där och kom 
med frågor eller goda råd under dagen. ”Vad skriver du, fröken-som-inte-är-fröken? Du vet väl att vi 
äter mellis?” frågade hon mig medan hon spände ögonen i mig, och uppmanade mig senare: ”Skriv 
att vi är ute! Skriv att vi brukar gunga också! Och cykla! Leka med dockor. Och vi brukar äta mellis. Gå 
balansgång. Klättra. Åka rutschkana. Rulla nedför kullen också! Å snickarboden.”. En annan flicka svara-
de på ett mindre barns fråga om vem jag var: ”Det är våran fröken.”. En flicka på Sparven kommen-
terade medan jag skrev: ”Blablablabla.”. En pojke undrade hur många dagar jag skulle vara där. 
     Det var tydligt att barnen hade en viss förståelse för min närvaro som vuxen icke-pedagog, men 
inte full förståelse. Det är svårt med både informations- och samtyckeskravet då det gäller barn; 
det är svårt att förklara på ett bra sätt och svårt att förstå fullt ut. Det kräver därför stor lyhördhet 
som forskare gentemot barnen, vad de säger, hur de säger det och vad de säger med sitt kropps-
språk. 
     Jag upplevde att jag snabbt blev accepterad av barnen i båda verksamheterna. Jag försökte vara 
tillgänglig, svara på frågor och inviter till samtal och försökte vara en närvarande, uppmärksam 
och intresserad vuxen (Arnér & Tellgren, 2006, s.123-124). Jag höll i handen på utflykter och följde 
med i samtal. Jag upplevde en stor tillit till mig från barnens sida. Att jag hade mött några av dem 
tidigare var en stor fördel, även med de barn som jag aldrig mött innan; då de såg hur de andra 
barnen var tillsammans med mig så gjorde det att det blev en kort startsträcka även för de barnen. 
Tillgång uppstod genom andra barns förtroende. Att de vuxna på avdelningarna föreföll bekväma 
med min närvaro underlättade så klart också. 

Studiens trovärdighet. Reflektioner kring bias.
Genom att vara transparent med mina metodval och förklara tillvägagångssättet som denna studie 
genomförts på så blir det möjligt att se vad och hur jag har gjort, vilket jag hoppas ökar studiens 
trovärdighet och gör den möjlig att diskutera och kritisera (Ahrne & Svensson, 2011, s.27). Jag 
hoppas även kunna visa att val av teoretiskt perspektiv och begrepp är relevanta för studiens syfte 
och att syfte och frågeställningar besvaras och diskuteras.
     Trots att min fältstudie pågick under en begränsad tid så tror jag inte att jag hade fått se något 
helt annorlunda om jag varit där längre. Jag bedömer det så bland annat eftersom jag var bekant 
för några så att de fick förtroende för mig snabbt. Kurvan från nyhet–frågor kring min närvaro–
acceptans och något slags självklarhet kring min närvaro klarades av under några timmar. 
     Jag är dock medveten om att kritik kan riktas både mot fältstudiens längd i tid och antal obser-
verade verksamheter samt att jag har gjort ett bekvämlighetsurval, dvs det faktum att de studera-
de verksamheterna till viss del var bekant för mig genom att jag hade mött några av individerna i 
den tidigare. Det är en styrka som jag ser det med tanke på tidsramen för arbetet, men det skulle 
även kunna vara en svaghet i form av hemmablindhet eller förutfattade meningar om vad jag 
skulle komma att få se i min studie. Jag har dock försökt genomföra min studie med en för mig ny 
blick, forskarens, och se på de händelser jag observerat med andra ögon. Jag har även reflekterat 
över hur jag etiskt förhåller mig till personer och skeenden både innan och under observations-
fasen och i analys och skrivande. Clifford & Marcus (1986, s.201) menar att forskare generellt sett 
borde lyfta in informanternas röster tydligare i analysen. Jag har därför försökt ta med barns röster 
kring de skeenden som jag har observerat. 

Text, begrepp och ordval
Det finns ingen oskyldig text, menar Dolk (2013, s.61). Det innebär att mitt jag är närvarande i både 
mina intentioner, val och handlingar då jag observerar, i min analys och tolkning samt när jag 
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skriver den här texten. Jag har därför valt att göra min närvaro mer synlig än vad som kanske är 
vanligt i en uppsats, liksom att jag skriver in mig själv i de situationer som jag tar upp under 
resultat (Dolk, 2013, s.65). Jag vill vara tydlig och transparent både med min närvaro och med mig 
själv som den som observerar, tolkar och analyserar. 
     Jag har valt att använda ordet ”vuxen” om de personer som arbetar i de verksamheter som jag 
har observerat av två skäl: Dels eftersom jag har haft idéer om att beskriva mitt resultat utifrån 
rubriken Att vara barn i förskolan, då känns det som att använda ordet vuxen är ett komplement till 
ordet barn. Barn–vuxen är även en diktomi med ett inbyggt maktperspektiv, och jag analyserar just 
maktperspektiv. Mitt andra skäl är att för barnen är alla vi som jobbar i förskolan vuxna, vi är 
”fröknar”; de är inte så intresserade av om vi är förskollärare, barnskötare eller vikarier. 
     Ytterligare en aspekt är att jag har svårt att använda ordet ”pedagog” om outbildade långtids-
vikarier i min studie, inte som någon form av snobbism utan för att jag såg att det saknades peda-
gogisk kunskap, vilket jag kommer att ta upp som ett problem i slutdiskussionen. Jag ser det där-
emot inte som relevant att skilja ”pedagoger” från andra vuxna i förskolan i mina observa-
tionsexempel, det känns för utpekande på individnivå och det är inte det jag är ute efter. I min 
studie så vill jag inte skuldbelägga någon. Mitt intresse ligger i att lyfta det som sker som en 
utgångspunkt för reflektion och lärande för alla vuxna som verkar i förskolan. Därför har jag valt 
att använda mig av ordet ”vuxna” i mitt eget material och i mina diskussioner kring detta.  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Resultat 
Jag har observerat två skilda verksamheter inom samma förskoleenhet. Det finns ett fysiskt 
avstånd men även en skillnad mellan dessa verksamheter i förhållningssätt gentemot barnen. 
Förutsättningar för de två verksamheterna är dock mycket olika på flera plan, där den ena 
verksamheten, Sparven, är nyöppnad i nya lokaler som inte var avpassade för förskoleverksamhet. 
Personalen var vid uppstarten outbildad men inte oerfaren, dock generellt ung. En förskollärare 
har anställts under tiden verksamheten har bedrivits och det har hela tiden funnits en annan 
förskollärare som har fungerat som stöd samt närvarat en dag/vecka. Det hade aldrig tidigare 
bedrivits en verksamhet för endast femåringar inom förskoleenheten. Skälet till att det gjordes är 
ett stadigvarande övertryck på barnantal och därmed lokalbrist. 
     Den andra verksamheten, Pandan, är på en tvåavdelningsförskola med två åldersblandade av-
delningar 1-4 år. Personalen har olika åldrar, erfarenhet, utbildning och kulturell bakgrund. Verk-
samheten har funnits i huset i tiotals år. Båda de observerade verksamheterna har barn i behov av 
särskilt stöd men i femårsgruppen är koncentrationen av barn som behöver mer högre. Naturligt-
vis blir då förutsättningarna för de två verksamheterna väldigt olika, något som blev tydligt under 
mina observationer av den dagliga verksamheten. 

Känslor och motstånd
När jag börjar min första observation och berättar för barnen varför jag är där så passar jag på att 
fråga hur de tycker att en fröken ska vara? En flicka, Y, svarar snabbt: ”De är alltid sura här!”. När 
jag frågar henne vidare så börjar hon prata om skolan och fröknarna där och säger sedan med en 
suck: ”Där måste alla springa in när det ringer.”. För mig var det en intressant start på mina observa-
tioner: både känslor och barns motstånd. Det kom att bli de två teman som gjorde starkast intryck 
från observationerna: den känslomässiga miljön samt barns motstånd. Jag kom att observera en 
känslomässig miljö fylld av lätt irritation, tystnad eller vuxenprat och skäll, lika väl som värme och 
gemenskap. Det som gör flickans första kommentar extra intressant är att den kommer från ett 
barn i den verksamhet som jag upplever som mer varm och inbjudande.  

Teman 
Jag har valt att strukturera och presentera mina resultat i olika teman nedan: Maktkamp, Vuxna 
visar sin makt, Fostran och vägledning samt Barns motstånd. Det är på sin plats att vara tydlig 
med att de observerade situationerna oftast är mycket korta i tid, de är över på ett par ögonblick, 
men de formar mönster under dagen och över tid. De är de mönstren som jag vill lyfta fram med 
mina exempel. 
     Det är även på sin plats att en än gång påpeka att jag har letat efter exempel på fostran som är 
kopplade till känslor, vilket betyder att min blick har varit inställd på stunder och ögonblick av en 
större känslointensitet, vilket har kommit att betyda att konflikter och maktkamper förekommer 
rikligt i mitt material. Naturligtvis har jag under de dagar jag har observerat sett stunder av lugn, 
harmoni, vänlighet, omtanke och värme, både mellan barn och mellan barn och vuxna, som inte 
kommer med i denna studie.

Tema: Maktkamp
Maktkamp mellan barn förekom i båda de studerade verksamheterna. Det är inget ovanligt, tvärt-
om är konflikter och konfliktlösning en viktig del i barns sociala utveckling. 

Maktkamp — vem bestämmer?
På Pandan yttrade sig maktkamp främst genom att flickan Y skickligt såg till att hon fick som hon 
ville mest hela tiden, främst i lek med de andra flickorna, men även i andra situationer som mat-
situationer eller pedagogisk verksamhet. Flickan Y prövade att styra även vuxna, inte minst mig 
som var ny. Hon ofta framgångsrik i sin strävan. Men ofta skedde det på någon annans bekostnad 
och det var många konflikter och förhandlingar i leken med de andra barnen. Hennes främsta 
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strategi om hon inte fick som hon ville var att byta lek, alternativt plats för leken, och så snabbt 
introducera det som hon ville igen. Om hon inte alls fick sin vilja igenom så gick hon iväg eller 
vägrade delta. 

 Pandan, ute i skogen. Fyraårsgruppen, för dagen tre flickor och en pojke, letar efter gömda plastkort  
 med olika form och färg och form. Paula leder övningen.  

När alla kort är hittade så har flicka Y två kort liksom pojke W, de övriga två flickorna har tre 
kort var. Flicka Y blir missnöjd med sitt antal kort. Paula föreslår en omgång till och alla barn 
utom Y nappar ivrigt på lekerbjudandet. Flickan Y vill inte leka igen. Paula bestämmer att de 
ska leka en omgång till, Y vill inte och går iväg. Paula försöker få henne att delta i leken men 
Y vägrar. De andra barnen väntar uppmärksamt på utgången av maktkampen mellan Y och 
Paula. Y vill inte och leken genomförs medan Y väntar en bit bort. 

Man kan tolka en del av hennes beteende som ett motstånd eller en utmaning mot förskolans 
normer och regler, speciellt de makthandlingar som hon gav uttryck för, direkt eller indirekt, 
gentemot vuxna. I exemplet är det normen ”alla ska delta” som blir utmanad. 

Konkurrens och sabotage som strategi
Ett annat maktkampsmönster mellan barn såg jag på Sparven. Det var mer komplicerat då det 
rörde flera av barnen: här var det maktkamp nästan hela tiden, ofta med en missunnsam ton. 
Barnen konkurrerade om det mesta, retades och saboterade ibland för varandra. Det var ofta 
någon akut situation på gång mellan några barn; uppladdning, pågående eller efterdyningar, och 
ofta med någon vuxen inblandad som konfliktlösare. Jag reflekterade över att dagen var inte 
särskilt vilsam i relationerna mellan barnen. Inte heller mellan barn och vuxna. 
     Naturligtvis fanns det andra situationer under dagen präglade av mer lek, lärande eller något 
annat som upptog barnens fokus på ett mindre destruktivt sätt. Dessa situationer var flyktiga och 
lättstörda och jag uppfattar maktkampen som ett grundmönster eller ett genomgående tema. Det 
fanns även stunder mellan vuxna och barn som var fyllda av värme och närhet, som när pojken E, 
trött, ligger med huvudet i Saras knä medan hon stryker över hans hår. 

Maktkamp — vuxnas uppmärksamhet
En reflektion kring barns maktkamp är att den ofta är kopplad till en önskan om uppmärksamhet 
från de vuxnas sida. Pojken X nedan verkar söka vuxnas uppmärksamhet genom många av sina 
handlingar.
 Pandan, frukost I. Fyraårsgruppen sitter i ett hörn av lekhallen som är deras mathörna, långt från  
 avdelningen. Fem barn, tre flickor och två pojkar, samt en vuxen, Pia, sitter runt bordet.  
 Frukosten har pågått en stund.  

Pojke X är uppskruvad, Pia dämpar honom ”Scchhhh…”. X viftar med sin sked på Pias
kläder, hon blir irriterad och säger ifrån. X fortsätter. X vänder sig sedan till mig, rör vid
min tröja: ”Du har hål i tröjan…”. Han sticker in sina fingrar i de mönstrade hålen i min 
tröja. Fortsätter att prata (försöker provocera?) om att jag har hål i näsan, ögonen och tröjan, 
vill röra vid mitt ansikte. Jag bekräftar hans teori och samtalar med honom. Under tiden 
händer följande:

På väggen sitter färgade kort med färgernas namn skrivna på. Barnen säger färgernas namn 
en i taget. Flera av flickorna gör det på engelska, de kan göra det med lätthet. Jag blir imponerad 
(men visar det inte). Pia styr vems tur det är och ger positivt gensvar då någon är klar. Fokus 
ligger på flickorna. Plötsligt spottar pojken X på Pia samt på golvet. Pia regerar snabbt och 
vänder sig mot honom, säger ”Ska du gå ut?…”. /…/

Pojke X kämpar med att säga färgernas namn på svenska. Flickan Y stör honom så att han 
får börja om. Flickan får tillsägelser men stör ändå, ler överlägset, slutar störa. Pojken kämpar 
på med färgerna men ger strax upp. Han får inte lika mycket stöd från Pia som flickorna 
fick./…/
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Frukosten lider mot sitt slut. Pia väljer ut flicka Z som får lov att ta ut syltskeden ur
burken och slicka av den. Det verkar vara något återkommande att bli utvald och få lov 
att slicka av skeden. När flickan börjar slicka av skeden så säger pojke X högt så att alla hör: 
”Gud, vilket fult hår du har, Z!” till flickan som är nyklippt för dagen. Pia säger till honom: 
”Så säger man inte!”. Pojken ler och fortsätter, Pia försöker få honom att sluta.

Kampen om de vuxnas uppmärksamhet sker i konkurrens med de andra barnen. Pojke X verkar 
behöva uppmärksamhet så mycket att han hellre får negativ uppmärksamhet än ingen uppmärk-
samhet. Det verkar vara svårt för honom att stå ut med att strålkastaren är riktad mot någon 
annan. Pojken är mycket uppskruvad denna dag och i samtal med en annan vuxen uttrycker hon 
oro över att han verkar vara trött och har svårt att varva ned. När jag återkommer någon dag 
senare är pojken hemma och sjuk.  

Tema: Vuxna visar sin makt
Under observationerna så såg jag vid flera tillfällen hur de vuxna vid direkta tillsägelser även 
visade sin makt. Ibland kunde ansvaret läggas över på barnet i ett val, som t ex på Pandan när 
pojke X spottade på golvet och på Pia, som ställer ett underförstått ultimatum: ”Ska du gå ut?”. 
Eller när Pauline frågar vid lunchen: ”Vad har vi sagt om ni inte kan sitta vid samma bord, vad händer 
då?”. ”Flytta!”, ropar en flicka. 
     På frukosten hos Sparven händer något som jag observerade flera gånger. 
 Sparven, frukost I. Femårsgruppen sitter i skolans matsal och äter frukost. Fritidsbarnen har inte kommit  
 ännu, så den stora matsalen är tom sånär som på fyra barn, tre pojkar och en flicka, samt de två vuxna 
 Sofia och Sara. Jag sitter med vid bordet och äter frukost jag med.  Placeringen vid det långa  
 bordet verkar viktig, två barn sitter mitt emot varandra, så två vuxna, två barn igen, så jag.  

De vuxna pratar jobb, barnen är tysta. Pojke A säger till pojken mittemot: ”Sluta sparkas, B!”, 
pojke B svarar snabbt: ”Sluta sparkas själv!”. Pojkarnas tilltal är uppfodrande men lugnt, nästan 
lite som i lek/kraftmätning. Uppenbarligen sparkar de varandra under bordet,  jag som 
sitter alldeles bredvid har inte märkt så mycket av det, tydligen inte heller de båda vuxna som 
sitter på andra sidan om. Sofia vänder sig mot dem och säger åt dem att sluta, och att de 
kan säga till varandra (vilket de ju gjorde), och hotar med att de kan få byta plats om de inte 
kan sitta mittemot varandra. 
     Sofia börjar sedan samtala med pojkarna om femårsgympan som de går på. Det är 
första gången sedan vi kom in i matsalen som en vuxen säger något till barnen som inte är 
en fråga om vad de vill äta eller skäll. A börjar samtala med mig. Ett ögonblick förflyter. 
Så säger han: ”Sluta, B!” i en helt oladdad ton, och B svara lika oladdat: ”Nehej!”. Sofia 
säger till, ganska skarpt: ”Är det så att ni har svårt att sitta mitt emot varandra idag?”. A svarar: 
”Nej.”. ”För i så fall…”, fortsätter Sofia, avslutar inte meningen. 

Vid minsta tecken på en begynnande konflikt mellan barnen så agerar de vuxna snabbt och kraft-
fullt. Men ibland missas kontexten: pojkarna gör det som Sofia sedan ber dem göra, de säger till 
varandra när den andra gör något oönskat.  
     I andra fall i samma barngrupp har jag observerat det omvända förhållandet; att för barnen 
känslomässigt starka situationer inte åtgärdas, åtminstone inte särskilt skyndsamt:
 Sparven, ute på gården, sen eftermiddag. Femårsgruppen är ute på gården som de delar med en  
 annan förskoleavdelning (inte Pandan). Två vuxna från Sparven sitter i sandlådan med barn från den  
 andra förskoleavdelningen. Flera andra vuxna finns ute på gården.  

Jag befinner utanför gården en bit bort på vägen då jag hör att ett barn gråter och ropar högt.
Jag stannar upp och tittar vad som händer: Pojke C springer efter pojke D, gråter, ropar, alla
hör. C verkar väldigt uppjagad och ledsen, D går snabbt iväg från honom tvärs över gården, 
C följer gråtandes efter. 
     Jag tittar mot de vuxna. Stina sitter i sandlådan mitt emot sin kollega Sara tillsammans 
med ytterligare en vuxen. Hon tittar upp mot pojkarna, säger något till Sara som vänder sig 
om, tittar, reser sig, börjar gå i riktning mot pojkarna. Hon har inte bråttom. 
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Det är uppenbart att de vuxna inte direkt uppmärksammar händelsen där de sitter inom hörhåll 
och det blir tydligt att fokus inte är riktat mot barnen.

Små och stora bokstäver
Ibland används uttrycket ”prata med små bokstäver” som ett råd till barn när de ska prata tystare 
(läs: inte skrika). Vid några tillfällen under min observation på Sparven så har jag skrivit kommen-
tarer från vuxna till barn med stora bokstäver för att fånga det irriterade eller högljudda tonläget: 
”E, vill du HA mjölk?” till en flicka under frukosten, eller: ”HÄR ÄR DIN JACKA, C!” till pojke C efter 
mellanmålet på väg ut ur matsalen. 

Goda exempel — vuxna visar sitt ledarskap
Vuxna har makt över barn i förskolan i kraft av sitt vuxenskap, sin position i hierarkin och hur 
institutionen är uppbyggd. Det är ett faktum och en grund som kan användas till ett gott ledar-
skap. Vuxna kan visa sin makt som omsorg eller leda på ett empatiskt vis. Följande är ett exempel 
på hur fostran kan ske med känslor som skapar värme. Det står i kontrast till många andra 
fostranssituationer jag kom att observera och handlar om att vara både vara tillåtande och tydlig:
 Pandan, frukost II. Några i fyraårsgruppen sitter inne på avdelningen och äter frukost tillsammans  
 med de små barnen på Pandan. Pauline sitter vid bordet. Lågmäld, trevlig stämning runt bordet,  
 växlar mellan en ordlös kontakt och lite småprat. Alla är med i gemenskapen. 

En liten pojke, ca 2 år, ber om mjölk och vill hälla upp själv. Det får han och mycket 
hamnar utanför. Pauline: ”Du var snabb! [skrattar] Det är inte hela världen.” Hon sträcker 
sig efter papper att torka upp med. Alla runt bordet ler. /…/

Pauline frågar ett barn om det vill ha en till macka nu? Under tiden börjar tre av de små 
barnen att morra till varandra. “Nej, stopp!” säger Pauline lugnt och lågmält till dem innan 
hon fortsätter att hjälpa till med smörgåsen. Barnen lyssnar på henne, slutar morra. 
Frukosten närmar sig sitt slut.

Ovanstående är ett exempel på hur en vuxen visar sitt ledarskap och sin makt utan att förändra 
den känslomässiga stämning som finns runt bordet. Hon är tydlig men säger det i en vänlig ton. 

Tema: Fostran och vägledning
Fostran och vägledning kan ske på flera olika sätt, till exempel så som Rantala (2016) har beskrivit 
genom direkt vägledning, t ex direkt riktade tillsägelser eller fysisk vägledning då pedagogerna 
använder sina kroppar för att vägleda, eller indirekt vägledning så som beröm, avledning och 
frågor. I min studie såg jag exempel på både direkta och indirekta fostranshandlingar. 
     Fostran sker både av det barn som vägleds, korrigeras eller disciplineras, och av de barn som 
bevittnar händelsen. Följande exempel innehåller både direkta och indirekta fostranshandlingar. 
Åter till frukost I på Pandan: 

Frukosten lider mot sitt slut. Pia väljer ut flicka Z som får lov att ta ut syltskeden ur
burken och slicka av den. Det verkar vara något återkommande att bli utvald och få lov 
att slicka av skeden. När flickan börjar slicka av skeden så säger pojke X högt så att alla hör: 
”Gud, vilket fult hår du har, Z!” till flickan som är nyklippt för dagen. Pia säger till honom: 
”Så säger man inte!”. Pojken ler och fortsätter, Pia försöker få honom att sluta. Flickan Z verkar 
inte bry sig nämnvärt. Pia leder in uppmärksamheten på sitt eget hår, bjuder in till samtal om 
det istället. Pojken säger att hon är en man för att hon har kort hår. Barnen och Pia fort-
sätter att diskutera Pias hår. 

Pia säger till pojken X på skarpen: ”Så säger man inte!” men han lyssnar inte på henne utan fort-
sätter. Händelsen kan till och med tolkas så som jag har beskrivit ovan: att pojken X söker den 
uppmärksamhet som han får i och med att han fäller sin nedsättande kommentar, samt att han vill 
ha mer av den uppmärksamheten, trots att den är negativ. Pia ger honom sin fulla uppmärksamhet 
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medan hon försöker tala honom tillrätta. När det verkar lönlöst så byter Pia taktik och använder 
avledning som ett verktyg för att styra bort pojken från att fortsätta med sina nedsättande kom-
mentarer om flickan Z hår. Pojken övergår dock till att istället fälla nedsättande kommentarer om 
Pias hår, men får mothugg av de andra barnen samt att Pia tar hans kommentarer med jämnmod 
och förklarar varför hon har valt att ha kort hår. Hon berättar om sitt hår och bjuder på sig själv, 
vilket både gör X kommentarer verkningslösa samt bjuder in till ett spännande samtal. Situationen 
har övergått i något annat. 
     Pias fostranshandlingar ovan handlar om att markera mot nedsättande kommentarer om andra. 
Men det kan även handla om andra saker. I det följande handlar det om att upprätthålla ro kring 
en måltid:
 Pandan, mellanmål. Fyraårsgruppen sitter inne på avdelningen och äter mellanmål tillsammans  
 med de mindre barnen på Pandan. Pauline sitter vid bordet.  

Pojke X har svårt att sitta still, svär. Spottar mot fönstret. Pauline får höja rösten. Flera barn 
vill röra vid Paulines klocka. X vill inte godta hennes nej, han vill verkligen trycka på knappen 
på hennes klocka. Barnen i fyraårsgruppen konkurrerar om uppmärksamheten runt bordet.  
X härmar andra barn, börjar svära igen. Pauline ber honom gå ut ut rummet. X vill inte lämna 
rummet. 
— Det är svårt för mig att låta dig vara kvar när du gör allt som jag säger att du inte ska
göra, säger Pauline. Vill du gå och vila lite? 
— Ja, svarar X. 
Pauline frågar var pojken vill vila. X blir okontaktbar, svarar inte. Pauline frågar igen, sedan·
— Vill du fortfarande spela dockteater med W efter mellis? 
Pojken svarar ja. Ett kort ögonblick förflyter, så ställer sig pojke X upp på stolen.
— Du gör ju absolut inte som jag säger. Ser du någon annan som står upp? frågar Pauline.
— Jag ser W, svarar X. 
Den andre fyraårige pojken, W, sitter ned på sin stol. 
— Nej, de sitter ned allihop.
X hoppar ned från sin stol, Pauline tar tag i honom.
— Stopp! Nu måste jag säga stopp för nu påverkar du de andra.
X ställer sig på Paulines fot.
— Gör det ont? frågar han.
— Vill du att det ska göra ont? Varför det? undrar Pauline. X flyttar sin fot.
— Gör det här ont? 
— Nej, inte särskilt. Vill du att det ska göra ont? Varför det?
Pauline får inget svar. 
Pauline går och ser om det finns något ledigt rum som X kan få vila i.

Fostranshandlingarna ovan handlar även om normer kring hur man beter sig under en måltid. 
Trots att Pauline höjer rösten när pojken spottar och trots att hon säger stopp och sedan blir 
trampad på så är stämningen och tonen respektfull. Jag tolkar även hennes handlingar och ord 
som omtanke om pojke X; hon ser att han behöver något annat, han behöver gå ifrån och vila, få 
lite ro.

Tema: Barns motstånd
Barn gör motstånd mot vuxna på många sätt, inte bara aktivt och uttalat som i följande exempel:
 Sparven, i kapprummet till skolmatsalen, barnen ska äta frukost. Min första dag där, lite uppskruvad  
 stämning, kanske beror det delvis på min närvaro?  

Pojke C vill hänga på samma krok som pojke B, det vill inte pojke B. Pojke C fortsätter på ett 
retsamt vis och det uppstår nästan handgemäng runt kroken. Sofia korrigerar och får gå 
emellan. Pojkarna säras men börjar morra åt varandra och konflikten eskalerar, hon får gå 
emellan igen. Sofia säger till pojke B som tappar humöret: ”Om du gör så mot han så gör 
han så mot dig.”. Pojke B håller för sina öron och säger till Sofia: ”Då lyssnar inte jag på dig!”. 
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Andra sätt att göra motstånd kan vara mindre konfrontativa men inte desto mindre effektiva, som 
till exempel att vägra att delta:
 Sparven, ute på gården. Femårsgruppen tillsammans med barn från den andra förskoleavdelningen  
 samt ett antal vuxna.   

Stina ber barnen att plocka ihop då de ska gå in och äta mellis. Ingen reagerar eller gör något, 
inte ens kollegorna. Jag står i andra änden av gården och hör tydligt vad hon säger. Några barn 
påbörjar en ny lek, några leker intensivare och det är tydligt att de flesta har hört vad Stina sa.

 
Barnen väljer att inte lyssna till uppmaningen. Kanske vill de vara kvar i leken, kanske vill de inte 
plocka ihop, kanske vill de inte gå in eller lyssna på fröken och göra vad som kollektivt ska göras 
just denna stund. Kanske vill de göra som de andra barnen gör som inte heller börjar plocka ihop. 
Barn vet att normen på förskolan är att de ska plocka ihop innan de går in, men de väljer att inte 
”höra” när Stina säger till dem. Inte heller kollegorna ”hör” med en gång. 

Sammanfattning av resultat 
I mina observationer har jag sett många olika typer av fostranshandlingar kopplade till känslor. 
Genom att titta på dem ur ett maktperspektiv så har jag tematiserat dem under rubrikerna Makt-
kamp, Vuxna visar sin makt, Fostran och vägledning samt Barns motstånd. Det är inte alltid lätt att dra 
tydliga gränser mellan olika typer av handlingar, ibland pågår flera saker samtidigt i mina 
exempel, dvs de kunde ha platsat även under de andra rubrikerna. 
     Maktkamp, konflikter och konkurrens mellan barn var vanlig och tydlig i båda verksamheterna, 
dock är de av lite olika karaktär på Sparven och på Pandan. Jag har valt att lyfta ut dessa exempel 
från respektive verksamhet för att de var frekventa och för att de påverkade inte bara de barn som 
stod i centrum av händelserna utan även andra barn i gruppen. För mig säger de dessutom något 
om de olika känslostämningar som finns i de två verksamheterna. Jag kopplar detta till fostran så 
att det är vanligt att barnen fostrar varandra i dessa situationer genom att markera att så gör man 
inte!, dvs de upprätthåller (förskolans) normer gentemot varandra. De kämpar med varandra om 
makt och gör motstånd, och de konkurrerar om de vuxnas uppmärksamhet. 
     Vuxna visar sin makt handlar om när vuxna öppet visar sin makt genom att ta till starka direkta 
maktmedel som att hota med konsekvenser eller att ställa ultimatum. Vuxna kan även visa sin 
makt indirekt genom att ge barn ett val, t ex att anpassa sig eller lämna rummet. Det är en stark 
maktutövning från den vuxnes sida även om det förkläds till ett val för barnet. Att avstå från eller 
fördröja att ingripa är också en form av maktutövning. I avsnittet visar jag även ett exempel på en 
annan typ av vuxet ledarskap. 
     I Fostran och vägledning syns vuxnas olika strategier när det gäller fostran av barn: t ex en direkt 
strategi som en tillsägelse och en indirekt strategi som avledning. Det kan även handla om att 
upprätthålla normer kring t ex en måltid. 
    Barns motstånd handlar om barn som på olika sätt motsätter sig vuxnas maktutövning på ett 
öppet eller mer mer försiktigt sätt. Enligt Michel Foucault så finns det inga maktrelationer utan 
motstånd; motstånd är den andra sidan av maktrelationen (1976/2002, s.105-106). 
     Mitt resultatet visar att fostran av känslor i de studerade barngrupperna gestaltas både som ett 
lyhört ledarskap och som vuxnas maktutövning och barns motstånd mot denna maktutövning.
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Diskussion 
Mitt syfte med studien har varit att titta på hur fostran av känslor gestaltas och vad det säger om 
olika normer i förskolan liksom hur barn bemöter denna fostran. Jag återknyter nedan till mina 
nyckelbegrepp Fostran, Känslor, Normer och Makt. Men låt oss börja med exemplet som jag in-
ledde resultatdelen med:
     Åter till flickan Y som konstaterade om de vuxna: ”De är alltid sura här!”. Den absolut första 
kommentaren som jag observerade passar så väl in i min uppsats: ett barn berättar om de vuxna på 
förskolan och definierar dem som ”alltid” innehavandes en viss känsla, dessutom en negativ 
sådan. Att den sedan fälldes av ett barn på Pandan, där jag uppfattar som att de jobbar med att 
lyssna på barnen och bemöta dem på ett bra sätt är intressant men inte konstigt: Sigsgaard skriver 
om verksamheter som har utrymme för barns kritik, där barnen dels kan tänka tankar om att saker 
skulle kunna vara på något annat vis, och dels vågar ge uttryck för dem (2003, s. 157-158). 
     Sedan hänger det nog samman med att det just är flickan Y som uttalar sig, hon som vill be-
stämma och styra de andra barnen och gärna de vuxna också. Hon möter fler fostranshandlingar 
från de vuxna än många andra barn i gruppen. ”Även i tillmötesgående och relationsvänliga 
institutioner förekommer många sanktioner”, visar Sigsgaard (2003, s.157).
     Flickans andra kommentar om skolans regler och hur alla måste följa dem som åtföljdes av en 
suck, tolkar jag som dels att flickan håller på att förbereda sig i nuet mot en framtid som inte riktigt 
ser ut som hon skulle önska. Ännu mer anpassning! Men jag tänker även att man kan ana fostran i 
den kommentaren: I skolan där måste barnen gå in när det ringer, inte bara gå utan man måste skynda sig 
in. Och alla måste göra det. Det är regler som kommer att gälla även för Y i framtiden. Så hon måste 
öva på det även här, i förskolan. Jag kopplar det till två av Bigstens bevekelsegrunder för förskol-
lärares fostran av barn: ”Förskollärare vill uppnå ordning” samt ”Förskollärare vill lägga grunden 
för det framtida livet” (Bigsten, 2015, s.95). 

Makt
Hur normer upprätthålls. Om korrigering, vägledning, disciplin och straff.
Disciplin och straff är inga vanliga ord i förskolan, men eftersom jag tittar på maktstrukturer så 
väljer jag att använda de orden. Att hotas med eller tvingas byta plats under en måltid kan ses som 
en sorts straff. 
     En del av exemplen i resultatkapitlet kan tyckas centrerade runt en individ. Mitt syfte har inte 
på något vis varit att lyfta ut enskilda, utan det är exempel som kan säga mycket om hur livet kan 
te sig i förskolan för olika barn. Men det finns en koppling till som är av intresse: Foucault menar 
att genom det straffsystem som finns inom en institution så ”sker en differentiering, som inte gäller 
handlingarna utan individerna själva, deras natur, deras förutsättningar, deras nivå eller deras 
värde” (Foucault, 1975/2003, s.182). Det dåliga förläggs hos det enskilda barnet som person, det 
knyts inte till en handling en individ utför. Det är lätt, som Sigsgaard visar, att ett barn blir det där 
barnet som andra barn och vuxna inte riktigt vill veta av (Sigsgaard, 2003, s.128). Andra förväntar 
sig att det t ex blir bråk när det barnet är inblandat. Är det en sådan förväntan som gör att Sofia 
förklarar för pojkarna B och C att de måste säga till varandra om den andra gör något som de inte 
vill, vilket är exakt vad de gjorde precis innan? Hör Sofia bara att de sparkar varandra, inte att de 
ber den andra att sluta sparkas? 

Att dämpa känslor och hålla kollektivet i schack
”Disciplin börjar med att fördela individerna i rummet”, skriver Foucault (1975/2009, s.143). Det 
är något jag tänker på under frukost I på Sparven. Två barn, två vuxna, två barn, och så jag som är 
vuxen. Mycket av tiden under frukosten på Sparven och den första frukosten på Pandan handlar 
om försök från den vuxnes sida dämpa barnens yvigare känslor. Foucault tar upp vikten av att 
hålla kollektivet i schack för att kunna utöva eller behålla makten (1975/2009). Att fördela barn i 
rummet är ingen ovanlig aktivitet på förskolor och den är kanske nödvändig. Att dämpa känslor 
kan kanske även hänga ihop med den vuxnes oro för att tappa kontrollen. 

�17



UVK IV • c-uppsats Susanna Sjöblom

Strukturer och makt
Jag kom att fundera över om det finns mer etablerade strukturer på Pandan än på Sparven? T ex så 
funderar jag över när de vuxna pratade jobb under frukosten på Sparven om det är så att det finns 
för lite tid för informationsöverföring mellan personalen, vilket gör att det sker under frukosten, 
då samtalen egentligen bör inkludera alla runt bordet med tydligt fokus på barnen. I vilket fall så 
handlar det även om val som vuxna gör. Sparvens personal valde att samtala om jobbet under 
frukosten och det betyder något för hur stämningen blir runt bordet. Om vuxna systematiskt 
bortser från barnen påverkar det i längden hur barnen uppfattar sig själva: som någon som andra 
vill prata med och intresserar sig för eller som någon som vuxna väljer att bortse från när det pågår 
viktigare saker någon annanstans. De vuxna hade kunnat välja att fokusera på samvaro med 
barnen istället. Jag ser det som viktigt att lyfta funderingar om strukturer. Om det inte finns 
strukturer som stärker de vuxnas möjligheter till val som gynnar barngruppen så är det en 
organisationsfråga som påverkar och styr individers val i vardagen. Det blir då svårare att välja 
”rätt”. Att överföra information mellan vuxna i förskolan är en daglig och viktig del av verksam-
heten, liksom att äta i samvaro och gemenskap, barn och vuxna tillsammans. 

Makt och stämningar
Om man ser på strukturer kopplade till makt så kan stämningen på frukosten ses som ett sätt att 
befästa hierarkin på förskolan och därmed makten hos de vuxna. Foucault menar att det ”längst 
inne i alla disciplinära system finns en liten straffmekanism” som straffar genom “en hel rad 
subtila åtgärder som sträcker sig från /…/ förlust av smärre fördelar /…/” till ”en viss kyla, en 
viss likgiltighet, en fråga, en förödmjukelse” (1975/2009, s.179). I exempelt från frukosten på 
Sparven frågar vuxna kort vad barnen önskar äta, serverar dem och korrigerar felaktigheter. Så 
fokuserar vuxna på varandra och pratar om viktigare saker. Barnen bjuds inte in, de får heller inga 
erbjudanden. Barnen har att finna sig och anpassa sig efter situationen så som de vuxna 
konstruerar den. 
     Vid sidan om  bubblar det upp barnsamvaro i form av lek, maktkamp och motstånd. De vuxna 
styr, korrigerar och fostrar barnen. Vid minsta tecken på en begynnande konflikt mellan barnen så 
agerar de vuxna snabbt och kraftfull. En maktutövning i form av skäll skapar en tryckt stämning 
bland de andra barnen som bevittnar skället, menar Sigsgaard (2003, s.149). Det är också svårt att 
lära sig något av de vuxna när de skäller (Sigsgaard, 2003, s.151). Stämningen under frukosten är 
lite spänd och avstängd på samma gång. En underliggande kamp eller spänning verkar finnas. 
När som helst kan en konflikt blossa upp. Personerna runt bordet vaktar på varandra. Samtalen 
med barnen känns inte jämlika. Riktigt intresse verkar saknas eller så beror det på att det startar en 
konflikt i en annan ände av bordet just som samtalet påbörjas. Den vuxnes fokus ligger någon 
annanstans, kanske på att kontrollera barngruppen.

Motstånd och demokrati
Dolk (2013, s.34) använder ordet vardagsmotstånd och listar ”diskret sabotage, en passiv motsträvig-
het eller ett försiktigt undvikande” som exempel på detta. Den definitionen av vardagsmotstånd 
verkar kunna passa in på de tidigare beskrivna situationerna med barns motstånd. ”Många gånger 
är det i vardagliga och icke-spektakulära situationer som stora frågor om exempelvis delaktighet 
och demokrati materialiseras — och ställs på sin spets”, menar Dolk (2013, s.63). 
     Alla barn har rätt till demokrati, att få vara delaktiga och kunna vara med och påverka olika 
situationer med sina åsikter (Skolverket, 2016). Dolk (2013, s.175) visar, liksom Rantala (2016), att 
pedagogerna verkade vara osäkra när det gällde demokrati, såsom vad barn ska kunna påverka 
och vad som händer om barn får bestämma för mycket. 
     Grindheims teoretiska utgångspunkter för ”konceptuell förståelse av demokrati, lärande om 
demokrati och demokratideltagande [min översättning]” (2014, s.310) är Etienne Wenger och Gert 
Biesta. Grindheim visar hur Wenger lyfter bl a deltagande som en möjlighet att bli en del av en 
gemenskap, att (få) bidra som en accepterad medlem och bidrar med en modell för att belysa 
kontextuellt lärande och hur gemenskaper och deltagande konstrueras. Grindheim visar även hur 
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Biesta kritiserar Wegner just kring lärande av demokrati och menar att demokrati inte är något 
statiskt och att det inte går att socialiseras in i något färdigt och klart som en fullvärdig medlem. 
Istället kan man se demokrati som något som skapas och förändras utifrån vilka som finns i 
gemenskapen. 
     Grindheim (2014, s.310-311) menar att Biesta fokuserar på de aspekter av deltagande som inte 
ses som lämpliga. Om man följer Wegners tankegångar så kan i en förskola som idealiserar idyll 
och glädje två sätt att hantera ilska vara att ignorera ilskan eller att sanktionera den i syfte att 
förebygga konflikter och motstånd. Biesta menar istället att konflikt, skilda synsätt och motstånd 
bidrar till gemenskapens demokrati genom att det lyfter att vi lever tillsammans som ojämställda. 
Biestas begrepp interruptive partici-pation, störande deltagande, används i Grindheims studie för att 
fånga in sådana situationer där ilskeyttringarna har en kommunikativ funktion, där barn t ex gör 
motstånd eller protesterar mot upplevd orättvisa eller brist på respekt. 

Släcka bränder eller vara tillsammans? Om olika förhållningssätt.
Det finns skillnader i förhållningssätt hos vuxna i de studerade fostranssituationerna. Jag samman-
fattar de hållningarna i orden släcka bränder respektive vara tillsammans för att de orden för mig 
uttrycker essensen i skillnaden i förhållningssätt. 
     Vad gäller förhållningssättet släcka bränder så kan det uttryckas som att det handlar om att 
hantera uppkomna situationer eller att förhindra att de uppstår. Ett övergripande mål saknas och 
det finns något panikslaget, stressigt och utanförstående över sättet att förhålla sig. Det handlar om 
att åtgärda händelser som redan har uppstått eller att försöka kontrollera framtida händelser. Det 
är inte så mycket ett förhållningssätt som tar sin utgångspunkt i nuet (där barn ofta befinner sig). 
Förhållningssättet att släcka bränder utlöser handlingskraft; snabba och kraftfulla åtgärder. Då är det 
lätt att missa kontext och perspektiv. Men viktigast av allt är att det i detta förhållningssätt finns en 
maktdiktomi inbyggd: ”jag/vi vuxna på förskolan” måste hålla ”dem/barnen/kollektivet” under 
kontroll och i schack. ”Vi” måste aktivt utöva vår makt över ”de andra”, dvs barnen. Barn blir 
några som ska åtgärdas, kontrolleras, övervakas. Det är ganska långt från synen på det 
kompetenta barnet. 
     Det andra förhållningssättet, som jag har valt att kalla vara tillsammans, skapar helt andra 
möjligheter för samvaro och för fostran. Att vara tillsammans innebär att vi, hur olika vi än är, är 
tillsammans som ett ”vi” inklusive våra olikheter, som att vissa av oss är barn och andra vuxna, 
vissa är pedagoger som fostrar och andra är på andra ställen i sitt varande och lärande. Vi är olika, 
vi har olika behov och olika roller, men ”vi” är tillsammans och är lika mycket värda, inte trots 
utan kanske på grund av våra olikheter. Det är ett förhållningssätt som liknar Biestas tankar om 
demokrati ovan, och som finns i förskolans värdegrund — åtminstone så som jag tolkar den.
     Förhållningssätt har att göra med de normer som skapas på en förskola, i ett arbetslag eller 
mellan vuxna på en förskola och de har inte nödvändigtvis individuella orsaker, som exempelvis 
avsaknad av pedagogisk utbildning, utan är i högsta grad en fråga för arbetslaget men också 
indirekt en fråga på lednings- och organisationsnivå. 

En bra utskällning
Utifrån de kriterier som barn önskade att en ”bra utskällning” ska innehålla så menar Sigsgaard att 
en bra utskällning är samma sak som ingen utskällning, och att det innebär ett kulturskifte från en 
kultur av ”kontroll och sanktioner som reglerande mekanismer ersätts av en mer samtals- och väg-
ledningsinriktad kultur” (Sigsgaard, 2003, s.158-159). Exemplet från frukost II på Pandan visar på 
ett annat ledarskap som är mer i den riktningen, ett mer relationskompetent ledarskap (Juul & 
Jensen, 2003).
     Sigsgaard (2003) ställer vidare frågan om en institution fortfarande är en institution om de 
grunder den vilar på i form av hierarki, maktuppdelning/diktomi och sanktioner upphör eller 
övergår i något annat. Han nöjer sig med svaret att en avinstitutionalisering kommer att ske om 
dessa faktorers betydelse avtar.
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Slutsats 
Min studie visar att fostran av känslor sker i viss mån oreflekterat av de vuxna. Sett ur ett makt-
perspektiv så handlar vissa av de fostranshandlingar som har studerats om att befästa vuxnas 
makt, dämpa känslor och att hålla kollektivet i schack. Andra fostranshandlingar handlar om att 
upprätthålla normer eller att ge barnen möjlighet att lära sig om normer. 
     Jag har visat att fostran av känslor i mitt material är kopplat till vuxnas maktutövning och barns 
motstånd. Vuxnas relation till barn är ofta starkt maktpräglad, menar Sigsgaard (2003, s.151). Jag 
har även visat att maktutövningen kan se ut på olika sätt, och att det får konsekvenser i 
barngruppen i stämningar och i barns relationer och barns lärande. ”Om vuxna betraktar sig själva 
som auktoriteter i förhållande till barn så får vuxna också svårt att gå in i en dialog med dem 
eftersom man då inte hamnar på en jämbördig nivå.” (Arnér & Tellgren, 2006, s.130-131). 
      Jag hoppas att denna studie kan bidra till att synliggöra maktperspektiv mellan barn och 
vuxna, och få vuxna i förskolan att reflektera över sin roll och diskutera fostran, normer, känslor 
och makt. 

Fortsatt forskning 
Den känslomässiga miljöns betydelse för barns möjligheter
Det finns mycket skrivet om miljöns påverkan, alltifrån specialpedagogikens kritiska och rela-
tionella perspektiv (Nilholm, 2007) till Reggio Emilias tankar om miljön som den tredje pedagogen. 
Ofta tänker vi kanske på miljö som den fysiska miljön, men under arbetet med denna uppsats så 
har det blivit konkret och tydligt för mig hur mycket den känslomässiga, mellanmänskliga miljön 
påverkar barn och hur den spelar in för vilka möjligheter och erbjudanden barn i förskolan får. För 
vilka de blir sedda som av de vuxna. 
     Att undersöka hur normer kring känslor och fostran skapar en känslomässig miljö och hur 
denna miljö påverkar barns och barngruppers möjligheter ser jag som ett område för framtida 
forskning. Inte minst kan kanske maktperspektiv i förskolan utforskas med en post-kolonial 
ansats. 
    Jag avslutar med att knyta an till två frågor som Bartholdsson ställer om lärare i skolan: ”Om 
man inte känner igen sin egen handling som maktutövning — hur ska man nå insikt om när den 
missbrukas?” (Bartholdsson, 2008, s.194) samt ”Hur vänlig är egentligen den vänliga makt-
utövningen?” (Bartholdsson, 2008, s.195) och nöjer mig med att konstatera att fortsatt reflektion 
och forskning kring maktutövning behövs även i förskolan. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev förskola 

Jag heter Susanna Sjöblom och är student på förskollärarprogrammet vid Mittuniversitet i 
Sundsvall. Som exmensarbete under min sista termin på utbildningen så skriver jag en uppsats på 
C-nivå som handlar om fostran av känslor i förskolan. Uppsatsen ingår i utbildnings slutkurs där 
vi ska utgå från ett undersökande och forskningsmetodiskt arbetssätt samt visa på fördjupad 
förmåga att kritisk och självständigt reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta 
forskningsresultat för att därigenom bidra till utveckling av kunskapsutvecklingen inom yrkes-
området. 

Jag är särskilt intresserade av hur fostran av känslor gestaltas i det dagliga arbetet samt vilka 
normer som kan tänkas ligga bakom olika fostranshandlingar. Det är relativt smalt och jag önskar 
därför att observera under en hel dag, alternativt flera dagar. Jag vill gärna kunna täcka in så 
många olika typer av situationer som möjligt. 
     Min metod är fältstudie/deltagande observation och jag kommer även eventuellt att ställa 
frågor i informella samtal med både barn och vuxna för att få mer insikt i de skeenden som jag 
observerar. Sättet som jag kommer att dokumentera mina observationer på är genom anteckningar 
samt även ljud och/eller rörlig bild vid behov. Dokumentationen avser endast en insamlingsmetod 
och kommer inte att delges någon annan mer än ansvariga lärare vid Mittuniversitetet och då 
endast vid behov. Naturligtvis så kommer både förskola och inblandade personer inte att kunna 
identifieras i den kommande uppsatsen. 

Jag planerar att utföra observationer i flera förskoleenheter i kommunen. 

Jag hoppas du vill och har möjlighet att medverka!

Vänligen ,  

Susanna Sjöblom

Du är välkommen att kontakta mig med frågor 
på xxxxxxxxxxx eller xxxxxxxxxx

Ansvarig lärare: Håkan Karlsson, Mittuniversitetet  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Bilaga 2 

Medverkan i studie 

Jag heter Susanna Sjöblom och är student på förskollärarprogrammet vid Mittuniversitet i Sunds-
vall. Som exmensarbete skriver jag en uppsats som handlar om fostran av känslor i förskolan. Jag 
vill gärna genomföra min studie inför uppsatsen på ditt barns avdelning och behöver då 
vårdnadshavares tillstånd för att kunna göra observerationer i barngruppen. Jag är tacksam för 
svar så snart som möjligt. 

Under observationerna så kommer jag att föra minnesanteckningar samt spela in ljud eller film. 
Dokumentationen kommer inte att delges någon annan. Varken förskolan eller barn och pedagoger 
kommer att kunna identifieras i den kommande uppsatsen. Barnens deltagande är frivilligt och de 
har när som helst rätt att tacka nej. 

Syftet med studien är att ta del av hur fostran av känslor kan se ut på förskolan. Det vore mycket 
värdefullt för mig som blivande pedagog att få en djupare förståelse för och jag är tacksam om ni 
fyller i något av nedanstående svaralternativ och lämnar till förskolan snarast:
  

       Härmed godkänner jag att mitt barn deltar i studien

       Nej, jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien

datum _________________   vårdnadshavare 1 _____________________________________________

datum _________________   vårdnadshavare 2 _____________________________________________

barnets namn __________________________________________________________________________

Kontakta mig gärna med frågor eller funderingar 
på xxxxxxxxx eller xxxxxxxxxxx

Vänligen ,  

Susanna Sjöblom

Ansvarig lärare: Håkan Karlsson, Mittuniversitetet
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