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Förord
Att jag skulle gå forskarutbildning var något som var otänkbart bara för fem år
sedan. Men under åren som jag arbetat som förskollärare har jag haft olika
kollegor som inspirerat mig och flera förskolechefer som tillåtit och
uppmuntrat mig att hamna i utmanande situationer vilket har bidragit till att
jag till slut vågade ta steget att söka denna tjänst. TACK till er alla!
Hur otänkbart detta än har känts så står jag nu ändå här med en färdig
avhandling och för det har jag långt ifrån bara mig själv att tacka. Det är en
mängd människor som både innan och under utbildningstiden har stöttat,
pushat, dragit och föst mig fram till slutet.
Många brukar jämställa forskarutbildningstiden vid en resa. Ska jag utgå ifrån
den metaforen så har inte färdvägen varit spikrak. Det skulle gå att beskriva det
som att jag till en början vandrade efter en mycket krokig, näst intill obefintlig
stig med många stora gupp och höga stenar. Stigen rätade eftersom ut sig och
till slut blev den till en farbar väg. Under vandringen har jag hela tiden haft ett
stort stöd av min huvudhandledare professor Gun-Marie Frånberg. TACK för
att du har med ett enormt tålamod och entusiasm svarat på alla mina frågor,
diskuterat mina funderingar, ställt utmanande frågor samt puttat in mig på
stigen igen när jag varit på väg att hamna i diket. Det andra stora stödet efter
denna kringelkrokiga väg har varit min biträdande handledare docent Camilla
Hällgren. Tack för att även du haft tålamod att besvara mina frågor, läst mina
texter, gett värdefull återkoppling och skapat den fantastiska bild som pryder
denna avhandling. Utan er skulle detta aldrig gått!
Det har även funnits andra efter vägen. Först och främst vill jag tacka ansvariga
för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) vid Umeå
Universitet
samt
Örnsköldsviks
kommun
som
möjliggjort
min
dokorandanställning. Jag vill också rikta ett tack till all personal vid
institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet. Ni alla på
TUV har varit ett underbart stöd och gett mig många skratt där tårarna många
gånger har flödat. Ett speciellt tack för alla samtal och diskussioner riktar jag
till Åsa, Eva-Lena, Eva, Carina, Lars, Andreas, Leif, Henning, Maria W, Anette B
och Marcia. Jag vill också tacka alla delaktiga i seminariegruppen vid TUV
under ledning av professor Lisbeth Lundahl.
Jag vill rikta ett stort tack till all personal och alla barn som ställt upp som
informanter. Utan er hade jag inte kunnat genomföra studien. Jag vill också
tacka professor Kerstin Holmlund som har läst texten och gett mig värdefull
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kritik vid slutseminariet. Jag vill även rikta ett tack till Karin Jardstam som i
slutfasen hjälpt mig genom att grundligt korrekturläst texten.
Sist men absolut inte minst viktig vill jag rikta ett stort TACK till min underbara
och tålmodiga familj som stått ut och ställt upp för mig så att jag kunnat
genomföra detta. Även mina vänner har fått sin beskärda dos av mitt ältande,
diskuterande och funderande. Tack för att ni orkat och fortfarande finns kvar i
mitt liv.
Trots att det känts minst sagt lite besvärligt ibland har det ändå varit en
fantastisk tid och även om jag ibland undrat om detta skulle gå vägen har jag
aldrig ångrat en dag att jag började.
Kubbe, september 2016
Anna Rantala
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Abstract
The aim of the thesis is to deepen understanding of how socialization is
performed in preschool. The empirical material upon which the results are
based comprises video observations in which everyday situations were
documented at two Swedish preschools. The analysis draws from Foucauldian
theories of power.
Swedish preschools have their own curriculum (National Agency for Education,
2010) in which the tasks of the preschool are formulated. As they are
presented, these tasks may be perceived as complex. This offers wide scope for
interpretation, where the task of socializing children is veiled under words
with positive connotations, such as democracy, solidarity, empathy,
consideration and respect. The vague expression of this task of socializating
children lends importance to the study of how socialization is performed in the
preschool.
In this thesis, results of a thematic analysis of the normative utterances of
educators are presented. The results uncover activities in everyday situations
where children are guided in various ways and in which power, discipline and
normalization are common elements. A picture emerges from the analysis of
how attempts are made to communicate norms about how people should
behave in a democratic society, even as the guidance provided varies both
between genders and among individual children.
The thesis contributes to deeper understanding of how socialization is
performed in preschool by visualizing guidance in various situations, which
makes it possible to analyse both how this guidance is delivered and the
direction in which the children are guided.
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1. Inledning
När jag arbetade som förskollärare uppstod en situation som jag har burit med
mig och funderat över under min doktorandtid.
Själva situationen utspelades en eftermiddag när det var relativt få barn i
förskolan. Allt började med att jag och en annan förskollärare såg två pojkar
som klättrade upp på en liggande bokhylla. Denna hylla var ganska smal och
var inte fastsatt i väggen. Vanligtvis skulle vi antingen ha sagt att de måste
klättra ner eller frågat ”Vad tänker ni göra nu?” men just då beslutade vi oss för
att göra något helt annat: Vi dokumenterade vad som skedde i situationen.
Pojkarna som satt uppe på hyllan tittade på oss pedagoger vid ett flertal
tillfällen, förmodligen för att se vår reaktion, men vi sa inget.
Efter ett tag hittade pojkarna en så kallad ”babyspegel”, dvs. en spegel av plast
med spegelglas på både fram- och baksidan. Pojkarna började leka med den på
bokhyllan. Den fick bland annat föreställa en ratt och en telefon. De vände och
vred på den och tillslut såg de sig själva i varsin sida av den dubbelsidiga
spegeln. Pojke 1 såg även mig i spegeln. Pojke 2, som satt mitt emot, såg sig
själv och väggen bakom. Nu upplevde pojkarna ett problem. De funderade över
hur de skulle gå till väga för att pojke 2 också skulle se mig i spegeln. De
provade på många sätt och efter mycket experimenterande hade de till slut
hittat en lösning. Det blev en sådan glädje hos dessa barn och de fortsatte
experimentera med spegeln i över en timme.
Efteråt var jag och den andra pedagogen mycket glada över den glädje barnen
uttryckte för att de löste problemet med spegeln alldeles själva. Vi var också
glada över att vi haft möjligheten att dokumentera situationen och den
utveckling vi ansåg att pojkarna hade genomgått. Då jag en tid senare började
forskarutbildningen och analyserade denna spegelsituation grundligare väckte
den inte bara glädje utan också frågor hos mig. Vad var det som egentligen
hände? Varför framstod situationen som så speciell för oss pedagoger? Hade vi
lyckats särskilt väl med vårt uppdrag som förskollärare? Till en början, medan
jag fortfarande arbetade som förskollärare, ansåg jag att det som utspelade sig i
situationen var ett uttryck för demokrati: att pojkarna fick inflytande och
möjlighet till att vara delaktiga i att styra över sin lek samt att de blev tilldelade
ansvaret att klara av att vara uppe på hyllan. Men var det verkligen detta som
hade skett?
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Med mina funderingar om denna situation som utgångspunkt designade jag en
första intervjustudie1. Syftet var att undersöka pedagogers uppfattning om
uppdraget som det är formulerat i läroplanen för förskolan. Alltså att:
”[f]örskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg,
fostran och lärande bildar en helhet” (Skolverket, 2010, s. 9). I intervjustudien
ombads pedagogerna att beskriva sina uppfattningar om förskolans viktigaste
uppgift. I resultatet framkom att hälften av pedagogerna ansåg att den
viktigaste uppgiften är att få barnen att trivas så att de vill komma till
förskolan. Detta fokus på trivsel kan jämställas med vad Persson och Tallberg
Broman (2002) kom fram till i sina studier av pedagogers uppfattningar om
förskolans viktigaste uppgift. I deras forskning visar det sig att pedagoger anser
att förskolans viktigaste uppgift är få barn att känna sig trygga i verksamheten.
Persson och Tallberg Broman menar att tanken om att skapa en trygg tillvaro i
förskolan kan förstås som en del i ett kompensatoriskt arbetssätt för att
rekonstruera en, i förskollärarnas ögon, idealisk barndom. Något fokus på
lärande framkommer inte i Persson och Tallberg Bromans (ibid.) studier.
I min intervjustudie framkommer däremot att pedagogerna anser att
förskolans uppdrag också ska omfatta barnens lärande. Även om pedagogerna i
intervjustudien inte sätter barns lärande i centrum när de svarar på frågan om
vad som är förskolans viktigaste uppgift, framkommer det ändå i samtliga
intervjuer att de ser lärandet som en betydelsefull del av uppdraget. Flertalet
av förskollärarna uttrycker också att lärandet skulle ske utifrån barnens egna
intressen. En av pedagogerna uttrycker att det är utifrån vad barnen vill göra
och vad de är intresserade av. Det framhålls också som viktigt att barnen får en
bra start på ett livslångt lärande och möjligheter till att pröva på sådant som de
kanske inte får göra hemma.
När intervjuerna analyserades grundligare synliggjordes att innehållet i
pedagogernas berättelser rymde något mer än berättelser om trivsel och
lärande. Det fanns också ett tydligt intresse för demokratifrågor. Denna
upptäckt ledde till att sökandet efter djupare kunskap gick vidare och en
observationsstudie designades. Det är denna studie som ligger till grund för
avhandlingen.
När syftet med observationsstudien formulerades var avsikten att skapa ökad
förståelse för hur demokrati kommer till uttryck i förskolans verksamhet. Valet
föll därför på att dokumentera interaktionen mellan barn och mellan barn och
vuxna.

1 Jag genomförde, under hösten 2012, två enskilda intervjuer; en med en förskollärare och en med en blivande
förskollärare samt två gruppintervjuer där jag båda gångerna intervjuade två förskollärare samtidigt. Totalt
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När jag var ute på fältet dokumenterade jag situationer som jag trodde var
uttryck för demokrati, men när materialet sedan bearbetades och analyserades
blev jag alltmer osäker på vilket forskningsobjekt jag egentligen hade. Det
primära syftet med studien var ju att skapa ökad förståelse för demokrati. Vid
analysen av materialet såg jag dock inte många uttryck för demokrati mellan
barn eller mellan barn och vuxna.
Samtidigt som jag grubblade över vad observationsfilmerna egentligen visade
och min utbildningstid som doktorand fortlöpte, förändrades även förståelsen
för den inledande situationen med de två pojkarna. Den framstod fortfarande
som viktig att försöka förstå och reflektionerna blev mer kritiska. Vad
utspelade sig egentligen? Handlade det verkligen om demokrati? Var vi och
barnen jämställda på lika villkor? Skulle vi ha gett alla barn, i likande
situationer, samma möjligheter som dessa barn hade fått - oavsett kön, ålder,
etnicitet, funktionalitet? Eller hade vi pedagoger agerat som vi gjorde för att det
var just dessa pojkar? Varför kändes det så speciellt att vi tillät dessa pojkar att
göra något som vi vanligtvis inte skulle ha gjort? Handlade det verkligen om att
barnen fick inflytande när det helt uppenbart var vi pedagoger som bestämde
oss för att inte lägga oss i? Om det nu inte var uttryck för demokrati, vad var det
då?
I det fortsatta analysarbetet började andra mönster framträda. Det som
tidigare antogs vara uttryck för demokrati påminde allt mer om fostran. Denna
tolkning växte fram eftersom materialet visade att pedagogerna istället för att
låta barnen vara delaktiga eller ha inflytande istället försökte vägleda,
korrigera eller förändra barnens agerande på olika sätt. Situationerna var
många gånger uttryck för att förmedla eller överföra olika värderingar. Enligt
mina tolkningar handlade det som framkom i analysarbetet alltså mer om
fostran än om demokrati.
För att fördjupa förståelsen av det mönster om fostran som börjat framträda
genomfördes två gruppintervjuer i två av de arbetslag2 som hade deltagit i
observationsstudien; Aspen och Granen. Det ställdes frågor om både
vägledning och fostran. Pedagogerna var eniga om att de vägledde barn och gav
också olika exempel på när och hur detta gick till. Däremot, när precisa frågor
om fostran ställdes, blev svaren inte lika säkra och direkta. Jag upplevde att det
uppstod en ganska obekväm stämning. I båda arbetslagen uttryckte några
pedagoger att det är föräldrarnas uppgift att fostra. Pedagogerna Pernilla och
Petra säger:
2 Under hösten 2014 genomförde jag två gruppintervjuer, en med sex pedagoger och en med tre. Det var en
halvstrukturerad intervju där pedagogerna bl.a. först fick frågor om vägledning och sedan om fostran.
Intervjuguide finns med som bilaga 2.
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Pernilla: Jag tycker det låter så där gammaldags på nått sätt. […].
Petra: Fast det är ju en viktig sak.
Pernilla: Ja, jo fast det är, jag tycker mer att det är [en] …
Petra: Man kan ju tänka olika.
Pernilla: … föräldrabit på nått sätt. Uppfostran.
Petra: Fast det står ju även i våran läroplan, fostran också.

I det andra arbetslaget förklarar en av pedagogerna först att fostran är något
som sker hemma. Hon ändrar därefter sitt uttalade och säger: En del i alla fall.
Vi ska väl inte fostra dom helt här. En annan pedagog säger så här då
fostransuppdraget diskuteras: Alltså jag tänker att vårat samhällsansvar är att
fostra goda medborgare som ska föra samhället […] vidare. I arbetslaget på
Granen konstateras samtidigt att läroplanen inte tydligt beskriver uppdraget:
Alltså vart hittar vi det i läroplanen egentligen. Det finns ju inte beskrivet liksom.
Granens pedagoger menar också att deras sätt att fostra ibland kan kollidera
med föräldrarnas; Det kan ju krocka liksom tycker jag också med föräldrarnas
uppfattning.
Något som pedagogerna i båda arbetslagen är tydliga med är att de fostrar på
olika sätt beroende på om situationen är privat eller professionell.
Pedagogerna på Aspen säger till exempel:
Pauline: Alltså man är ju mer nära sina egna barn. Så det blir ju naturligt lite annorlunda.
Pia: [---] hemma kan jag ju lägga in mer av mina högst personliga värderingar
Pamela: Man lägger kanske mer in utav sig själv, på gott och ont, hemma och här är det lite
mer utifrån policy och styrdokument och sådan saker.

Efter en stunds diskussion kommer även pedagogerna i arbetslaget på Aspen
fram till att fostran i privata och professionella situationer skiljer sig åt. När det
gäller professionell fostran har pedagogerna en större medvetenhet om vad de
gör:
Pauline: Ja men just så som du säger att ha en tanke bakom det du gör alltså. Det är ju så man är
professionell.

Mina insikter från situationen med barnen och spegeln tillsammans med
slutsatserna från den första intervjustudien och gruppintervjuerna visar att
pedagogers uppfattningar om förskolans uppdrag är mångfacetterade. Detta
blir komplext, i synnerhet i relation till fostransuppdraget och därmed något
som väcker många frågor; Om pedagogerna fostrar - hur går detta i så fall till?
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Vilken roll har förskolan i barnens fostran? Vems är ansvaret för barnens
fostran? Dessa frågor ledde så småningom fram till att syftet och
forskningsfrågorna preciserades och omformulerades för att de skulle kunna
bidra med djupare kunskap om den bild som började framträda i det empiriska
materialet från observationsstudien.

Syfte och forskningsfrågor
Det övergripande syftet med föreliggande avhandling är att på vetenskaplig
grund bidra till fördjupad kunskap om hur fostran gestaltas i förskolans
verksamhet. För att uppnå syftet granskas och problematiseras dagligen
återkommande situationer där barn och vuxna interagerar, för att synliggöra
hur fostran gestaltas med ett specifikt fokus på pedagogers verbala vägledning.
Frågorna som kommer att besvaras är:
•

Hur gestaltas kommunikationsmönster i situationer som präglas av
fostran?

•

Hur gestaltas relationsmönster mellan barn och pedagoger i
situationer som präglas av fostran?

•

Mot vad vägleder pedagogerna barnen?

För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna följer först en historisk
tillbakablick och en överblick över forskningsfältet. Därefter redogörs, i kapitel
tre och fyra, för metodologiska överväganden och teoretiska utgångspunkter.
Resultaten presenteras i kapitel fem, sex och sju och diskuteras i kapitel åtta.
Avhandlingen avslutas därefter med referenslista och bilagor.
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2. Förskolan förr och nu
I detta kapitel presenteras först en historisk beskrivning av förskolans uppdrag
och hur det har förändrats över tid. Därefter kommer en redogörelse för
forskning där fostran i förskolan studerats på olika sätt.

Förskolans formella uppdrag
I denna del görs en övergripande beskrivning av den förändring som förskolans
uppdrag har genomgått genom åren, från det att den första barnkrubban
etablerades i Stockholm på 1800-talet fram till den reviderade läroplanen för
förskolan år 2010.

Förskolans ursprungliga syfte och uppdrag
Tanken om att etablera en förskola i Sverige föddes under 1800-talet. Det
svenska samhället genomgick under den senare delen av 1800-talet en
förändring där ett jordbrukarsamhälle övergick till ett industrikapitalistiskt
samhälle (Holmlund, 1996; Tallberg Broman, 2010) vilket medförde problem
med barntillsynen för arbetande föräldrar. Det sammanföll också med att
föräldrarna från och med 1871 fick försörjningsplikt för sina barn (Holmlund,
2013).
Under tiden som föräldrarna var tvungna att arbeta fick många barn klara sig
själva eller ta hand om varandra. ”Många barn kunde enligt samtida skildringar
ses tigga, stjäla och i stora grupper ströva omkring utan meningsfull
sysselsättning. Dessa barns liv och leverne väckte myndigheternas oro”
(Holmlund, 1996, s. 45). För att skapa ordning i samhället tillsattes ett generellt
politiskt åtgärdsprogram vilket innebar att olika småbarnsinstitutioner
skapades. Enskilda personer, föreningar samt offentliga instanser försökte lösa
problematiken genom förebyggande insatser.
Föregångaren till dagens förskola, som öppnades i mitten av 1800 talet, hade
ett folkuppfostrande syfte utifrån en filantropisk tradition (Holmlund, 1996).
Denna verksamhet kallades för barnkrubba och var starkt knuten till
fattigvårdsproblematiken. Betoningen låg på tillsyn och vård för
arbetarklassens barn och de fattiga barnen fostrades utifrån hur de högre
klasserna värderade en ”god fostran”. Möjligheten att fostra blivande arbetare
uppfattades också som något positivt, vilket skulle ”bidra till att sedlighet och
ordning skulle råda i samhället” (s. 51).
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Namnet barnkrubba knyter an till berättelsen om Jesu födelse (Hartman,
2007). Julberättelsens symboliska budskap, där Jesu moder måste söka skydd i
ett stall och det nyfödda barnet låg i en krubba, manade till välgörenhet.
Kopplingen mellan berättelsen och namnet barnkrubba synliggör intentionen
med den tidiga verksamheten, menar Hartman (ibid.). Den drevs också med
hjälp av olika gåvor, donationer och frivilliga arbetsinsatser.
Det som kom att bli föregångaren till deltidsförskolan öppnade 1896 och
benämndes barnträdgård. Verksamhetens utformning var uttryck för andra
syften med barnomsorgen än de tidiga barnkrubborna. Holmlund (1996)
beskriver att etableringen av barnträdgårdar istället ”hörde ihop med vissa
borgerliga kvinnogruppers behov av att skapa sig ett fält, för yrkesutövning” (s.
46). Barnträdgårdarna var en variant av den tyska kindergarten, med
pedagogen Fredrich Fröbel som upphovsman. Syftet var att avlasta barnens
hemmavarande mödrar men också att ge barnen pedagogisk stimulans
(Holmlund, 1996). I barnträdgårdarna handlade det mindre om att barnen
skulle skolas utan istället om att de skulle utvecklas (Tallberg Broman, 1995).
Barnen skulle formas och förädlas ”enligt de naturlagar som finns inbyggda i
människans natur” (Kärrby, 2001, s. 86). Detta var en pedagogisk ansats som
också kan vara förklaringen till varför inrättningarna kallades barnträdgårdar.
Varierande syften och mål för barns sociala institutioner framträder alltså
redan i dessa båda föregångarare till dagens förskola, Trots att de hade som
”syfte att fostra och undervisa små barn” (Holmlund, 1996, s. 47) skilde sig
verksamheternas utformning åt och riktades dessutom till olika sociala
klassers barn. Barnkrubborna styrdes av filantropiska idéer om god fostran och
välgörenhet för de fattiga barnen. Barnträdgårdarnas verksamhet var i första
hand riktad till de borgerligas barn och anordnades under några timmar per
dag. Därmed utestängdes arbetarklassens barn som hade ett större
omsorgsbehov än barn från bättre bemedlade familjer (Holmlund, 1996).

Daghemmen/lekskolan
Mycket har hänt med förskolan sedan barnkrubbornas och barnträdgårdarnas
tid. De filantropiska grunder som barnkrubbans verksamhet vilade på ersattes
under 1930-talet med vetenskapliga idéer från det utvecklingspsykologiska
fältet. Makarna Alva och Gunnar Myrdal spelade en stor roll i denna förändring.
De framförde sina ideologiska tankar som sedan kom att prägla
familjepolitiken under denna tid (Kärrby, 2000).
Alva Myrdal (1935) synliggjorde ett problem med industrialiseringen.
Problemet var, enligt hennes uppfattning, att många började begränsa sitt
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barnafödande då de flyttade in till städerna och började arbeta. Detta
medförde, enligt Myrdal, att den naturliga sociala fostran som tidigare skett i
familjen, där de flesta hade många barn, nu saknades. Hon ansåg att samhället
därför måste stödja familjerna genom att ge barnen möjlighet till lek, vård och
fostran i organiserade verksamheter - i så kallade storbarnkammare.
Alva Myrdal ifrågasatte också den gamla, auktoritära fostran som
karaktäriserades av lydnad inom familjen (Kärrby, 2000). I dåtidens samhälle
behövdes istället fostran som syftade till en mer ”öppen och rationellt tänkande
människa som reglerades inifrån och ej utifrån” (Kärrby, 2000, s. 7). Detta
skulle uppnås genom att barnen fostrades till solidaritet och gemenskap och att
barnen skulle anpassa sig efter allmänna sociala ordningsregler som bestämts
genom demokratiska beslut. Alva Myrdal förde också med sig
utvecklingspsykologiska teorier från USA där hon studerat psykologi. Hon
menade att ”[u]tvecklingspsykologiska kunskaper gjorde det möjligt att skapa
en ny människa utifrån vetenskapliga metoder” (Kärrby, 2000, s. 7). Hon ansåg
att eftersom familjerna själva inte kunde förväntas att snabbt förvärva dessa
vetenskapliga kunskaper skulle detta ske i samhällets regi.
Under senare hälften av 1930-talet utfördes också den första statliga
utredningen om barnomsorgen. Där fastställdes användningen av ”de nya
begreppen daghem för heldagsomsorg och lekskola för omsorg under kortare
tid” (Korpi, 2006, s. 18). I utredningen förordas att hemmet kompletterat med
lekskola var den mest ideala formen för omsorg. Daghemmen var egentligen
inte önskvärda utan de fanns endast för att kunna tillgodose samhällets behov
av kvinnlig arbetskraft (Korpi, 2006).
Under mitten av 1900-talet var kriget slut och männen kom tillbaka. Därmed
minskade samhällets behov av kvinnlig arbetskraft och kvinnorna förpassades
tillbaka till hemmen. Detta, tillsammans med att barnafödandet kraftigt ökade,
medförde hetsiga riksdagsdebatter under decennierna runt 1950-talet (Korpi,
2006). Debatterna handlade om ifall det skulle vara kvinnornas ansvar att ta
hand om barnen eller om det skulle satsas på daghem eller lekskolor - eller
kanske mer hemliknande verksamheter som fosterhem och familjedaghem
(Tallberg Broman, 2010). Daghemmen ansågs dyra och personalkrävande och
det ifrågasattes hur bra de egentligen var för barnen (Korpi, 2006). Trots detta
beviljades statsbidrag till daghemmen om än provisoriskt till en början
(Holmlund, 1996). Lekskolorna med dess pedagogik ansågs däremot bra för
barnen och ifrågasattes aldrig på samma sätt (Korpi, ibid.).
År 1968 tillsattes Barnstugeutredningen av regeringen och betänkandet
presenterades 1972 (SOU, 1972:26; 1972:27). Detta skapade en aktiv
diskussion om barnomsorgens betydelse både för familjen men också för
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barnens utveckling och fostran (SOU, 1997:157a). I och med utredningen
började den så kallade småbarnspedagogiken ”betraktas som en fullvärdig del
av det allmänna utbildningssystemet” (Hartman, 2007, a. 62). I
Barnstugeutredningen ersätts begreppen daghem och lekskola och istället
lanserades begreppet förskola tillsammans med begreppen; dialogpedagogik,
syskongrupper och arbetslag (Frånberg, 2015). I Barnstugeutredningens
betänkande (SOU, 1972:26) framhölls demokratiska ideal, såsom likvärdiga
uppväxtvillkor samt fostran med barnet i centrum.
Tankarna från 30-talet om förskolans funktion i samhället, det vill säga att
barnen genom gemenskapen i gruppen skulle fostras till demokratiska
medborgare, levde kvar (Kärrby, 2000). Barnstugeutredningen genomsyrades
också av en syn på ”barnet som socialt projekt och barnomsorgen som
komplement till familjefostran” (s. 10). Uppdraget som följde, som det
framställs i betänkandet, blev således att uppfylla både föräldrarnas
omsorgsbehov för sina barn och barnets pedagogiska behov.
Den metodik som utvecklades från Barnstugeutredningens teoretiska grund
var dialogpedagogiken (Hartman, 2007). Inom denna metodik förespråkades
att dialogen med barnen skulle vara central, skriver Hartman. Pedagogerna
förväntades därmed utveckla och förändra sitt arbetssätt i den riktningen.
Ansvarsfrågan om barnens omsorg, uppfostran och utbildning behandlades
med olika intensitet ända fram till slutet av 1970-talet. Men på grund av
”[s]amhälliga förändringar vad gäller arbetsmarknad, ekonomi och kvinnors
ställning” (Tallberg Broman, 2010, s. 35) inleddes en kraftig utbyggnad av
förskolan under 1960- och 1970-talen (Berntsson, 1999). Det starkaste motivet
för den kvantitativa utbyggnaden var jämställdhet (Tallberg Broman, 2006).
Förhållandet mellan stat och familj, mellan föräldrar och barn samt mellan kvinna och
man har förändrats genom framväxten av en generell förskola tillgänglig förskola
(Tallberg Broman, 2006, s. 8).

Från det att föregångarna till förskolan etablerades har det formella uppdraget
för förskolan varit att verka som ett komplement till hemmen. Vad detta
inneburit har dock varierat under åren (Ivarson Jansson, 2001). Syftet har
bland annat varit att fostra barn, erbjuda social stimulans, att avlasta kvinnorna
och möjliggöra för dem att arbeta utanför hemmen. Variationen med uppdraget
har reflekterat tidsandan ”som funnits under olika årtionden samt de sätt på
vilket man uttryckt barnens och familjens behov. Det i sin tur har bland annat
samband med arbetsmarknadens behov av arbetskraft, (kvinnlig) samt synen
på familjen och kvinnan” (Ivarson Jansson, 2001, s. 35).
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Pedagogiskt program för förskolan
Allt eftersom förskolan expanderade ställde samhället allt högre krav på
tydligare pedagogik i verksamheten (Kärrby, 2000). För att tillgodose detta
lade regeringen 1985 fram propositionen Förskola för alla barn (Prop.,
1984/85). I propositionen framhålls förskolans betydelse för enskilda barns
utveckling och lärande och det föreslås att tillgång till förskola ska vara en
rättighet. Trots detta tog riksdagen beslutet att avvakta med att ge alla barn
rätt till förskoleplats. Däremot skulle pedagogisk verksamhet i förskolan styras
av särskilda riktlinjer.
Dessa riktlinjer presenterades 1987 i Pedagogiskt program för förskolan
(Socialstyrelsen, 1987) och omfattade både förskolans tillsyns- och
pedagogiska uppdrag (Berntsson, 1999). Lärande framhölls tydligt i
riktlinjerna, men även det ökade ansvaret för barnens vård och uppfostran
(Persson & Tallberg Broman, 2002). I dokumentet framhölls även vilka
ideologiska principer som skulle råda. Förskolan skulle främja demokrati,
solidaritet, jämlikhet och ansvar samt aktivt arbeta för att barnen skulle
tillgodogöra sig dessa värden (Ivarson Jansson, 2001). I Pedagogiskt program
för förskolan framhölls tydligt att uppdraget skulle vara ett komplement till
hemmet (Ibid.).
År 1996 övertog Utbildningsdepartementet ansvaret för förskolan från
Socialdepartementet. Detta ansvarsskifte hade funnits med i olika betänkande
mellan åren 1940-1970. När det väl infördes gjordes det därför utan någon
närmare motivering (Folke-Fichtelius, 2008).
Förflyttningen av ansvaret kan förstås som att inte bara förskolans
tillsynsfunktion betonades (Berntsson, 1999) utan även att förskolans roll som
kunskapsförmedlare sedermera förstärktes (Frånberg, 2015). Detta förstärktes
allra tydligast genom införandet av förskolans första läroplan
(Utbildningsdepartementet, 1998), vilket skall redogöras för i nästa avsnitt.

Läroplan för förskolan 98
Det var inte alldeles självklart att förskolan skulle få en egen läroplan. I augusti
1996 påbörjades uppdraget för den första utredningen om ett nytt
måldokument för den pedagogiska verksamheten. Den handlade först enbart
om barn från 6-16 år (SOU, 1997:157a). Kommittén som hade fått uppdraget
att genomföra utredningen fick ett tilläggsdirektiv i februari 1997. Detta
medförde att utredningen utökades till att även omfatta förslag till nytt
måldokument för förskolan, samt översyn av skollagen utifrån att förskola,
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skola och skolbarnomsorg skulle integreras. Kommittén skulle även se över hur
skollagen stämde överens med förslagen till de nya måldokumenten för
respektive verksamhet.
Förslaget till läroplan för förskolan som därefter redovisades (SOU, 1997:157a)
var relativt likt skolans läroplan (Korpi, 2006). Det gemensamma var
strukturen och avsnittet om värdegrund. För förskolan var förslaget att det
skulle finnas både strävansmål, som angav den pedagogiska verksamhetens
inriktning samt den önskade kvalitetsutvecklingen och uppnåendemål, som
skulle anpassas efter varje barns förutsättningar (SOU, 1997:157b). Uppdraget
i förslaget för läroplan i förskolan liknade skolans läroplan och var riktat dels
till arbetslaget och dels till förskollärarna (Korpi, 2006).
Det slutgiltiga beslutet om utformningen av förskolans läroplan resulterade i
att några punkter i kommitténs ursprungliga förslag förändrades väsentligt.
Förslaget att ha uppnåendemål sågs inte som förenligt med förskolepedagogisk
tradition och kultur och hade därför omvandlats till strävansmål. Även
förslaget om att uppdraget i läroplanen skulle vara riktat dels till arbetslaget
och dels till förskollärarna var förändrat till att gälla hela arbetslaget (Korpi,
2006).
Att förskolan fick en egen läroplan mottogs positivt av entusiastiska pedagoger
(Korpi, 2006). Statusen för förskolan och för pedagogerna ansågs öka
(Berntsson, 1999; Korpi, 2006) och i ett internationellt perspektiv ansågs detta
unikt (Korpi, 2006). Det ansågs också unikt att förskolan hade tilldelats
uppdraget att ”erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,
fostran och lärande bildar en helhet” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4).
Detta var något som kom att benämnas med den internationella termen
Educare (Skolverket, 2008). Denna svenska modell fick goda lovord från OECD
(Tagima, Litjens & Makowiecki, 2013) och ansågs vara en förebild.
Vikten av barns utveckling och lärande framträdde i läroplanen och
arbetssättet Reggio Emilia inspirerade många formuleringar om hur den
pedagogiska verksamheten skulle bedrivas. Förespråkaren för detta arbetssätt
var Gunilla Dahlberg, professor vid Stockholms universitet, och medlem i
kommittén som tog fram förslaget till läroplanen. I förslaget förespråkades att
barnen skulle respekteras och ses som innehavare av en egen kraft och vilja att
lära (Korpi, 2006). Barnet betraktades som aktivt, kompetent och
medforskande. Förskolorna skulle dessutom ha ett demokratiskt perspektiv på
barns lärande.
I jämförelse med Pedagogiskt program för förskolan framställs det pedagogiska
uppdraget viktigare än tillsynsuppdraget i Läroplanen för förskolan (98)
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(Berntsson, 1999). Detta synliggörs tydligt i läroplanstexten där
förutsättningar för ett livslångt lärande utgör en av hörnstenarna
(Utbildningsdepartementet, 1998). Denna förskjutning medför att förskolan nu
tog steget ändå närmare skolan med avseende på ”uppgifter, reglering av
innehåll samt reglering av krav, rättigheter och skyldigheter, samtidigt som den
fått en tydligare avgränsning i förhållande till familjen, och socialtjänsten i
dessa avseenden” (Folke-Fichtelius, 2008, s. 168). Den allt starkare
samhälleliga uppmärksamheten på barns behov av pedagogisk verksamhet
synliggjordes även när reformerna maxtaxa och allmän förskola införs under
åren 2001-2003 (Berntsson, 1999).
Förskoleverksamhetens förskjutning mot skolverksamhet var av betydande
omfattning men det fanns ändå mer kvar att önska från läroplanen. År 2008
gav regeringen i uppdrag till Statens skolverk ” att föreslå förtydliganden och
kompletteringar
av
vissa
mål
i
läroplanen
för
förskolan”
(Utbildningsdepartementet, U2008/6144/S, s. 1) vilket så småningom ledde till
att läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) reviderades och
antogs år 2010 (Skolverket, 2010).

Förskolans uppdrag enligt 2010-års läroplan
Motivet till att målen i läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet,
1998) skulle förtydligas var att regeringen fastslagit att förskolan inte fullt ut
tagit tillvara potentialen ”att stimulera barns naturliga lust att lära”
(Utbildningsdepartementet, U2008/6144/S, s. 11). Målen skulle både
förtydligas och utökas i syfte att tidigt ge barnen pedagogisk stimulans, främst i
deras språkliga och matematiska utveckling. Detta kunde också medföra att de
blev bättre förberedda inför framtida skolgång (Utbildningsdepartementet,
U2008/6144/S). Utöver att förtydliga och utöka målen inom språk och
matematik skulle Skolverket också utarbeta förslag på hur ”förskollärarnas
pedagogiska ansvar för lärandet” (Utbildningsdepartementet, U2008/6144/S,
s. 1 i bilagan) skulle stärkas samt skulle vikten av uppföljning och utvärdering
av verksamhetens arbete också förtydligas.
Skolverkets redovisning av uppdraget, där även förslaget på reviderad läroplan
redovisas, presenterades år 2009 (Skolverket, 2009). Med detta dokument
markeras även ökade ambitioner med förskolan.
Skolverkets förslag utgår från aktuell forskning om hur små barn lär och utvecklas. De
bygger på den barnsyn och de pedagogiska principer som formuleras i läroplanen.
Tillsammans med förändrade riktlinjer innebär de nya målen en ambitionshöjning i
verksamheten (Skolverket, 2009, s. 10).
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Utöver uppdraget som regeringen gett Skolverket innehöll förslaget dessutom
förtydliganden och utökningar av de naturvetenskapliga målen samt målen
inom teknik (Skolverket, 2009).
Trots att regeringen i bilagan tydligt beskriver att det pedagogiska arbetet inte
”ska bedrivas i klassrumsliknande former” (Utbildningsdepartementet,
U2008/6144/S, s. 2 i bilagan) synliggörs i läroplanen, som antogs 2010, både
ambitionshöjningen samt styrningen mot en ännu mer skolifierad verksamhet.
Målen som tidigare var 24 stycken i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998)
är nu 30 stycken i Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010). Målen som berör områdena
den personliga utvecklingen och utvecklingen mot att bli en demokratisk
medborgare, är oförändrade. Precis som uppdraget angav är det språk och
matematik men även naturvetenskap och teknik som har förtydligats och
utökats. Detta medför en förskjutning för förskolans verksamhet, som i alla
övriga skolformer, mot att omfatta ”ett större ansvar för barnens förkovran i
språk, matematik, naturvetenskap och teknik” (Liedman, 2011, s. 120).
Ändringen av skollagen år 2010 (SFS, 2010:800) medförde att förskolan blev
en egen skolform. Det blev därmed tydligt att förskolan förväntas vara barnens
första skola och inte enbart en plats för barnomsorg. Det blev också tydligt att
förskolan främst är till för barnet (Skolverket, 2011) vilket medför att det
pedagogiska ansvaret ökade ytterligare och betoningen på tillsyn minskade.
Som en konsekvens av skollagens förändring synliggörs det även i förskolans
läroplan (Skolverket, 2010) att förskolan ska betraktas som en skola: i
förskolan ska barnen få lära sig saker. Vid en närmare granskning3 visar det sig
att ordet lära och lärande nämns 53 gånger i läroplanen och att fostran nämns
fyra gånger. Av dessa fyra omnämningar handlar en om att vårdnadshavarna
”har ansvaret för sina barns fostran” (s. 13). Två handlar om att förskolan ”ska
vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran” (s. 5) och den
ska också ”samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med
föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan” (s. 9). I det fjärde
sammanhanget då fostran nämns står det att ”[f]örskolans verksamhet ska
präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en
helhet” (s. 9).
Parallellt med ambitionen att barnen ska lära sig språk, matematik,
naturvetenskap och teknik framhålls att barnen ska ges möjlighet till personlig
utveckling och till att bli demokratiska medborgare. Idéhistoriken Anna
Larsson (2010) menar att fostran omfattar olika processer där samhälleliga
normer och värderingar överförs och/eller internaliseras. Det skulle i sin tur
3 Jag har granskat förekomsten av orden fostran och lärande i den reviderade läroplanen för förskolan
(Skolverket, 2010).
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innebära att mycket i den del av läroplanen som handlar om värdegrund,
Förskolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2010), också är beskrivningar
av fostransuppdrag. Genom Läroplanen tilldelas därmed förskolan och dess
pedagoger uppdraget att fostra barnen till att vilja lära och utvecklas - men
också till att få social handlingsberedskap och till att bli solidariska och känna
ansvar.
Varför används då inte fostransbegreppet tydligare i läroplanens beskrivning
av uppdraget? För att försöka ge ett svar på denna fråga behövs först en
redogörelse för varför läroplanen erbjuder ett så stort tolkningsutrymme,
vilket följer nedan.

Läroplanens tolkningsutrymme
Officiella direktiv för vilka mål och riktlinjer förskolan ska arbeta mot
formuleras i statliga dokument. Detta kallar Lindensjö och Lundgren (1986)
formuleringsarena. Till denna arena hör t.ex. skollag och läroplaner.
Verksamheten som ska förverkliga intentionerna i dokumenten kallas för
realiseringsarenan.
Innehållet i dokumenten inbjuder till olika tolkningar. Att innehållet är
mångtydigt hänger samman med samhällsförändringar under 80-talet. Då
krävde allt fler intressegrupper att få sina behov tillgodosedda i statens
styrdokument och beslutsprocesser decentraliserades, menar Lindensjö och
Lundgren (1986). En konsekvens av detta är det har blivit upp till varje
förskola, arbetslag och enskild pedagog att hantera utrymmet för tolkningar
(Fjellström, 2003).
Det finns en klyfta mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan, alltså
mellan den verksamhet som ska realisera innehållet i statligt formulerade
dokument, enligt Lindensjö och Lundgren. Klyftan medför exempelvis att vad
som står i en läroplan inte alltid är vad som sker i verksamheten.
Det är alltså på realiseringsarenan som planer, reformer och program ska
förverkligas. Om detta görs framgångsrikt eller inte, beror på hur enkelt det är
för dem som ska verkställa att förstå intentionen med styrdokumenten. En plan
måste dessutom passera många nivåer och intressegrupper innan den når
realiseringsarenan. Lindensjö och Lundgren (1986) ställer sig därför frågande
till om det är möjligt för beslutsfattare att skapa sådan klarhet.
Framgångsrikt förverkligande av intentioner på formuleringsarenan handlar
därtill om vilka värderingar som ligger till grund för hur intentionerna tolkas
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av pedagogerna som ska realisera dem. Det är dock inte alltid så att
pedagogerna tolkar utifrån formuleringsarenans värderingar. Emilson (2008)
visar att personliga erfarenheter och individuellt förvärvade kunskaper om
verksamheten också har betydelse för pedagogers arbete. Principerna för hur
förskolans verksamhet utformas omfattar ”inte bara en offentlig dimension
utan också en personlig, dvs. lärares (samt föräldrars och barns) personliga
normer och värderingar, vilka i vårt värdepluralistiska samhälle inte med
självklarhet sammanfaller med rådande politiska styrdokument” (Emilson,
2008, s. 16).
Om styrdokumenten istället skulle lämna mycket få möjligheter till
tolkningsutrymme skulle det då finnas plats för många olika barn som har olika
erfarenheter, förutsättningar och behov? Balansen mellan att ha otydliga mål
med stort tolkningsutrymme eller att ha tydliga mål med litet
tolkningsutrymme kan vara svår att finna. Det som kan konstateras är att
pedagoger arbetar med att finna balansen eftersom direktiven i den reviderade
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) fortfarande formulerar ett uppdrag
med stort tolkningsutrymme.
Mot denna bakgrund är det värt att fundera över vad som händer med barns
rättigheter till likvärdig utbildning då läroplanerna kan tolkas och följas på fler
än ett sätt.

Negativ klang av begreppet fostran
Att formuleringen av fostransuppdraget erbjuder stort tolkningsutrymme som
tillgodoser många intressenters önskemål finns det nog få som skulle opponera
sig emot. Men det kan också finnas en annan orsak till varför just begreppet
fostran inte används uttalat i läroplanen:
För många har själva ordet fostran en negativ klang – man associerar till tukt och Herrans
förmaning, hut, ris, tvång, inskränkningar och ofrihet. För andra låter ordet mera positivt
– fostran står för hyfs och bildning, korrekt och artigt uppförande, säkerhet och
kompetens (Moqvist, 1991, s. 4).

Detta skrev Moqvist i början av 1990-talet. Hon framställer fostransbegreppet
som en aktiv pedagogisk/edukativ process. Den vuxne kan i dessa situationer
förstås som den aktiva fostraren och barnet som passiv mottagare. Den
försiktiga användningen av begreppet fostran i förskolans läroplan kan
relateras till läroplanens fokus på ämneskunskaper. Tukt och förmaningar eller
hyfs och artigt uppförande går stick i stäv med en allt mer skolifierad
verksamhet.
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Förskolan beskrivs mer som en verksamhet för lärande än för fostran. I
Redovisning av uppdrag om Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan
(Skolverket, 2009) slås fast att en pedagogisk utgångspunkt är att barnen ska
ses som nyfikna och kompetenta, vilket kan sökas i barndomssociologiska
tankar (se mer i Halldén, 2007). Att se barn som kompetenta och samtidigt i
behov av fostran kanske inte är förenligt alla gånger. Men vid närmare
granskning av verben som används i läroplanen syns inte mycket av främjandet
av barns inneboende kompetens. Visserligen står det på några ställen att
förskolan ska ta tillvara barnens förmågor, men det som framstår tydligast är
att barnen ska utvecklas och lära med stöd av förskolan, verksamheten och
pedagogerna. I läroplanen, vars innehåll företräder en offentlig syn på barn
(Frånberg, 2015) synliggörs ändå barns behov av fostran fast det blir
omskrivet i andra begrepp som värdegrund, utveckling och lärande. I nästa
avsnitt görs en internationell jämförelse när det gäller förskolans uppdrag.

Svenska förskolans uppdrag i internationell jämförelse
I en OECD-rapport av Taguma, Litjens & Makowiecki (2013) görs en jämförelse
mellan Sverige, Norge, Portugal och Nya Zeeland. Där framkommer att Sverige
tillsammans med Norge har läroplaner för förskolan som är lagstadgade
dokument. I Portugal och Nya Zeeland är läroplanerna inte juridiskt bindande.
Vad som dessutom är speciellt för Sverige och Norge är att det i
implementerande syfte finns gratis och kompletterande material för att
vägleda pedagogerna.
Som Taguma, Litjens och Makowiecki (2013) beskriver, strävar Sverige, men
även Norge och Nya Zeeland, efter att integrera omsorg och lärande enligt den
så kallade Educare-modellen, även benämnd den nordiska modellen. Denna
strävan gäller också de övriga nordiska länderna (Skolverket, 2008). Samtidigt
finns det variationer inom den gemensamma avsikten att integrera omsorg och
lärande. Den svenska läroplanen för förskolan bygger exempelvis på
demokratiska värderingar, medan det i den norska läroplanen tas fasta på
kristna och humanistiska värderingar. I den nyzeeländska betonas det
samhällsövergripande ansvaret för barnens fostran (Taguma, Litjens &
Makowiecki, 2013). I dokumentet som ligger till grund för de finska
läroplanerna för 1-5 åringar finns en tydlig tyngdpunkt på fostran. Den finska
motsvarigheten till svenska förskolor har från och med år 2013 flyttats från
Social- och hälsovårdsministeriet till Undervisnings- och kulturministeriet. I
och med denna förflyttning av ansvaret har det utformats en ny lag, vilken
antas stegvis från och med år 2015 och som successivt ersätter en cirka 40 år
gammal lag från 1973. Grunden för småbarnspedagogik (Stakes, 2005) som
kommunerna utgår ifrån när de själva formar sina läroplaner, kommer också
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att förnyas. I jämförelse med den svenska läroplanen för förskolan synliggörs i
Grunden för småbarnspedagogik (ibid.) fostransansvaret tydligt. Pedagogerna
kallas inte för pedagoger utan för fostrare och deras uppgift är främst:
- att främja personligt välbefinnande,
- att stärka beteendeformer och verksamhetssätt som beaktar andra personer
- att stegvis öka barnens självständighet (Stakes, 2005, s. 18)

I det finska dokumentet framhålls vikten av nära samarbete mellan föräldrar
och de professionella fostrarna; vilket kallas för fostransgemenskap. Något som
också framhålls som viktigt är att fostraren måste vara medveten ”om sin egen
fostrarroll och de värderingar och etiska principer som fostrarrollen bygger på”
(Stakes, 2005, s. 20). Detta förväntas fostraren bli medveten om genom
reflektion och utvärdering av sitt eget arbete. Hur fostransuppdraget kommer
att utformas i den nya upplagan av Grunderna för småbarnsfostran är i
skrivandets stund oklart, men det tycks som att pedagogiken kommer att
betonas allt tydligare. I en redogörelse för de mest centrala punkterna (UKM,
2015) står det: ”[m]ed småbarnspedagogik avses en systematisk och
målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i
vilken i synnerhet pedagogiken betonas” (s. 2). Som det ser ut tenderar kanske
också Finland att lämna ett tydligt fostransuppdrag.
I Sverige lever Educare-modellen men det verkar som att den svenska
förskolan är på väg att lämna modellen till förmån för Education (Skolverket
2004; 2008; 2009). I Rapporten Förskola i brytningstid (Skolverket, 2004)
beskrivs hur pedagoger upplever att kraven har ökat och uppdraget förskjutits
mot lärande. Detta har också uppmärksammats av OECD och definierats som
ett avsteg från en nordisk läroplanstradition ”där Sverige lyfts fram som ett
föredöme” (Skolverket, 2008, s. 104). Pedagoger slutar dock inte att fostra,
trots att uppdraget i den svenska läroplanen för förskolan förskjutits från
omsorg och fostran till lärande, förklarar Broady (2007). Dessutom kan
uppdragets ökade fokus på lärande medföra minskad medvetenheten om hur
pedagoger fostrar eller mot vad (Broady, ibid.).
Liedman (2011) menar att utbildning är samhällets viktigaste
disciplineringsinstrument. Här normaliseras inte bara kunskaper utan också
beteenden i ett socialt sammanhang. Överfört till förskolans verksamhet
betyder det att den kan erbjuda möjligheter för barnen att träna på hur de bör
eller inte bör agera tillsammans med andra barn och vuxna. Halldén (2007)
beskriver att betoningen på lärande och barnet som innehavare av egen
kompetens, som tonar fram i läroplanen, osynliggör barnens behov. ”Detta
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säger inte bara något om vår bild av barnet utan också något om vår tid” (s. 76),
menar hon.
Direktiven från formuleringsarenan förskjuter alltså förskolans huvudsakliga
uppdrag från fostran till förmedling av kunskap. Samtidigt fortsätter fostran i
praktiken att utgöra en väsentlig förutsättning för att realiseringsarenans
verksamhet ska fungera enligt formuleringsarenans intentioner: om barn och
vuxna inte vet hur de ska agera tillsammans minskar helt enkelt möjligheterna
till lärande. Här finns alltså inte bara en förskjutning i uppdraget utan också ett
glapp mellan formuleringsarenans intentioner och förutsättningar i
realiseringsarenan verksamhet. Hur gestaltas fostran under dessa
förutsättningar?
För att fortsätta fördjupa kunskapen om detta, följer härnäst en beskrivning av
tidigare forskning om fostran i förskolan.
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Beskrivning av forskningsfältet
I detta kapitel beskrivs forskning om fostran i förskolan utifrån olika
perspektiv. Begreppet fostran är ett mångfasetterat begrepp som kan vara
svårt att skilja från exempelvis uppfostran och socialisering. Genom att studera
olika stora allmänna lexika och de större pedagogiska referensverken som
publicerats i Sverige under 1900-talet, beskriver Larsson (2010) hur
begreppen uppfostran, fostran och socialisation använts under 1900-talet, samt
hur deras innebörd har varierat. Begreppen ligger mycket nära varandra, men
enligt Larsson (ibid.) går det att urskilja små nyanser. Uppfostran verkar syfta
på en medveten, avsiktlig och styrande aktivitet, medan socialisation och
fostran syftar på olika processer där samhälleliga normer och värderingar
överförs och/eller internaliseras. Resultatet av mina litteratursökningar visar
att det är ganska få forskare som explicit använder begreppet fostran,
socialisation eller uppfostran. Därför har forskning där fostran studeras
indirekt också inkluderats i beskrivningen av forskningsfältet. I kapitlet
behandlas dessutom studier om olika former av styrning, disciplinering och
normalisering, samt studier som berör demokratiska värderingar inom
fostransfältet.
Eftersom det skett en förskjutning i den svenska förskolan mot en mer
skolifierad verksamhet, väljer jag också att avgränsa beskrivningen av
forskningsfältet till att omfatta studier som är publicerade under 2000-talet.
Några studier har alltså genomförts tidigare, men publicerats i början av 2000talet.
Nedan följer alltså en redogörelse för forskning där fostran fokuseras utifrån
olika perspektiv.

Fostransstudier
Forskare använder begreppen uppfostran, fostran och socialisering på olika
sätt. Bigsten (2015) till exempel, säger explicit att hon forskar om fostran vilket
verkar vara relativt ovanligt i Sverige idag. Som jämförelse använder både
Norman (2003) i sin lic-avhandling och Persson och Tallberg Broman (2002) i
en artikel begreppet uppfostran i början av 2000-talet. Dock görs tolkningen att
de använder begreppen på liknande sätt som Bigsten (ibid.) vilket
överensstämmer med Larssons (2010) beskrivning av begreppet fostran - en
process där individen utvecklar sin identitet.
Forskning, där uppfostran studeras explicit, har genomförts med olika syften
och med hjälp av olika datainsamlingsmetoder. Till exempel har Norman
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(2003) i sin lic-studie utfört videoobservationer för att dokumentera hur vuxna
uppfostrar barn verbalt i matsituationer. Här synliggörs tre olika typer av
samtal; samtal som innehåller tecken på uppfostran, t.ex. att barnet skulle ”be
att få” något, men också de som innehåller tecken på ordning, makt och genus
samt samtal som utgår från ett barnperspektiv, exempelvis barnets individuella
intresse.
Bigsten (2015) har syftet att synliggöra pedagogernas ”bevekelsegrunder för
fostran samt hur de erfar det egna handlandet i mötet med barnen” (s. 18).
Detta gör hon genom observationer av förskollärarnas handlande som sedan
ligger till grund för stimulated recallintervjuer. Bigstens resultat visar att
förskollärarna framhäver olika rättigheter för barnen; unicitet, ordning och
existens. Hon problematiserar sedan relationen mellan dessa värden. Hon
synliggör att dessa värden är sammanvävda. Ibland är förhållandet mellan dem
dialektiska, ibland existerar motsättningar dem emellan och ibland kan något
vara överordnad det andra. Bigstens slutsats är att barnen ses som unika med
rätt att agera utifrån egna premisser. På samma gång krävs det att barnets
agerande ”grundar sig på tillit och samverkan med andra, vilket kan förväntas
av en blivande medborgare” (s. 186). Hon finner också att pedagogerna anser
”att varje enskilt barn ges möjlighet att uppleva att de har rätt att vara sig
själva. Detta innebär att förskollärarna argumenterar för vikten av att olikhet
upplevs som berikande samt ges mening i möten mellan barn” (s. 170).
I annan forskning synliggörs istället att det ofta finns omedvetna
föreställningar bland pedagoger om att barn ska anpassas, formas,
normaliseras och/eller korrigeras mot rådande normer (Dolk, 2013; Ekström,
2007; Emilson, 2008; Jonsson & Williams, 2013; Markström, 2005; Palla, 2011;
Tullgren, 2003). Barnet fostras, enligt exempelvis Markström (2005), i
kollektivet utifrån kollektivistiska ideal till ett socialt barn istället för att som
pedagogerna i Bigstens (ibid.) studie, se barnen som individuellt unika.
Tillvägagångssätt i fostranssituationer
I forskningsfältet finns exempel på forskning som visar att pedagoger handlar
utifrån olika personliga antaganden, traditioner och vanor (Johansson, 2002,
Markström,
2005).
Forskare
använder
sig
också
av
olika
tillvägagångssätt/metoder i fostranssituationer vilket presenteras nedan.
Jonsson & Williams (2013) visar i en artikel att en pedagog fostrar barnen
genom normativ kommunikation. Den studerade pedagogen pekade ut vad hon
ansåg vara gott uppförande och vad som inte var det under samlingar. I
forskning av Palla (2011) framkommer att pedagoger använder sin ”blick” för
att övervaka och normalisera barnen. Tullgren (2003), som har fokus på hur
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pedagoger fostrar barnen i leken, synliggör två andra tekniker; inneslutande
och uteslutande. De inneslutande teknikerna handlar om att ge beröm eller
annan positiv uppmärksamhet. Bland de uteslutande teknikerna återfinns
tillrättavisningar eller ignorering. I båda dessa fall hamnar barnet i centrum,
vilket innebär att det individualiseras. Dessa tekniker har också en
korrigerande funktion för barnet. Qvarsell (2011) är kritisk till ”att sätta barn i
centrum”. Hon menar att barn som sätts i centrum ofta hamnar där på grund av
att de anses ha någon form av problem som måste lösas. Hon föreslår att det är
pedagogerna som ska sätta sig själva i centrum istället för att kontrollera och
inspektera vad barnen gör.
Men i en mening kan det också vara riktigt att den vuxne placerar sig själv i centrum,
bokstavligen mitt i rummet, med sin kompetens och sitt intresse, genom att göra det man
menar att också barnet ska göra. Alltså inte vandra runt som en kontrollant eller
inspektör för att se vad barnen gör, utan vara ganska stillasittande så att barnen kan söka
upp pedagogen när barnet så önskar för att få hjälp eller synpunkter på vad man gör
(Qvarsell, 2011, s. 72).

Pedagogers lek med barn kan också göras till en metod för fostran. När
pedagoger är delaktiga i barnens lek får de möjlighet att disciplinera barnen
mot social ordning, menar Tullgren (2003). Barnen blir förpliktigade genom
olika normaliserade system av inneslutningar och uteslutningar att leka på
”rätt” sätt. Detta innebär att ”[b]arnen förväntas leka på ett ’normalt’ sätt som
inte är för mycket och inte för lite” (Ibid. s. 115). Leken har enligt Tullgren två
sidor; lekens normalisering och den normaliserande leken. I den förstnämnda är
de normaliserande åtgärderna riktade mot själva leken som fenomen. I den
andra typen, den normaliserande leken, handlar det istället om att förändra
barnen. De ska styras mot det som är önskvärt. ”Genom att reglera barnen till
att välja den goda leken ska barn förmås att avstå från våld, konflikter och
otäcka händelser som inte passar in i den goda barndomen” (Ibid. s. 121). Även
Olausson (2012) visar att det finns en tydlig maktasymmetri mellan barn och
pedagoger som ”tar sig uttryck i olika former av vuxenstyrning” (Ibid. s. 162).
Barns möjligheter att utveckla sin lek beror alltså på graden av vuxenstyrning.
Bartholdsson (2011) synliggör en annan disciplineringsmetod, så kallad ”timeout”, som exempelvis innebär att barn får sitta på en stol. Pedagogerna
använder denna metod för att korrigera beteenden som inte är önskvärda.
Bartholdsson (ibid.) har funnit tre spänningsfält i sina resultat. Det första är att
inkluderande ideal ställs mot exkluderande praktik. Hon menar att barn som gör
som de ska blir inkluderade i verksamheten medan de som, enligt pedagogerna,
inte agerar korrekt blir exkluderade och får sitta på en stol. Relationen mellan
integritet och exponering är det andra spänningsfältet som Bartholdsson
synliggör. Här menar hon att barn blir negativt exponerade av vuxna när deras
regel- och normbrott offentliggörs. Etiska aspekter åsidosätts för dessa
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fostrande och ordningskapande handlingar. Att barnen blir förödmjukade av de
vuxna används således som en normaliserad komponent för de barn som inte
är självreglerande. Det sista spänningsfältet handlar om ”en reflektion över
relationen mellan till synes föråldrade disciplineringsmetoder och
föreställningar om vår samtida hållning till barn och barnuppfostran som mer
human” (Ibid. s. 26). Hon menar att förskolan kännetecknas av ett
inkluderande ideal men detta står i motsättning till att barn som inte kan
reglera sig själva blir exkluderade och förväntas reflektera över sina handlingar
alldeles själva. Detta betyder att det kanske inte är någon större skillnad mellan
en gammal metod – att använda skamvrår - och den samtida – att sitta på en
stol.
Flera andra forskare har funnit att pedagoger fostrar, disciplinerar eller
korrigerar barnen också indirekt genom organisering av rum, material och tid
men även via regler och rutiner (Emilson, 2008; Markström, 2005; Markström,
2007; Nordin-Hultman, 2004; Palla, 2011). Indirekt vägledning definieras som
opersonlig och ”ansiktslös” eftersom pedagogerna kan hänvisa till regler och
rutiner (Emilson, 2008; Nordin-Hultman, 2004). Problem uppstår när den blir
implicit
och
omges
med
förgivettaganden.
Denna
ansiktslösa
disciplineringsmetod är grundad i utvecklingspsykologiska teorier om vad som
anses vara normalt eller avvikande. För att kunna styra krävs dock att barnen
är ”lika”. Förskolemiljön blir således ett maktinstrument som normaliserar
barn genom att de ska anpassas till verksamheten och inte tvärtom – att miljön
ska anpassas till barnen (Nordin-Hultman, 2004). Det betyder att trots stark
styrning är den ändå maskerad och kan förnekas vilket i sin tur gör den svårare
att upptäcka och den går då inte att reflektera över eller, om det finns behov,
förändra (Nordin-Hultman, 2004). Det är lätt att tro att styrningen inte finns
utan att verksamheten har blivit mer demokratiserad, hävdar Tullgren (2003).
Hon menar dock att det inte nödvändigtvis behöver vara så, utan det kan
istället bero på en ny samhällelig styrning. Tullgren kallar detta för den
välreglerade friheten. Hon är dock tydlig med att säga att styrning inte behöver
vara fel.
I flera studier framkommer att förskolebarn inte styrs med straff och hot utan
med ett mjukt, sympatiskt, subtilt, lustfyllt och välmenade sätt (Bartholdsson,
2008; Nordin-Hultman, 2004; Norman, 2003, Palla, 2011; Tullgren, 2003).
Även Rantala (2015) visar genom sin observationsstudie hur pedagoger fostrar
barn till personliga värde, demokratiska förmågor och/eller blir de
disciplinerade med hjälp av ordet snäll. Rantala hävdar att barnens möjlighet
att tolka pedagogens yttranden styrs av barnens tidigare erfarenheter och
förutsättningar. Hellman (2008) som studerar hur olika normer om kön och
ålder förstärker varandra finner att ordet bebis används i tillrättavisande och
fostrande syfte. När ett barn, framför allt pojkar, bryter könsnormerna blir de
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kallade för bebis. Uppfyller de istället normerna får de benämningen stor pojke
eller stor flicka.
Målet med fostran
Pedagoger legitimerar och motiverar styrningen av barn utifrån kunskap
grundad i olika diskurser om barns utveckling, lärande och vad som anses vara
normalt, menar Nordin-Hultman (2004). Därtill finner Palla (2011) att
pedagoger genererar kunskap om barnen genom att vara nära barnen och lära
känna dem vilket gör det möjligt att observera, inspektera, kartlägga och
dokumentera barnens behov av styrning. Många forskare lyfter fram att
pedagogernas styrning är framtidsfokuserad med ett mål att nå vissa specifika
kompetenser.
Kort kan sägas att i styrningen av barns lek skapas ett barn som är aktivt och kreativt och
som genom lek lär för framtiden viktiga kunskaper och förmågor. Det som blir föremål
för styrning är dels sådant som uppfattas som nödvändiga framtida kompetenser, dels
sådant som konstituerar den fria, sociala och aktiva människan. Detta är en styrning i
namn av framtiden (Tullgren, 2003, s. 113).

Barnen ska fostras till att bli självständiga och självstyrande (Bigsten, 2015;
Ekström, 2007; Markström, 2005; Nordin-Hultman, 2004; Palla, 2011;
Tullgren, 2003), ta ansvar (Ekström, 2007; Markström, 2005), bli lydiga
(Ekström, 2007; Frånberg, 2015), bli framtida goda samhällsmedborgare
(Granbom, 2011; Markström, 2005) och kunna inordna sig i systemets regler
och rutiner (Ekström, 2007; Palla, 2011)
Emilson och Johansson (2009) förklarar att barnen fostras till att bli
omsorgsfulla, demokratiska och disciplinerade. De studerar vilka önskvärda
värden som kommuniceras till barnen i fostransituationer. I resultatet
framträder tre övergripande värden: omsorgsetiska, demokratiska och
disciplinerande. De kommer fram till att de omsorgsetiska och disciplinerande
värdena förefaller förpliktigande medan de demokratiska värdena uppfattas
som ett erbjudande. Lydnad och disciplin framstår som eftersträvansvärda
värden i Emilsons och Johanssons studie.
Enligt Tullgren (2003) regleras barnens oönskade beteenden och ageranden,
för att nå målet att bli vad som anses vara en god människa ”som gör de goda
valen” (s. 116). Hennes forskning visar också att pedagoger använder reglering
och uppmuntran även i leken – den aktivitet som anses vara barns fria
uttrycksmedel.
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Resultatet av fostran
Pedagogernas fostran verkar i flera riktningar. Den har en korrigerande
funktion för det enskilda barnet men fungerar samtidigt som korrigerande
exempel för barnen runt omkring (Tullgren, 2003). Genom att peka ut
individuella barns oönskade beteende som sedan korrigeras mot rådande
normer, eller genom att uppmuntra önskat beteende, kan korrigeringen
fungera homogeniserande för hela gruppen.
I Pallas (2011) studie framkommer också att barnen fostras i homogeniserande
anda för att anpassas till mål om att inkludera alla i verksamheten. Hon
intervjuar specialpedagoger och analyserar skriftliga dokument och finner att
barn ”skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar
personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens
möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder” (Ibid. s. 17).
Hon synliggör att barn med avvikande beteenden eller barn som anses ha olika
brister korrigeras med olika strategier. Hennes resultat visar således att det
som anses avvikande ska begränsas. Det handlar om att hitta individuella
lösningar för att kunna anpassa barnen mot homogeniserade mål i
verksamheten. Barnet blir bärare av problemen och det förekommer till och
med ibland att avvikelser osynliggörs. Även i Tullgrens (2003) studie
framkommer att barnen ibland kategoriseras som bärare av problem. Om
barnet inte leker på ett sätt som pedagoger definierar som normalt sägs barnet
ha leksvårigheter: ”Barnet kategoriseras som den som inte kan leka på ett
tillfredställande sätt och som måste tränas i konsten att leka normalt” (Ibid. s.
115).
Att flickor och pojkar fostras olika beskriver Månsson (2000) i sin licavhandling. Hon ser att pojkarna fostras till att bli individualister medan
flickorna fostras till att bli kollektivister. Hon finner också att pojkarna får mer
uppmärksamhet och får ta mer utrymme än flickorna i de helt vuxenledda
aktiviteterna. När pedagogerna delvis leder aktiviteter tar både flickor och
pojkar kontakt med den vuxne men det är flickorna som hamnar i dialog.
Frånberg (2015) visar att förskolans verksamhet styrs mot en mer
disciplinerande praktik. Syftet blir att tillrättavisa barnen så att de lyder de
vuxna och uppför sig i enlighet med pedagogernas önskan. Detta är något som
kan kopplas till skolifieringen av förskolan. Problemet som hon ser med denna
förändring är att det ställs stora krav på små barn. Hon menar att den
måttstock som avgör vad som är normalt eller avvikande måste vidgas i 2000talets förskola. ”Att se barn med olika ryggsäckar som bärare av problem är
ingen framkomlig väg” (Ibid. s. 27), anser hon. Detta kan medföra att effekterna
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av hemmiljön slår allt hårdare, vilket leder till en ökad marginalisering och att
barnen därmed upplever sig som misslyckade redan i förskolan.
Barnens motstånd
Forskning visar också att barn gör motstånd, överskrider och utmanar normer.
I en studie av Markström och Halldén (2010) framkommer att barn styrs mot
vad som förväntas av ett ”normalt” förskolebarn. Barnen i studien har flera
strategier för att göra motstånd mot den sociala ordningen i förskolan. Det
förekommer till exempel att barn är tysta, förhandlar eller undviker vuxna.
Även Dolk (2013) visar att barnen har strategier för att göra motstånd. Genom
att vara bångstyriga utmanar barn de pedagogiska ramarna i förskolan, något
som också synliggör förskolans normer och värderingar. Detta borde förskolan
ta till vara, menar Dolk. Ju mer barnen ”frivilligt underkastar sig förskolans
normer och värderingar, desto mer upphör dessa att synas som just normer
och värderingar. Och det motsatta: ju mer barn protesterar och motsätter sig
förskolans normer och värderingar, desto mer synliggörs de som just detta,
snarare än att ge intryck av att vara något naturligt, ursprungligt och
ofrånkomligt” (Ibid. s. 241).
Men det är inte bara barnen som möjliggör motståndet, visar Tullgren (2003).
Även det spatiala har betydelse för motstånden. För att undgå pedagogernas
styrning och övervakning finns möjligheter till ”frirum”. ”Dessa frirum är av två
slag; de som skapas av barnen och som bekämpas av pedagogerna samt de som
skapas av pedagogerna och utnyttjas av barnen” (Ibid. s. 113). I det första
alternativet handlar det exempelvis om stängda dörrar, eller att hålla sig undan
där de inte syns. Pedagogerna söker i dessa fall upp barnen, observerar och
korrigerar om nödvändigt. I det andra alternativet, där pedagogerna skapar
frirum, handlar det istället om att barnen får vara fria och aktiva och
pedagogerna övervakar minimalt.

Demokratiska värderingar; inflytande, delaktighet, jämställdhet
och jämlikhet
Som beskrivits tidigare i detta kapitel bygger den svenska läroplanen för
förskolan på demokratiska värderingar, vilket inte är lika uttalat i t.ex. den
norska och den nyazeeländska. Formuleringsarenans intention med den
svenska läroplanen är dessutom att styra pedagogers agerande i verksamheten.
Det innebär att den svenska förskolan, trots att det inte uttryckligen står så,
kan förstås som en plats för att fostra demokratiska medborgare. Enligt
Gerrevall (2003) är en av förskolans och skolans viktigaste uppgifter just att
fostra demokratiska medborgare. Dock verkar det vara oklart vad detta
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egentligen innebär, förklarar Gerrevall. Han visar i sin studie att demokratisk
förmåga inte bedöms vara lika viktig som ämneskunskaper. Ofta är det
kunskapen om demokratiska processer som bedöms och inte kunskapen om
hur barnen agerar demokratiskt.
I detta kapitel kommer fokus att ligga på det sistnämnda. Jag har valt att
redogöra för studier som handlar om pedagogernas tankar om demokrati i
förskolan, hur de fostrar barnen mot demokratiska värderingar och i vilken
utsträckning barnen får utöva demokrati. I vissa av dessa studier fokuseras
inflytande och delaktighet medan jämställdhet är i fokus för andra studier.
Inflytande och delaktighet
Lindahl (2005) diskuterar demokratifostran i en artikel och menar att det är i
förskolan som barns förståelse för demokrati grundas. Hon anser att barn
måste ha ett reellt inflytande, vara delaktiga och ta ansvar för sina handlingar.
Dock är inte forskare eniga om vad som ska inkluderas i begrepp som
inflytande och delaktighet. Till exempel synliggör Pramling Samuelsson &
Sheridan (2003) i en litteraturöversikt att inflytande handlar om att barnen
aktivt ska kunna påverka sin situation, bli lyssnade på och bli respekterade som
individer, medan Karlsson (2009) skriver att inflytande innebär att barnen har
frihet att själva välja sina lekar. Förståelsen för begreppen inflytande och
delaktighet fördelar sig alltså över ett brett spektrum, vilket också avspeglar sig
i hur forskningen om detta ser ut inom området förskola och demokrati.
Mycket av forskningen om demokrati handlar alltså om varianter av barns
inflytande och delaktighet. Vissa forskare fokuserar antingen bara på
begreppet inflytande (Dolk, 2013; Jonsson & Williams 2013; Nordin-Hultman,
2004; Pramling & Sheridan, 2003; Ribaeus, 2014; Sandberg & Eriksson, 2010;
Westlund, 2011) medan andra fokuserar på båda begreppen inflytande och
delaktighet (Emilson, 2007; Emilson, & Folkesson, 2006; Engdahl, 2014).
Pedagogers förståelse av demokratiuppdraget
Westlund (2011) har fokuserat på inflytande i sina studier om pedagoger och
demokrati i förskolan. Hon har via intervjuer av pedagoger och observationer i
barngrupp synliggjort att det verkar svårt att definiera vad inflytande för barn i
förskolan är, eftersom arbetet med detta innehåller både informella och
formella delar.
En annan forskare som också intervjuat och observerat pedagoger är Ribaeus
(2014). Hon åskådliggör att förskollärarnas förståelse av demokratiuppdraget
främst handlar om barnens möjlighet till inflytande. I Ribaeus resultat
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framkommer att barnens inflytande villkoras eftersom pedagogerna
bestämmer ramarna för hur det ska gå till. Hon visar också att det subjekt som
pedagogerna verkar eftersträva är komplext; både individualistiskt, socialt och
politiskt. Ribaeus visar dock att pedagogernas tyngdpunkt ligger på individens
inflytande. Det är exempelvis mer fokus på individuella val än på gruppens
gemensamma val.
Pedagogernas uppfattningar om barn och delaktighet undersökts av Sandberg
och Eriksson (2010). Deras forskning handlar om pedagogers erfarenheter och
beskrivningar av vad som karaktäriserar barn som är delaktiga. Det visar sig
att barn tillskrivs hög delaktighet när barn är självbestämmande, känner att de
tillhör, kan uttrycka sig verbalt och kan styra och förvalta sin vardag.
Pedagogerna i studien definierar delaktighet på tre olika sätt; att ha möjlighet
till inflytande, känsla av att tillhöra och förutsättningar för att kunna vara
delaktig. Pedagogers uppfattningar av barns delaktighet är relaterade till
välbefinnande, engagemang, tillhörighet, samverkan, kommunikation och
aktivitet. En annan slutsats som dras i studien av Sandberg och Eriksson
(2010), är att barn som leker beskrivs som delaktiga. Leken i sig förstås
däremot inte av pedagogerna som en möjlighet för delaktighet eller möjlighet
till inflytande för barn. Pedagoger anser inte heller att de arbetar med leken för
att möjliggöra delaktighet.
Barns möjlighet till delaktighet och inflytande
Enligt Engdahl (2014) kan barn få möjlighet till inflytande i förskolans
pedagogiska utemiljö. Engdahl har ett specifikt fokus på barnen i sin
avhandling och visar att de har möjlighet till inflytande och delaktighet när det
gäller vad, var och med vad barnen skall leka på förskolegården. Möjligheterna
till denna form av inflytande och delaktighet regleras dock av förskolans regler
och organisation. När det gäller innemiljön är möjlighet till inflytande däremot
mycket liten. Nordin-Hultman (2004) förklarar att detta beror på att
verksamheten inomhus är så väl inrutad av dagliga rutiner, samt att mycket
lekmaterial är otillgängligt för barnen. Denna brist på inflytande medför att
barnen anpassas till verksamheten istället för tvärtom. Även Dolk (2013) visar
att barnens möjligheter till delaktighet begränsas när barnen måste anpassa sig
efter verksamhetens regler och organisation.
Emilson & Folkesson (2006) studerar barns möjlighet till inflytande under
samlingssituationer på förskolan och Emilson (2008) beskriver barns möjlighet
till delaktighet under två situationer med olika karaktär; en som kan beskrivas
ha stark klassifikation och inramning och en ha svag klassifikation och
inramning. I båda situationerna visar det sig att stark klassifikation och
inramning begränsar barnens möjlighet till inflytande och delaktighet medan
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den ökar när inramningen och klassifikationen är svag. Barnen som får
inflytande under samlingarna får välja utifrån givna alternativ. Det händer
också att barnen själva tar initiativet att hävda sina rättigheter eller rätten att
uttrycka sina åsikter. Det resulterar inte automatiskt i att barnen får bli mer
delaktiga när klassifikationen och inramningen är svag. Det är lika viktigt att
pedagogen närmar sig barnets perspektiv genom att föra en öppen dialog med
barnet, visa intresse för vad barnet har att säga och ställa öppna frågor, menar
Emilson (2008). Det förefaller också viktigt att pedagogen bekräftar barnet, ger
det respons och är emotionellt närvarande. När det gäller barns möjligheter till
inflytande visar studierna att det dessutom är viktigt att pedagogerna kan inta
barns perspektiv.
Flera forskare visar också att barnens möjligheter till både inflytande och
delaktighet är beroende av de vuxnas individuella förhållningssätt (Arnér,
2006; Engdahl, 2014; Hamerslag, 2013). Pedagogens förhållningssätt och
handlingar kan både öka och minska barnens möjligheter till inflytande.
Jonsson & Williams (2013) studerar en pedagogs kommunikation med barn
under en samling. Det som är mest utmärkande är att hon ställer många frågor
till barnen: 80 frågor på 10 minuter. Pedagogens intention kan ha varit att
stärka och utveckla barnens tankar inom olika områden men denna form av
frågande kan leda till problem. Jonsson och Williams förklarar att barn kan bli
förvirrade om pedagoger ställer frågor men inte lämnar möjlighet för barnen
att tänka efter och svara eller föra fram sina åsikter.
Det finns också exempel på studier som visar att barn får inflytande. I
Westlunds (2011) lic-avhandling framkommer att barnen faktiskt får
inflytande i olika sammanhang. Men inflytandet handlar framförallt om att
barnen får uttrycka sig fritt och inte så mycket om att barnen faktiskt får
bestämma och välja vad de vill göra.
I forskning om barns möjligheter till delaktighet och inflytande förekommer
även exempel på hur pedagogerna kan arbeta för att öka barnens möjligheter
till demokrati och inflytande. Ett exempel handlar om att utgå från ett
relationellt perspektiv. Det kräver dock tid till kontinuerlig reflektion och
självinsikt (Arnér, 2006). Hamerslag (2013) visar även att barn med hjälp av
sin kreativitet själva kan skapa och utveckla delaktighet i vuxenstyrda
aktiviteter men hur väl de lyckas med det är kopplat till barnens aktörsskap.
Vad är viktigt i arbetet med barnens inflytande och delaktighet?
Tallberg Broman & Holmberg (2007) förklarar att det framskrivs i
styrdokumenten för förskolan och att barnen ska ”tränas i demokrati” (s. 10).
Träningen medför ökat individuellt ansvar hos barnen och enligt Tallberg
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Broman & Holmberg blir demokratiarbetet därmed ett verktyg för att öka
ansvaret istället för att vara en rättighet för barnen. När barn tränar demokrati,
blir inflytande och delaktighet möjligt, men samtidigt villkorat utifrån regler
och rutiner. Pedagogernas utformning av verksamheten skapar således en
skendemokrati där barnens inflytande och delaktighet används som ett verktyg
istället för en rättighet för barnen.
Qvarsell (2011) diskuterar frågan om det är barns möjlighet till inflytande och
att bestämma själva som är det viktigaste demokratiarbetet när det gäller små
barn och frågar sig om det kanske finns andra, mer grundläggande dimensioner
som har större betydelse. Qvarsell skriver:
Demokrati kan för de yngsta i förskolan vara något ännu viktigare än att få vara med och
bestämma. Det kan handla om att komma till sin rätt, att mötas med respekt, att få
möjligheter att uttrycka sig. I det ingår möjligheten att utveckla redskap att uttrycka sig
med. Det handlar för barn och vuxna om att bemöta varandra med respekt, med
ömsesidighet och förståelse. (Qvarsell, 2011, s. 66).

Även Pramling Samuelsson och Sheridan, (2003) hävdar att barnen måste få
möjlighet att vara delaktiga, alltså att få möjlighet att förmedla sina
erfarenheter och tankar. Barnens delaktighet beskrivs som en förutsättning för
att pedagoger ska kunna utgå ifrån barnens perspektiv. Pramling och Sheridan
(ibid.) problematiserar ”barns rätt och möjlighet till delaktighet som ett värde
och en pedagogisk fråga i relation till begreppen barnperspektiv och barns
perspektiv” (Ibid. s. 70).
Jämställdhet och jämlikhet
Både jämställdhet och jämlikhet har under lång tid varit centrala begrepp i den
svenska skolans styrdokument. I förskolans styrdokument finns, enligt FolkeFichtelius (2008) motiveringen ”för jämlikhetens skull”. Hon menar att detta
”bygger på tanken att förskolan ska kunna ha en utjämnande effekt när det
gäller barnens uppväxtvillkor” (Folke-Fichtelius, 2008, s. 177).
Jämställdhetsarbete i förskolorna växte fram under 1980- och 1990-talens
första hälft. Myndighetspersoner tillsammans med forskare drev dessa frågor
på regional nivå vilket ledde till att det tillsköts statliga medel, utvecklades
nätverk och projekt, något som fick stor betydelse för utformningen av
innehållet i styrdokumenten (Tallberg Broman, 2006).
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Förskolan och jämställdhet
När det gäller forskning om jämställdhet fokuserar Tallberg Broman (2006) på
förskolans roll i jämställdhetsarbete. Hon menar att eftersom samhället
förändras medför detta att förskolans jämställdhetsarbete blir ett mycket
komplext uppdrag.
Förskola av den svenska modellen, och framför allt i ett starkt förändrat samhälle och en
ny barndomstid, har ett mycket komplext uppdrag. Den skall fylla ambitioner på flera
politiska områden och den skall kunna röra sig mellan dessa ambitioner med lätthet och
kompetens. Barnomsorg i denna modell är mer än bara barnomsorg. Det är ett
förskolepedagogiskt, köns- familje- arbetsmarknads- och utbildningspolitiskt projekt,
numera också framlyft som en första del i ett livslångt lärande (Tallberg Broman, 2006, s.
28).

Edström (2009; 2010) har studerat hur förskolans jämställdhetsarbete
hanteras på lokal policynivå och hur det därtill beskrivs i kommunala
styrdokument. I analysen av policydokumenten synliggörs att tonvikten på
jämställdhetsarbete har ökat sedan förskolan blev en del av
utbildningssystemet. Genom intervjuer med kommunala nyckelpersoner
framkommer också att det finns varierande uppfattningar om vad jämställdhet
innebär i förskola och skola. Hon visar också att jämställdhetsarbetet med
barnen för dessa nyckelpersoner omfattar, inte bara vilket förhållningssätt
pedagogerna har, utan även barnens möjligheter att styra över material och
miljö. I vissa intervjuer framkommer en likhetsdiskurs, det vill säga att
personalen ska behandla barnen lika och att jämställdhet delvis kopplas till
likabehandlingsarbetet. I andra framkommer en individorienterad diskurs, där
personalen ska se till varje individs behov som inte är könsrelaterat. Men
samtliga informanter säger att jämställdhetsarbetet sker i förskolorna och är
dessutom eniga om att personalen är i behov av kunskap för att öka
jämställdheten.
I annan forskning fokuseras pedagogernas faktiska jämställdhetsarbete i
förskolans verksamhet (Bodén, 2011; Edström, 2010; Edström, 2015; Eidevald,
2009; Eidevald & Lenz Taguchi, 2011; Karlsson, 2009). Till exempel visar
Eidevald (2009) hur flickor och pojkar bemöts i förskolan i fyra olika
situationer; ”fri lek”, samling, påklädning och matsituationer. Han finner att
pedagogerna kan prata om jämställdhet mer generellt men att de har svårt att
konkretisera hur de skall nå jämställdhet. Edström (2010) visar också på
betydande skillnader mellan hur pedagoger diskuterar och arbetar med
jämställdhet. Hon synliggör en diskrepans mellan pedagogernas resonemang
om jämställdhet och de metoder de använder. De verkade inte riktigt veta
huruvida flickor och pojkar skall ses som individer eller grupper.
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Pedagoger och jämställdhetsarbete – en fråga om kön?
När forskare fokuserar på jämställdhetsarbete i förskolan handlar det ofta om
jämställdhet mellan könen (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Den vanligaste
strategin/metoden för jämställdhetsarbete utgörs av arbete för könsneutralitet
och användningen av kompensatorisk pedagogik.
När pedagoger ger exempel i enkäten på vad arbetslaget har förändrat i sin verksamhet
som ett led i ett genuspedagogiskt arbete är de vanligaste svaren antingen att sträva efter
könsneutralitet eller att sträva efter att skapa tillfällen att göra könsöverskridande val.
(Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 31).

Det förekommer flera andra strategier som alla har som syfte att bryta
könsstereotypiska beteenden. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) hävdar att
pedagoger genom detta arbete vill förändra barnens köns- eller
genusidentiteter vilket medför att det är just köns- och genusidentiteterna som
blir objektet för förändring och inte andra dimensioner av identitet.
Pedagogerna uppfattas som subjekt medan barnen förstås som passiva objekt.
De hävdar att ”[o]m förskolan på allvar ska kunna bli en politisk arena för
jämställdhet och jämlikhet tror vi att vi kommer att behöva tänka delvis nytt
och annat i termer av genuspedagogiska strategier” (Ibid. s. 31).
Rummen har också betydelse i förskolans jämställdhetsarbete. Edström (2015)
problematiserar rummens betydelse i två olika dimensioner. Den ena
dimensionen omfattar hur pedagoger uppmärksammar vissa rum/platser i sitt
jämställdhetsarbete och dessutom könsneutraliserar dem ibland. Barnens
möjlighet till inflytande i förskolans jämställdhetsarbete utgör den andra
dimensionen som Edström problematiserar. Hon synliggör att det finns relativt
få möjligheter för barnen att påverka och vara delaktiga i förskolans
jämställdhetsarbete.
Även Bodén (2011) menar att rummet har betydelse och pekar på att
neutralisering av förskolemiljön är en av de vanligaste åtgärderna som tas till
av pedagogerna. Pedagogerna förändrar också sitt språkbruk till barnen. Hon
anser att pedagoger verkar tro att det automatiskt blir jämställt om de
könsneutraliserar miljön och talar till barnen på ett kompensatoriskt sätt.
Därtill pekar Boden (ibid.) på att det verkar finnas ”rätta sätt” att arbeta med
jämställdhet i förskolan. Det medför att alternativa uppfattningar av
jämställhet marginaliseras och får stå tillbaka för arbetssätt som anses vara
korrekta. Bodén visar att genom att bedriva arbetet på detta sätt kan det
förstärka det maskulina som det neutrala och normala. Hon menar vidare att
det är viktigt att inte bara ”upptäcka och förändra traditionella miljöer eller ett
traditionellt språkbruk. Det kan också handla om att se och vara medveten om
alla de praktiker som inte är ojämställda eller ’traditionella’” (Ibid. s. 47).
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Förskolans pedagoger och barns könsidentiteter
Inom forskningsfältet om fostran och demokrati i förskolan finns studier som
handlar om barns identitet och då företrädesvis om kön och genus. Andra
aspekter av identitet, exempelvis ålder, klass och etnicitet har också betydelse
för vilka positioner barnet kan inta, men detta uppmärksammas inte i samma
omfattning i forskningen.
Stereotypa förställningar formar uttryck för fostran
Studier visar att betydelsen av kön skapas i förskolan genom att pedagogerna
uttrycker olika könsstereotypa förväntningar på barnen. Det framkommer att
pedagogerna kategoriserar vissa handlingar som ”flickiga” eller ”pojkiga”
(Hellman, 2010; Karlsson, 2009; Markström, 2005; Månsson, 2000; Månsson,
2010). Eidevald, (2011), Odenbring (2010), Månsson (2000) och Karlsson
(2009) beskriver hur dessa förväntningar på barnen utifrån kön uttrycks av
pedagogerna. Till exempel åskådliggör Eidevald (2009) i sin studie, att det
förekommer skilda förväntningar på pojkar och flickors mognadsnivå.
Flickorna uppfattas som mer mogna att förstå vad pedagogerna menar. Det
medför att flickor anses mogna att även ta konsekvenser av sitt uppförande.
Pojkarna däremot som inte har dessa höga förväntningar på sig behöver i sin
tur inte heller ansvara för konsekvenser av sina beteenden.
Det framkommer också, i Eidevalds (2009) studie, att pedagoger kräver av
flickorna att de skall lyssna och inte uppträda aggressivt samtidigt som
pojkarnas aggressivitet ses som naturlig och därmed också accepterad. När
pedagogerna ger tillsägelser till flickor kräver de ögonkontakt, något som inte
avkrävs pojkar i samma situation. Han ser också att pojkarna får lära sig att de
har möjligheten att bestämma över andra medan flickorna fostras till att vara
flexibla. Eidevald försöker förklara varför pedagoger accepterar pojkars
aggressivitet med att pedagoger kanske intar en underordnad feminin roll när
de fostrar pojkar och en mer maskulin roll när de fostrar flickorna till att lyda.
Effekter av könsmaktsordningen i pedagogers kategoriseringar av barn
återfinns också i forskning av Odenbring (2010). I den forskningen
framkommer också att dikotomiseringen mellan könen förstärks när
pedagoger kategoriserar barn utifrån stereotypa föreställningar om kön.
Gemensamt för kategoriseringarna är att de anspelar på normativa föreställningar om
kön som rör pojkars och flickors utseende eller agerande. För pojkars del yttrar det sig
genom att deras kroppar och fysiska styrka kommenteras. De könade kategoriseringar
som riktas till flickor anknyter till traditionella femininiteter i termer av utseende och
agerande (Odenbring, 2010, s. 170).
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Enligt Odenbring (2010) och Hellman (2010) är det inte bara vuxna som
kategoriserar utan även barnen är delaktiga i processen. Liknande resultat
framkommer i forskning av Eidevald (2009), där det visar sig att både barn och
vuxna deltar i konstruktionen av könsstereotypa positioner. Konstruktionen
sker alltså i samspel mellan vuxna, mellan barn och vuxna men också mellan
barn.
Markström (2005) som har studerat ”hur aktörerna via sociala praktiker i
några förskolor skapar institutionen samt formulerar och realiserar barndom”
(s. 17), förklarar att kön men även ålder är relevant i konstruktionen av
föreställningen om förskolebarnet. De barn som definieras som stora barn,
tenderar att vara de barn som också behärskar förskolans rutiner och normer
och därför inte behöver så mycket tillsyn och styrning. Till skillnad från små
barn, är stora barn de som utvecklats till förskolebarn och som använder
förskolan och förskolepersonalen på rätt sätt. Även Hellman (2008; 2010), som
har studerat hur kön konstrueras i förskolan, ser att när barn och pedagoger
kategoriserar handlingar som ”flickiga” eller ”pojkiga” medför det vissa möjliga
positioner och handlingar för barnen. Det innebär också att de som utmanar
normen betraktas som ”avvikare”. Hon synliggör också att normen är särskilt
snäv för pojkar och att om normer om ålder ges betydelse förstärks även
normer om kön. Beteckningarna ”stor flicka” och ”stor pojke” uppmanar
barnen att inta komplementära positioner. Samtidigt utgör dessa beskrivningar
motpoler till kategorin ”bebis”, ett begrepp som används för att korrigera barn
som utmanar normerna.
Stereotyper om kön kan också utmanas av barnen. I Markströms (2005)
forskning visar det sig att barn som upplevs trygga i gruppen ofta utmanar
könsnormerna. Även här spelar pedagogers agerande stor roll. Hellman (2010)
framhåller vikten av att pedagogerna ”vidgar ramarna för vilka handlingar som
skapar förståeliga subjekt i förskolan” (s. 223). Eidevald (2011) finner att
pedagogernas ”förväntningar möjliggör och omöjliggör olika positioner (sätt
att vara) för flickor och pojkar ” (s. 78) vilket kan påverka flickors och pojkars
könsidentitetsutveckling. Eidevald understryker att barn inte bör begränsas till
en fast könsposition utan de ska istället erbjudas flera möjliga positioner. Detta
är något som även Dolk (2011) lyfter fram.
Normer för identiteter som pedagoger och barn skapar tillsammans i förskolan
ska efterlevas. Om så inte sker är det barnen som definieras som avvikande och
riskerar att exkluderas ur den sociala gemenskapen. Olausson (2012), som
studerat mångfald i förskolan, beskriver i sin avhandling att även om barnen
försöker utmana normer för identiteter gör inte pedagogerna det. I vissa
situationer finner Olausson att pedagogerna snarare uppmuntrar att gränser
upprätthålls. Eidevald & Lenz Taguchi (2011), som studerat hur
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genuspedagoger framställer sitt jämställdhetsarbete, beskriver att de i
pedagogernas utsagor kan se att det vanliga är att barnen ska
könsneutraliseras. Intentioner om att barnen ska få möjlighet till att
könsöverskrida är också vanligt förekommande bland genuspedagogerna i
Eidevald och Lenz Taguchis studie. Eidevald och Lenz Taguchi ställer sig dock
frågande till vad det är som ska ”överskridas”. Är det de traditionella
stereotypa könsmönstren som gäller flickor och pojkar? Eidevald och Lenz
Taguchi menar att det är ovanligt att erbjuda barnen andra möjliga köns- eller
genusidentiteter. Risken som de ser med detta är att pojkar och flickor
uppfattas som ett kollektiv som ska göra samma saker. Individuella val blir
endast möjliga om barnen väljer lite ”otraditionellt”.
Det finns också forskning som visar att kön inte bara skapas genom handlingar
utan också i samspel med rumsligheter. Nordin-Hultman (2004) finner i en
observationsstudie att barnen skapar identiteter i olika rum och miljöer. Hon
förklarar att det finns olika rumsliga markörer som medverkar i skapandet av
kön. Markörerna styr också hur barn ska agera eller inte. ”Rummet säger något
om vem man är” (Ibid. s. 51). Nordin-Hultman menar även att ”[p]edagogiska
rum säger något om vad ett barn är och bör vara och därmed om hur de barn
som faktiskt är där skall uppfattas och bedömas” (s. 51). Rummet och miljön
styr således vad barnen uppfattas vara eller bli.
Enligt Nordin-Hultman (ibid.) underskattas också relationen mellan miljö och
barns välmående. Istället för att se till miljöns betydelse för varför barn kan
upplevas ha problem läggs problemet hos det enskilda barnet och barn
diagnostiseras i Sverige i allt större utsträckning. Detta ser även Lutz (2009)
när han problematiserar kategoriseringen av barn i behov av särskilt stöd. Han
ser tendenser till att pedagoger har en förmåga att se problem hos avvikande
barn som en individuell egenskap. Pedagogerna försöker finna förklaringar till
barnens svårigheter hos barnen istället för att fundera över miljöns betydelse.
Det blir barnet som ska anpassas till verksamheten istället för tvärtom.
Månsson (2010) har också diskuterat hur miljöns utformning kan uttrycka
föreställningar om kön. Hon anser att en nyckel för att låsa upp fasta
könskategorier skulle kunna vara om pedagogerna blev mer medvetna om
vilka könsmarkeringar som blir synliga beroende på hur förskolans olika rum
utformas och vilka material som används.
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Mitt bidrag
Vilken betydelse för barndomen som tillskrivs hemmet och förskolan och
relationen dem emellan förändras över tid och kan bero på många faktorer.
Halldén (2007) förklarar att för dagens barn är hemmet inte längre den enda
viktiga platsen för deras uppväxt och förskolan är mer än ett komplement till
hemmet. Förskolan har fått en allt starkare position i samhället där nästan alla
barn i Sverige tillbringar stora delar av sin tidiga barndom (Halldén, ibid.).
Men som ovanstående bakgrund och beskrivningen av det för föreliggande
studie relevanta forskningsfältet visar, är både uppdraget och genomförandet
komplext för pedagogerna. Uppdraget är relativt otydligt och erbjuder stort
tolkningsutrymme, vilket å ena sidan ger pedagoger stor frihet i arbetet, men å
andra sidan kan det också påverka pedagogernas möjligheter att arbeta utifrån
egna erfarenheter och värderingar. Detta betyder att det är av stor vikt att
studera hur detta komplexa och viktiga uppdrag, med avseende på hur barn
fostras, realiseras i förskolans verksamhet.
Forskningen som bedrivits inom området visar tydligt att pedagoger fostrar
med avsikten att överföra normer och värderingar till barnen med hjälp av
olika metoder/strategier i syfte att skapa framtida goda samhällsmedborgare.
Forskningen visar också att pedagogerna har en intention om att verksamheten
ska vara jämställd och att barnen ska få inflytande och vara delaktiga, något
som alltså inte är alldeles enkelt. Istället framställs i forskningen en bild av en
verksamhet där makten delvis är opersonlig och där barnens kön och ålder har
stor relevans för vilka normer och värderingar de förväntas införliva.
Förskolan som institution påverkas av förändringar i samhället. I dagens
samhälle värderas kunskaper högt, något som också fått återverkningar på
förskolans verksamhet. Förskolans formella uppgift att fostra har tonats ner
och fått ge plats åt undervisning och lärande. Mitt bidrag med föreliggande
avhandling är att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i förskolan ändå
fostrar barn i en tid när kunskaper och lärande står högt i kurs.
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3. Metodologiska överväganden
Man kan kanske fråga sig om en fisk verkligen kan upptäcka vatten? (Kullberg, 2004, s.
94).

Detta citat stötte jag på tidigt under min forskarutbildning och det har följt mig
under hela min doktorandtid. Vissa anser att det kan vara svårt att forska i
samma verksamhet som man tidigare har arbetat inom, vilket jag också kände
till en början. Det har medfört att vissa specifika val har gjorts, främst när det
gäller insamlingsmetoder.
I detta forskningsarbete tas inte ställning till om det är en kvalitativ eller
kvantitativ studie som genomförs. Enligt Åsberg (2001a) finns det inga
kvalitativa eller kvantitativa studier. Det enda som han menar kan vara av
kvalitativ eller kvantitativ art är det material som forskaren har som grund i
studien. Det kan ”speglas i numeriska (kvantitativa) eller icke-numeriska
(kvalitativa) data” (Ibid. s. 274).
I stället för att ta ställning till om studien har en kvalitativ eller kvantitativ
ansats väljs i detta kapitel att beskriva studiens utgångspunkter samt hur den
har genomförts. Beskrivningen är strukturerad utifrån Grixs (2002) fem
nyckelkomponenter: ontologi, epistemologi, metodologi, metod och källa.
Därefter redogörs även för de etiska överväganden som gjorts och slutligen
diskuteras tillförlitlighet och äkthet.

Ontologiska, epistemologiska och metodologiska ansatser
Forskningsstudier kan genomföras med flera vetenskapliga ansatser. Det är
något som i sin tur betyder att en studies nyckelkomponenter, som nämnts
ovan, tar sig olika uttryck. Komponenterna är beroende av varandra och utgår
alltid ifrån en gemensam ontologi (Grix, 2002), alltså en övergripande ordning
för förståelsen av vad som finns. Nedan kommer en presentation av
nyckelkomponenterna i min studie. Det inleds med en beskrivning av
avhandlingens ontologiska utgångspunkt.

Konstruktionism
När det gäller sociala fenomen finns det två övergripande sätt att förstå vad
som finns, men även sociala entiteters art eller natur (Bryman, 2014; Grix,
2002). Å ena sidan går det att förstå sociala fenomen/entiteter som oberoende
av sociala aktörer. De finns oavsett vad vi människor gör. Flickor, pojkar,
kvinnor eller män är biologiskt skapade och med det följer också hur de bör
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bete sig som exempelvis flicka eller pojke. Detta sätt att förstå vad som finns
kallas för objektivism. Å andra sidan går det att förstå fenomen/entiteter som
socialt konstruerade - konstruktionism. Med det menas att det är individerna
som konstruerar betydelser för exempelvis flickigt, pojkigt, kvinnligt eller
manligt.
Då jag tar mig an studieobjektet i detta forskningsarbete utgår jag ifrån en
konstruktionistisk ansats. Med detta menar jag att betydelsen av olika sociala
fenomen, till exempel fostran, demokrati, genus/kön och kategorier,
exempelvis flicka, pojke, barn och vuxen, är gemensamt konstruerade av oss
människor. Hur detta konstruerande går till och vilka konstruktioner som
skapas är kontextberoende. Det är inte så att en flicka konstrueras likadant i
mellersta Sverige som i Afrikas suburbana områden eller på Manhattan i New
York. Att vara flicka har olika betydelser beroende på varifrån man kommer
och var man bor och det kan också förändras över tid. Att vara flicka år 2015
innebär inte samma sak som det var att vara flicka år 1815 och kommer
troligen inte att vara det år 2215 heller. Meningen och betydelsen av sociala
fenomen och entiteter skapas inte bara av människor utan förändras också av
människor under olika tider (Bryman, 2014) sammankopplat med tid och rum.
Hur barn fostras och mot vad barnen fostras konstrueras i relation till vår
tidsanda. Därmed kan pedagogernas tillvägagångssätt i fostranssituationer
antas spegla hur de ser på barn men också vad som anses vara viktigt i vårt
samhälle. Detta får i sin tur betydelse för hur jag genomfört studien och nu
skriver min avhandling.

Hermeneutisk ansats
Den epistemologiska utgångspunkten utgår ifrån en hermeneutisk ansats som
innebär att en studie påbörjas relativt förutsättningslöst. Sedan försöker
forskaren tolka och förstå vad som sker allteftersom studien fortlöper. Det kan
göras med olika metoder men valet styrs utifrån vad syftet med studien är
(Ödman, 1994). I detta avsnitt kommer en beskrivning av hermeneutik
parallellt med en beskrivning av hur min forskningsprocess formats inom en
hermeneutisk ansats.

Den hermeneutiska forskningsprocessen
Ofta brukar den hermeneutiska forskningsprocessen beskrivas som en cirkel. I
det empiriska materialet eftersöks små delar av betydelser som tillsammans
kan fogas samman och bilda helheter (Alvesson & Sköldberg, 1994; Ödman,
1994). Fast enligt Ödman är användningen av cirkeln som metafor för att
beskriva det hermeneutiska arbetet inte särskilt lyckad. Ödman (ibid.) menar

38

att bilden av en cirkel kan upplevas som statisk där gränserna för vad
forskaren kan tolka är avgränsade. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att
forskaren inte går in helt förutsättningslöst i en studie. Forskaren har en
förförståelse som både är som ett inbyggt minne och en kompass som styr
riktningen för studien (Alvesson & Sköldberg, 1994; Ödman, 1994).
Även om tolkningsprocessen sedan pendlar mellan delarna och helheten
återgår forskaren aldrig fullt ut till utgångspunkten (Alvesson & Sköldberg,
1994; Ödman, 1994). På vägen erhålls, enligt Ödman, mer och mer kunskaper
vilket gör att samma fenomen, nästa gång det betraktas, förstås annorlunda och
därmed studeras på ett annat sätt, vilket i sin tur kan bidra till ytterligare
fördjupad eller annorlunda förståelse för det som studeras.

Figur 1 Egen beskrivning av en hermeneutisk forskningsprocess

Jag upplever att flödet i mitt sätt att genomföra studien, både praktiskt och
analytiskt, mest kan liknas vid en spiral. Under analysen av materialet har
tankearbetet pendlat mellan delar och helhet. Jag har då också upplevt att
förståelsen för det studerade objektet både förändrats och utökats allt eftersom
analysen har fortskridit.

Metodologi
Enligt Grix (2002) kan metodologi beskrivas som läran om vetenskapliga
metoder och på vilka grunder dessa har valts. De metodologiska valen är
grundade i de ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna och styr
vilka möjligheter och vilka begränsningar som behöver hanteras då valen av
vetenskapliga metoder görs.
Att redogöra för metodologin i en studie innebär inte enbart att beskriva, utan
även att göra ett försök att legitimera de metoder som valts (Åsberg, 2001b).
Enligt Åsberg finns det också, i metodologisk mening, några betydelsefulla val
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som forskare måste göra då studien designas. Det kan till exempel handla om
val av deduktivt, induktivt eller abduktivt tillvägagångssätt. Mitt val för studien
kommer att beskrivas nedan.
Ett induktivt och abduktivt tillvägagångssätt
Enligt Bryman (2014) och Alvesson och Sköldberg (1994) finns det tre olika
tillvägagångssätt att utföra en studie på; deduktivt, induktivt och abduktivt.
Med ett deduktivt tillvägagångssätt menar Bryman (2014) att forskaren utgår
ifrån olika teoretiska överväganden och ställer hypoteser som han/hon sedan
provar empiriskt. Detta tillvägagångssätt är enligt Alvesson och Sköldberg
(1994) mindre riskfyllt än ett renodlat induktivt, vilket istället innebär att
forskaren utgår från empiri för att generera teorier. De menar att det induktiva
sättet innebär ett ”riskfyllt språng från en samling enskildheter till en allmän
sanning” (s. 41).
Det går inte att dra en tydlig och strikt gräns mellan ett deduktivt och ett
induktivt tillvägagångssätt (Alvesson och Sköldberg, 1994; Bryman, 2014).
Forskaren med ett deduktivt tillvägagångssätt kan under sista steget i studien
kritiskt granska teorierna som använts. Detta leder till att det steget blir
induktivt. Även en induktiv studie kan ha inslag av deduktion. Forskaren kan få
behov av andras teorier (Bryman, 2014). Därför menar Alvesson och Sköldberg
(1994) att det vanligaste tillvägagångssättet i många studier är abduktivt.
I ett abduktivt tillvägagångssätt utgår forskaren, på samma sätt som i ett
induktivt, ifrån empirin men utesluter inte teoretiska föreställningar och
närmar sig därmed också ett deduktivt tillvägagångssätt. Under analysfasen i
en abduktiv studie kan forskaren både kombinera eller använda sig av andra
forskares studier i ett första skede, dock ”inte som mekanisk applicering på
enskilda fall utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger
förståelse” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 42).
Initialt när jag gjorde observationerna utgick jag ifrån ett induktivt
tillvägagångssätt. Det första resultatkapitlet, kapitel 5, redovisar resultatet av
en induktiv analys. Under den efterföljande analysen har tankearbetet pendlat
mellan empiri, andra forskares studier och teorier, vilket inneburit ett mer
abduktivt tillvägagångssätt. Detta har gjorts både för att öka förståelsen för den
bild som framträder i materialet, men också för att styrka iakttagelserna. Om
andra forskare kommit fram till liknande resultat i sina studier ökar validiteten.
Det har också medfört möjligheter att identifiera och diskutera skillnader
mellan denna avhandlings resultat och resultaten från andra studier.
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Det abduktiva tillvägagångssättet kan jämställas med en hermeneutisk ansats.
Mönstren som framkommit ur empirin har analyserats utifrån teorier och
diskuteras i relation till annan forskning. Detta har genererat både fördjupad
och annorlunda förståelse av det som framträder. Processen kan beskrivas som
att arbetet således har pendlat fram och tillbaka mellan empiri och teori
samtidigt som forskningsspiralen har utvecklats till en tydligare och tydligare
helhetsbild av det studerade fenomenet.

Metod
Studiens
huvudsakliga
insamlingsmetod
har
varit
observationer.
Observationerna har dokumenterats med hjälp av videoinspelningar utförda
vid fyra förskoleavdelningar. Till en början gjordes försök att genomföra
observationerna genom att videofilma med en surfplatta. Tillvägagångssättet
medförde att ljudkvalitén inte blev optimal och därför valdes ett annat medium
för dokumentation. Jag valde att dokumentera observationerna med en liten,
handhållen pocketkamera med inspelningsfunktion. Det var en kamera i en
storlek som barnen redan var vana vid. Det medförde att jag på ett enkelt sätt
kunde komma mycket nära informanterna och dessutom följa med dem när de
förflyttade sig i lokalen.
Det har varit en stor fördel med att videofilma eftersom materialet har funnits
kvar och jag har haft möjlighet att återkomma till det empiriska materialet.
Bjørndal (2005) menar att det går att studera om och om igen vilket kan
medföra att forskaren också kan upptäcka små detaljer som inte framkommer
vid direkt observation. En annan fördel är att det också hjälper observatören
att minnas olika situationer (Bryman, 2014).
Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det som visas i det inspelade
materialet inte är en sann kopia av verkligheten. Det är endast en
representation av ett ”begränsat och färgat urval av en pedagogisk situation”
(Bjørndal, 2005, s. 74). Det är också viktigt att tänka på att det endast är det
observerbara som kan observeras. Det går inte att se vad som försiggår inom
individerna: deras intentioner eller hur de motiverar sina val (Patton, 2002).
Jag kan därför inte tolka intentioner. Det jag däremot kan göra är att tolka och
problematisera dokumenterade handlingar i relation till olika teorier.
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Urval
I studien har flera urval gjorts vilket kommer att presenteras nedan.
Urval av observerade situationer
Formen för datainsamling medförde att jag behövde göra ett urval av vad som
var möjligt att observera och dokumentera av allt som skedde i förskolorna.
När det gäller situationer valde jag att filma många olika dagligen
återkommande situationer: ”fri lek”, påklädning, samling och utelek. Utelek var
enbart möjlig att dokumentera vid avdelningen Granen, vilken beskrivs
närmare nedan. Eftersom det också är viktigt att observationerna sker vid olika
tidpunkter och under olika dagar (Bryman, 2014) bestämde jag mig för att
närvara så mycket som möjligt under några intensiva perioder på förskolan,
vilket beskrivs i Tabell 1.
Tabell 1 Redogörelse för min närvaro i de studerade grupperna samt mängden insamlat
empiriskt material
Observationstiden

Grupp

Närvarande i
grupperna

Veckor

Dagar

Antal
filmsekvenser

Filmernas
omfång

Aspen

61,5 h

6

14

107

12 h & 39 min

Eken

41 h

5

10

84

9 h & 21 min

Björken

35 h

3

7

48

6 h & 12 min

Granen

47 h

4

8

65

9 h & 17 min

Totalt

184,5 h

18

39

304

37h & 29min

Ursprungsyftet med observationerna var att skapa empiriskt underlag för att
öka kunskapen om hur demokrati gestaltas i förskolans verksamhet. Därför
valde jag att försöka fånga situationer där barn interagerade med andra barn
eller pedagoger. Fokus var på situationer där barnen och/eller de vuxna
kommunicerade med varandra.
Vid avdelningarna Aspen och Eken (vilka presenteras nedan) utfördes
observationer under två olika perioder, både på hösten 2013 och våren 2014.
På avdelningarna Björken och Granen genomfördes istället enbart
observationer under en period. Detta berodde på att det vid båda
avdelningarna fanns barn som inte fick delta i studien. Det var svårt att undvika
dessa barn i observationerna och därför gjordes valet att enbart dokumentera
under en period vid dessa två avdelningar.
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Trots att jag hade mycket empiriskt material från de tre första grupperna, valde
jag ändå att även utföra observationer i den fjärde gruppen, Granen, eftersom
den gruppen fanns i en helt annan kontext och var väldigt olik de tre första. De
hade betydligt flera barn, hade barn med större åldersspridning, hade fler
pedagoger och låg på landsbygden. Mina val har således resulterat i olika
mängd data från respektive grupp (se Tabell 1 s. 42). Det innebär att Björken
och Granen är lite mindre representerade än Aspen och Eken i resultatet.
Som Tabell 1 (s. 42) visar filmande jag inte hela tiden då jag var närvarande på
förskolorna. En anledning till detta är jag inte filmade så mycket i början, innan
informanterna hade blivit vana vid min närvaro. En annan anledning är att jag
valde att inte dokumentera vissa situationer. På ena förskolan, där
avdelningarna Aspen, Eken och Björken fanns, filmade jag inte utelek eftersom
barn som inte fick delta i studien också befann sig ute samtidigt. Matsituationer
filmades vid dessa avdelningar, men eftersom ljud- och bildkvalité inte var de
bästa, har jag uteslutit även dem ur analyserna.
På den andra förskolan, där avdelningen Granen deltog, valde jag att inte heller
filma matsituationer då de som filmades på den första förskolan inte kunde
användas. Men eftersom denna avdelning, Granen, var ute mycket, i jämförelse
med de övriga avdelningarna, och jag inte ville styra deras verksamhet valde
jag att filma uteleken trots att detta inte gjordes på den första förskolan. Det
var enklare på Granen då det, i motsatt till Aspen, Eken och Björken, nästan
bara var de studerade barnen som fanns på utegården under
dokumentationstillfällena.
Urval av litteratur
När det gäller urvalet av tidigare forskning till forskningsöversikten valdes att
göra sökningar efter vetenskapliga artiklar, bokkapitel, böcker samt
avhandlingar i både DIVA och i Umeå universitetsbiblioteks databas. Sökorden
var förskola, förskolan, fostra och fostran. Detta resulterade i en mängd
litteratur vilket krävde ytterligare avgränsningar. Dessa gjordes genom att välja
ut forskning med direkt bäring på avhandlingens syfte. Det som valdes bort var
till exempel forskning om; skola, interaktion mellan barn, ämneskunskaper
samt specialpedagogik.
Urval av deltagare och tillträde till förskolorna
Urvalet av deltagarna i denna studie har skett genom två olika urvalskriterier.
Det första kan ses som ett bekvämlighetsurval (Cohen, Manion & Morrison,
2007). Detta syftar till att kommunen där respondenterna fanns redan var
förutbestämd innan jag startade projektet.
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Det andra urvalet var ett frivilligt urval. De som var intresserade att delta i
studien fick möjlighet att vara med i urvalet (Cohen et al., ibid,). Detta
genomfördes genom att ett brev (bilaga 3 och 4) skickades till olika förskolor
via förskolecheferna i den aktuella kommunen. De intresserade fick, via mail
eller brev, meddela om de var intresserade av att delta i studien.
Ursprungstanken var också ha ett stratifierat urval (Cohen et al., ibid.) där de
intresserade avdelningarna skulle delas upp i grupper med olika
ålderssammansättningar för att kunna göra jämförelse dem emellan; yngre
barn, äldre barn och en grupp med blandade åldrar, så kallad syskongrupp. I
dessa grupper skulle sedan lottas, en från varje grupp, för att slumpmässigt
välja ut informanter. Vid första utskicket kom fyra intresseanmälningar; tre
avdelningar med barn 3-5 år från en förskola i en stad och en avdelning med
barn 1-6 år från en annan förskola placerad på landsbygd. Då det fanns en
variation mellan avdelningarna gjordes valet att dessa fyra avdelningar fick
delta i studien.
För att försöka skapa förtroende och underlätta möjligheterna att få tillträde
till deltagarna och deras miljö besöktes arbetslagen vid varje avdelning. Jag
informerade om hur observationerna skulle genomföras och pedagogerna fick
också möjlighet att ställa frågor. När observationerna sedan påbörjades fick
barnen information om vad som skulle ske. Jag berättade för barnen att jag ville
lära mig mer om vad de gjorde på förskolan. Därefter ställde vissa barn frågor
som jag besvarade så gott jag kunde. Barnen kunde även vid andra tillfällen
fråga vad jag gjorde och jag besvarade dem vid varje tillfälle.

Beskrivning av deltagarna och förskolorna
Insamlingen av det empiriska materialet utfördes under hösten 2013 och våren
2014 på två förskolor (i tre grupper på ena förskolan och i en grupp på den
andra). Den ena förskolan låg i en stad medan den andra låg på landsbygd.
Nedan kommer en närmare presentation av avdelningarna som deltog i
studien. Sedan presenteras hur det empiriska materialet har analyserats.
I avhandlingen är alla namn, både vad gäller grupperna, barnen och
pedagogerna, fingerade. De tre avdelningarna från samma förskola benämns i
denna avhandling med namn på olika lövträd; Aspen, Eken och Björken. Den
andra avdelningen som var placerad på en annan förskola har getts namn efter
ett barrträd; Granen.
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Fyra avdelningar på två förskolor
Avdelningarna Aspen, Eken och Björken hör till en förskola som ligger i en
medelstor stad. Vid alla tre avdelningarna finns barn i åldern 3-5 år.
Avdelningarna Eken och Björken ligger vägg i vägg med varandra medan
avdelningen Aspen ligger en våning ner. I jämförelse med den fjärde
avdelningen, Granen, som hör till den andra förskolan i studien, har dessa tre
avdelningar tillgång till små rum.
Avdelningarna Aspen, Eken och Björken delar matsal. De äter mat på olika tider
tillsammans med tre andra avdelningar, som inte ingår i studien. Det finns
också en utegård som delas med andra förskolegrupper. Antalet barn vid varje
avdelning varierar (Se Tabell 2 s. 46). Det förekommer också variation mellan
avdelningarna när det gäller antalet pedagoger och hur mycket varje pedagog
arbetar. En av dem arbetar 25 % och de andra mellan 50-100 %. Därför är
pedagogerna olika mycket representerade i resultatbeskrivningen. I Tabell 2 (s.
46) står det att det är sammanlagt 11 stycken pedagoger som arbetar på Aspen,
Eken och Björken. En av pedagogerna arbetar dock under hösten på
avdelningen Björken och under våren har hon sedan sin tjänst både på Aspen
och Eken. Därför blir det sammanlagda antalet i själva verket 9 stycken.
Alla pedagogerna har arbetat under ett flertal år i förskolan eller i
fritidsverksamhet men de har inte arbetat tillsammans på de avdelningar som
de är placerade vid under tiden jag utförde studien.
Den sista avdelningen, Granen, är belägen på landsbygden och här är barnen
mellan 1-6 år. I jämförelse med de övriga avdelningarna Aspen, Eken och
Björken, har Granen, som sagt, stora rum och måltiderna intas inte utanför
avdelningens lokaler. Pedagogerna som arbetar vid avdelningen Granen har
arbetat olika länge i förskolan. En av pedagogerna är nyanställd, en är vikarie
utan utbildning och de andra har arbetat under flera år. Även bland Granens
pedagoger varierar anställningsgraden mellan 50-100 % vilket medför att de
förekommer olika mycket i det empiriska materialet. Det är sex pedagoger som
är anställda vid avdelningen Granen, men av dem var en sjukskriven och ersatt
av vikarie under större delen av observationerna. Därför har det angetts sju
pedagognamn i bilaga 6 under avdelningen Granen trots att det bara är sex som
arbetade.
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Tabell 2 Fördelning av deltagare i grupperna
Grupp

Totalt per
avdelning

Antal barn
som deltar

Flickor

Pojkar

Pedagoger

Pedagogiskt
utbildade

Aspen

18

17

9

8

4

3

Eken

14

14

5

9

4

4

Björken

18

16

8

8

3

3

Granen

33

26

13

13

6

4

Totalt

83

73

34

38

17

14

Ovan i Tabell 2 redovisas alla barn som var inskrivna på avdelningarna i den
första kolumnen. I den andra kolumnen anges de som hade samtycke till att
delta i studien. I kolumnen med flickor och pojkar anges enbart de som hade
samtycke till att delta i studien. I kolumnen pedagoger presenteras det totala
antalet personal som arbetar i gruppen. I kolumnen med pedagogiskt utbildade
finns personal som är antigen förskollärare eller lärare.
Jag anser att det är viktigt att redogöra för antalet inskrivna barn vid respektive
avdelning eftersom detta kan ha betydelse för resultaten. Det kan till exempel
ha betydelse om avdelningar har 14 eller 26 barn. Det kan också ha betydelse
för förståelsen av resultaten om läsaren vet att det vid avdelningen Granen
fanns sju barn vars vårdnadshavare inte tillät barnen att delta i studien.
Barnen deltog olika mycket i förskoleverksamheten vilket har bidragit till att
flera barn inte finns lika frekvent representerade i det empiriska materialet
som andra. På avdelningen Granen valdes att fokusera mest på barnen som var
mellan 2-5 år. Bland de äldre barnen, 6-åringarna, fanns det flera som inte hade
samtycke av vårdnadshavarna att delta i studien vilket också gällde de minsta
barnen.

Min roll som forskare
Innan studien påbörjades trodde jag att min närvaro skulle påverka barn och
pedagoger och att detta skulle inverka på möjligheten att dokumentera.
Bryman (2014) menar att det är av stor vikt att skapa strategier för
observationen, för att i möjligaste mån försöka undvika att människor ständigt
känner sig observerade. Det var svårt att i förväg bestämma vilka strategier
som skulle användas. I Dolks (2013) avhandling redogör hon för sin upplevelse
av detta. Hon hade initialt en tanke om att hålla låg profil när hon var på
förskolan men kände ganska snart att det var svårt. Hon lämnade den tanken
för att istället träda in i en roll som var mer synlig, där hon interagerade med
barnen.
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Min upplevelse blev något annat. Jag kände ganska snart att jag inte fick bli för
synlig. Jag upplevde att pedagogerna blev lite kluvna över min roll och att jag
ibland kunde uppleva att de räknade mig som en extra pedagog. Naturligtvis
var jag delaktig, men delaktigheten bestod i att jag fanns med i verksamheten
utan att initiera något samspel med barnen eller pedagogerna. Jag svarade
alltså på tilltal men inledde inte någon konversation. Oftast var det barnen eller
de vuxna som fick ta initiativet till detta. Till exempel pratade jag med
pedagogerna när de vände sig till mig, och jag spelade spel eller läste böcker
när barnen eller pedagogerna frågade mig. De tillfällen då jag valde att initiera
samspel var då barnen rent fysiskt gjorde illa varandra och ingen annan
pedagog var i närheten. Bryman (2014) anser att det finns situationer där det
är oundvikligt att forskaren blir delaktig och måste agera aktivt, vilket jag också
kände i de situationerna.
För mig, med mångårig erfarenhet av förskolläraryrket, kändes
observatörsrollen till en början lite konstig. Framför allt när jag såg att
pedagogerna ibland upplevde att de vid vissa tillfällen var för få. Jag fick då
verkligen stålsätta mig för att inte växla över till att vara förskollärare och
hjälpa till i verksamheten.
Efter en tids observationer blev observatörsrollen bekvämare och deltagarna
blev också mer avslappnade. Jag upptäckte också att det underlättades av att
jag hittade metoder för hur jag skulle dokumentera situationerna. Jag höll
kameran i handen riktad mot de situationer jag filmade, medan jag själv hade
mitt fokus på annat håll. Jag kunde alltså stå med kameran riktad mot några
barn samtidigt som jag själv tittade på andra barn på andra sidan lokalen. Jag
upplevde detta som en optimal metod för mig eftersom det då var möjligt att
observera flera situationer samtidigt och både pedagoger och barn var mer
avslappande.
Det fanns situationer där barnen ibland agerade på ett sätt när ingen vuxen var
i närheten. Barnen ändrade agerande när vuxna kom i närheten för att sedan
ändra tillbaka när de gick därifrån, trots att jag hela tiden fanns i deras närhet.
Om detta berodde på att de blev vana vid att jag var där eller om det var
metoden som möjliggjorde sådana dokumentationer - eller om det var en
kombination av detta - vet jag inte, men min upplevelse var att barnen inte
brydde sig så mycket om att jag filmade dem utan agerade som de kanske
skulle ha gjort ändå. Jag upplevde däremot att de vuxna ibland undvek
kameran, vilket är ett normalt beteende enligt Patton (2002).
Även om jag inte var direkt delaktig i verksamheten, var jag ändå delaktig. Min
närvaro i lokalen kan ha påverkat hur både barn och vuxna agerade. Det är
viktigt att medvetet reflektera över sin egen situering, menar Lykke (2009) och
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förklarar vikten av att förstå att forskaren finns mitt bland det som studeras.
Forskaren är involverad, delaktig och medansvarig i både studien och analysen
av den. Resultatet som forskaren kommer fram till är bara ett sätt av många
tänkbara och är alltså alltid subjektivt vinklad. Forskaren är alltid en del av
forskningen (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Jag var alltså situerad i det
som studerades genom att jag rent fysiskt var närvarande vid avdelningarna.
Genom min tidigare yrkesroll var jag också situerad i det som studerades. Jag
var också den som till exempel gjorde ett urval av vilka situationer som skulle
dokumenteras, vilket beskrivits ovan och jag har också valt hur jag har
analyserat det empiriska materialet. Därför är det viktigt att studiens
genomförande är transparent med utförliga beskrivningar av tillvägagångssätt
vid insamlingen av det empiriska materialet. Det är också viktigt att beskriva
hur empirin har analyserats vilket jag gör nedan. Men först en beskrivning av
hur jag har använt loggboksanteckningar.

Loggboksanteckningar
Eftersom mina videoobservationer representerar en begränsad bild av
verkligheten som i sin tur ligger till grund för konstruktioner av förståelse
(Bjørndal, 2005; Hammersley & Atkinson, 2007), blir det särskilt viktigt med
reflektion över min forskningsprocess. Varför väljer jag att filma just denna
situation? Hur och varför väljer jag att göra det på just detta sätt? Det är också
viktigt att reflektera över vilka val jag gjorde när jag dokumenterade. Patton
(2002) skriver att vid insamling av ett empiriskt material är det lika viktigt att
observera och reflektera över sig själv som att observera och reflektera över
andra. Därför valde jag att föra loggbok under mina observationsperioder.
Jag beskrev ibland vad som hände, vilket kan liknas vid fältanteckningar. Men
till största del använde jag loggboken till att reflektera över mig själv och mina
val. Jag upplevde det svårt att föra fältanteckningar. Vad skulle skrivas, hur
skulle det skrivas och varför? Jag var väldigt osäker på i vilka stunder jag
antecknade som forskare och i vilka som förskollärare. Denna osäkerhet kände
jag nästan aldrig när jag filmade. Då var jag hela tiden medveten om att
filmerna skulle finnas kvar för analys utifrån olika teorier och perspektiv.
Eftersom jag upplevde att det var svårt att föra fältanteckningar valde jag att
fokusera på att genomföra videoobservationerna. I loggboken reflekterade jag
endast över mina egna känslor samt olika val och frågor som uppkom under
tiden. Därför är inte loggboken en del av studieobjektet, dvs. pedagogernas
vägledande yttranden. Det innebär att dessa anteckningar inte presenteras i
resultatet.
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Bearbetning av det empiriska materialet
Jag har transkriberat de situationer i det empiriska materialet där vuxna och
barn interagerar vilket resulterade i en text som omfattar 381 A4-sidor.
Därefter har jag identifierat och sorterat ut alla situationer som indikerar att
pedagogerna försöker förändra barnens agerande på något sätt eller där de
uppmuntrar dem att fortsätta. Situationerna har därefter sorterats och
tematiserats med hjälp av olika tankekartor (se exempelvis Figur 3 s. 71) och
bilaga 5), vilket medförde att mönstren för hur pedagogerna fostrade barnen
systematiserades och visualiserades.
Analysmetod
Analysen av det empiriska materialet har genomförts med hjälp av metoden
tematisk analys. Denna metod används ofta, enligt Boyatzis (1998) och Bryman
(2014), utan närmare förklaring men eftersom jag vill vara så transparent som
möjligt följer nu en redogörelse för mitt analytiska tillvägagångssätt.
Tematisk analys är en metod som är vanlig i kvalitativa studier vare sig
forskaren har en deduktiv eller induktiv ansats och metoden är även
oberoende av forskarens ontologiska eller epistemologiska utgångspunkt
(Boyatzis, 1998). Enkelt beskrivet handlar metoden om att i det empiriska
materialet söka mönster som inte är uppenbara för alla (ibid.).
Analyserna i denna avhandling har genomförts både induktivt och abduktivt.
Initialt analyserades det empiriska materialitet induktivt utifrån tematisk
analys i olika tankekartor. De tankekartor där mönstren var tydligast
kvantifierades sedan och sammanställdes i olika teman samt subteman (dessa
presenteras i kapitel 5 där det även görs en beskrivning av hur de har
genererats). Som forskare kan det variera vad man menar med tema (Boyatzis,
1998; Bryman, 2014). Tema i denna avhandling avser en sammanställning av
olika betydelsebärande enheter, som jag sedan har kategoriserat.
Efter den induktiva, tematiska analysen övergick analysen till en abduktiv
analys (presenteras i kapitel 6 och 7). Där analyseras de induktivt genererade
temana och deras innehåll med olika teoretiska analysverktyg. Jag har letat
teoretiska analysverktyg som ger ökad förståelse för det som den induktiva
analysen visade. I detta sökande har jag även stött på andra analysverktyg som
gav fördjupad förståelse för sådant jag inte tänkte på under den induktiva
analysen. Således har analysen skett både induktivt utifrån empirin och
abduktivt utifrån en växelverkan mellan empirin och olika analysverktyg.
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Etiskt förhållningssätt
Ingen som deltar i en studie ska behöva känna sig kränkt eller ta skada.
(Vetenskapsrådet, 2011). Trots att det inte finns någon uppenbar fysisk
och/eller psykisk risk för informanterna i denna studie och den inte berör
känsliga personuppgifter gjordes ändå en etikprövning. Etikprövningsnämnden
ansåg att projektet inte omfattades av etikprövningslagen och ansåg inte heller
att det fanns någon etisk risk med projektet.
Innan dokumentationerna påbörjades lämnade jag, via pedagogerna, ut
samtyckesblanketter med ett medföljande brev till barnens vårdnadshavare
(bilaga 3). Utifrån etikprövningsnämndens rekommendationer fick också
pedagogerna fylla i en samtyckesblankett (bilaga 4). De flesta blanketter
samlades in innan studien påbörjades. De barn vars vårdnadshavare inte hade
lämnat in samtycke inkluderades inte i studien. Jag var också receptiv för
barnens agerande under studien och när de muntligt uttryckte eller visade med
kroppsspråket eller på något annat sätt lät mig veta att de inte ville bli filmade,
stängde jag av kameran eller riktade den mot andra barn.
I breven och samtyckesblanketten fick både vårdnadshavare och personal
redogörelser för studiens syfte, hur den skulle gå till, hur det empiriska
materialet skulle behandlas och förvaras samt att de när som helst kunde
avbryta medverkan utan att ange orsak. De fick också ta ställning till fem ja/nej
frågor (se bilaga 3 och 4) vilka berörde samtycke till att bli, eller att deras barn
skulle bli dokumenterade med kamera, dokumenterade med videokamera,
dokumenterade med ljudupptagning och om de fick bli/ville bli intervjuade
samt om de medgav samtycke till att personuppgifterna behandlades enligt
personuppgiftslagen inom ramen för forskningsprojektet.
Under studien framkom det vissa etiska dilemman vilka jag har behövt beakta,
framför allt när det gäller videoobservationerna. Vad gäller videofilmning kan
det, enligt Bryman (2014), vara en ganska utelämnande insamlingsmetod
eftersom den är mer direkt och närgången än många andra metoder. Det är
också viktigt att respektera de inblandande (Bjørndal, 2005).
Det har, under studien, varit svårt att veta var gränsen ska dras mellan att å ena
sidan samla empiriskt material och å andra sidan vara ansvarsfull vuxen. Var
denna gräns skulle dras diskuterades ingående med handledarna och valet som
gjordes var att när barnen rent fysiskt gjorde illa varandra togs rollen som
ansvarsfull vuxen. I övrigt kändes det svårt att avbryta eftersom gränsen
mellan lek och allvar var svår att direkt avgöra där och då. Många situationer
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blev också inspelade på ett sådant sätt att jag inte kunde tolka vad som hände
förrän jag analyserade filmen efteråt.
Jag har avidentifierat det empiriska materialet både genom att den geografiska
placeringen inte omnämns och genom att ändra namn på både avdelningarna,
barnen och pedagogerna. Som beskrivits tidigare har jag valt namnen Aspen,
Eken och Björken för avdelningarna som var placerade på samma förskola och
Granen för den avdelningen som var på en annan förskola. När det gäller
pedagogernas namn har jag genomgående för alla fyra avdelningar valt namn
som börjar på P. För att få en variation mellan barnen som citeras och refereras
i denna avhandling har jag valt namn som börjar på de två första bokstäverna i
respektive avdelningsnamn. Till exempel när jag refererar eller citerar barn på
Aspen har barnen fått namn på A eller S medan barnen på exempelvis Granen
fått namn på G och R.
I en studie är det etiskt korrekt att citera individer så exakt som möjligt. Skulle
forskaren dock återge människors tal rakt av finns det, enligt Bryman (2014),
risk att talet kan upplevas ganska oprecist och i det närmaste obegåvat. När
människor talar upprepar de sig ofta. Människor kan också uttrycka sig med
omedvetna verbala tics, som till exempel liksom, öh, va. För att undgå detta i
text som återger vad människor talar om menar Bryman att informanters tal i
viss utsträckning kan behöva en del redigeringar utan att innebörden
förändras. När jag citerar barn eller vuxna har jag förtydligat detta genom att
kursivera texten och återge så exakt det går. Jag har också valt att delvis
redigera deras uttalanden. Detta har gjorts genom att verbala tics tagits bort
och ibland har även ordföljden korrigerats. Då det är uttalanden från små barn
(2-6 år) som återges, har jag också ibland förtydligat deras språk för att läsaren
ska förstå vad de menar. Trots att viss redigering av informanternas uttalanden
har skett har jag varit noga med att inte ändra innebörden.
Filmatiserade observationer kan ibland medföra att vissa uttalanden får sin
förklaring genom att informanten agerar på ett visst sätt, exempelvis genom att
en pedagog pekar på ett barn och utelämnar vissa ord. Vid dessa tillfällen har
jag i transkriberingen markerat detta genom att använda hakparenteser
[ordet]. Har jag utelämnat vissa ord har jag markerat det med […] och har jag
utelämnat flera ord har jag markerat det med [---].
Vid några tillfällen beskriver jag att barn i vissa situationer kan uppfattas som
till exempel lugna, tysta och försynta eller som motståndare. Jag har inte för
avsikt att bestämma att de i grunden är så. Det som beskrivs är mina tolkningar
av vad jag upplever att dessa barn uttrycker i olika situationer i mina filmer.
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Utifrån hur det empiriska materialet har behandlats, dvs. avidentifierats och
behandlats konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen, och då filmerna är
förvarade enligt datainspektionens rekommendationer, anser jag, precis som
etikprövningsnämnden, att studien inte utgör någon etisk risk för
informanterna.

Tillförlitlighet och äkthet
I en avhandling är det vanligt att redogöra för validitet, som betyder att
forskaren studerar det den avsett att studera, och reliabilitet, som avser hur
tillförlitlig mätningen är (Bryman, 2014). I detta avhandlingsprojekt som
inleddes induktivt, kan konstateras att jag inte studerat vad jag från början
hade avsett. Jag kommer inte heller att redogöra för reliabilitet, vilket ofta
kopplas samman med mätningar. Enligt Bryman finns det andra alternativa
begrepp som kan passa bättre i en sådan studie som jag har utfört;
tillförlitlighet och äkthet.
För att uppnå tillförlitlighet anser Bryman (2014) att forskaren måste vara
trovärdig. Detta uppnås genom att fylligt beskriva den sociala verkligheten som
studeras. Forskaren måste också kunna vara pålitlig genom att redogöra för
forskningsprocessens alla faser, dvs. problemformulering, urval, data och hur
analysen gått till, samt inte låta personliga värderingar påverka
forskningsprocessen.
För att uppnå hög tillförlitlighet har jag försökt vara mycket transparent och
redogjort grundligt för hur jag har gått till väga under hela
forskningsprocessen. Jag har under projektets gång ingående diskuterat mina
val och resultat med mina handledare. Vi har också tillsammans reflekterat
över mina bias för att de inte ska styra forskningsprocessen. Förförståelsen har
istället varit en utgångspunkt som, i enlighet med en hermeneutisk ansats,
utvecklats under projektets gång.
När det gäller äkthet handlar det, enligt Bryman (2014), istället om att
resultaten återger en rättvis bild av informanternas olika åsikter och
uppfattningar. Intentionen med denna avhandling är att öka förståelsen för hur
fostran gestaltas i förskolans verksamhet. I studien har vägledande, verbala
yttranden, i situationer som präglas av fostran, dokumenterats och analyserats.
Bilden som framträtt ur analysen har granskats kritiskt och problematiserats.
Eftersom det är just verbala yttranden som utgör studieobjektet, kan jag inte
hävda att studien kan säga något om pedagogernas eventuella bakomliggande
avsikter i situationerna. För att ändå öka äktheten har jag främst i kapitel 5, där
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den induktiva analysen presenterats, använt många citat för att öka förståelsen
för hur jag har tolkat analyserna.
Med en hermeneutisk ansats i studien har avsikten inte varit att bidra med
generaliserbara resultat. Syftet har snarare varit, som Alveson och Sköldberg
(1994) förklarar, att synliggöra sådant som vid första anblicken inte är
uppenbart. Ansatsen betyder också att studiens resultat inte kan förstås som
eviga eller slutgiltiga. De gäller inte under alla tider eller i alla sammanhang.
Nya tider medför nya frågeställningar och ny eller annorlunda förståelse
(Alvesson & Sköldberg, 1994).
Förhoppningsvis kan jag bidra med att fördjupa eller förändra förståelsen för
hur fostran gestaltas i förskolan genom att analysera det empiriska materialet
utifrån maktteorier samt andra analysbegrepp vilka beskrivs i nästa kapitel.
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4. Teoretiska perspektiv
För att fördjupa och nyansera förståelsen för hur fostran gestaltas i de
observerade situationerna användes flera teorier. Valet av teorier motiverades
av bilden som emanerade ur den induktiva tematiska analysen. Teorierna
valdes också med tanke på att pedagogerna har uppdraget att fostra barn
utifrån gemensamma normer och värderingar.
De observerade situationerna var tydligt präglade av vägledande relationer och
interaktioner mellan pedagoger och barn. Enligt Foucault (2003) omfattar alla
relationer maktutövning och han förklarar att makt verkar i och genom
interaktionen mellan människor. Därför valdes makt som ett övergripande
perspektiv. Med maktperspektivet följer också teorier om disciplinering,
normalisering, panoptikon och sanningsregimer. För att ytterligare nyansera
förståelsen för de observerade situationerna valdes teorier om asymmetrisk
relation, monologisk och dialogisk kommunikation, undervisande och dialogisk
ton samt begränsad och utökad språkförståelse.

Relationer och makt
Det övergripande perspektivet i denna avhandling utgår från flera av Michel
Foucaults (1926-1984) begrepp; makt, disciplinering, normalisering och
sanningsregimer. Foucault har under 1900-talet haft ett stort inflytande över
den västerländska tanketraditionen (Nilsson, 2008). Men trots att det är
brukligt att sätta en akademisk etikett på forskaren som citeras eller refereras,
till exempel filosofen … eller sociologen …, är det näst intill omöjligt när det
gäller Foucault. Många har tvistat om huruvida han är filosof, historiker eller
sociolog eftersom hans verk ”inte låter sig enkelt inordnas i någon akademisk
disciplin” (Ibid. s. 12). Trots detta har Foucault främst berikat det
samhällsvetenskapliga området och humaniora med många teoretiska
ansatser, begrepp och innovationer.
Foucaults inflytande har idag trängt så djupt in i vetenskapen och kulturdebatten att
många av hans tankegångar - om t.ex. makt, diskurs, disciplin, och sexualitet - har blivit
en del i den akademiska och kulturella diskussionen på ett sätt som gör att vi inte längre
har klart för oss varifrån de kommer (Nilsson, 2008, s. 9).

Det har diskuterats om och hur forskare kan använda Foucaults tankar och
idéer som en teori (Nilsson, 2008). Nilsson menar att Foucault inte var någon
teoretiker i konventionell mening, om med det avses ”en tänkare som syftade
till att formulera och utveckla övergripande förståelseramar eller
tolkningsmodeller” (s. 14). Foucault erbjuder således inte en teori med tydliga
instruktioner. Däremot, skriver Foucault (1983), går det inte att utföra ett
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analytiskt arbete utan konceptuella verktyg. Foucault erbjuder alltså en
verktygslåda av begrepp där forskaren fritt kan låna.
”I en sådan foucaultsk verktygslåda finns såväl kraftiga bultsaxar för att klippa
av några av de bojor som omger oss, små skiftnycklar och skruvmejslar att
skruva och lirka med i vår egen motsträviga vardag, som isoleringstejp och lim
att lappa ihop några av de sprickor och ojämnheter som vår tillvaro är full av”
(Nilsson, 2008, s. 14). Användningen av Foucaults verktygslåda i denna
avhandling överensstämmer inte helt med Nilssons beskrivning. Istället för att
”lappa ihop sprickor och ojämnheter” används begreppen för att öka
förståelsen för vad som konstrueras i det observerbara.
Foucaults teorier om makt och kontroll används inte i denna avhandling som
en konventionell förståelsemodell. Foucaults tankar och idéer om makt
används för att fördjupa förståelsen för studieobjektet. Begrepp ur hans
verktygslåda är alltså valda för att göra pedagogernas handlande i situationer
som präglas av fostran begripliga. Det är däremot omöjligt att veta om
pedagogerna själva är medvetna om i vilken utsträckning, hur och i vilken
riktning barnen vägleds i situationerna. Utifrån Foucaults teori om makt kan
barn och pedagoger förstås som fångade i ett maktnätverk där deras
handlingar både är en effekt av makt samt skapar makt. Att konceptualisera på
detta sätt kräver, enligt Foucault (1983), att forskaren regelbundet granskar
sitt eget arbete kritiskt. Detta har skett under handledningstillfällena.

Maktens mikrofysik
Foucaults tankar om makt skiljer sig från många andras (Börjesson & Rehn,
2009). Foucault (1983) ansåg att det inte fanns några koncept för att göra
maktrelationer begripliga och därför erbjuder han en utökad definition av
begreppet. Enligt Foucault (2003) är makt inte en egenskap, en egendom eller
något som individer förfogar över eller har erövrat. Han menar att det inte bara
är vissa som utövar makt över andra. Det handlar heller inte om något som
individerna ”lägger beslag på” (Ibid. s. 32). Istället menar Foucault (2003) att
man i makten kan urskilja ett nät ”av ständigt spända, ständigt aktiva
relationer” (s. 32).
Man måste kort sagt inse att denna makt är något man utövar snarare än besitter, att den
inte är ett av den härskande klassen erövrat eller bevarat ”privilegium”, utan den
samfällda verkan av dess strategiska positioner – en verkan som kommer till synes i de
underlydandes ställning och som denna ibland bidrar att förlänga (Foucault, 2003, s. 32).

Makten är inget universellt eller naturligt, menar Foucault vidare (1983), utan
existerar endast när den används. Makten visar sig när människor är överens
om något. Den uppstår alltså ur konsensus, men det är inte nödvändigtvis
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människorna som är överens om något som har skapat denna konsensus.
Maktrelationers verkningsmekanismer agerar inte ”directly and immediately
on others” (Foucault, 1983, s. 220). Istället menar Foucault att makten agerar
genom människors handlingar; ”an action upon an action” (s. 220). Det handlar
om att individer agerar utifrån andra människors agerande både här och nu, i
historien och hur de skulle kunna tänkas agera i framtiden.
In effect, what defines a relationship of power is that it is a mode of action that does not
act directly and immediately on others. Instead, it acts upon their actions: an action upon
an action, on possible or actual future or present actions (Foucault 1982/2002, s 340).

Det handlar alltså inte om att vissa individer har makt över andra, utan alla
individer är fångade i ett maktnätverk ”där till exempel en domares makt över
en åtalad mer är frågan om en effekt av maktnätverket än något hos domaren
själv” (Börjesson & Rehn, 2009, s. 45). Det går inte att undgå makten, menar
Foucault (1982/2002). Den verkar bara över ”fria” individer som har
valmöjligheter.
Power is exercised only over free subjects, and only insofar as they are “free.” By this we
mean individual or collective subjects who are faced with a field of possibilities in which
several kinds of conduct, several ways of reacting and modes of behavior are available.
Where the determining factors are exhaustive, there is no relationship of power: slavery
is not a power relationship when a man is in chains, only when he has some possible
mobility, even a chance of escape (Foucault, 1982/2002, s. 342).

Att framställa makt som något negativt är också emot Foucaults (2003)
intentioner. Han menar att makt är produktiv.
Man måste sluta att alltid beskriva maktens verkningar med negativa termer, att säga att
den ’utesluter’, ’utövar repression’, ’hämmar’, ’censurerar’, ’abstraherar’, ’maskerar’ och
’döljer’. I verkligheten är makten produktiv: den producerar en verklighet, den
producerar ämnesområden och sanningsritualer (Foucault, 2003, s. 195).

Makten formar således hur individer ser på världen samtidigt som den också
utesluter andra synsätt. Makten formar, men det är av vikt att studera vad den
formar till.
”How”, not in the sense of ”How does it manifest itself?” but ”By what means is it exercised?”
and ”What happens when individuals exert (as they say) power over others?” (Foucault,
1983, s. 217).

Det betyder att maktbegreppet som används för att fördjupa förståelsen av
studiens resultat inte belyser den makt som vuxna har över barn - bara för att
de är vuxna. Foucaults teori om makt utgör istället ett verktyg för att förstå
relationen mellan pedagog och barn som något mer än hierarkiskt ordnad.
Makten verkar i deras relation. När den verkar genom pedagogen kan detta få
konsekvenser för hur barn kan fungera i en social gemenskap och vilket
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utrymme barn får i förskolan. Makt konstrueras och reproduceras alltså av
både pedagoger och barn. Analysen är dock avgränsad till att endast omfatta
pedagogerna i de observerade situationerna.

Disciplinering
Foucault (2003) skiljer mellan makt som har legitimitet i olika lagar och
disciplinens makt. Disciplinen handlar om att organisera mänsklig ordning.
Med andra ord, för att använda Foucaults uttryck, att ”dressera” någon, att
inpränta vanor för att individerna ska bli mer effektiva. Således förstås
människors kroppar, som både är föremålet och verktyget, som del av ett
maktmaskineri där det är disciplinen som frambringar ”undergivna och övade,
’fogliga’ kroppar” (Ibid. s. 140).
Disciplinen frambringar sålunda kroppar som är undergivna och övade,
’fogliga’ kroppar. Disciplinen ökar kroppens krafter, det vill säga dess nytta, i
ekonomisk bemärkelse, samtidigt som den minskar dem ur politisk synpunkt,
genom att tvinga dem att lyda. ”Kort sagt, den lösgör makten från kroppen: å
ena sidan utbildar den en ’skicklighet’, en ’förmåga’ som den anstränger sig att
öka, å andra sidan styr den energi och den kraft som därmed skulle kunna
utvinnas i motsatt riktning, för att skapa ett strikt underkastelseförhållande”
(Foucault, 2003, s. 140).
Disciplinen, enligt Foucault (2003) verkar genom själen4 på kroppen. Foucault
menar med sin berömda formulering ”själen är kroppens fängelse” (ibid. s. 35)
att disciplineringen av kroppen går via själen. Genom att disciplinera psyket,
subjektiviteten, personligheten och medvetandet disciplineras även kroppen.
Att disciplinera kroppen innebär således, enligt Foucault (2003), att olika
metoder används för att få kroppen foglig och nyttig. Foucault skriver:
Disciplinens historiska ögonblick är det ögonblick då en konst att hantera
människokroppen uppstår, som inte bara syftar till att öka måttet av dess färdigheter
eller ens måttet av dess underkastelse, utan till att skapa ett förhållande som på en och
samma gång gör kroppen lydigare ju nyttigare den är – och tvärtom. (Foucault, 2003, s.
139-140)

Att disciplinera kroppen är inte något som kan uppfattas vid en första anblick,
beskriver Foucault (2003). Det handlar alltid om minutiöst utformade tekniker;
små knep, subtila och skenbart oskyldiga mekanismer som både är tvingande
4 Foucault (2003) har en annan syn på själen än den traditionellt religiösa. Han menar att själen inte är en illusion
utan ”att den äger en verklighet” (s. 34). Han syftar till att själen ständigt produceras av makten som försöker
”dressera” den. Till skillnad från den religiösa synen; att själen ”är född i synd och värd att bestraffas” (s. 35)
hävdar Foucault att själen istället uppkommer genom bestraffning (disciplinering). Makten skapar ”vetande”
(sanningar) vilken disciplinerar kroppen via själen, det vill säga genom psyket, subjektiviteten, personligheten
och i medvetandet.
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men också åstadkommer att individerna bättre hushållar med tid och rörelse.
Detta sker genom och utförs av den så kallade ”övervakaren” som antingen
uppskattar och belönar beteenden eller bestraffar dem.
Det finns olika metoder som den disciplinära makten verkar genom (Foucault,
2003; Nilsson, 2008):5
• Rumslig uppdelning – olika rum delar upp individer i grupper,
exempelvis skolklasser och förskolegrupper. Men även själva
byggnaden är ett dresseringsverktyg. De flesta förskolor är
uppbyggda på sådant sätt att de underlättar övervakning
(Westberg, 2010).
•

Tidslig uppdelning – tiden regleras i olika tidsscheman. Förskolans
vardag är uppdelad i ett schema där framför allt mattider men även
till exempel pedagogernas planering av verksamheten styr
rutinerna.

•

Kodad verksamhet 6– verksamheterna skapar egna koder där ord
inte behöver förklaras och även kan ses som överflödiga. Orden
städning eller stopp är några exempel. Det är ord som alla bör veta
vad det betyder och vad som förväntas av dem när de yttras.

•

Taktik – individer utformar en taktik7 ”för hur den individuella
kroppen placeras, flyttas och kombineras så att den blir en del i en
större och mycket mer effektivt fungerade helhet” (Nilsson, 2008, s.
Disciplinering är, enligt Foucault (2003) absolut indiskret eftersom
den verkar överallt och hela tiden. Disciplinen kan också vara
absolut diskret eftersom den verkar i det tysta. 105-106).

Disciplinering är, enligt Foucault (2003) absolut indiskret eftersom den verkar
överallt och hela tiden. Disciplinen kan också vara absolut diskret eftersom den
verkar i det tysta.
I varje disciplinärt system finns en liten straffmekanism. ”Den besitter en sorts
rättskipningsprivilegium, den har sina egna lagar, sina specifika brott, sina
särskilda strafformer och sina egna domstolsinstanser” hävdar Foucault (2003,
s. 179). Det som får barn att bli medvetna om vilka fel de har gjort eller vilka
brister de har räknas som microbestraffning, enligt Foucault (ibid.). Det
handlar om att när barn avviker från gängse regler och ordningar blir de
5 Jag har här valt att använda Nilssons (2008) begrepp för Foucaults fyra olika metoder. Jag har sedan kopplat
dessa till verksamheten i förskolan.
6 Här utgår jag ifrån Foucaults (2003) beskrivning men har själv valt ett begrepp som jag anser är tydligare.
7 Taktik, enligt Foucault (2003), är således konsten att med ”lokaliserade kroppar, kodade verksamheter och
inövade färdigheter bygga upp apparater där de olika krafternas produktivitet ökar tack vare en genomtänkt
kombination” (s. 169).
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korrigerade. I dessa situationer får de öva på hur de bör eller inte bör bete sig.
Foucault (ibid.) hävdar att det disciplinära straffsystemet har dubbla
mekanismer; belöning och bestraffning. Straffsystemet jämför, differentierar,
hierarkiserar, förenar och utesluter olika handlingar. ”Kort sagt, det
normaliserar” (s. 184). Vilket är precis tvärt om jämfört med rättskipningens
straffsystem. Samtidigt, menar Foucault, belönas också beteenden. Foucault
citerar Ch Demia (Règlement pour les écoles de la ville de Lyon, 1716, s. 17) där
Ch Demia anser att en lärare bör använda belöningar i betydligt högre
utsträckning än bestraffningar. Detta kan medföra att vissa barn blir sporrade
att få belöningen samtidigt som andra kan skrämmas av straffet.
Det kan lätt misstolkas att de bestraffande handlingarna enbart är negativa,
hävdar Foucault (2003). Istället menar han att de bestraffande handlingarna
”inte bara är ’negativa’ mekanismer, som tillåter att undertrycka, hindra,
utesluta och avskaffa, utan att de är förbundna med en hel serie av positiva och
nyttiga verkningar som de har till uppgift att främja” (s. 29). Foucault menar att
bestraffningen har som syfte att få individer att bli nyttiga och följsamma.
Eftersom både disciplinering och bestraffning tenderar att associeras med
enbart negativa former av makt kommer begreppet vägledning att användas i
denna avhandling. Begreppet vägledning rymmer en variation av betydelser
vilka bättre överensstämmer med Foucaults (2003) syn på disciplinering.
Genom att analysera pedagogernas vägledande yttranden kan det alltså
utrönas hur makten verkar.
Disciplineringen konstruerar ”individer” genom en normaliseringsprocess,
menar Foucault (2003). Han hävdar också att disciplinering innebär att
strukturera möjligheter och begränsningar i andras agerande. Denna förståelse
för vad som kan ske i relationer har också varit viktig för min studie. Därför
problematiserar jag handlingar och beteenden som möjliggörs eller begränsas,
som normaliseras eller har normaliserats och vilka handlingar eller beteenden
som barnen vägleds bort ifrån. Även begreppet normalisering är således
viktigt, vilket kommer att beskrivas nedan.

Normalisering medför individualisering
När det gäller normalitet hävdar Foucault (2003) att det är genom disciplinens
olika former som normens makt framträder. Normerna är det som anses som
”normalt” av vissa individer. Det kan dock variera både inom tid och rum samt
mellan individer. Den normaliserande makten verkar för homogenitet. Det är
det ”normala” som är regeln och alla ska styras eller sträva mot att tillhöra och
vilja tillhöra det homogena.
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Samtidigt individualiserar den normaliserande makten, enligt Foucault (2003),
eftersom den möjliggör ”att mäta avvikelserna, bestämma nivåerna, fastslå
specialiteterna och dra nytta av olikheterna genom att anpassa dem efter
varandra” (s. 185). Inom system där det råder formell jämlikhet, där
homogenitet eftersträvas anser Foucault (ibid.) att det inte är konstigt att olika
normer ”lätt kan utveckla sin makt” (s. 185).
I vissa samhällen är individualiseringen ”uppåtstigande”, skriver Foucault
(2003). Han menar att med en sådan tanke ses de som innehar makt som de
som är individualiserade. Enligt Foucault (ibid.) fungerar individualiseringen
tvärtom ”nedåtriktad” inom en disciplinär regim:
I en disciplinär regim är förhållanden istället tvärtom; individualiseringen är
”nedåtriktad”. Ju mer anonym och funktionell makten blir, desto mera individualiserade
tenderar de underlydande att bli; detta sker snarare genom övervakning än genom
ceremonier, snarare genom iakttagelser än genom äreminnen: det försiggår genom
jämförande mätningar som hänför sig till en ”norm” och inte med hjälp av stamtavlor
som åberopar förfäderna; det åstadkommes genom ”avvikelser” snarare än genom
bragder. I ett disciplinärt system är barnet mera individualiserat än den vuxne, den sjuke
mer än den friske, dåren och förbrytaren mer än den normale och den som inte begått
någon förbrytelse (Foucault, 2003, s. 194).

Detta betyder till exempel att de vuxna i förskolan kan förstås som maktens
redskap. Man kanske förleds att tro att de vuxna själva väljer hur och mot vad
de vägleder barnen, men enligt Foucault är det istället normer som styr de
vuxnas handlingar. När det gäller individualisering blir de vägledda barnen,
vare sig de vägleds med bestraffningar eller med belöningar, individualiserade
när pedagogerna försöker vägleda dem mot det homogena genom
normalisering. De barn som däremot inte får vägledning kan istället ses som en
homogen grupp som i hög grad är anpassad till normerna som gäller i just det
sammanhanget.
Även när det gäller normer anser Foucault (2003) att de inte bara är av ondo.
Butler (2006), som utgår mycket från Foucaults tankar, kallar detta för
normernas dubbla natur. Hon skriver:
Det kan vara så att när vi talar om det som binder oss samman som människor, och vilka
former av tal eller tänkande vi eftersträvar i försöket att hitta gemensamt band, då tar vi
ofrånkomligen vår tillflykt till socialt inrättade förhållanden, sådana som formats över
tiden, och som ger oss en känsla av ”gemensamhet” bara genom att utesluta de liv som
inte passar in i normen. I denna mening ser vi ”normen” som det som binder oss samman,
men vi ser också att ”normen” skapar enighet enbart med hjälp av strategiskt
uteslutande. Det blir nödvändigt för oss att tänka igenom detta problem, denna
dubbelhet i normen. (Butler, 2006, s. 206).

Som Butler beskriver finns det normer som ger människor handlingsutrymme.
De orienterar och vägleder oss. Men det finns även andra normer som
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begränsar oss. Butler (2006) menar att denna dubbelhet måste studeras
empiriskt för att skapa medvetenhet om normer som begränsar
handlingsutrymmet för vissa individer.
Begreppen disciplinering och normalisering används i denna avhandling för att
kritiskt diskutera hur makten verkar i de observerade situationerna.

Panoptikon
Hur kan normer utöva makt i samhället? Foucault (2003) förklarar det med att
makten internaliseras hos individerna, det vill säga blir inbyggd i individerna.
För att illustrera detta används metaforen av ett runt fängelse med ett
övervakningstorn i mitten. Fängelset kallas Panoptikon och det är byggt så att
fångarna aldrig vet när de är iakttagna av fångvaktaren i tornet.
Med denna metafor vill Foucault (2003) illustrera att det i disciplinära system
finns övervakare som kanske inte alltid syns men som alla vet om att de finns.
Det innebär att individerna upplever att övervakningen är ständigt närvarande,
vilket resulterar i att ”makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas” (s.
202). Exempelvis finns det något som gör att kvinnor går in på toaletter som är
märkta med en kvinnlig symbol och inte med en manlig och tvärtom för män
(Börjesson & Rehn, 2009).
Panoptikon kan också vara en förklaringsmodell för att illustrera mekanismer
som ligger till grund för att jämföra och bedöma individer, men kan också
användas till att förändra beteendemönster, dressera eller korrigera olika
individer. Som disciplinärt system kan panoptikon användas både till att få
individer att förändra beteenden men också till undervisning. Genom
panoptikons observationsmekanismer förstärks makten och kan effektivt
tränga djupare in i människors beteenden. Tillämpningen av Panoptikon kan
variera:
Det är ett sätt att infoga kropparna i rummet, att fördela individerna i förhållande till
varandra, att upprätta en hierarki, att disponera maktcentra och deras kanaler, att
definiera maktens verktyg och ingripanden som kan tillämpas i sjukhus, verkstäder,
skolor och fängelser (Foucault, 2003, s. 206).

Foucault (2003) menar att det panoptiska verktyget medför att individer blir
disciplinerade och normaliserade, vilket leder till att de också blir självgående.
De ska veta vad de förväntas göra och hur de ska bete sig.
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Sanningar kan ses som sociala konstruktioner
Foucault (1980)8 säger i en intervju att hans uppfattning är att ”truth isn't
outside power, or lacking in power” (s. 131). Han menar att makt och sanning
hör ihop. Sanningar produceras av olika typer av normer och har effekt på
makten. De är sammankopplade med olika samhällen. ”Each society has its
régime of truth, its 'general politics' of truth” (s. 131). Makten och sanningen
konstruerar olika diskurser. Dessa diskurser styr till exempel synen på vad som
är accepterat eller inte, vilka åsikter som anses sanna eller falska eller vilka
tillvägagångssätt och procedurer som är de ”rätta” sätten för att förvärva dessa
sanningar.
Sanningar är, enligt Foucault (1980), baserade på vetenskapliga diskurser och
beprövad erfarenhet av de institutioner där sanningarna produceras.
Sanningarna ska förstås som olika system som styr hur olika synsätt kan
produceras, regleras, distribueras, cirkuleras och operationaliseras. Sanning
och makt är sammankopplade i en cirkulär relation. Sanningarna produceras
och upprätthålls av olika system av makt men genom att framkalla och utvidga
maktstukturer har sanningarna också en effekt på makten. Régime of truth
översätts, i denna avhandling, till sanningsregimer.
I samhället pågår maktkamper mellan olika sanningar (Foucault, 1980). Striden
handlar inte om att det finns en sanning utan en uppsjö av olika sanningar där
det dem emellan pågår en kamp om status och giltighet.
När forskare analyserar olika sanningsregimer handlar det inte, enligt Foucault
(1980), om att kritisera det ideologiska innehållet i sanningarna. Det handlar
inte heller om att försöka ”emancipating truth from every system of power ” (s.
133), alltså att försöka skilja sanningar från makten. Syftet är istället, enligt
Foucault, att försöka synliggöra sanningarnas olika ”former av hegemoni”, som
kan vara ”sociala, ekonomiska och kulturella” (s. 133, min översättning), för att
det ska vara möjligt att producera nya sanningar. I denna avhandling läggs inte
fokus på ekonomiska hegemonier utan på sociala och kulturella hegemonier,
vilka både kan möjliggöra samhällets reproduktion samt konstruera
begränsningar för individers handlingar.
Begreppet sanningsregimer används i denna avhandling för att analysera
pedagogernas handlingar i olika situationer.

8 I Power/knowledge – Selected Interviews and Other Writing 1972-1977 (Foucault, 1980) blir Michel Foucault
intervjuad av olika människor i olika frågor som han har försökt ge sin bild av under sina levnadsår. Jag har här
använt kapitlet Truth and Power och intervjuarna är Alessandro Fontana och Pasquale Pasquino.
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Kompletterande analysbegrepp
Under analysen har det uppkommit behov av andra begrepp som tillsammans
med Foucaults teoretiska begrepp kan öka förståelsen för hur fostran gestaltas.
Dessa kommer nu att redogöras för nedan.

Betydande kommunikationsmönster och relationer
I förskolan sker en mängd samtal mellan barn och pedagoger. Johansson
(2011) förklarar att samtalens former och syften är mångahanda och att de
”bygger på olika antaganden om kunskap och hur kunskap kan nås. Dessa
antaganden får betydelse för kommunikationens roll, relationen mellan lärare
och den lärande och för de etiska konsekvenser som följer” (s. 129). Pedagoger
och barn skapar tillsammans föreställningar och traditioner om hur de
kommunikativa mötena ska äga rum. Därför är det viktigt att granska
samtalsformerna i ett sammanhang, menar Johansson.
I föreliggande avhandling förstås pedagogens vägledande yttranden som
disciplinering, vilken styrs av olika sanningsregimer. Då makten verkar i
relationen mellan människor har barnens agerande också betydelse för
pedagogernas agerande. Trots detta är det ändå pedagogen som har möjlighet
”och befogenhet att styra och upprätthålla” (von Wright, 2009, s. 29)
kommunikationer med barnen. Pedagoger kan även avbryta kommunikationen
om de anser att det är nödvändigt. Det existerar alltid en naturlig asymmetrisk
relation mellan pedagoger och barn, menar von Wright (2009). Dock har den
vuxne ett professionellt ansvar för hur han eller hon förvaltar relationen.
Von Wright (2009) ifrågasätter vissa kritiker som menar att relationerna
mellan barn och vuxna i skolan är mer symmetriska idag än förr i tiden. Visst
håller hon med om att samtalsklimatet är öppnare och friare nu än förr och att
barnen idag också har betydligt fler rättigheter och mer inflytande. Däremot
hävdar hon att den asymmetriska karaktären kvarstår; pedagogerna och
barnen har inte jämställda positioner i den hierarkiska relation de verkar inom.
Hon anser också att när det gäller yngre barn tillkommer även att barnen
kanske inte ”tillägnat sig ett språkbruk som ger kraft och auktoritet, och det
bidrar till särskilda avstånd som ger läraren ytterligare makt och auktoritet.”
(ibid. s. 31). Von Wright (ibid.) beskriver en pedagogisk paradox som också
bidrar till den asymmetriska relationen mellan pedagoger och barn. Hon menar
att ”[å] ena sidan önskar läraren nämligen att eleven gör som läraren säger, å
andra sidan önskar läraren att eleven utvecklas till en ansvarsfull och
självständig individ” (s. 30). Detta bidrar till en komplexitet menar von Wright
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(ibid.): ska läraren styra eller ska barnet vara självstyrande? För att bli
självstyrande behövs dock styrning för att utveckla denna förmåga.
I föreliggande avhandling används begreppet asymmetrisk relation för att
illustrera ansvaret som pedagogerna har när det gäller att upprätta och förvalta
kommunikationer och relationer mellan pedagogen och barnet/en men även
mellan barnen.
Palludan (2005) visar också att språket spelar en betydande roll i
reproduktionen av sociala och kulturella hierarkier när det gäller både köns-,
ras- och klassrelationer. Detta betyder att stor vikt bör läggas vid att också
studera hur pedagogerna använder språket i vägledande situationer i
förskolan. Detta sker genom att analysen har ett fokus både på karaktären och
innehållet i pedagogernas verbala yttranden. Vilka analysbegrepp som valts för
att detta ska vara möjligt, presenteras nedan.

Samspel
vuxen/barn

Dialog/
Monolog

Karaktär

Subjekt/Objekt

Undervisande ton/
Samtalande ton

Innehåll

Position

Figur 2 Beskrivning av hur jag använder begreppen monolog/dialog samt kommunikativa
toner i denna avhandling
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Monolog och dialog
Pedagoger använder sig av olika strategier för att samtala (Johansson, 2011).
Burbules och Bruce (2001)9 har identifierat två utmärkande strategier när det
gäller hur lärare och elever är aktiva i lärandeprocesser: dialogisk relation samt
monologisk kommunikation. Forskarnas utgångspunkt är att kommunikation är
både kontextbunden och diskursiv.
Enligt Burbules och Bruce (ibid.) finns det variation både inom den
monologiska kommunikationen och den dialogiska relationen men de
beskriver ändå begreppens ytterligheter.
I undervisningssituationer där läraren ses som innehavare av kunskaper som
förmedlas via envägskommunikation till ett relativt passivt barn klassas
kommunikationen som monologisk. Den monologiska modellen följer ofta
omedvetna mönster; att vuxna ställer en fråga eller ger en instruktion, barnet
bemöter och den vuxne utvärderar barnets agerande (Alvermann & Hayes,
1989) vilket kan ses som att barnet blir objektifierat.
I andra undervisningssituationer där alla parter istället kan ses som aktiva i
lärandeprocesser, att det för alla parter finns möjlighet att göra inlägg,
utrymme för förhandling och en öppenhet för olika perspektiv, klassas istället
kommunikationen som dialog (Burbules och Bruce, 2001). Burbules och Bruce
(ibid.) menar att dialogen ska ses som en relation istället för en modell,
eftersom den bygger på intersubjektivitet. Trots detta är dialogen inte fri från
makt och positioneringar och kan inte ses som symmetrisk. Det finns också,
enligt Burbules och Bruce (ibid.) en risk att grundtanken i en dialog,
ömsesidigheten, kan förskjutas mot konsensus vilket då medför att dialogen för
pedagoger blir instrumentell. Burbules och Bruce (ibid.) menar alltså att det då
uppstår en skenbar dialog.
Enligt Burbules och Bruce (2001) utgörs en dialogisk relation av deltagarnas
ömsesidighet och reflexivitet. Detta innebär att en dialog inte kan bedömas som
en dialog utifrån tillfälliga observationer, genom att räkna antalet inblandade,
eller baseras på specifika fråga-svarsmönster. Trots detta används i denna
avhandling ytterligheterna av både begreppen dialog och monolog för att
beskriva karaktären i pedagogernas vägledande yttranden. För att analysera
pedagogens positionering av sig själv och barnen (se Figur 3 s. 71) används
istället begreppen undervisande och samtalande ton vilka presenteras nedan.
9 Bubules och Bruce (2001) baserar sina teorier om dialog främst på Mikhail Bakhtins (1981; 1886) diskursiva
språkteorier kallad dialogism.
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Undervisande och samtalande ton
Palludan (2007)10 har funnit att pedagogernas vokala interaktioner (vocal
interactions) kan delas upp i två olika toner; undervisande (min översättning av
teaching tone) och samtalande ton (min översättning av exchange tone). Den
undervisande tonen används oftast när pedagogerna introducerar, förklarar och
instruerar. Det handlar om situationer där barnet lyssnar och följer
pedagogernas instruktioner. Det kan också handla om att pedagogen ställer
frågor till barnet och barnet, om det kan eller vill, besvarar frågorna.
Pedagogens undervisning objektifierar barnet i denna metod.
I situationer där barn och pedagoger konverserar kan den andra tonen hittas
den: samtalande. I denna ton ställer båda parter frågor och besvarar dem. Båda
parter agerar som subjekt i relationen när de utbyter erfarenheter, tolkningar,
åsikter och kunskaper. Palludan har sett dessa två toner i flera olika typer av
aktiviteter, som kreativt skapande (creative production) lek, matsituationer
och utflykter. Hon har sett att den undervisande tonen är särskilt tydlig i
kreativt skapande medan den samtalande framträder mest i matsituationer.
Palludan (2007) har också funnit att de två olika tonerna används till olika
grupper av barn. Hon visar att pedagogerna ”try to hear all children and show
them attention in ways that take the children’s specific qualifications and
conditions into account” (s. 82). Till exempel försöker danska pedagoger att
inkludera barn från etniska minoriteter till att skapa och upprätthålla en
språkgemenskap genom att använda en undervisande ton. Det visade sig dock
att pedagogerna använde sig av denna ton till dessa barn oavsett hur mycket
danska de kunde.
När det gäller den samtalande tonen användes den oftast till barn som hade
danska som första språk. Konsekvenserna av detta blev att pedagogerna, trots
försöket att inkludera alla barn i en språkgemenskap, bidrog kraftfullt till
differentiering och segregering bland barnen. Barnen placerade sig eller blev
placerade som i behov av undervisning (teaching-minded children) eller
samtalspartner (conversation partners). De barn som placerades eller
placerade sig i behov av undervisning blev ”subordinated and included as an
object for others’ practises” (Palludan, 2007, s. 83). De andra barnen som
placerades eller placerade sig som samtalspartner blev istället inkluderade i en
likvärdig subjektinteraktion.

10 Palludan (2007) har studerat danska förskolor. Som teoretiskt ramverk har hon använt Bourdieus begrepp
linguistic market (Bourdieu, 1995), habitual inclinations (Bourdieu, 1995) och feeling for the game (Bourdieu,
1990).
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Genom det etnografiska fältarbete som Palludan (ibid.) utförde och sedan
analyserade utifrån Bourdieus begrepp linguistic market, habitual inclinations
och feeling for the game, synliggjordes att vissa barn uppfattades som mer
socialt respektabla, vilket resulterade i ett erkännande från pedagogerna. Dessa
barn hade större möjlighet att samtala med pedagogerna, men det handlade
inte bara om deras lingvistiska eller kulturella resurser. Det handlade också om
att kunna utföra samtalandet på specifika sätt, att de hade ”feeling for the
game”.
För att bli en samtalspartner såg Palludan (ibid.) att det krävdes att barnen var
i närheten av de vuxna; precis bredvid eller framför den vuxna. De skulle på ett
smidigt sätt gå med i samtalet utan att avbryta någon annan. Barnen skulle
också prata högt, men inte allt för högt och de skulle ha registrerat vad de
vuxna pratade om och hålla sig till det ämnet. Palludan såg att barn som befann
sig längre ifrån vuxna, pratade ”för tyst” eller ”för högljutt” eller pratade om
annat än vad den vuxna gjorde, blev positionerade som i behov av
undervisning. Palludan (ibid.) hänvisar till Bernstein (2001) när hon hävdar att
vissa barn har lättare medan andra svårare att förstå vad pedagogen förväntar
sig och därför kan de antingen hamna i samtal eller tilldra sig en mer
undervisande ton.
Begreppen undervisande ton och samtalande ton bidrar till att fördjupa
förståelse för hur pedagogerna differentierar och segregerar barnen genom
användningen av olika toner vilket medför en (re)produktion av sociala
hierarkier.
Begränsad och utvecklad språkförståelse
I ett socialt sammanhang har individer möjlighet att förstå språk på olika sätt.
Bernstein (2003) beskriver, utifrån sina teorier om barn, två olika språkliga
koder, begränsade och utvecklade, vilka benämns i denna avhandling som
begränsad och utvecklad språkförståelse.
Bernstein (2003) anser att alla individer har tillgång till en begränsad
språkförståelse. Med detta menas att de har tillägnat sig ett språk som är
mycket kontextbundet. Det medför att mycket är underförstått och inte
uttrycks verbalt och behöver inte heller göras så. Språkförståelsen är således
nära knuten till specifika kulturella sammanhang (Giddens & Sutton, 2014).
Utöver en begränsad språkförståelse har vissa individer också tillgång till en
utvecklad språkförståelse. Bernstein (2003) menar att de individerna lättare
kan formulera sig i olika sammanhang. De kan förstå generaliseringar och
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argumentationer och kan själva uttrycka abstrakta idéer (Giddens & Sutton,
2014).
Individer med tillgång till en utvecklad språkförståelse kan således förstå när
andra förklarar eller argumenterar för något utanför den specifika kontexten.
Giddens & Sutton (2014) beskriver ett enkelt exempel för att förstå detta. Om
till exempel en mamma eller pappa med tillgång till en begränsad
språkförståelse ska tillrättavisa ett godissuget barn kanske hon eller han säger:
”Inget mer godis för dig!” (s. 572). En mamma eller pappa som innehar en
utvecklad språkförståelse skulle istället kanske förklara ”för barnet att det inte
är bra för hälsan och tänderna att äta för mycket godis” (Ibid. s. 572). Detta
innebär att, i det här fallet, mammans eller pappans argumentering skulle
kunna vara svår att förstå för barn med tillgång till begränsad språkförståelse.
Tillgången till de olika språkförståelserna är ofta kopplade till vilken
samhällsklass individerna kommer från (Giddens & Sutton, 2014). Men det
handlar inte, enligt Giddens och Sutton, om att arbetarklassens språkförståelse
är bristfällig eller att deras sätt att använda språket skulle vara underlägset
medelklassens. Däremot kan det bli ett problem för barn från arbetarklassen
när de möter en utbildningsmiljö som är utformad av medelklass.
Majoriteten av lärarna har medelklassbakgrund och deras sätt att tala får den utvecklade
koden att framstå som normal och den begränsade koden att framstå som underlägsen.
Det enskilda barnet kan försöka hantera detta faktum genom att översätta lärarens språk
till något som han eller hon känner sig mer bekant med – men många förstår inte de
principer som läraren försöker förmedla (Giddens & Sutton, 2014, s. 573).

Pedagoger med akademisk utbildning räknas som medelklass och de använder
sig ofta av ett mer abstrakt språk med mycket argumentation (Giddens &
Sutton, 2014). Detta medför att barnens sociala ursprung inverkar på deras
möjligheter att förstå t.ex. pedagogernas vägledning (se mer Frånberg, 2015;
Rantala, 2015). Begreppen begränsad och utvecklad språkförståelse används i
analysavsnittet för att analysera pedagogernas yttranden i relation till hur
tydlig vägledningen är.
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5. Pedagogernas verbala vägledning
Detta kapitel är det första av tre resultatkapitel. Kapitlet handlar om
pedagogers vägledande yttranden i de situationer som observerats. Här
beskrivs också analysmetoden som ligger bakom de analytiska teman som
kapitlet struktureras efter.
När analysen av yttrandena genomfördes användes tankekartor för att
systematisera innehållet och illustrera det mönster som växte fram. Här nedan
visas ett exempel på hur en av tankekartorna ser ut:

Figur 3 Tankekarta för sortering av vägledande yttranden på avdelningen Eken

Mönstret som tankekartorna visar ser relativt lika ut för alla fyra avdelningar11.
Namnet på avdelningen står i mitten av tankekartan. Med hjälp av röda
rektanglar illustreras att vägledningen fördelar sig mellan Direkt vägledning
och Indirekt vägledning. De lila rektanglarna illustrerar hur den direkta och
indirekta vägledningen uttrycks. Rosa, blå, gröna och gula bubblor i strålarnas
ytterkanter indikerar ytterligare variationer, och står för en eller flera
vägledande yttranden som pedagogerna riktar till ett eller flera barn. Dessutom
hänvisar de blå bubblorna till pojkar och de rosa till flickor. Yttranden som
berör båda könen är representerade med gröna bubblor. När det i analysen
inte har gått att avgöra vem eller vilka vägledningen gäller används gul bubbla i
tankekartan.
11 De övriga avdelningarnas tankekartor finns som bilaga 5.

71

I Tabell 4 (s. 87), är de vägledande yttrandena systematiserade utifrån i vilken
aktivitet de är dokumenterade i; inför och under samling, hallen, städning och
”fri lek” - som rymmer aktiviteterna pyssel, rita, måla, spela spel samt annan
lek.
Något som tydligt framträder i den induktiva analysen, vilket också visualiseras
i tankekartorna, är gestaltningar av direkt och indirekt vägledning. Dessa två
former av vägledning utgör därmed också analytiska teman. Ur analysen
framkommer dessutom att Indirekt vägledning yttrar sig i flera varianter som
formerar sig i följande subteman: Beröm, Avledning och Frågor.
När det gäller Direkt vägledning är det pedagogers direkta tillsägelser som har
analyserats och redovisas i resultatet. Det förekommer annan direkt
vägledning, som tar sig fysiska uttryck, men dokumentationen medgav inte
tillräckligt underlag för analys av detta. Inom temat Direkt vägledning redovisas
därför inga subteman utan endast hur denna vägledning uttrycks i form av
Direkta tillsägelser, vilket diskuteras mer utförligt längre fram i kapitlet.
När empirin analyserats och visualiserats i tankekartor, kvantifierades den och
sammanställdes i en tabell. Tabellen åskådliggör förekomsten av olika former
av vägledning vid studiens fyra avdelningar. Tillsammans visar tankekartorna
och tabellen att direkt vägledning med direkta tillsägelser är de yttranden som
förekommer mest i situationerna som analyserats.
Tabell 3 Fördelning av vägledande yttranden mellan avdelningarna

Avdelning
(Barnen som
deltar i studien)

Direkt vägledning

Indirekt vägledning

Totalt

Direkta tillsägelser

Beröm

Frågor

Avledning

Björken (16 barn)

159

15

37

23

234

Eken (14 barn)

482

75

122

9

688

Aspen (17 barn)

516

61

90

44

711

Granen (26 barn)

332

50

75

19

476

1489

201

324

95

2109

Totalt

Resultatet kommer nu att presenteras mer ingående och ordnas tematiskt för
att visa hur pedagogers vägledning gestaltas i olika situationer som präglas av
fostran.
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Direkt vägledning

Figur 4 Direkt vägledning på avdelningen Eken

Direkt vägledning yttrar sig inte enbart i direkta tillsägelser, men det är dessa
som har varit möjliga att analysera. I det empiriska materialet förekommer
även direkt vägledning som kan förstås som fysisk vägledning där pedagogerna
använder sina kroppar för att vägleda. De styr till exempel ett barn mot ett
specifikt mål, håller i ett barn i knäet för att förhindra att barnet går iväg,
stoppar barnet som springer, pekar med handen eller gör ”tumme upp”. Det är
situationer där pedagogen inte använder ord utan kroppen som verktyg för
vägledning. Dessa situationer är inte inkluderade i analysen eftersom vissa
inspelade situationer pågår utanför filmen och därmed räknas som
ljudinspelning. Det är då svårt att se om, och i så fall hur barnen blir fysiskt
vägledda.
Fysisk vägledning förekommer alltså i materialet men inkluderas inte analys
och resultat. Det är istället yttranden i form av Direkta tillsägelser som
presenteras inom det analytiska temat Direkt vägledning. Med direkta
tillsägelser menas att en vuxen direkt hänvisar verbalt till ett eller flera barn,
med vad som verkar vara, en förväntan på att barnet ska ändra sitt handlande.
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Direkt vägledning i form av direkta tillsägelser
Utifrån analysen av det empiriska materialet är det direkta tillsägelser som
gestaltar sig som den vanligaste metoden för att vägleda barn. Här återfinns
situationer där en pedagog direkt tilltalar ett eller flera barn och där ändamålet
är att barnet/en ska förändra sitt handlande/sina handlingar.
Några av yttrandena av direkta tillsägelser gestaltar sig i situationer där
pedagogen tillrättavisar barn. Exempelvis säger pedagogen Pauline: Tänk er för.
Ni kan inte slåss och sparkas på riktigt, Simon. Man kan aldrig slåss och sparkas
för det gör ont. Dessa tillrättavisningar utförs med olika grader av stränghet.
Ibland låter pedagogerna arga men i de allra flesta fall tillrättavisar de barnen i
en vänlig ton.
Andra yttranden av direkta tillsägelser handlar exempelvis om att barnen ska
utföra eller inte utföra något vilket också illustreras genom redogörelse för
några olika situationer.
En situation handlar om ett barn som försöker få göra som han vill, men
pedagogen godtar det inte utan försöker få honom att göra på ett annat sätt.
Denna situation är dokumenterad på avdelningen Björken. Det handlar om
Jesper (4 år) som sitter och trär halsband. Vid samma bord sitter även
pedagogen Patrice och tre flickor. Patrice och flickorna färglägger olika bilder
samtidigt som de pratar om bilderna och vilka färger de använder. Följande
situation utspelas:
Jesper: Jag vill göra halsband. (Han ställer sig upp på stolen och hukar sig över bordet.)
Jag vill göra halsband. (Patrice vänder sig då mot Jesper.) Jag halsband?
Patrice: (Patrice tar tag i Jespers halsband.) Ja, fortsätt.
Jesper: Nää. (Skakar på huvudet.)
Patrice: Du får ju trä pärlor på hela tråden annars räcker det inte runt [halsen]. (Patrice
släpper halsbandet.)
Jesper: Räcker det här? (Sitter och snurrar på tråden med fingrarna.)
Patrice: (Pekar på tråden med en penna.) Fyll hela tråden med pärlor.

Patrice börjar rita på ett papper som ligger framför henne. Jesper tittar på
pärlorna och tråden och börjar sedan sakta att trä flera pärlor. Efter ett tag
säger Jesper: Nu är den färdig. Färdig. Men Patrice, som håller på att hjälpa en
av flickorna att leta en pennvässare, pekar på Jespers tråd och säger: Hela
tråden annars blir det för kort om du ska [ha] det runt [halsen]. Jesper tittar på
flickorna som ritar, tar en pärla och trär på tråden och tittar sedan, med hakan i
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handen, på dem som ritar. Efter ytterligare en stund tar han och trär tre pärlor
till och säger sedan: Titta mycket. Titta! Patrice vänder sig mot honom och
säger: Ja, men titta det finns kvar av tråden. Hon pekar med fingret på den bit
där det inte finns några pärlor. Ända dit får du jobba, säger hon och pekar
nästan längst upp på tråden. Därefter vänder hon sig mot sitt papper och
fortsätter rita. Jesper trär på en pärla till innan han säger: Det vart ju mycket nu
det här. Titta vilka mycket. Han har nu lagt ner halsbandet framför sig och
Patrice vänder sig åter mot honom. Hon säger: Jaa, och vänder sig tillbaka till
papperet samtidigt som hon säger: Du har jobbat mycket. Hon börjar prata med
flickorna igen medan Jesper trär på sex-sju pärlor samtidigt som han också
emellanåt tittar på flickorna och Patrice som ritar samtidigt som de småpratar
med varandra. Efter en lång stund håller Jesper upp sitt halsband och följande
situation utspelar sig:
Jesper: Titta, titta!
Patrice: (Vänder sig mot Jesper igen.) Men vad du har jobbat.
Jesper: Titta. (Viskande.)
Patrice: Är du färdig nu?
Jesper: Får jag halsband? Jag har jobbat så mycket. (Säger något som inte hörs. Patrice tar
halsbandet.)
Patrice: Passar den här till ditt huvud då? (Sätter ihop trådarna som ett halsband och
provar på Jespers huvud.) Eller tänkte Pernilla att den skulle hänga i den här? (Tar ett
rivjärn som står vid andra änden på bordet, där det redan hänger en tråd med pärlor.)
Jannike (5 år): (Som har suttit och ritat under tiden.) Ja, man får inte ta med sig hem nått
mer.
Patrice: (Håller upp rivjärnet och visar Jesper.) Ska den få hänga här?
Jesper: Nää. Jag [vill ha] halsband.
Jannike: Man får inte ta med sig hem.
Jesper: Nä jag skulle göra. Det ska va, ha de här bara. (Pekar på halsen.) Å då ska jag ta
hem det […]. (Patrice knyter halsbandet.) Får jag inte ta hem det?
Patrice: Du kan ju ha det som halsband. Kan vi hänga det där sen då? (Patrice knyter ihop
halsbandet och lägger det på Jespers huvud. Han i sin tur drar ner det över huvudet och
tittar på sitt halsband.)

Centralt i denna situation är att Jesper blir vägledd att utföra någonting annat
än vad hans egen intention är. Han försöker föra fram sin åsikt men får inget
gehör av pedagogen. Pedagogen har en egen tanke om vad som menas med att
vara klar vilket hon tydligt förmedlar till Jesper. Han ska trä pärlor till dess att
pedagogen anser att han är färdig.
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I en annan situation handlar det istället om att barnet inte ska utföra något.
Barnet vägleds att upphöra med sitt agerande eller beteende. Detta
exemplifieras genom en situation dokumenterad på avdelningen Aspen. De ska
ha samling och barnen har samlats i ring. Alla barnen sitter och väntar utom
Siri (4 år), Alva (4 år), Sally (4 år) och Aina (3 år) som sitter och läser i var sin
bok. Pedagogen förväntar sig att alla ska lyssna på Simon (5 år) och Sofia (5 år)
som har något att berätta.
Pauline: Å Siri också kan lägga [bort] boken, stänga boken. (Pratar med Pia som står vid
hennes sida.)
Sally: Vi stänger boken. (Är vänd mot Aina.) Ja, vi stänger boken. (Siri bläddrar fortfarande
i boken.)
Pauline: Ni kan stänga boken Siri, ja precis. Siri och Alva.
Adam (4 år): (Sitter i ringen) Fröken, du räkna en, en, en, en. (Tar på sina egna fötter och
de barn som sitter närmast honom. Pauline reagerar inte på Adams förslag.)
Pauline: […] (Siri bläddrar fortfarande i boken.) Siri, Siri, Siri nu pratar jag med dig! Nu
måste du lägga igen boken. Nu är det någonting annat som ska hända. (Siri lägger sakta
igen boken och ser lite uttråkad ut.)

I denna situation är det Siris agerande som ska förändras. Hon vägleds att flytta
sitt fokus från boken mot de barn som har något att berätta.
Direkt vägledning gestaltar sig också i situationer där barnen ska eller inte ska
förflytta sig. När det gäller att barnen ska förflytta sig handlar det i vissa fall om
att barnen ska komma fram till pedagogen för att få hjälp eller att pedagogen av
någon annan orsak vill ha barnet närmare sig. Pedagogen Paula på avdelningen
Granen säger vid ett tillfälle till Gabriel (4 år): Gabriel. Kom Gabriel ska du få
höra en sak. Kom Gabriel. Kom hit ska du få höra en sak.
Vid andra tillfällen handlar det istället om att barnen ska förflytta sig till någon
annan plats i rummet. Avdelningen Eken har samling innan barnen och
pedagogerna ska gå och äta. Barnen sitter i ring på golvet och pedagogen
Patricia ropar upp barnen ett efter ett för att de ska gå och ställa sig vid dörren
i en kö. De brukar stå så och vänta på varandra innan de går till matsalen.
Patricia säger till Knut: Då får du gå och ställa dig vid dörren. Här uppmanas
Knut att förflytta sig.
I en annan situation gestaltar sig den direkta vägledningen precis tvärt om - att
barnen ska stanna kvar. Pauline på avdelningen Aspen sitter med flera barn
runt sig på golvet och bygger med ett nytt byggmaterial. Pedagogen säger:
Alfred (6 år) å Sander (5 år) stanna kvar här. Stanna kvar här. Hon vill inte att
de ska gå iväg med materialet utan stanna kvar.
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Ibland handlar vägledningen om att pedagogerna ger barnen en förklaring.
Beatrice (3 år) lägger ut kort på golvet som hon sedan ska dra ett efter ett. På
korten står det barnens namn. Denna aktivitet avgör turordningen för hur
barnen ska gå och ställa sig i ett led innan de går vidare till matsalen. Jesper (3
år) pekar på det kort som han tycker att hon ska dra. Patrice säger: Hon vill
göra själv. I det här fallet är det således Jesper som får det vägledande yttrandet
att han inte ska utföra det han gör, men det sker med förklaringen att det är
Beatrice som bestämmer hur hon ska göra.
Sammanfattningsvis kan sägas att Direkt vägledning, uttryckt i form av Direkta
tillsägelser, framträder tydligt även om vägledningen handlar om många olika
saker, i många olika situationer. Pedagogen riktar sig direkt till ett eller flera
barn som relativt ofta också benämns vid namn. Nedan kommer nu den
indirekta vägledningen att presenteras. De direkta tillsägelserna kan beskrivas
som tydliga och öppna medan de indirekta kan vara det motsatta.
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Indirekt vägledning

Figur 5 Indirekt vägledning på avdelningen Eken

När jag började analysera det empiriska materialet induktivt uppfattade jag
först inte dessa yttranden som någon form av vägledning.
När det förekom frågor från pedagogerna i de dokumenterade situationerna
förstod jag detta till en början som uttryck för att barnen fick vara delaktiga
eller ha inflytande. När den induktiva analysen blev djupare visade det sig dock
att frågorna egentligen inte handlade om delaktighet och inflytande. I
pedagogens yttranden synliggjordes att de hade en önskan om att barnet/en
skulle korrigeras eller förändra vad det/de gjorde. När detta blev synligt,
gestaltade sig även andra yttranden som indirekt vägledning, till exempel när
barnen fick beröm eller blev avledda på olika sätt. Inom dessa analytiska
subteman framgår att pedagogen vill vägleda barnen från någonting, mot
någonting eller till att behålla ett visst agerande. Dessa tre subteman kommer
nu att redogöras för nedan.

Indirekt vägledning: Frågor
I materialet framkom Frågor som ett subtema till det analytiska temat Indirekt
vägledning Det handlar alltså om att vägleda med frågor. Vid en närmare
granskning framkom att barnen inte gavs någon större möjlighet till inflytande
- att de fick bestämma eller ha åsikter - utan frågorna ställdes på ett sådant sätt
att barnen blev vägledda och verkade förväntas förändra sina handlingar eller
sitt agerande.
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Ibland ställer pedagogen en fråga, exempelvis om det är okej för barnet att
utföra något, men utför det sedan själv innan barnet har hunnit svara. Det
framgår av en situation på avdelningen Granen. Grim (5 år) sitter och spelar på
en Ipad och bredvid honom sitter pedagogen Philippa. Hon säger: Jösses vad
högt det vart. Ska jag skruva ner lite? Hon sträcker sig fram och skruvar ner
volymen på Ipaden innan Grim har gett henne något svar på frågan. Tolkningen
som görs av pedagogens handling är att Grim inte ges något annat alternativ än
att faktiskt sänka volymen.
Vid andra tillfällen kräver pedagogerna att få svar, vilket i sin tur då också
fungerar som en vägledning. På avdelningen Eken sitter pedagogen Pernilla på
golvet. Runt henne sitter ganska många barn som alla leker med ett
magnetmaterial. Till höger om henne sitter Evelina (4 år). Hon har av
magneterna byggt ett hus med en balkong.
Pernilla: Har du balkong där du bor?
Evelina: (Kraxar till, tar upp sitt hus och pekar med fingret på ett ställe där det saknas en
magnet.) Hål.
Pernilla: Nä men oj! (Fortsätter med sin fråga.) Har du balkong där du bor i ditt hus?
(Evelina svarar inte utan tar upp en pyramid, gjord av magneterna, och visar Pernilla.
Pernilla reagerar inte över bygget som Evelina visar utan fortsätter med sina frågor.)
Pernilla: Hör du att jag pratar med dig?
Evelina: Ja!
Pernilla: Ja då skulle jag uppskatta om du svarade.
(Evelina svarar inte nu heller.)
Pernilla: Evelina?
Evelina: Ja.
Pernilla: Vad svarade du ja på? Vad svarade du ja på?
Evelina: Ingenting.
Pernilla: Näe precis.
Evelina: Bara på kaffe.
Pernilla: Minns du vad jag frågade dig?
Evelina: Nä! (Skrattar.)
Pernilla: Nä jag frågade - har du balkong där du bor i ditt hus?
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Evelina: Mm.
Pernilla: Mm.
Evelina: Vi har en jättestor.

Denna situation kan förstås som uttryck för indirekt vägledning i form av
frågor eftersom pedagogen inte ger sig förrän hon fått ett svar på sin fråga.
På samma sätt som i temat direkta tillsägelser kan frågorna också handla om att
barnet ska utföra något. Det illustreras genom en situation dokumenterad på
avdelningen Aspen. Sally (4 år) och Siri (4 år) står och leker med ett ”Pippihus”
vid ett lågt bord. På golvet nedanför Sally och Siri ligger Pippis säng. Fram
kommer pedagogen Pamela som hukar sig vid andra sidan av bordet. Hon
säger: Tar ni upp sängen från golvet? Hon tittar mot Sally och Siri, sedan
fortsätter hon: Sally, Sally tar ni upp sängen som ligger på golvet? Ingen av
flickorna reagerar utan Siri går iväg och Sally vänder sig ifrån Pamela och tittar
på något i hyllan bakom sig. Pamela ger sig dock inte utan fortsätter: Titta, här
under bordet ligger sängen [ohörbart]. Sally, Sally sängen till Pippihuset ligger
under bordet där. Pamela pekar under bordet. Sally vänder sig tillbaka mot
bordet, hukar sig ner och tar upp sängen som hon sedan ställer på bordet.
Pamela ställer sig upp och lämnar rummet. Denna situation handlar också om
vägledning eftersom pedagogen trots frågan om barnen tar upp sängen från
golvet inte ger sig förrän barnet har utfört vad hon frågade om.
I andra situationer används också frågorna för att avbryta ett agerande. Ett
exempel utgörs av en situation inspelad på avdelningen Björken. Billy (4 år)
och Julian (3 år) leker vid en madrass. De har var sin bok som de håller i
samtidigt som de självmant faller omkull på golvet. De skrattar och pratar med
varandra samtidigt som också böckerna faller åt olika håll. Paulina som är på
väg förbi stannar till och säger: Tänker du läsa den Billy? Tänker du läsa boken?
Billy säger: Nepp, och lägger bort boken. Paulina säger: Jag är så rädd att dom
går sönder annars. Sen går hon vidare. Det är omöjligt att veta vilken intention
Paulina hade i denna situation, men utifrån hennes kommentar när Billy lägger
bort boken tycks hon vara nöjd med hans agerande. Han verkar ha handlat rätt.

Indirekt vägledning: Beröm
En annan form av indirekta vägledning som gestaltas i resultatet av analysen är
beröm. Som beröm räknas yttranden där pedagogerna använder sig av olika
positiva ord; duktig, bra, snäll, toppen och perfekt. Det uttrycks också via
pedagogens kroppsspråk eller tonläget, men denna form av beröm är inte
inkluderad i analys och resultat, eftersom fokus ligger på vad pedagogen säger.
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Några gånger var det svårt att avgöra om situationerna, där pedagogerna
använder sig av berömmande ord, kunde uppfattas som vägledning. Ett
exempel är när Britta (3 år) och Patrice sitter på en bänk ute i hallen. Britta ska
byta tröja. Hon berättar för Patrice att hon har extrakläder i lådan ovanför
hyllan, varpå Patrice säger: Bra! Jag visste inte att du hade extrakläder där.
Detta skulle kunna vara en vägledning om pedagogen menar till exempel att det
är bra att Britta innehar sådan kunskap och kan förmedla detta till pedagogen.
Detta yttrande tillsammans med några andra har ändå skapat osäkerhet kring
om det är en vägledning eller inte vilket medfört att de uteslutits ur analysen. I
de andra situationerna var vägledningen tydligare.
Barnen kan få beröm i form av ord som bra och snäll när de till exempel är
omtänksamma mot andra barn, frivilligt erbjuder sig att hjälpa till eller delar
med sig av leksaker. När avdelningen Eken har fruktstund sitter barnen och
pedagogerna i en ring på golvet. Mitt i ringen står en papperskorg dit barnen
kastar sitt skräp. Elliot (4 år) råkar kasta sitt bananskal lite för långt och det
hamnar utanför papperskorgen. Edvin (4 år) böjer sig fram, tar bananskalet
och kastar det. Petra säger: Edvin han är en snäll kompis. Han fixar det där åt
dig.
Det finns också situationer där barnen får beröm genom att de har en idé som
verkar ligga i linje med pedagogens önskan. Här illustreras detta också med en
situation från avdelningen Eken när de har fruktstund. Fruktskålen, som
innehåller bitar av banan och äpplen, skickas mellan barnen. När den stannar
vid Elliot (4 år) tar han en äppelbit, släpper den tillbaka och tar en banan
istället. Patricia tar upp äppelbiten som Elliot tagit på och ger den till honom.
Elliot protesterar men Patricia säger: Nä men vet du, du tog, jamen, jamen du får
ta den ändå. [Då] får du ta banan nästa gång för den [äpplet] tog du ju på. Även
den andra pedagogen Petra som sitter med i ringen säger: Ja man får fundera
först innan man tar. Patricia fortsätter att argumentera medan fruktskålen
skickas vidare: Också petar man inte liksom på alla. Då blir det lite kladdigt. När
fruktskålen kommer fram till Elma (3 år) tittar hon i skålen och säger: Får man
titta här. Patricia ger henne beröm genom att säga: Ja man kan titta först ja. Det
var ett bra förslag. I denna situation är det Elma som är den påhittiga och får
berömmet men berömmet i sig tolkas som en vägledning, mot det som enligt
pedagogen är önskvärt, för alla barn som närvarar men framför allt för Elliot.
De situationer där barnen får mest beröm är när barnen följer pedagogernas
regler och instruktioner, svarar rätt på pedagogens frågor, är hjälpsamma och
omsorgsfulla mot vuxna eller mot andra barn och när de klarar av saker själva.
Det som i pedagogens ögon verkar vara önskvärda beteenden verkar vara värt
att uppmuntra. Till exempel säger Peggy till några barn som håller på att städa
undan leksaker: Vad duktiga ni är. Jättebra! Ja! Ni är ju superbra på att plocka
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undan. Barnen agerar på det sätt som Peggy tidigare har uppmanat dem att
göra.
När barnen får beröm handlar det i de allra flesta fall om berömmande
yttranden i form av vägledning. Barnen blev, oavsett om det var medvetet eller
inte medvetet, vägledda till att lära sig att följa regler och rutiner. De fick också
beröm när de var hjälpsamma, omtänksamma, när de städade, om de
förväntades städa eller när de hade satt sig i samlingsringen - om de
förväntades sitta i ring. Barn fick alltså vägledning i form av beröm när de lydde
pedagogerna eller utförde något som i pedagogernas ögon var önskvärt.

Indirekt vägledning: Avledning
Avledning framträder också som ett subtema till indirekt vägledning. Det är en
metod för vägledning som i relation till övrig vägledning inte används så ofta. I
situationerna uttrycks ibland försök till att avleda barn från olika aktiviteter
genom att pedagogerna försöker ändra barnens fokus på något vis. Ofta
används avledning när barn är arga, ledsna eller gör motstånd på något sätt.
Detta kommer att illustreras med några situationer nedan.
På avdelningen Aspen sitter en dag Adrian (4 år) på en stol som står på en bänk
ute i hallen. Han ser mycket arg ut. Bredvid honom står Pauline, Svea (3 år) och
Stina (3 år). Adrian försöker knuffa bort Pauline men hon är rädd för att han
ska ramla ner och göra sig illa och hävdar därför att hon måste få stå kvar. Efter
en stund sätter sig Adrian ner på bänken. Pauline lyfter ner stolen och Adrian
räcker ut tungan åt henne.
Pauline: Också måste vi fundera ut vad du vill göra. Eftersom du inte ville gå ut så måste du
bestämma nått annat.
(Adrian spottar mot Stina men spottet hamnar på golvet.)
Pauline: Nä stopp, stopp. Nu blev det otrevligt. Vill du gå och spotta så gör du det på
toaletten.
(Pauline går och hämtar papper och torkar bort det Adrian har spottat på golvet. När hon
är klar ställer hon sig upp, dock något nedböjd mot Adrian.)
Pauline: Jag vill gå och bygga med dig. Vill du bygga med mig? Jag vill gå och bygga med
dig och jag vill se vad du [avslutar inte meningen.] Sluta! (Vet inte vad som händer.) Ska vi
göra det?
Adrian: Näe!
Pauline: Nä. Då slutar du med det där.
Svea: Jag vill bygga med dig. (Säger till Pauline.)
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Pauline: Ja, men jag vill ha med mig Adrian också. Han är så jättebäst på att bygga.
Adrian: Nä!
Pauline: Ska vi läsa om [hinner inte avsluta meningen när Adrian börjar prata].
Adrian: Jag ska bara sitta här ute i hallen och vänta på mamma.
Pauline: Ja. Längtar du tills du ska gå hem? Kommer du ihåg vilken tid det var? Har Pia
visat dig med klockan? Var det klockan fyra som du och Samuel skulle följas åt? (Adrian ska
följa Samuel hem senare på eftermiddagen. I detta läge lägger han sig ner på bänken.) Var
det så?
Adrian: Jag ska sitta och vänta på mamma.
Pauline: Ja, men du kan nog inte sitta och vänta till klockan fyra. Då blir du nog less på att
vänta. Det är bättre du leker och gör något roligt. (Hon sätter sig på bänken bredvid
Adrian som ligger ner. Svea säger något ohörbart. Hon står framför Pauline men hon
reagerar inte på det hon säger.) Jag har erbjudit dig och göra nått roligt med mig nu.
Bygga nått eller spela nått, …
Svea: Det måste man. (Tar sina händer på Paulines kinder för att få hennes
uppmärksamhet men hon reagerar inte.) Det måste [avslutar inte meningen].
Pauline: … sjunga nått eller.
Svea: Det måsta man få, vänta på mamma.
Pauline: Ja man får vänta men måste samtidigt kunna leka nånting också. Ja.
Adrian: Plupp, blä, bajskorv.
Pauline: Ska vi sjunga nått när vi sitter här?
Adrian: Nähä!
Pauline: Men då är vi tyst då istället. Då kan vi va tyst. Då kan ni gå in till Siri (Är vänd mot
Svea och Stina när hon vägleder dem att gå till ett annat barn som befinner sig inne på
avdelningens stora rum.) och se vad hon gör för någonting. (Adrian har klivit ner från
bänken och ställt sig bakom ryggen på Pauline.) Ska du stå där bakom? (Vänder sig så att
hon ser Adrian. När hon sen vänder ryggen emot smyger Adrian in i ett annat rum.)

I denna situation vägleder Pauline genom att avleda Adrian så att han ska
ändra beteende. Varför Adrian är arg framkommer inte. Inte heller vad som har
hänt innan denna situation uppstår. Det som dock framgår i denna situation är
att Adrian inte tillåts att vara arg. Han får inte heller sitta i hallen och vänta på
mamma utan ska istället vara ett aktivt lekande barn.
Pedagogerna använde sig av avledning när barnen var arga eller ledsna, men
det skedde även i andra situationer. Ett exempel är när avdelningen Eken ska
städa. Pedagogen Patricia frågar Evelina (4 år) och Elise (4 år) hur det går för
dem att städa. Hon säger inte direkt till dem att de måste hjälpa till att städa
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men håller fram klossar mot dem och säger: Varsågoda! Flickorna reagerar inte
utan fortsätter att leka. Då säger Patricia: Få se Evelina, hur fort det går för dig
att stoppa i dom här i lådan. Hon går förbi flickorna och stoppar ett spel, som
hon hållit i handen, i bokhyllan. I denna situation kräver inte pedagogen att
barnen ska lyda uppmaningen utan går istället iväg. I andra situationer kräver
dock pedagogerna detta vilket nästa exempel visar.
Den situation som kommer att beskrivas nu är dokumenterad på avdelningen
Eken. Avdelningen ska ha samling. Två pedagoger och alla barn sitter i ring på
golvet utom Kasper (3 år). Han vill sortera bilarna i billådan. De ska strax gå
iväg för att äta mellanmål och Petra säger att Kasper måste komma och sätta
sig. Pedagogen menar att de inte har tid att sortera just nu. Kasper hittar även
annat som han ”måste” göra innan han kommer. Patricia säger: Sätt dig ner ska
du få höra, men Kasper fortsätter med sitt. Patricia säger igen: Sätt dig ner ska
ni få höra en sak. Kasper fortsätter och pedagogerna försöker få Kasper att
komma och sätta sig. Patricia säger efter en stund: Tålamod är förskollärarens
bästa vän. Petra skrattar och håller med. Hon säger sedan till Kasper: Nu är jag
nyfiken på vad du tänkt. Kasper tittar på en bild med bilar som är fastklistrad på
billådan, pekar mot den och säger: Vars är den bilen? Petra tar handen under
hans haka och säger: Nu är jag nyfiken på vars du tänker sitta. Tänker du sitta
här eller tänker du sitta där? Kasper reagerar fortfarande inte men Petra
fortsätter: […] Nu är jag nyfiken tänker du sitta där eller tänker du sitta där?
(Pekar mot två tomma platser i ringen.) Jag funderar så mycket på det. […]
Tänker du sitta där? (Pekar igen.) Jag gissar att du tänker sitta här. Kasper
sätter sig ner och samlingen börjar.
Ett tillvägagångssätt som är en form av avledning är de situationer där
pedagogerna vägleder barnen bort från vad de utför genom att erbjuda
begränsade alternativ. Det illustreras med en situation dokumenterad på
avdelningen Granen. Situationen börjar med att främst Gina (3 år) och Rosa (3
år) men även Robert (3 år) springer omkring på avdelningen. Barnen får flera
tillsägelser av olika pedagoger om att gå istället för att springa. Men de
fortsätter ändå. Efter det att Gina och Rosa har sprungit in i lekrummet och
vänt upp och ner på billådan träffar de Paula. Hon säger: Nä men stopp, stopp
får jag fråga. Jag har ju inte varit med men vad är det som händer? Varför vände
ni upp och ner på bilarna för? Då kanske ni ska hjälpa till och plocka ihop. Gina
också! Hon har hukat sig ner och håller en arm om Rosa. Gina fortsätter springa.
Varpå följande situation utspelar sig:
Paula: Du Gina, kom jag måste få fråga dig en sak. Jag tycker jag ser nått spännande med
dig. Gå runt och kom hit så får jag [ohörbart]. Kom. Vet du vad jag tycker det ser ut som när
jag tittar på dig? (Gina kommer fram till Paula.) Du har en massa [ohörbart]. (Paula lägger
sin andra arm om Gina.) Det känns som du behöver springa och hoppa lite. Kan det vara så?
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Gina: (Svarar tvekande.) Mm.
Paula: Ja och då tror jag att vi måste klä på oss och gå ut och göra det. För det kan vi ju inte
göra här inne, här uppifrån där vi har samling och så. Vill du vara inne Gina då får du gå.
(Gina sätter sig i Paulas knä.) Känner du dig sugen på att hoppa och springa då får vi klä
på oss och gå ut. (Gina kliver upp och börjar genast hoppa upp och ner. Rosa och Robert
hänger på.)
Gina: Jag hoppa.
Paula: Hörde du vad jag sa? Hörde ni det?
Robert: Mm. (Nickar).
Paula: Då tror jag faktiskt att vi gör så att ni får klä på er och gå ut.
Gina: Näe!
Paula: Det är nog det ni har och välja på. Vill ni springa och hoppa då klä vi på oss och går
ut för det får vi göra ute.
Gina: Nä. (Börjar hoppa igen.)
Rosa: Men då måste vi gå [avslutar inte meningen].
Paula: Vad tänker ni annars leka inne då?

Barnen börjar leka med bilar och Paula sätter sig vid bänken vid fönstret. Hon
samtalar med Rosa och Robert och ger ibland tillsägelser till Gina. I denna
situation får Gina och Rosa två val: att antingen gå ut och springa eller att leka
något annat inne. Valet att fortsätta hoppa inne finns inte. Därför tolkas denna
situation som en vägledning där pedagogerna avleder genom att begränsa
barnens valmöjligheter.

Analysmetod
Detta kapitel har redovisat resultaten av en induktiv analys. Resultaten
presenterades deskriptivt och strukturerades tematiskt. Här gestaltades hur
pedagoger använder sig av både direkt och indirekt vägledning. Inom Direkt
vägledning fokuserades enbart direkta tillsägelser. När det gäller Indirekt
vägledning inkluderades följande subteman: frågor, beröm och avledning.
Här nedan följer en mer detaljerad presentation av hur det empiriska
materialet har analyserats.
Direkt vägledning: Avgränsades till uttrycket Direkta tillsägelser som var
yttranden från pedagogerna direkt riktade till ett eller flera barn med syfte att
barnet/en ska vägledas från eller till någonting.
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Indirekt vägledning inkluderade följande subteman:
•
•

•

Beröm - situationer där pedagogen använder sig av koderna duktig,
bra, snäll, toppen och perfekt.
Frågor – situationer där pedagogen använder sig av frågor för att
vägleda barnet från eller mot någonting. Frågorna styr barnet att
ändra sitt beteende, genom att pedagogen först ställer en fråga men
sedan genast utför handlingen själv. Det kan ses som att den vuxna
visar vad hon förväntar sig. Det kan också handla om att pedagogen
inte ger sig förrän hon fått svar på sin fråga.
Avledning – situationer där barnet agerar på ett sätt medan
pedagogen försöker flytta barnets fokus mot något annat.

Nedan presenteras först en tabell (Tabell 4 s. 87) i vilken alla vägledande
yttranden visas uppdelade både utifrån avdelning samt under vilken aktivitet
de har ägt rum. Därefter presenteras resultaten om hur vägledningen gestaltas
i olika situationer.
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Tabell 4 Fördelning av alla vägledande yttranden mellan avdelningar, situationer och kön

Direkta tillsägelser
Beröm
Frågor
Avledning

Pojkar

Direkt vägledning

Flickor

Totalt

109

112

55

57

38

30

8

344

151

193

Totalt

28

Pojkar

137

Flickor

19

Granen

Totalt

Flickor

38

Aspen
Pojkar

Pojkar

57

Totalt

Flickor

Samling

Flickor

Pojkar

Hall

25

15

10

159

63

96

30

12

18

45

22

23

259

112

147

Städ.

26

8

18

51

32

19

128

72

56

44

24

20

249

136

113

Pyssel

39

26

13

70

58

12

50

28

22

17

12

5

176

124

52

Lek

12

1

11

65

31

34

196

50

146

188

101

87

461

183

278

159

88

71

482

212

270

516

217

299

332

189

143

1489

706

783

Samling

7

1

6

15

7

8

11

7

4

1

1

34

16

18

Hall

2

1

1

24

17

7

3

3

6

2

4

35

23

12

Städ.

2

1

1

6

2

4

31

21

10

21

17

4

60

41

19

Pyssel

3

2

1

13

8

5

2

2

4

3

1

22

13

9

Lek

1

1

17

6

11

14

2

12

18

9

9

50

17

33

Totalt

15

5

10

75

40

35

61

33

28

50

32

18

201

110

91

Samling

5

3

2

9

1

8

16

9

7

4

4

34

17

17

Hall

6

2

4

59

28

31

6

6

2

1

73

37

36

31

1

6

6

62

48

14

5

8

3

5

32

16

16

Sammanlagt

Indirekt vägledning

Eken

Totalt

Situationer

Björken

1

Städ.

8

2

6

16

9

7

32

Pyssel

14

10

4

5

3

2

5

Lek

4

1

3

33

13

20

31

11

20

55

16

39

123

41

82

Totalt

37

18

19

122

54

68

90

57

33

75

30

45

324

159

165

Samling

10

10

3

3

16

10

6

Hall

3

2

1

1

4

3

1

Städ.

2

3

1

2

Pyssel

8

7

3

3

1
2

1

1

1

4

4

Lek

1

2
1

39

1

14

12

2

39

1
18

12

6

58

12

46

Totalt

23

19

4

9

5

4

44

1

43

19

13

6

95

38

57

Sammanlagt

75

42

33

206

99

107

195

91

104

144

75

69

620

307

313

234

130

104

688

311

377

711

308

403

476

264

212

2109

1013

1096

Sammanlagt

87

Hur vägledning gestaltas i olika situationer
Den bild som har framträtt i materialet är att barnen vägleds enligt två
övergripande principer: antingen i form av Direkt vägledning med direkta
tillsägelser eller genom Indirekt vägledning med frågor, avledning eller beröm.
Hur pedagoger vägleder är kontextbundet och ser därmed olika ut både vid
respektive avdelning men också utifrån olika aktiviteter, vilket presenteras i
Tabell 4 (s. 87). Vägledningarna finns alltså representerade i varierande grad
vid alla avdelningar. Eftersom olika mycket mängd material är insamlat från de
olika grupperna medför det att det även varierar mellan hur många av
situationerna som är dokumenterade. Till exempel har bara två aktiviteter i
hallen observerats på avdelningen Aspen, medan det är fler på Eken och
Björken.
Nedan presenteras resultaten utifrån den induktiva analysen av hur de
vägledande yttrandena är fördelade mellan olika dagligen återkommande
aktiviteter samt vad pedagogerna verkar förvänta sig av barnen.

Inför och under samling
På både Aspen, Eken och Björken samlas alla barn och alla eller flera av
pedagogerna kontinuerligt under vissa tillfällen under dagen. De benämner
dessa situationer för samling. Samlingen sker mellan andra aktiviteter, till
exempel innan de ska gå och äta, innan de ska gå ut eller när de har kommit in.
Alla sitter då i ring på golvet eller på soffor och stolar. Samlingarna är ibland
planerade av pedagogen men ibland verkar de vara mer spontana och
innehållet och genomförandet varierar stort. Det kan vara allt från att
pedagogerna ger barnen information, till att de äter frukt, leker lekar eller
sjunger sånger. På avdelningen Granen är bara en samling dokumenterad.
Under tiden som dokumentationerna utfördes verkade avdelningen Granen,
jämfört med Aspen, Eken och Björken, inte ha samma kontinuitet när det gällde
att samlas för samling.
Tabell 5 Fördelning av vägledande yttranden under samlingar

Samling

Sammanlagt

Direkta tillsägelser Beröm Frågor Avledning
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Totalt

344

34

34

16

428

Flickor

151

16

17

10

194

Pojkar

193

18

17

6

234

Under de situationer som är dokumenterade inför och under samlingarna
förekommer det mer direkt vägledning och betydligt mindre av den indirekta
vägledningen (vilket framgår av Tabell 5, s. 88). Den direkta vägledningen
handlar ofta om att barnen ska utföra något under själva samlingen men också
att de ska upphöra med vad de gör. Ibland handlar det om att barnen ska
förflytta sig någonstans. Nästan lika många gånger som pedagogen vägleder
barnen till vad de ska utföra, korrigerar de också dem till hur de ska sitta. De
får ofta inte stå eller ligga utan ska sitta på ett, enligt pedagogerna, önskvärt
sätt.
Här följer några situationer som utspelar sig:
Pernilla: Elise, var så god och sätt dig på din plats.
Pia: Adrian, vill du gå och sätta dig i soffan istället? (Adrian skakar på huvudet.) Nä då
sätter du dig där. (Pekar på golvet.)
Pauline: Stina kan sätta sig rakare.
Penny: Nä, Benjamin sätt dig. Benjamin!
Patricia: Edvin, sätt dig upp.

Det är relativt jämn fördelning mellan könen när det gäller vägledande
yttrandena om hur barnen ska eller inte ska sitta, vad de ska utföra, hur de ska
förflytta sig eller inte. Det som dock avviker är yttranden om vad barnen inte
ska utföra. Dessa yttranden är mest riktade till pojkar.
I samlingssituationerna blir det tydligt att barnen ska utföra olika saker samt
tränas på att sitta på specifika sätt. Att utföra saker kanske inte är så konstigt i
ett sådant här sammanhang. De ska till exempel dra ”sångkort”, som är ett kort
där texten till en barnsång står på ena sidan och på andra sidan finns det en
bild som symboliserar sången, de ska gissa former och färger eller de ska välja
frukt när en fruktskål skickas runt. Ibland handlar det också om att barn inte
ser då andra ligger i vägen. I sådana situationer vägleds barnen att sitta upp så
att alla ser. I andra situationer handlar det om andra saker, exempelvis om att
barn som äter frukt inte ska ligga ner för då kan frukten fastna i halsen. Det
som gestaltas i resultaten av analysen visar att det talas lika mycket om hur
barnen bör sitta som om vad de ska utföra under samlingarna.
En del av pedagogernas direkta och indirekta vägledning under
samlingssituationerna innebär att alla barn skall komma och sätta sig i
samlingsringen. Det gäller dock inte alltid alla barn. När vägledningen, trots
upprepningar, inte lyckas börjar pedagogen ibland samlingen ändå trots att alla
barn inte sitter med.
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En av avdelningarna, Eken, använde runda, röda cirklar med barnens namn på
som lades ut innan samlingen på golvet. Dessa skulle vägleda barnen att sätta
sig på en viss bestämd plats.

På- och avklädning i hallen
Hallen är ett rum i förskolan som kan jämställas med andra rum. Där vistas
pedagoger och barn kontinuerligt, ibland flera gånger varje dag, tillsammans
under på- och avklädning när de är på väg ut eller in. Analysen visar att i hallen
vägleds barnen till att bli självgående. De ska vara aktiva och klä sig själva så
mycket som möjligt. För att möjliggöra detta är hallen vid de observerade
avdelningarna utformad för att detta ska vara möjligt. Till exempel hänger
barnens kläder på hyllor i lagom höjd för dem för att möjliggöra att de själva
ska kunna nå sina kläder. Analysen visar också att barnen ibland vägleds även
verbalt för att klara sig själva i dessa situationer.
Tabell 6 Fördelning av vägledande yttranden i hallen

På- och avklädning i hallen

Sammanlagt

Direkta tillsägelser Beröm Frågor Avledning
Totalt

259

35

73

4

371

Flickor

112

23

37

3

175

Pojkar

147

12

36

1

196

Av Tabell 6 framgår att pedagogerna ibland vägleder med frågor. Detta sker
främst i hallen, framför allt på avdelningen Björken vilket framgår av Tabell 4
(s. 87). Pedagogerna berömmer också barnen, ofta i samband med att de har
klätt på eller av sig själva, klätt på eller av sig klart eller hängt upp sina kläder
på sin egen hylla. Barnen får också beröm om de hjälper andra barn. Det tema
som framträder tydligast i dessa situationer i jämförelse med de andra temana
är, liksom i andra situationer, Direkt vägledning i form av direkta tillsägelser. I
Tabell 6 kan utläsas att det är relativt jämt fördelat mellan pojkar och flickor.
Något som inte syns i tabellen är att av de 72 barn som ingår i studien är det 35
barn som får direkta tillsägelser under dessa situationer varpå de andra 37
barnen inte verkar ha behövt vägledningen. Varför det är så är svårt att
spekulera om. En förklaring skulle kunna vara att de vägledande yttrandena
oftast handlar om att barnen ska utföra något och de som då inte får vägledning
kanske uträttar det som förväntas.
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Exempel på vägledande yttranden i form av direkta tillsägelser:
Pernilla: Här Emil, nu har jag lagt fram dina byxor så det är bara att kravla i dom. Byxorna
först.
Pia: Nä, dom här är inte lämplig ute idag. (Pekar på Adrians Crocs som han håller på att ta
på sig. Enligt pedagogen bör han ha stövlar eftersom det har regnat.)
Paulette: Rosita, då hänger du upp dina kläder.

Utöver att barnen vägleds till att ta på eller av sig kläderna, handlar de
vägledande yttrandena även om hur de bör agera mot varandra, att lampan ska
vara tänd eller så är det frågor, beröm eller direkta tillsägelser om att barnen
ska gå på toaletten.

Städning
Att städning skulle vara en aktivitet som har så stor betydelse kom som en
överraskning. Efter att ha grupperat alla situationer där städning var central
visade en kvantifiering av den induktiva analysen att cirka 10 % av de
analyserade situationerna handlade om någon form av städning.
Städning kan ses som en ”mellanaktivitet” som avslutar en aktivitet innan nästa
påbörjas. Under dessa aktiviteter använder pedagogerna sig av orden städa
eller plocka undan, ibland även sortera, utan närmare förklaring och barnen
förväntas då förstå innebörden och börja utföra dessa handlingar.
Tabell 7 Fördelning av vägledande yttranden under städaktiviteter

Städning

Sammanlagt

Direkta tillsägelser Beröm Frågor Avledning
Totalt

249

60

62

3

374

Flickor

136

41

48

1

226

Pojkar

113

19

14

2

148

Som framgår av Tabell 7 använde pedagogerna avledning i samband med
städning marginellt i jämförelse med andra situationer och det som användes
mest var direkta tillsägelser. Detta illustreras med en situation från avdelningen
Björken. Situationen börjar med att Benjamin (5 år) och Johannes (5 år) börjar
förflytta kaplastavar, som är ett byggmaterial som utgörs av trästavar som är
cirka 10 cm lång och 0,5 cm bred, från ena sidan lokalen till den andra. De
använder två små plastbackar för att förflytta stavarna. Framför allt Ben (4 år)
och även Jesper (3 år) hjälper till ibland. De leker att stavarna är spagetti som
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de ska koka. Under mycket slammer fyller de ett skåp i ”dockköket”, under
diskhon, med stavarna. Pedagogen Paulina som lyssnar från andra sidan
lokalen noterar hur det skramlar och ropar: Plocka ni tillbaka dom sen då när ni
har laga mat färdigt. Pojkarna svarar henne inte utan fortsätter med sin lek.
När det ett tag senare blir dags att städa kommer Paulina fram till pojkarna
som fortfarande leker sin lek. Hon säger: Nu ska vi fixa kaplastavarna. Som ni
har plockat hit. Hon tar tag i Bens arm och drar honom fram emot mot lekköket
samtidigt som hon pekar mot det. Hon fortsätter: Som ni har plockat hit. Det är
ju […] fulla skåpet här nu. Johannes blir i sin tur uppmanad att hänga upp en
kavaj som han går och bär på. Paulina säger även till Benjamin som ligger
under ett litet bord: Kom! Då kan ni plocka i där. Hon pekar mot kaplastavarna i
lekköket. Hon fortsätter verbalt, och även fysiskt, att vägleda barnen hur de ska
städa. Efter ett tag går hon iväg. Pojkarna fyller en plastlåda med kaplastavar
som de styr under lekköket. Därefter fyller de nästa låda med stavar till dess att
skåpet i lekköket är tomt. De lyfter sedan lådan som föreställer diskbänkshon i
lekköket, häller tillbaka alla stavar in i skåpet och sätter slutligen tillbaka
diskhon. Stavarna är således delvis under lekköket eller tillbaka i lekköket och
inte på den plats där de togs ursprungligen. Därefter säger Ben: Spagettin är
klar. Alla tre pojkarna sträcker upp sina händer i luften, dansar runt och säger:
Ja ja ja! och ser mycket nöjda ut.
Utöver verbal vägledning används vid tre av de fyra avdelningarna en
”städklocka”. Det är en bjällra med skaft som antingen pedagogen ”plingar”
med eller som något av barnen får använda. På den fjärde avdelningen vägleder
pedagogerna endast med verbala yttranden.
Vid några få tillfällen börjar några barn att städa när klockan ”plingar” men i de
allra flesta fallen reagerar de inte utan fortsätter med sina aktiviteter. Efter att
klockan plingat går pedagogerna även runt och kontrollerar att barnen har
hört. Det illustreras nedan med en situation från avdelningen Aspen. Svea (3
år) sitter på ett bord och klipper ur en tidning. Bredvid bordet står Sofia (4 år)
och Stina (3 år). Även de klipper och klistrar när städklockan ringer. Pauline
kommer fram till flickorna och frågar: Hörde ni här, jobbtjejerna? Svea svarar:
Näe, och fortsätter klippa. Pauline fortsätter med: Det är dags och plocka
ordning, varpå Svea svarar: Inte jag. Pauline säger inget mer utan lämnar
flickorna och går vidare in i lokalen mot en pojke som ropat på henne.
Flickorna fortsätter med att pyssla samtidigt som följande konversation äger
rum:
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Stina: Nä, nä nä jag heter inte. Vi heter inte så [Ohörbart].
Svea: Visst heter vi inte bara flickor vi heter ju också Stina och Sofia och Svea. Vi heter inte
bara flickor.
Stina: Men, men, men inte tjejer. […]
Svea: Men vi är ju tjejer.
Stina: Men man behöver också säga sitt namn.
Svea: Kolla vilka coola bilar. (Visar en bild för de andra två och alla tre fortsätter med sin
aktivitet.)

I denna situation synliggörs hur barnen fortsätter utan att följa pedagogens
vägledning trots att det genom deras samtal tydligt framkommer att de har
lyssnat på vad pedagogen sagt. Om flickornas diskussion, eller Benjamin,
Johannes och Bens handlande som beskrivits tidigare, är ett medvetet
motstånd eller inte, är svårt att avgöra, men de följer i vilket fall inte
pedagogernas uppmaning.
I de dokumenterade situationerna framkommer att vägledningen inte tycks
vara särskilt effektiv. Både städklockan och den verbala vägledningen fungerar
bara i städsituationerna när pedagogen är närvarande men avtar när hon
lämnar barnen.
Flickorna får mer vägledning än pojkarna under dessa aktiviteter när de ska
städa. Flickorna får också mer beröm än pojkarna under dessa städaktiviteter.
Flickorna får också mer vägledning under pysselsituationer, vilket skall
beskrivas nedan. Däremot är det pojkarna som får flest vägledande yttranden
under övrig lek vilket också skall redogöras för i det följande.

Fri lek
Under en dag på förskolan finns många tillfällen där pedagogerna inte planerat
verksamheten. Barnen har då möjlighet att inom vissa ramar styra vad de vill
göra. Dessa situationer kallas för fri lek.
Här är den fria leken uppdelad i två områden. Det första handlar om situationer
där barnen pysslar, ritar, målar eller spelar spel och benämns pyssel/spel. Det
andra området är all annan lek, till exempel rollekar eller bygglekar och
benämns då för lek.
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Tabell 8 Fördelning av vägledande yttranden under Pyssel och Spelsituationer

Pyssel/spel

Sammanlagt

Direkta tillsägelser Beröm Frågor Avledning
Totalt

176

22

32

14

244

Flickor

124

13

16

12

165

Pojkar

52

9

16

2

79

Som framgår av Tabell 8 är direkta tillsägelser vanligast även i de situationer
där barnen pysslar eller spelar spel. Mestadels handlar tillsägelserna om
instruktioner om hur barnen ska utföra saker, eller tillrättavisningar om
barnen gör fel enligt pedagogen. Barnen vägleds också för saker som inte i
huvudsak har med själva pysslandet eller spelandet att göra. Till exempel får
barnen beröm om de delar med sig eller hjälper varandra, men inte för vad de
har skapat. När det gäller frågor handlar det i dessa situationer inte om själva
alstren i sig, utan mer om vad de ska göra med sina alster när de är klara. Till
exempel säger Patricia till Edvin: Vem ska få det här fina armbandet då? Du vill
inte slå in det i ett litet paket till mamma? I denna situation försöker pedagogen
få Edvin (4 år) att göra ett paket till mamma och/eller pappa flera gånger men
Edvin hävdar att det ska vara till honom själv. Som denna situation visar tycks
ge en present till mamma eller pappa stå högt i kurs hos pedagogen trots att
barnet vill ha sitt alster själv.
Pedagogerna använder avledning minst, som i de andra analyserade
situationerna. Vid de få tillfällen där den ändå används handlar det om att
försöka avstyra en eventuell konflikt. Detta illustreras nedan:
(Sally (4 år), Amalia (3 år) och Adam (4 år) sitter vid ett bord och leker med playdoo-deg.
Sander (4 år) och Alva (4 år) kommer fram till bordet.)
Sander: Å vilken ful. (Pauline kommer fram till bordet.)
Pauline: Sander, vad leker du för någonting? Har du en snögubbe, snögubbe som åker
motorcykel?
Amalia: Den är inge ful.
Sander: Ä visst.
Sally: Ni får inte säga så där att den är ful.
Pauline: Nä, det låter inge trevligt. Amalia och Sander, vad leker ni? Är ni med legot och
leker?
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I denna situation kommenterar inte pedagogen Sanders uttalande utan ställer
istället en fråga till honom. Det kan vara ett sätt att försöka avblåsa en
kommande konflikt, som fungerar eftersom Sander och Alva går bort från
bordet.
Att det är mest flickor som blir vägledda i dessa situationer är kanske inte så
anmärkningsvärt eftersom det oftast är just flickorna som sitter och pysslar
eller spelar spel. Är då fördelningen av vägledning mellan flickor och pojkar
annorlunda när det gäller övrig lek?
Tabell 9 Fördelning av vägledande yttranden under olika leksituationer

Lek

Sammanlagt

Direkta tillsägelser Beröm Frågor Avledning
Totalt

461

50

123

58

692

Flickor

183

17

41

12

253

Pojkar

278

33

82

46

439

Leksituationer är de mest dokumenterade i den här studien. Därför kan
mängden yttranden ses som många i jämförelse med andra situationer.
Som i de andra situationerna är det direkta tillsägelser som används flitigast av
pedagogerna (se Tabell 9). Det är pojkarna som får mest vägledning, men
flickorna blir också vägledda en hel del. De direkta tillsägelserna handlar om
många olika saker som barnen skall utföra eller inte utföra. De blir till exempel
vägledda att följa förskolans regler och rutiner och att vara omtänksamma och
hjälpsamma, vilket de också ibland får beröm för. Pedagogens direkta
tillsägelser handlar även om att förebygga så att barnen inte gör sig illa.
Situationer där barn leker är de situationer som är mest dokumenterade i
studien. Det kan vara en orsak till att barnen i dessa situationer vägleds mest.
Pedagogerna använder både direkta tillsägelser, frågor och avledning i större
utsträckning än i de andra dokumenterade situationerna. En skillnad finns och
det gäller vägledning med beröm. Den induktiva analysen visar att i jämförelse
med de andra dokumenterade situationerna vägleder pedagogerna mycket
med beröm, men ändå inte lika mycket som under situationer där barnen
förväntas städa.
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Sammanfattning
Resultatet av den induktiva analysen visar att pedagogerna vägleder barnen på
olika sätt beroende på situation. Den vanligaste vägledningen är den Direkta
vägledningen som utförs i form av direkta tillsägelser till barnen. Beroende på
aktivitet och situation kan denna vägledning fördelas olika mellan könen. Till
exempel är det under den fria leken som pojkarna får mest direkta tillsägelser i
jämförelse med flickorna under samma aktivitet. Flickorna får mest direkta
tillsägelser under situationer där de ska städa samt i aktiviteten spel och pyssel i
jämförelse med pojkarna under samma aktivitet. När det gäller indirekt
vägledning i form av beröm fick flickorna mest av detta under situationer där
de städar.
Hur ska den vägledning som gestaltas i resultatet av den induktiva analysen
förstås? Genom att problematisera resultaten utifrån Foucaults maktteorier
kan vägledningen förstås som mer än bara vägledning vilket kommer att
redogöras för i nästa kapitel.
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6. Vägledningens varierande uttryck
Barn bemöts i ett samhälle utifrån olika uppfattningar om deras behov och
kompetens (Halldén, 2007). Det kan få som följd att barn bemöts olika och
därigenom också får olika handlingsmöjligheter. I detta kapitel kommer
variationer av vägledande yttranden, relationen mellan barn och vuxna samt
regleringen av barnens handlingsutrymmen att problematiseras.

Vägledning, disciplinering och sanningsregimer
I det empiriska materialet framträder en variation av hur barn blir vägledda
och att vägledningen också gestaltas på olika sätt i olika situationer. Detta
betyder att vägledning i förskolans verksamhet kan förstås som både kontextoch situationsbunden. Till exempel vägleds barnen till att lyssna till andra, vara
koncentrerade och sitta på ett visst sätt i samlingen. I situationer
dokumenterade i hallen blir barnen istället vägledda till att vara aktiva genom
att klä på eller av sig kläderna och inte engagera sig i andra barns aktiviteter.
Barnen får beröm när de gjort detta snabbt och om de är självgående.
Uppträder barnen under situationer i hallen som de förväntas göra i
samlingarna, dvs. att de sitter stilla och lyssnar på de andra barnen, blir de
uppmanade att uppträda på ett annat vis, att agera fysiskt. Detta kan i sin tur
förstås som att en viss typ av sanningsregim styr hur vägledningen gestaltas i
olika kontexter och situationer. Sanningsregimerna i hallens situationer är
alltså inte samma som i samlingssituationerna. Även vägledningen i situationer
där barnen förväntas städa framstår som styrda av särskilda sanningsregimer.
Liksom i situationerna i hallen förväntas barnen agera, men i stället för den
mer utförliga vägledningen av agerandet i hallen, uppmanas barnen att städa
utan närmare förklaring.
Vägledningen som framträder i analysen kan förstås som genomförd med hjälp
av olika verktyg för disciplinering. Verbaliseringar är det mest använda
verktyget men det förekommer även andra verktyg för disciplinering, till
exempel klockor och symboler. Tre av fyra avdelningar i denna studie använder
sig av en ”städklocka”. När klockan ringer ska barnen förstå vad som förväntas
av dem utan att de blir tillsagda. Detta blir inte bara ett exempel på
användningen av ett disciplineringsverktyg. Det blir också ett exempel på det
som Foucault benämner som en ordergivningsteknik, som används för att
barnen ska lyda (Foucault, 2003). Men som konstaterades i kapitel 5, fungerar
inte detta verktyg för disciplinering helt klockrent i alla situationer.
Ett annat verktyg för disciplinering, som kan jämställas med städklockan, är de
röda cirklarna som avdelningen Eken använder sig av i samlingssituationerna.
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Syftet verkar vara att styra barnen, utan ord, till att sitta på förutbestämda
platser, vilket också kan ses som en ordergivningsteknik.
Sammanfattningsvis synliggörs olika sanningsregimer som styr hur vägledning
gestaltas i förskolans verksamhet. Den sker med olika verktyg för disciplinering
och på olika sätt i olika situationer vilket medför att vägledning är både
kontext- och situationsbunden.

Vägledning och språkförståelse
Som beskrivits i det första resultatkapitlet utgörs nästan 70 % av pedagogernas
vägledande yttranden av direkta tillsägelser där de vänder sig direkt till ett eller
flera barn. Dessa direkta tillsägelser kan tyckas vara lätta att tolka för alla barn
men om Bernsteins (2003) teorier om begränsad och utökad språkförståelse
används, kan detta diskuteras. Pedagogerna i studien använder ofta långa
meningar med mycket argumentation vilket kan försvåra för vissa barn. Detta
kan illustreras med en vägledning som yttrar sig i form av uppmaningar i en
situation dokumenterad på avdelningen Granen.
Robert (3 år), Gina (3 år) och Rosa (3 år) har suttit vid ett runt bord och spelat
spel. När de har klivit upp och istället gått och hämtat några dockor kommer
pedagogen Peggy. Hon säger: Men vet ni om ni har spelat spelet färdigt så vill jag
att ni tar och plockar ihop spelet. Annars så kommer vi ju inte att ha nått spel
kvar. Det är ju också jättebra om dockorna och bebisarna också får lära sig att
städa efter sig. I detta citat riktar sig Peggy direkt till Robert, Gina och Rosa med
uppmaningen att städa undan efter sig. Robert börjar städa medan ingen av
flickorna reagerar utan fortsätter med sin lek med dockor.
Å ena sidan kan ovanstående situation förstås som att flickorna gör motstånd
mot uppmaningen. Men för att medvetet kunna göra motstånd mot pedagogens
uppmaningar måste barnen förstå vad uppmaningen syftar till. Har dessa
flickor tillgång till vad Bernstein (2003) kallar en utvecklad språkförståelse,
förstår de pedagogens intention och i så fall kan deras agerande alltså ses som
att de gör motstånd. Har de å andra sidan tillgång till vad Bernstein (ibid.)
kallar en begränsad språkförståelse, kan det vara så att pedagogens vägledning
istället kan uppfattas som lång och krånglig vilket medför svårigheter för
barnen att tolka uppmaningen.
Uppmaningen innehåller flera led. I den första meningen i pedagogens yttrande
- Men vet ni om ni har spelat spelet färdigt så vill jag att ni tar och plockar ihop
spelet - är uppmaningen ganska tydlig, de ska plocka ihop spelet. I den
efterföljande meningen förklaras varför detta är viktigt: Annars så kommer vi ju
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inte att ha nått spel kvar. Uppmaningen förstärks med ytterligare motiveringar:
Det är ju jättebra om dockorna och bebisarna också får lära sig att städa efter
sig. Denna argumentation som sker efter uppmaningen medför att meningen
kan upplevas både lång och abstrakt, vilket i sin tur kan kräva en utvecklad
språkförståelse för att kunna tolka. Detta kan medföra att barnen kanske inte
förstår vad pedagogen försöker förmedla och därför inte följer uppmaningen.
Barnens uteblivna agerande kan då inte betecknas som avsiktligt motstånd mot
pedagogens uppmaning, medan pedagogen kan uppfatta det som motstånd.
Efter att pedagogen yttrat vägledningen, i form av uppmaningar, och det visar
sig att flickorna inte gör som pedagogen vill fortsätter pedagogen sin
vägledning. Peggy säger: Men vet du Gina, du får hjälpa till här en stund till. […]
Rosa […] du får också komma och hjälpa till och plocka undan här. Här riktar
hon sig direkt till flickorna igen och använder också deras namn. Efter detta
yttrande börjar flickorna plocka ihop spelet. Att pedagogen fortsätter
vägledningen, men med den förändringen att hon använder barnens namn och
utesluter motiveringen, kan innebära att hon å ena sidan kanske känner att
uppmaningen blev svår och därför uppmanar igen. Å andra sidan kan det också
betyda att hon lägger problemet hos barnen, dvs. deras olydnad, och därmed
uppmanar dem igen.
Om pedagogerna uppfattar att problemet ligger hos barnen om de inte lyder på
grund av att deras yttranden kan upplevas svårtolkade, blir det barnens
förutsättningar och erfarenheter som styr vilken bild pedagogerna får av
barnet. Om barnet förstår uppmaningen framstår bilden av barnet som ett barn
som är bångstyrigt och inte självreglerad (se mer Dolk, 2013). Om de däremot
inte förstår uppmaningen kan de fortfarande uppfattas vara bångstyriga medan
det i själva verket istället handlar om möjligheterna att förstå uppmaningen.
Detta kan medföra att de då känner sig misslyckade. Risken med att utgå ifrån
att det är barnet som innehar ett problem är att utslagningen kan öka vilket
kan få som följd att många barn riskerar att marginaliseras och känna sig
misslyckade redan i förskolan (se mer Frånberg, 2015).

Vägledning och normer om kön
I förskolan fostras barnen utifrån olika föreställningar om vad som är normalt
och/eller avvikande (Frånberg, 2015). I analysen av de filmade situationerna,
framkommer att pedagogernas vägledande yttranden är jämt fördelade mellan
könen: 48 % riktas till flickor och 52 % riktas till pojkar.
Fördelningen av de vägledande yttrandena är alltså jämt fördelade mellan
könen på en övergripande gruppnivå. I den djupare analysen framkommer
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dock variationer i vägledningarnas fördelning mellan individuella flickor och
pojkar. (Översikt finns som bilaga 6.) I tre av fyra grupper är det alltid en flicka
som pedagogerna riktar flest vägledande yttranden till. På avdelningen Björken
är det till exempel en flicka, Josefina (5 år), som får flest vägledande yttranden.
Pojken som hade flest, Jesper (3 år), får ungefär lika många. Josefina får 53
vägledande yttranden, medan Jesper får 48. På avdelningarna Granen och Eken
är de vägledande yttrandena som är riktade till en flicka dubbelt så många till
antalet, jämfört med den pojke som får flest.
På avdelningen Aspen är det inte en flicka som får mest vägledning. Där är det
istället en pojke, Adrian (4 år), som får mest vägledande yttranden riktade mot
sig. Pedagogerna tycks uppfatta Adrian, tillsammans med Sander (4 år) och
Simon (5 år), som det som Hellman (2010) kallar gränstestande och
utåtagerande pojkar. De uppträder utåtagerande och argumenterar en del.
Adrian får nästan 50 % av de vägledande yttrandena som är riktade till
pojkarna. Utifrån normer om vad som är korrekt beteende kanske inte Adrian
agerar som pedagogerna anser att han borde. Detta kan vara en orsak till varför
han får vägledningen. Genom att analysera situationer där Adrian får
vägledning och tolka den utifrån Butlers (2006) resonemang om normernas
dubbla natur, är det möjligt att förstå situationen som Adrian befinner sig i som
komplex.
Å ena sidan kan Adrian uppfattas vara en pojke som har ett problem, det vill
säga att han inte tycks vara självreglerad. Han kan uppfattas som den som inte
följer verksamhetens uppsatta regler eller de allmänt delade uppfattningarna
som normen säger att barnen ska orientera sig efter och som de borde följa när
de är i en grupp. Å andra sidan kan det vara så att Adrian blir begränsad av att
bli placerad i denna subjektsposition.
Det är bara i några dokumenterade situationer som Adrian faktiskt uppträder
utåtagerande eller gränstestande. Vid flertalet andra situationer agerar han
som de andra barnen. Det kan vara så att Adrian inte är gränstestande eller
utåtagerande på grund av den vägledningen har får av pedagogerna. Det skulle
också kunna vara så att de vägledande yttranden, som riktas till just honom,
eller till den grupp som han agerar i, kan medföra att han exponeras som ett
barn som inte kan följa regler och därför har han behov av vägledning. Det kan i
sin tur innebära att Adrian förväntas agera på ett specifikt sätt av både
pedagogerna och andra barn och därför får vägledningen. Vägledningen av
Adrian skulle också kunna få som följd att han ser sig själv som i behov av
vägledning och då, när han agerar gränstestande och utåtagerande, försöker
leva upp till den bild som de andra kan ha av honom - i behov av mycket
vägledning.
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I analysen av dokumentationerna från avdelningen Björken framkommer att
Jesper (4 år), får många vägledande yttranden riktade till sig. Vid några enstaka
tillfällen agerar han gränstestande och utåtagerande men oftast uppträder han
lugnt, är tyst och gör det som förväntas av honom. Jesper får dock inte lika
många vägledande yttranden som Adrian. Det kan förklaras med att det inte är
lika många dokumenterade situationer från avdelningen Björken. Det finns
dock en skillnad mellan Adrian och Jesper. När Jesper gör motstånd tenderar
han att ändra sitt beteende snabbare och anpassa sig till pedagogernas önskan
jämfört med Adrian.
På avdelningarna Granen och Eken verkar de pojkar som får mest vägledning
vara lugna och försiktiga. Ett exempel är Emil (3 år) på avdelningen Eken som
uppträdde mycket lugnt. Emil får ändå många tillsägelser under på- och
avklädning eftersom han står lugnt och tittar på de andra barnen istället för att
klä på sig. Även under samlingarna får Emil mycket vägledning. Under en
samling säger pedagogerna och barnen tillsammans barnens namn. Samtidigt
som de uttalar namnen klappar de lika många gånger som antalet vokaler i
namnet. När det är Emils tur säger pedagogen Patricia ”Emil” samtidigt som
hon klappar två gånger (där vokalerna hörs): Em-il. Emil reagerar inte utan ser
ut att sitta djupt försjunken i egna tankar. Patricia säger: Men du måste ju höra
på ditt namn.
Utifrån maskulinitetsforskningens teorier kan förklaringar ges till varför pojkar
som upplevs som lugna och försiktiga får mycket vägledning. Pojkar förväntas
ofta uppträda starkare, tuffare, livligare och vara mer krävande än flickor
(Connell, 2008). Pojkar som uppträder lugnt och försiktigt avviker från dessa
förväntningar. Det betyder att de inte följer specifika könsnormer som
existerar för hur en pojke bör uppträda.
De flickor som fick mycket vägledning var bland annat de som framstod som
mycket koncentrerade i olika aktiviteter. När pedagogerna bestämde att något
annat skulle ske hade de svårt att avsluta pågående aktiviteter, med många
vägledande yttranden som följd. Bland flickorna som också får mycket
vägledning finns flickor som ofta gör motstånd och argumenterar mot
vägledningen. Dessa flickors beteenden kan framstå som i behov av
korrigering, eftersom beteendena inte stämmer med den rådande könsnormen
för hur flickor borde uppträda. Det är något som kan ha bidragit till att just
dessa flickor i studien fick mycket vägledning.
Det finns även andra skillnader mellan vägledningen av pojkar och flickor. I tre
av fyra grupper, Aspen, Björken och Granen, är det några pojkar som får
mycket vägledning och andra som knappt får någon vägledning alls. Bland
flickorna i alla grupper är det alltid någon/några flickor som får mycket mer
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vägledning än andra flickor. Men generellt får många flickor mer vägledning än
flertalet av pojkarna. Vissa pojkar behöver mycket vägledning medan andra
knappt behöver någon vägledning alls. Behovet bland flickorna verkar istället
vara mer generellt.
Studiens resultat visar alltså att vissa barn får mer vägledning än andra och att
flickor och pojkar inte vägleds på samma sätt. Utifrån teorier om könsnormer
(Butler, 2006) kan gestaltningen av vägledningen förstås som grundad i socialt
konstruerade och normaliserade föreställningar om kön. Det finns också barn
som knappt får någon vägledning. Detta skall fokuseras i nästa avsnitt.

Relationen mellan kön och utebliven vägledning
I varje grupp finns det en eller några pojkar som nästan inte får någon
vägledning alls. De får inga eller näst intill inga tillsägelser men heller inget
beröm. De verkar finnas med i gruppen utan att bli sedda. Knut (3 år) kan ses
som ett sådant exempel. Han återfinns på Eken i en av de två grupper i vilken
flest dokumentationer genomförts. Han är en pojke som finns med i filmer där
det bara förkommer barn. Han finns sällan med i filmerna där barn och vuxna
interagerar, förutom exempelvis i situationer där de har samling eller i hallen. I
de situationerna blir han tilltalad när pedagogerna gör ”traditionsenliga
rundor” där alla barn exempelvis får säga hur det har varit under uteleken eller
vad de önskar att göra efter samlingen. De övriga pojkarna i Knuts grupp får
mellan 35 och 60 vägledande yttranden medan Knut får fem. Av dessa fem är
tre direkta, då han i en samlingssituation blir tillsagd att det är hans tur att gå
och ställa sig i ett led vid en dörr där de samlas innan de går vidare till
matsalen. De två övriga vägledande yttrandena till Knut handlar om att han får
beröm när han går och sätter sig på en matta där de brukar ha samlingar efter
det att pedagogerna har sagt att alla ska göra så.
Kanske är det så att Knut har en önskan om att vilja lyda de vuxna för att inte
riskera att korrigeras och därför anpassar sig till den vägledning som
pedagogerna ger till andra barn. Det kan också vara så att Knut kanske passar
in i normen för hur en pojke bör agera och uppfattas därför inte heller behöva
vägledning. Det innebär att han inte heller blir sedd i något annat sammanhang.
När det gäller flickorna, som nästan alla får vägledning, förekommer det också
en variation. De flickor som går i samma grupp som Knut och som gör det
pedagogerna förväntar sig av dem, som följer regler och rutiner, som är lydiga
och inte argumenterar eller gör motstånd, är de som får minst vägledning.
Ändå får de flickorna många fler vägledande yttranden riktade till sig än vad
Knut får. Flickorna som får lite vägledning agerar lugnt, försynt och hörs inte
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särskilt mycket. Som beskrivits ovan får pojkarna som agerar på samma sätt
mycket vägledning. Pojkarna som får lite vägledning är de pojkar som syns och
hörs - men inte för mycket. Dessa pojkar verkar befinna sig i en mellangrupp
där de inte är för försynta och tysta men inte heller hörs eller syns för mycket.
Sammanfattningsvis visar analysen att konstruerade, normaliserade tankar om
kön verkar vara styrande även i situationer där vägledning uteblir. Det får som
följd att flickorna generellt blir mer uppmärksammade än pojkarna i
mellangruppen.

Vägledning och asymmetriska relationer
Analysen av det empiriska materialet visar en asymmetrisk relation mellan
vuxna och barn när pedagogerna uttrycker de vägledande yttrandena. Enligt
von Wright (2009) är detta den normala relationen mellan barn och vuxna. Den
asymmetriska relationen synliggörs och kan förstås på olika sätt, vilket
kommer att beskrivas i detta avsnitt.
I temat direkta tillsägelser och i två av tre subteman som framkom i analysen,
frågor och avledning, är det vanligast att pedagogerna riktar sin vägledning
direkt till ett eller flera barn genom att tilltala dem med du, ni, din, dina, dig, er
eller så tilltalar de barnen med deras namn. Ett exempel är när pedagogerna
ibland intar överordnade positioner över barnen och reglerar deras
handlingsutrymme. När avdelningen Aspen är på väg ut står Svea (3 år) och
Stina (3 år) vid trappan och väntar på de andra barnen. Pedagogen Pia säger:
Svea du ska stå här och du [Stina] ska stå där på den här sidan. Hon pekar på
trappstegen och styr barnen dit hon menar att de ska stå och vänta. Den
asymmetriska relationen framstår tydligt i de situationer när pedagogerna
positionerar sig och bestämmer och barnet är den som ska lyda.
I andra situationer blir asymmetrin i relationen än tydligare, exempelvis då
pedagogen mycket tydligt berättar vad hon anser är rätt sätt att agera på, vilket
också i slutänden är det enda alternativet som finns för barnet. Det kan
illustreras med en situation dokumenterad på avdelningen Björken. Joline (5
år), Josefina (5 år) och pedagogen Patrice sitter vid ett av borden. Josefina viker
ett kuvert av två papper och Joline vill göra detsamma. Patrice vässar
färgpennor. Joline är inte riktigt nöjd med sin kuvertvikning och Josefina har
erbjudit sig att hjälpa henne. Joline svarar inte utan frågar istället Patrice om
hon kan hjälpa henne. Hon får då till svar: Men det verkar som att Josefina kan
det. Då tror jag det är bättre att Josefina visar hur man ska göra. Joline följer inte
Patrices råd utan säger: Jag behöver tejp. Joline försöker själv vika papperet en

103

lång stund. Hon reser sig, lämnar bordet och återkommer sedan med två nya
papper varpå följande situation utspelar sig:
Patrice: Vad gjorde du av den. Vänta, vad gjorde du av de andra nu?
Joline: Ja.
Patrice: Hämta tillbaks det. Det är lite slöseri med papper om man bara tar nytt hela tiden.
Joline: Men det var.
Patrice: Få se vad var det som blev fel.
Joline: Men det var knövligt.
Patrice: Det kanske vi kan ordna.
Joline: Nää! (Skakar på huvudet.)
Patrice: Vad är det som blev fel?
Joline: Det vart fel när jag vikte och då blev papperet fel å jag vill. (Låter lite gnällig.)
Patrice: Ska du ha som Josefina eller ska du ha på något annat sätt?
Joline: Jag vill ha som Josefina.
Patrice: Men då kanske vi kan ta bort tejpen då. (Vänder på papperet och försöker peta
bort tejpen som Joline satt dit tidigare.)
Joline: Nää! (Skakar på huvudet.) Jag vill inte.
Patrice: Ska du prova?
Josefina: Nää jag vill inte.
Patrice: Jag tycker det är slöseri att ta två papper och så kasta bort dem efter en stund.

Diskussionen om papperen fortsätter ett tag men det blir som Patrice vill.
Joline får inte hämta nya papper.
Att Patrice intar denna position, som kan ses som överordnad eftersom Joline
inte har något val, kan ha många orsaker. Hon kan exempelvis vilja värna om
miljön, när hon säger att det är slöseri att kasta bort papperen istället för att
försöka lösa problemet. Det kan också vara så att Joline agerar på det här sättet
ofta eller så kan avdelningen ha begränsad tillgång till papper. Det kan också
vara så att pedagogens intention är att Joline ska lära sig att värna om miljön
eller att Joline ska lära sig att lyda. Oavsett pedagogens intentioner och Jolines
försök att argumentera och bjuda motstånd visar pedagogen tydligt vad hon
tycker i denna fråga. Därmed infinner sig en asymmetri i deras relation vilket
begränsar Jolines handlingsutrymme.
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I citatet ovan säger pedagogen: Men då kanske vi kan ta bort tejpen då. Ibland
använder pedagoger ordet vi i situationer där pedagogen tycks mena att alla
eller flera ska utföra något. Göte (2 år), Greta (2 år) kom vi ska äta eller Nu
plockar vi bort bilarna och klär på oss och går ut. Ibland använder pedagogerna,
precis som Patrice i situationen ovan ordet vi, trots att hon själv utför
handlingen:
Gilbert kom ska vi kika i din blöja, om du behöver byta den innan du går ut.

eller
Jag tror faktiskt att vi bestämmer att det är Rebecka som får välja en bild idag.

När ordet vi används i vägledande situationer, trots att barnen inte tilldelas
något egentligt handlingsutrymme, kan detta förstås som uttryck för försök till
att utjämna asymmetrin i relationen. Pedagogen formulerar vägledningen som
en överenskommelse fast barnen inte alls är med och bestämmer.
Vägledningen blir indirekt och förtäcks i tal om gemensamt agerande och
överenskommelser som barnen egentligen inte har varit med och definierat.
Vissa av de vägledande yttrandena kan förstås som att pedagoger hänvisar till
någon annan än både sig själva eller barnen. Det är i situationer där
pedagogerna hänvisar till ordet man. I en situation dokumenterad på
avdelningen Eken har Kurt (3 år) med sig en leksakstång i plast hemifrån.
Pedagogen Petra säger: Men det är bättre om man inte har några leksaker med
sig. Pedagogen pekar inte ut Kurt i detta fall. Genom att hänvisa till man kan
yttrandet istället tolkas som ”ansiktslöst”. Relationen mellan pedagogerna och
barnen skulle i dessa fall kunna ses som mer jämställt eftersom det framstår
som att det är någon annan som, i ovanstående situation, bestämt regeln. Dock
är det troligt att det faktiskt är pedagogerna som har formulerat regeln. Detta
antagande görs eftersom det på de andra två avdelningarna görs lite olika. På
Aspen får barnen alltid ha med sig leksaker hemifrån medan Björken har en
bestämd dag i veckan. Då får barnen visa leksakerna under en av samlingarna
och därefter läggs leksakerna tillbaka på barnens hyllor.
Genom att hänvisa till ordet man behöver inte pedagogerna stå för vad de
själva tycker eller ta personligt ansvar. De behövde inte heller medge om de
varit med och bestämt regler och i så fall eventuellt behöva argumentera för
dem. Vägledningen kan därmed uppfattas som ännu mer indirekt i jämförelse
med situationer där pedagogerna hänvisar till ordet vi.
I analysen framträder också subtemat beröm. Här gestaltar sig bilden av
pedagogernas relation till barnen lite annorlunda än i övriga subteman. I
många situationer riktas berömmet direkt till ett eller flera barn genom att du,
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ni eller er används, precis som i övriga situationer i andra subteman. Skillnaden
jämfört med de övriga subtemana, är att det är lika vanligt att pedagogen
endast säger: bra, jättebra, superbra, toppenbra eller perfekt utan att samtidigt
hänvisa till något specifikt barn när beröm uttalas.
Det är endast vid några enstaka tillfällen som pedagogen säger exempelvis
Titta vad fint det blir eller Det är ju [en] snäll kompis att dela med sig. I dessa
situationer har pedagogerna redan hänvisat till specifika barn och berömmet
blir som ett avslutande omdöme. Pedagogerna intar även här en överordnad
position där de har makt att avgöra vad som är tillräckligt bra för att förtjäna
beröm. Det visar sig också genom att pedagogerna inte inkluderar sig själva i
berömmet, utom vid ett tillfälle. Pia berättar hur hon, Sofia (4 år) och Simon (5
år) har dukat i matsalen. Hon berättar hur de har delat upp arbetet. Hon säger:
[---] och under tiden tog jag fram mjölk och bröd och smör och allt det där. Så vi
har hjälpts åt jättebra. I just denna situation kan tolkningen göras att hon
försöker skapa en mer symmetrisk relation. Trots detta är det ändå pedagogen
som utrycker vägledningen som beröm, definierar situationen och bestämmer
gränserna för barnens handlingsutrymme. Trots att pedagogen inkluderar sig
själva i berömmet och har varit delaktig i sysslorna som bedöms, kan det vara
bara dessa, sysslorna, som är jämt fördelade och mindre asymmetriska och den
asymmetriska relationen kvarstår ändå.
En asymmetrisk relation mellan barn och pedagoger blir alltså tydlig i den
tematiska analysen. Pedagogerna positionerar sig och styr, korrigerar och
vägleder på så sätt barn i specifika riktningar. Något som också syns i den
tematiska analysen är att pedagogerna genom de verbala vägledande
yttrandena använder sig av olika disciplinerande verktyg. Detta kommer att
diskuteras nedan.

Vägledningens olika toner
Som beskrivits tidigare visar analysen att pedagogerna intar olika positioner
när de vägleder barnen. Barnen intar också olika positioner i de vägledande
situationerna men detta görs inom handlingsutrymmen som pedagogerna
definierar. I detta avsnitt redogörs för hur toner i vägledande yttranden kan
styra barns handlingsutrymme.
Pedagogernas yttranden har i denna avhandling analyserats utifrån Palludans
(2007) begrepp om undervisande ton (teaching-tone) och samtalande ton
(exchange tone). Genom att använda dessa två toner positionerar pedagogerna
barnen som antingen i behov av undervisning (teaching-minded) eller som
samtalspartner (conversation partners).
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I analysen framkommer att pedagoger använder variationer av toner i sina
vägledande yttranden Variationer i tonsättningen leder till att i vissa
situationer blir vissa barn positionerade som i behov av undervisning medan
andra barn istället blir positionerade som samtalspartner. Det visar sig också
att barnen som vägleds i samtalande ton med pedagogerna befinner sig nära
dem. De sitter bredvid, befinner sig mitt framför dem eller sitter i
pedagogernas knä. Även om barnen ibland samtalar med pedagogerna när de
är nära visar analysen att de även kan bli undervisade i dessa situationer.
Ett exempel på en situation när undervisande ton används är när Pia sitter i en
soffa med flera barn runt sig. Närmast henne sitter Svea (3 år) med sin pärm
uppvikt i knät. Låsningen för pärmen är öppen och några plastfickor har
lossnat. Pia säger: Ska vi stänga pärmen? Vi vänder på den här. Hon vänder en
plastficka i pärmen och försöker stänga igen den. Är det här din fina pärm om
dig själv? Vänta vi måste göra så här, säger Pia. Svea säger: Nä, jag vill ha den
där. Pia sätter tillbaka alla plastfickor som ramlat ur pärmen och stänger igen
den. Under tiden säger hon: Men då gör man så här och så bläddrar vi så. Hon
visar hur hon menar, det vill säga hur Svea ska ha det i pärmen och hur hon ska
göra när hon bläddrar i den. Pedagogen använder vi trots att det är hon själv
som utför handlingen. Svea verkar göra ett försök till att argumentera men
hennes försök får ingen respons. Det är pedagogens vägledning som ska följas.
I situationer där pedagogen vägleder med hjälp av direkta tillsägelser används
undervisande ton i de verbala yttrandena. Även om barnen försöker
argumentera eller göra motstånd vägleds barnen oftast i den riktning som styrs
av pedagogen. Det som också ofta händer om barnet fortsätter göra motstånd
eller argumentera, är att pedagogerna fortsätter vägleda med direkta
tillsägelser tills barnet agerar som pedagogen vill.
I analysen framkommer också exempel på att undervisande ton kan övergå till
dialogisk ton när barnen vägleds. Det sker ibland då avledning används. Ett
exempel är när Adrian (4 år) sitter i Pias knä ute i hallen. Adrian är arg över
något och försöker bita på sina fingrar. Pia gör allt för att få honom att sluta.
Med undervisande ton förklarar hon för Adrian att det inte är bra att bita på
fingrarna. Hon säger: Nä [bit] inte så där. Du får hålla i händerna så här. Pia
håller i Adrians händer med sina och säger: Nä du ska inte bita på dom. Adrian
säger: Jag vill det, varefter Pia säger: Jo, men jag vill inte att du ska göra det för
jag är rädd att då går dina fingrar sönder och då går det inte så bra att bygga
lego. Efter ett tag börjar Pia vägleda Adrian bort från att vara arg. Hon slutar
prata om att han inte ska bita på sina fingrar och börjar istället fråga honom om
han är hos sin mamma eller pappa för tillfället. Denna vändning verkar
förändra relationen dem emellan. Adrian börjar sakta men säkert sluta göra
motstånd och de inleder en dialog istället. Pia ändrar sin ton från en
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undervisande till en dialogisk ton. Men om det handlar om en äkta samtalande
ton kan diskuteras. Avsikten tycks vara att försöka vägleda Adrian bort från att
vara arg i stället för att diskutera på en mer symmetrisk nivå.
Det finns också situationer i det empiriska materialet som exemplifierar hur
vägledningen yttras med olika tonlägen beroende på vilket barn vägledningen
riktas till. Detta kan illustreras med en situation där pedagogen Paula sitter på
en bänk i lekrummet. Bredvid bänken, och dessutom i närheten av en
rutschkana, leker Rosa (3 år), Gilbert (3 år)och Gina (3 år). Situationen börjar
med att Gina får två bilar av Rosa. Rosa vänder och går för att hämta flera bilar.
Då kastar Gina ena bilen mot Rosa och Gilbert varpå Paula kliver upp från
bänken och går fram till Gina. Hon säger: Du får inte kasta saker. Titta på mig
Gina. (Paula gör tecken för titta.) Du får inte kasta saker. Om du vill får du köra
lastbilen i rutschkanan. Gilbert och Rosa går fram till rutschkanan med var sin
plastbil. Paula säger: Det är bra att ni tar dom med vita hjul för dom rullar så fint
nerför rutschkanan. Paula sätter sig åter på bänken medan barnen börjar köra
med bilarna nerför rutschkanan. När Gilbert får iväg bilen långt från
rutschkanan säger Paula: Oj, Gilbert såg du vad den kom långt? Gilbert hämtar
en bil och säger: Min körde längre än eran, och Gina svarar: Ja. Paula ställer så
frågan: Hur gör du för att få dom och åka så himla långt, Gilbert? Han svarar:
Ibland kan jag inte göra det. Ibland kan jag göra det. Gilbert släpper sedan
bilden utför rutschkanan igen. Barnen pratar med varandra samtidigt som de
kör bilarna flera gånger nerför rutschkanan. Rosa säger: Min körde så här långt,
och Gilbert säger: Ja, dina och mina bilar kör långt. Gina börjar springa uppför
kanan och får en tillsägelse av Paula: Näe, näe Gina, du får gå på rätt sida. Gina
går istället uppför trappen och sätter sig vid banan. I denna situation förs ett
samtal mellan Paula och Gilbert men även mellan Gilbert och Rosa.
I ovanstående händelse vägleder pedagogen Gilbert och Rosa med beröm men
också med samtalande ton. De delger varandra olika saker. Både pedagogen och
barnen tar initiativ till att samtala och pedagogen försöker inte korrigera dem
på något sätt. Vägledningen som riktas till Gina yttras däremot som direkta
tillsägelser i undervisande ton. Det görs inga försök till att samtala. Istället får
Gina instruktioner om hur hon bör agera. Detta är alltså ett exempel på hur en
och samma situation kan rymma olika former av vägledning som dessutom
yttras med olika toner till olika barn. Situationens variationer av toner leder i
sin tur till ojämn fördelning av barnens handlingsutrymmen.
I detta avsnitt har pedagogernas vägledande yttranden problematiserats i
relation till hur de positionerar barnen som antingen i behov av undervisning
eller som en mer jämställd samtalspartner. Analysen visar att barnen via
pedagogernas vägledande yttranden således både blir differentierade och
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segregerade beroende på hur de tonsätts. I nästa avsnitt fokuseras hur
karaktären i pedagogernas språk gestaltas i de vägledande yttrandena.

Vägledningen uttryckt i monolog eller dialog
De vägledande yttrandena bär inte bara toner utan har också en viss karaktär.
När vägledningens form och struktur analyseras synliggörs att den kan anta
karaktären av monolog eller dialog.
När resultatet av analysen blir belyst utifrån begreppen monolog och dialog
visar det sig att vägledningen direkta tillsägelser tendrar att genomföras med
monologisk karaktär. Till exempel säger Petra till Elmer (3 år) och Eskil (3 år)
som har var sin kaplastav (en rektangulär trästav) i munnen: Vi suger inte på
grejerna [kaplastavarna]. Dom är smutsiga. Pojkarna lyder och tar ut
kaplastavarna. I denna situation tycks inte pedagogen inbjuda till en dialog där
alla parter är subjekt, utan pojkarna i denna situation förefaller bli objekt för
pedagogens vägledning. Hon meddelar sin instruktion som barnen i detta fall
lyder.
Det finns situationer inom temat direkta tillsägelser som vid en första anblick
skulle kunna beskrivas som att den vuxne och barnet tillsammans för en dialog.
Ett exempel är när avdelningen Björken har samling. Barnen sitter i ring och en
av pedagogerna leker ”Kims lek” med barnen. ”Kims lek” innebär att pedagogen
lägger ut ett antal saker på golvet. Hon täcker sedan över dem med till exempel
en filt. Under tiden som barnen får blunda tar hon bort någon av sakerna.
Barnens uppgift blir därefter att försöka komma på vad som saknas. Vissa barn
ser inte och därför har pedagogerna försökt flytta flera barn så att alla ska se.
Vissa barn vill också ligga vilket pedagogerna sagt stopp för av samma orsak
som tidigare, nämligen att vissa då inte ser vad pedagogen som leker Kims lek
gör. Josefina (5 år), som är det barn som flest gånger har blivit tillsagd att flytta
på sig eller att sätta sig upp, har under tiden försökt argumentera för sin sak
och sagt att hon får ligga. När pedagogerna fortsätter med vägledningen gör
Josefina motstånd genom att lämna ”samlingsringen”. Hon sätter sig i stället i
en vagn med tak anpassad för utklädningskläder. Pedagogen Patrice kommer
fram till Josefina och denna situation utspelar sig:
Patrice: Du får välja nu.
Josefina: Nä.
Patrice: Du får jättegärna klä på dig och gå ut om du hellre vill det.
Josefina: Nä, jag kan inte vara ute med nån då.
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Patrice: [---] Men då kommer du och sätter dig i samlingsringen. Du har två val. Vi kan inte
ha barn som ligger i klädgarderoberna. Då går vi och klä på oss du och jag.
Josefina: Näe!
Patrice: Ja men kom och sätt dig då. Det är inge kul. Du missar ju frukten och allting. Kom
nu (lyfter ner hennes ben.)
Josefina: Näe!
Patrice: Kom nu. (Josefina drar upp benen igen.) Välj då vad du vill göra. Det är inget
alternativ att ligga här när vi har samling.
Josefina: Leka.
Patrice: Nä då får du välja nått annat. Det där går inte och välja idag [ohörbart] välja och
ligga här. Vad vill du göra?
Josefina: Jag vet inte.
Patrice: Du får fundera. Jag räknar till fem. En, två, tre, fyra.

I denna situation har vägledningen visserligen formen av en konversation, men
det som utspelar sig mellan Josefina och Patrice uppfyller inte de kriterier som
Burbules och Bruce (2001) ställer upp för en dialog. De menar att kriterierna
för att en konversation ska kunna kallas för en dialog är att det finns
möjligheter att göra inlägg, utrymme för förhandling och öppenhet för olika
perspektiv. I ovanstående beskrivna situation bemöts Josefinas motstånd och
försök till förhandling med ytterligare direkta tillsägelser. Även avledning
används genom att Josefina får två val i situationen. Valet att ligga kvar eller att
leka presenteras inte som alternativ. Det hon har att välja mellan är att gå ut
eller att sätta sig åter i samlingsringen. I denna situation vägleder pedagogen
också med en fråga. Hon säger: Vad vill du göra? Vilket inte är ett erbjudande
eftersom valalternativen definieras av pedagogen och sammansättningen av val
exkluderar Josefinas personliga önskemål. Josefina undrar dessutom om det
hon har att välja mellan är möjliga val. Hon ifrågasätter om hon verkligen kan
gå ut och vara ensam, varpå pedagogen då visar att det enda egentliga möjliga
valet för Josefina i detta läge är att gå och sätta sig i samlingsringen igen.
I
ovanstående
situation
använder
pedagogen
Patrice
sig
av
vägledningsmetoderna direkta tillsägelser, avledning och frågor vilka alla är av
monologisk karaktär. Josefinas motstånd eller försök till förhandling och
argumentation bemöts av vägledning i form av monolog. I situationen verkar
det inte finnas en öppenhet inför vad Josefina säger. Det är pedagogen som
utifrån sin överordnade position avgör vilka val Josefina har. Analysen visar
således att direkta tillsägelser, avledning och frågor kan uttryckas som
monologer.
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Det finna andra situationer där pedagogen inbjuder barnen till dialog. I följande
situation är det Adrian (4 år) och Pia som tittar på en stor världskarta uppsatt
på väggen.
Adrian: Är det där Kina? (Pekar på en av flaggorna.)
Pia: Det är det inte. (Böjer sig fram mot dörren där planschen sitter.) Nu ska vi se. Jag
kommer inte ihåg vad dom har för flagga. Vi ska se här.
Adrian: Jag bor i Sverige.
Pia: Ja, och Sveriges flagga den vet du var den är.
Adrian: Där är den.
Pia: Där står det Sverige.
Adrian: Är inte det långt?
Pia: Nja, det är där du och jag bor. Men det är klart ska vi gå till Stockholm då är det långt.
Jätte, jättelångt. Stockholm det är i Sverige.

Situationen ovan visar att Pia och Adrian delar ett gemensamt fokus. De lyssnar
på varandra och delar sina erfarenheter och visar sina respektive kunskaper.
Innan denna situation har Pia och Adrian haft en konflikt. Vad den handlar om
framkommer inte i det empiriska materialet men Adrian har varit mycket arg.
Från att Pia har använt många direkta tillsägelser, uttryckta som monologer,
ändrar hon karaktären i sina vägledande yttranden. Nu används istället
avledning för att, som det verkar, försöka få Adrian att sluta vara arg. Denna
gång fungerar det och de börjar istället konversera med varandra. Från att
Adrian verkar ha varit ett objekt för Pia som hon skulle korrigera kan det
uppfattas som att de under dialogen istället båda agerar som två subjekt där de
delar kunskaper och erfarenheter med varandra.
I beskrivningen visas hur direkta tillsägelser kopplas samman med monologer
medan pedagogernas försök till avledning både kan medföra att monologerna
fortsätter eller att karaktären förändras till en dialog. Detta är dock förutsatt att
pedagogerna lyckas med att ändra barnets fokus.
Inom subtemat frågor utgörs pedagogens vägledning många gånger av
monologer. Detta illustreras med en situation dokumenterad på avdelningen
Aspen. Pauline går omkring på avdelningen och pratar med barnen då
”städklockan” ringer. Hon går fram till några flickor som ”pysslar” vid ett av
borden. Pauline säger: Hörde ni att det har plingat nu? Adrian plingade i
klockan. Vad betyder det? Klockan plingar igen. Någon av flickorna säger:
Städning, varpå Pauline svarar: Jajemen då är det [dags] och börja plocka i
ordning. […] Nu är det strax mellanmål.
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I den ovanstående situationen instruerar Pauline barnen om vad som förväntas
av dem. Barnen besvarar frågan och Pauline bekräftar att barnen har svarat
rätt på frågan. Detta kan förstås som ett exempel på hur barnen blir objekt för
förskolans regler och rutiner som Pauline förmedlar via yttranden av
monologisk karaktär.
Det finns andra situationer inom subtemat frågor där det är svårare att tyda om
vägledningen uttrycks med monologisk eller dialogisk karaktär. Efter vilan har
avdelningen Eken ”valstund” för barnen. Det handlar om att barnen ska välja
aktivitet bland pedagogernas förutbestämda alternativ. Därefter ska barnen
ägna sig åt denna aktivitet tills pedagogerna anser att barnen är klara, vilket
brukar bli cirka 30 minuters aktivitet.
Under en ”valstund” har Kasper (4 år) valt att leka med playdoo-deg vid bordet.
Evelina (4 år) har valt att leka med ett magnetmaterial på golvet, en bit ifrån
Kasper. När Kasper har lekt med degen en stund lämnar han den för att istället
titta på Evelina som bygger ett torn av magneterna. Pedagogen Petra kommer
fram till barnen och säger: Hörru du Kasper, har du bytt till magneter nu?
Kasper svarar: Näe. Petra fortsätter med sina frågor: Har du inte? Det ser ut så.
Evelina förklarar: Han skulle bara titta. Petra säger: Jaha om du tänker byta
måste du först städa bort på bordet där du har hållit på att dega. Innan Petra går
säger Kasper: Jag ska det. Han ställer sig upp och säger: Jag ska bara titta
litegrann.
Gränsen mellan om denna situation kan tolkas som av monologisk eller
dialogisk karaktär är hårfin. Avsikten med pedagogens frågor kan tänkas vara
pedagogisk; att Kasper ska lära sig att plocka undan efter sig innan han byter
aktivitet. Hade pedagogen stått på sig i detta fall och krävt att Kasper skulle
plocka undan skulle vägledningen kunna tolkas som att den var av monologisk
karaktär. Men nu gör inte Petra det utan är öppen för att lyssna till Kaspers
perspektiv och erbjuder utrymme för förhandling. Utifrån detta görs tolkningen
att det handlar om en dialog. Kasper verkar veta vad som förväntas av honom
men han förefaller också bli lyssnad till och respekterad för att han vill se på
vad Evelina gör en stund till. Det betyder att även under subtemat frågor
handlar det ofta om en monologisk karaktär, men ibland även av dialogisk
karaktär.
Liksom när vägledning genomförs med direkta tillsägelser, används monologer
även när vägledningen genomförs i form av beröm. Det kan illustreras med en
situation dokumenterad på Eken. Avdelningen ska snart ha samling och barnen
förväntas städa. Pernilla säger till några barn: Har ni plockat undan killar så vill
jag att ni sätter er på mattan. Varsågoda. Knut (3 år) är det enda barnet som
gör som Pernilla säger. Han går och sätter sig där Pernilla har anvisat. Pernilla
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säger då: Bra Knut! Knut är det barn som inte får så många tillsägelser. Detta är
en av ytterst få dokumenterade situationer där han faktiskt blir tilltalad av
pedagogerna.
Pernilla ger först en instruktion, barnet - som i det här fallet är Knut - går och
sätter sig på mattan, och pedagogen utvärderar barnets handlingar, vilket är ett
kriterium, enligt Burbules och Bruce (2001), för monologisk kommunikation.
Att beröm används som en utvärdering av barnens handlande framträder
tydligt i det empiriska materialet. Denna form av utvärderande beröm leder
inte till en dialog utan blir en monologisk konversation i vilket barns
handlingar värderas. Barnen får beröm när de har varit hjälpsamma,
omtänksamma eller har följt instruktioner eller regler. Monologerna inom
temat beröm kan dock ingå i eller föregås av en dialog. Detta kan illustreras
med ytterligare en situation på avdelningen Eken. Pedagogen Petra sitter på en
soffa och bredvid sitter Edvin (4 år). De pratar om att Edvin ska gå och köpa
jordgubbar. Edvin går iväg men kommer strax tillbaka. Petra säger: Köpte du
jordgubbar där? Edvin svarar att han köpte alla jordgubbar. Petra fortsätter:
Gjorde du men va bra! Då får vi ju lite att kalasa på. Hade du 20 kronor? (Edvin
visar henne något men han står med ryggen emot kameran så vad som sker
framkommer inte.) Räckte det till alla jordgubbar? Edvin nickar. Bra! Edvin
säger något som inte hörs och leken fortsätter.
I detta korta exempel av en annars ganska lång situation har berömmet en
dialogisk karaktär. I dialogen yttrar pedagogen Bra! två gånger. Första gången
när pedagogen uttrycker bra kan det handla om att hon intar en roll i leken.
Den andra gången hon uttrycker det kan det gälla många olika saker. Om hon
intagit en roll i leken vid första tillfället kan hon fortfarande vara kvar där. Det
skulle också kunna betyda att hon berömmer Edvin för hans matematiska
kunskaper. Det skulle kunna omfatta en dialog om pedagogen är en deltagare i
Edvins lek. Är hon inte det kan det istället beskrivas som en utvärdering där det
saknas förklaring till varför det är bra.
Tabell 10 Monologer eller dialoger i olika teman

Monolog

Dialog

Direkta tillsägelser

X

Frågor

X

X

Avledning

X

X

Beröm

X

(X)
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Slutligen kan konstateras att pedagogernas vägledande yttranden till största
del har karaktären av monologer. Det är bara i två subteman, frågor och
avledning som yttrandena också kan uppfattas som en dialog. I subtemat beröm
har bara en händelse dokumenterats där berömmet kan ingå i en dialog.

Vägledning i form av bestraffning och belöning
I resultatet av den induktiva analysen (presenteras i kapitel 5) framkommer att
pedagogerna ofta övervakar vad som sker på avdelningen vare sig de till
exempel sitter stilla vid ett bord, sitter på golvet eller går omkring och utför
olika saker. I dessa situationer ger pedagogerna ofta barnen vägledning. Som
konstaterats tidigare i avhandlingen utförs vägledningen företrädesvis med
direkta tillsägelser. Ur ett maktperspektiv kan vägledningen som sammantaget
framträder i de dokumenterade situationerna förstås som microbestraffningar
(Foucault, 2003) med syftet att förändra barnens agerande och att skapa vanor.
Situationernas microbestraffningar utförs ofta med en vänlig framtoning där
humor är ett viktigt inslag. Vägledningen är ibland också av berömmande art
där barnen istället för att förändra sitt agerande istället vägleds att behålla
något som i pedagogens ögon kanske är önskvärt. Detta skulle i sin tur kunna
ses som det Foucault (ibid.) menar med belöning. Vägledning som utförs i form
av bestraffning och belöning kan också förstås som uttryck för behavioristiska
föreställningar om hur barns beteende och lärande kan kontrolleras
(Johansson, 2011).
Foucault (2003) hänvisar till Charles Demia (Règlement pour les écoles de la
ville de Lyon, 1716, s 17) som redan på 1700-talet skrev att lärare bör använda
belöningar oftare än bestraffningar. Då skulle barn sporras att eftersträva
belöningen eller skrämmas av bestraffningen. Om beröm skulle ses som en
belöning så visar denna avhandling att det inte används lika frekvent som
direkta tillsägelser (se Tabell 4, s. 87). Om beröm och direkta tillsägelser förstås
som belöning respektive bestraffning innebär det att bestraffning förekommer
oftare än belöning i de dokumenterade situationerna. Belöningen, eller
berömmet uttrycks ofta som bekräftelse på att barnen har följt vad
pedagogerna anser är ett korrekt handlande Utifrån Foucault (2003) handlar
disciplinering om att skapa vanor. Som den induktiva analysen (presenteras i
kapitel 5) visar använder pedagogerna beröm som en vägledning. Genom de
berömmande yttrandena uppmuntras barnen att fortsätta med ett visst
agerande. Detta skulle kunna betyda att när beröm används för att vägleda
barn omvandlas berömmet till microbestraffning, vilket i sin tur medför att
berömmet inte längre kan ses som en belöning. Om det som först såg ut vara
belöning omvandlas till microbestraffning, finns det något annat som kan
tänkas fungera som belöning?
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Som beskrivits tidigare i detta kapitel finns det barn som inte får någon
vägledning av pedagogerna. De blir inte vägledda men får inte heller någon
annan kontakt med de vuxna. De är barn som verkar göra det som förväntas av
dem, som följer regler och rutiner och som uppför sig enligt vad könsnormen
verkar föreskriva. Skulle detta kunna vara en belöning - att inte få någon
vägledning men inte heller få bekräftelse för att de har agerat som pedagogerna
önskar? Den induktiva analysen visar att de barn som inte får någon vägledning
inte heller har någon annan kontakt med pedagogerna. Dessa barn finns med i
dokumentationer där bara barn är filmade vilket visar att de är närvarande på
avdelningen. Utifrån detta kan tänkas att belöningen i så fall kan vara att inte
ha någon form av kontakt alls med pedagogerna i förskolan.

Sammanfattning
I detta kapitel har variationer av pedagogernas vägledande yttranden
problematiserats utifrån olika analytiska begrepp.
Resultaten visar att pedagogernas vägledning är variationsrik. Den rymmer
uttryck för försök till disciplinering av barnen vilket sker utifrån olika
sanningsregimer. När vägledningen granskas utifrån Bernsteins teori om
språkförståelse visar det sig att den vanligaste vägledningen, direkta
tillsägelser, uttrycks på ett sätt som försvårar förståelsen för barn med
begränsad språkförståelse.
Ett annat resultat som framkommer är betydelsen av kön i
vägledningssituationerna. Det visar sig att vägledningens frekvens och uttryck
regleras av könsnormer. De flickor som får mest vägledning är de som upplevs
göra motstånd och som argumenterar mycket. Av pojkarna däremot är det de
pojkar som upplevs som lugna, tysta och försynta som blir vägledda. Det finns
också barn i dessa grupper som näst intill inte får någon vägledning alls. De får
inte heller någon annan kontakt med vuxna. De verkar vara relativt osynliga för
pedagogerna.
Vägledningen yttrar sig också i olika toner och med olika karaktärer. Dessa kan
förstås som olika delar av verbala verktyg för disciplinering. Vissa barn bemöts
med undervisande ton medan andra hamnar i samtal med pedagogen istället.
Det bidrar till att barnen både blir differentierade och segregerade och
påverkar deras handlingsutrymmen. De vägledande yttrandena har oftast en
monologisk karaktär. Det är bara i de situationer där pedagogerna använder
mer indirekt vägledning som yttrandena kan förändras till dialogisk karaktär.
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Slutligen framkommer i detta kapitel att i de vägledande yttrandena blir barnen
microbestraffade. Detta gäller både i situationer där de blir vägledda med
direkta tillsägelser, men också i situationer med frågor, avledning och även
beröm. Belöningen för barnen blir, med ett sådant resonemang, att inte få
någon vägledning alls. I nästa kapitel problematiseras vägledningens riktning.
Mot vad vägleds barnen?
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7. Vad vägleds barnen emot?
För att fungera i sociala sammanhang, som till exempel en förskolegrupp, en
skolklass, på ett arbete eller i samhället, behövs vissa gemensamma regler för
hur individerna bör bete sig. Barn lär sig dessa regler i samspel med vuxna.
Halldén (2007) förklarar att det i detta samspel ”anges gränser för vad barnet
får göra och inte göra, hur barnet får uttrycka sig och hur glädje, ilska och sorg
visas” (Ibid. s. 12). Var gränserna dras, vilket uppförande som godtas eller
behöver korrigeras i samspelet kan, enligt Foucault (1980), förstås som
legitimerat av olika sanningsregimer vilka styrs utifrån olika normer.
Ur analysen av de vägledande situationerna framträder mönster av
sanningsregimer som tillsammans implicerar att det finns mer eller mindre
önskvärda sätt att vara barn på. Barnen vägleds till att uppföra sig på lämpligt
sätt. De korrigeras mot att utföra och agera utifrån pedagogernas uppmaningar
och får ibland beröm när de agerar på sådant sätt. I abstrakt bemärkelse
gestaltas ett barn som bör vara lydigt och anpassat till förskolans verksamhet.
I detta kapitel ges en fördjupad analys och problematisering av den samlade
betydelsen av olika sanningsregimer. Utifrån den samlade betydelsen av
sanningsregimerna går det att utläsa vad barnen i abstrakt bemärkelse vägleds
till att vara.

Sanningsregimer och uppförande
I detta avsnitt problematiseras några av de sanningsregimer som framträder i
analysen av pedagogernas vägledning. De vägledande situationerna
exemplifierar vad som är sant för sammanhanget, till exempel vad som anses
vara önskvärt uppförande för barn.
Vägledningen görs till stor del med normativ ansats och handlar om hur barnen
bör uppföra sig eller vad de ska utföra i förskolan. Barnen ska exempelvis inte
uppträda utåtagerande och slå eller bita andra individer. Det är en allmänt
accepterad regel vilken framstår som en sanning. Regeln är konstruerad av
normer om hur man som individ bör agera i vårt samhälle. Barnen bör inte
vara utåtagerande och när det gäller vuxna är det brottsligt att utföra sådana
handlingar vare sig det är mot andra vuxna eller mot barn. I situationer där
barnen beter sig utåtagerande används ofta direkta tillsägelser för att
disciplinera, det vill säga de ska tränas att undvika sådana handlingar. Till
exempel säger Pauline på avdelningen Aspen till Adrian (4 år) och Simon (5 år)
som låtsas slåss med varandra: Tänk er för. Ni kan inte slåss och sparkas på
riktigt, Simon. Man kan aldrig slåss och sparkas för det gör ont.
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I pedagogernas yttranden framkommer också en sanningsregim om att barn
bör vara aktsamma och ta ansvar för miljön. Barnen ska vara rädda om
lekmaterial och plocka undan det som de har använt. I ett här-och-nu
perspektiv kan det uppfattas som ett sätt att vårda materialet i förskolan. Det
kan också underlätta för pedagogerna om de inte behöver plocka undan allt
själva utan att barnen också hjälper till och städar. Men det kan också ses som
en vägledning inför framtiden. Att man som framtida arbetstagare bör vara
aktsam om företagets material. Ett exempel på att vara aktsam och ta ansvar är
när Sofia (4 år) på avdelning Aspen vägleds att plocka undan playdoodegen
som hon lekt med. Penny säger: Annars blir degen så hård. […] Lägg ner den hit
[i en plastpåse]. Då håller den sig mjuk och fin. Amalia (3 år) som också suttit
och lekt med playdoodegen säger: Man får inte lämna. Penny håller med henne
genom att säga: Nä då blir den hård.
Barnen blir också vägledda mot att följa förskolans regler och rutiner. Dessa är
inte nedskrivna någonstans utan är något som synliggörs genom pedagogernas
yttranden. Genom vägledning förmedlas vad som är accepterat agerande och
vad som behöver korrigeras. Förskolans verksamhet är också både tidsmässigt
och rumsligt välstrukturerad. När det gäller den tidsmässiga uppdelningen av
verksamheten styr ibland pedagogerna över olika rutiner, till exempel om de
ska gå ut eller vara inne, medan andra rutiner inte går att bestämma över.
Matsituationen är en sådan aktivitet. I den typen av aktivitet är flera individer
involverade; kökets och städets personal. Varje måltid erbjuder därför ett
övningstillfälle för barnen att lära sig att acceptera sådant som de inte kan
styra över. I framtiden när de är i skolan eller på ett arbete kan denna kunskap
ses som nödvändig; att lära sig att de måste infinna sig på vissa platser vid vissa
tidpunkter.
Den rumsliga uppdelningen är inte vid första anblicken tydlig på förskolan där
Aspen, Eken och Björken finns. Avdelningarna är placerade vägg i vägg och
gränsen dem emellan består av dörrar. Vid vissa tidpunkter under dagen kan
barnen passera gränserna mellan avdelningarna, men de verkar ändå mycket
medvetna om vilken avdelning de tillhör trots att pedagogerna inte tycks
informera om detta. I dessa fall verkar inte barnen behöva vägledning om
vilken avdelning de tillhör utan sanningsregimen är befäst i barnen.
Den rumsliga uppdelningen av verksamheten tycks således vara relativt tydlig
för barnen. När det gäller den tidsmässiga uppdelningen däremot verkar
barnen behöva mer vägledning. Oftast är pedagogerna tydliga med hur barnen
förväntas agera i situationer där vägledning rör olika rutiner. Vid några
tillfällen får barnen dock förhandla om rutinerna med pedagogerna. Detta
kommer att exemplifieras med en situation dokumenterad på avdelningen
Björken. Josefina (5 år) och Joline (5 år) sitter och klipper och klistrar vid ett
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bord när pedagogen Patrice säger åt dem att de ska gå och klä på sig för att de
ska gå ut. Josefina hävdar att de inte är färdiga så de kan inte gå ut än. Patrice
säger: Men ni kan inte vara inne hela tiden. Josefina skakar på huvudet. Utan en
kort stund nu. Josefina nickar. Ska vi ha ett timglas eller? Josefina säger: Men vi
tar 30-minuters timglas. Patrice anser att det är lite väl långt och förklarar
varför: Då hinner ni inte va ute med dom andra. Josefina försöker än en gång:
Men 50. Patrice kommenterar inte det utan ger flickorna några alternativ: Fem
minuter eller tre eller en. Både Joline och Josefina är överens om att de vill ha
femminuters-timglaset och Patrice hämtar det. I den här situationen får
flickorna inflytande över när de ska gå ut men de vägleds ändå mot att förstå
att över vissa regler och rutiner har de inget att säga till om. De har nämligen
inte ett val att inte alls gå ut.
En annan sanningsregim som förmedlas till barnen är viljan att jobba. Det är ett
ord som flera av pedagogerna använder sig av regelbundet. Här kommer några
dokumenterade exempel på yttranden där pedagogerna använder ordet jobba:
Patrice: Innan Beatrice ska jobba med det här (Hon drar namnkort vilket avgör ordningen
på hur barnen ska gå och ställa sig i kön inför att de ska gå och äta lunch.) så tänkte jag
berätta att efter lunch kommer jag att gå ut med en grupp barn och just idag har vi
bestämt vilka som ska va ute.

Philippa: Är det något annat spel du tyckte va roligt då som du vill jobba med? (Hon säger
det till Grim som sitter och spelar med en Ipad.)

Pia: (Böjer sig fram och viskar till Sander.) Du ska gå på jobbarstund.

Adam: Får vi gå in till lilla rummet?
Pauline: Nä de håller på att jobba med att städa där inne.

Pernilla: Här var det full aktivitet i, hos frissan. Många som jobbar här. Mm.

Petra: Men du jobbar bra, Elma. (Hon säger det till Elma som håller på att klä på sig
utekläderna själv.)

När ordet jobba används för att vägleda barnen till önskvärt agerande kan det
förstås som exempel på det Foucault (2003) kallar för verktyg för
disciplinering. Barnen vägleds till att förstå vikten av att jobba och om de
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agerar på önskvärt sätt, kan de belönas med positiv bekräftelse och infriade
löften. Vad som anses vara önskvärt är i sin tur styrt av sanningsregimer
Som analysen visar finns det olika sanningsregimer - att inte vara utåtagerande,
att vara aktsam, ta ansvar och vikten av att jobba - som pedagogerna förmedlar
via vägledande yttranden till barnen. I analysen synliggörs även en annan
riktning på pedagogernas vägledning, som ibland kan uppfattas motsägelsefull.
Den kommer att problematiseras nedan.

Sanningsregimer, rum och situationer
Vilka sanningsregimer som är styrande i vägledningen varierar beroende på i
vilket fysiskt rum och i vilken situation den vägledande situationen utspelar sig.
Till exempel handlar mycket av vägledningen i samlingarna om var barnen ska
sitta och på vilket sätt deras kroppar ska uppta rummet. I en sådan vägledande
situation uppmanas Kalle (3 år), som står vid sin plats i ringen, att sätta sig ner.
Det förefaller inte som att han stör de andra för att han står upp och han ser ut
att vara fullt koncentrerad på vad som sker. I en annan situation handlar det
istället om att de ska sitta istället för att ligga. Då är det Kurt (3 år) och Elmer (3
år) som ligger på mage. De är också fullt koncentrerade på vad som sker, men
blir uppmanade att sätta sig upp.
I flera situationer, men framför allt vid samlingarna, får barnen tillsägelser om
att de skall vara tysta, koncentrerade och lyssna på varandra. I andra
situationer skall de säga vad de tycker eller förväntas svara på frågor. Dessa
tillsägelser verkar inte vara sammankopplade med specifika situationer utan
det finns exempel i materialet på detta i olika aktiviteter. De verkar inte heller
vara kopplade till specifika pedagoger utan det är situationen eller barnet som
avgör vilken sanningsregim som gäller.
Barnen vägleds ofta till att vara koncentrerade men det finns även situationer
där det önskvärda uppförandet är att inte koncentrera sig och istället avsluta
en aktivitet för att påbörja en annan. Siri (4 år) som har full koncentration på
en bok, måste lägga bort denna för att de ska ha samling. Pedagogen Pauline
säger: Siri, Siri, Siri nu pratar jag med dig. Nu måste du lägga igen boken. Nu är
det någonting annat som ska hända. I en annan situation ska barnet bryta sin
koncentration för att pedagogen ställer en fråga. Det händer Grim (4 år) när
han sitter och spelar ett musikspel på en Ipad. Philippa som sitter bredvid
honom frågar: Vad tycker du? Gillar du den där Grim? Va? Tittelitut. Hon petar
på hans huvud för att få hans uppmärksamhet och fortsätter att fråga: Gillar du
den där låten? (Musiken kommer från Ipadspelet.) Grim som fortfarande har
fokus på Ipaden svarar: Ja.
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Ibland förväntas barnen sitta stilla och vara fokuserade medan de i andra
situationer istället förväntas vara aktiva. En sådan situation är när barnen på
avdelningen Eken är på väg ut och Emil (3 år) står alldeles stilla i hallen och
studerar de andra barnen koncentrerat. Då säger pedagogen Patricia: Emil,
Emil, Emil ta på dig din jacka som ligger där. Hon pekar på golvet och flyttar sig
sedan närmare honom: Emil. Du, där är din jacka. Varsågod och ta på den. Ta på
dig jackan. Ta på dig jackan. Du kan ta på dig jackan det vet jag. Patricia tar
honom i handen men släpper och pekar på jackan: Varsågod. Det kan du det vet
jag. Du kan ta på dig jackan jättebra. Emil står fortfarande stilla och tittar,
medan Patricia hjälper Evelina (4 år) att ta på sig sin fleecejacka. Så då har du
jackan, säger Patricia till Evelina och vänder sig sedan mot Emil igen. Så
varsågod! Hon håller upp jackan framför honom och han börjar stoppa i ena
armen: Ta på dig jackan nu. Om jag håller i den så här då tar du på dig den.
Varsågod. Patricia håller i jackan men Emil tar den: Varsågod och ta på dig
jackan, säger hon till honom. Han stoppar i halva armen men står och tittar på
Kelly (3 år) som springer fram och tillbaka i hallen. Patricia lämnar Emil och
vänder sig mot Kelly istället.
I analysen framträder att barnen förväntas agera på olika sätt i olika situationer
och fysiska rum. Detta kan förstås som att vägledningen görs utifrån rumsliga
och situationsbundna variationer av sanningsregimer. I vissa situationer ska de
vara stilla medan de i andra inte får vara det. Detsamma gäller koncentrationen
då barnen ibland ska vara koncentrerade och ibland, om pedagogerna så
önskar eller att situationer så kräver, ska bryta sin koncentration och flytta
fokus. Sanningsregimer får således olika legitimitet beroende på plats och
situation vilket leder till motsägelsefull vägledning. Detta medför att barn
måste lära sig att tolka sanningsregimer för att agera som pedagogerna
förväntar sig. Legitimerandet av sanningsregimer synliggörs även inom andra
områden vilket kommer att redogöras för i nästa avsnitt.

Sanningsregimer och inkludering
Analysen av det empiriska materialet synliggör normer om social inkludering.
Ett exempel är att använda ordet kompis. Barnen använder inte ordet kompis
ofta med det gör pedagogerna regelbundet. Det illustreras med citat från
videofilmerna:
Paulina: Nu väntar alla kompisar. (Hon säger det till Josefina som inte vill komma till
samlingen.)
Pia: Vi pratar om kompisar som var här i fjol.
Petra: Du får höra med dina kompisar här om det finns några lediga till dig här då. (Elliot
har stått en stund och tittat på när några barn leker med magneterna.)
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Pernilla: Det är viktigt att vi går och kissar innan vilan. Då behöver man inte störa sina
kompisar.
Peggy: Nu väntar vi tills alla kompisar kommer. (Hon säger det till barnen som står vid
grinden och väntar på att få gå in.)

I vissa situationer framträder hur pedagoger förmedlar sanningsregimer om
social inkludering i vägledningen av barnen, det vill säga att alla som vill ska få
vara med i leken. Detta kan illustreras med en situation från avdelningen
Granen. Gina (3 år) säger till Gilbert (3 år) att han inte får vara med i hennes,
Roberts (3 år) och Rosas (3 år) lek. Paula säger: Men vet du på förskolan där
brukar vi göra så att man får leka många tillsammans. Tänk Gina, om du kommer
och ville leka med Rosa och Robert och Gilbert och dom sa att du inte fick vara
med. Hur skulle det kännas då? Gina svarar: Tråkigt. Paula fortsätter: Ja och jag
tror det känns tråkigt för Gilbert om du säger att han inte får vara med. Ni kan
väl berätta för Gilbert vad ni gör?
I denna situation lyckas pedagogen med vägledningen och Gilbert får vara med
och leka. I andra situationer går det sämre med disciplineringen när
sanningsregimen om social inkludering förmedlas i vägledningen och
pedagogerna försöker inkludera barn i leken. Detta kan illustreras med en
situation dokumenterad på avdelningen Aspen. Aina (3 år) och Amalia (3 år)
ligger på var sin kudde på golvet bredvid legobordet, där flera pojkar står och
leker med lego. Mellan sig har de en kudde där det ligger en docka. Stina (3 år)
kommer fram till flickorna och frågar om hon får vara med och leka med dem
men de säger nej. Nej vi sover, säger Amalia. Stina blir arg, frustrerad och
stampar med ena foten i golvet och viftar med armarna. Hon säger: Nä men
sluta eller jag vill vara med. Hon vänder på klacken och går ut i hallen. Pauline
som kommit fram till flickorna strax innan Stina går iväg, hjälper först Aina och
Amalia att lägga ut en filt över dem. Sedan går hon iväg efter Stina. När Pauline
är på väg till Stina söker några pojkar i lilla rummet hennes uppmärksamhet.
De har byggt ett jättetorn av klossar som hon går in och tittar på. Efter en stund
fortsätter Pauline fram till Stina som sitter på golvet och håller huvudet mot
händerna. Pauline börjar prata med Stina och följande situation utspelar sig:
Stina: Jag får inte vara med. (Låter ledsen).
Pauline: Sa dom det?
Stina: Jaa!
Pauline: Har du pratat med dom då?
Stina: Nää! (Gråter nu.)
Pauline: Vill du vara med dom då?
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Stina: Jaa!
Pauline: Ja.
(Stina är ledsen. Hon pratar med Pauline men det hörs inte vad hon säger.)
Pauline: Nu hör jag inte vad du säger. Kom upp till mig istället. (Stina klättrar upp på
bänken med hjälp av Pauline.) Vill du vara med dom och leka.
Stina: Mmm.
Pauline: Jaha, sa dom att du inte fick vara med.
Stina: Nää!
Pauline: Ska vi gå och prata med dom då?
Stina: Mmm.
Pauline: Får vi höra hur dom har tänkt som där. Då gör vi det kom.
(De går tillbaka in till flickorna som ligger på golvet. Pauline hukar sig ner och lägger
armen om Stina.)
Pauline: Hej kompisar!
Sally: Vi kan inte sova.
Pauline: Kan ni inte sova?
Sally: Dom pratar så mycket. (Tittar mot pojkarna vid legobordet.)
Pauline: Ja kan ni hitta nån annan plats och sova på då?
Sally: Jaa!
Pauline: Och sen var ju Stina så sugen på att få vara med och leka också.
Sally: Men vi leker ingenting vi sover bara.
Pauline: Men hon kanske också vill sova då. (Vänder sig till Stina.) Vill du också sova?
Aina: Ja men det finns inte några mera kuddar.
Pauline: Ja men om jag hittar en kudde kan hon ju också sova. Var ska ni ligga då?

Aina och Amalia går och lägger sig på var sin sida av en soffa där Stina inte får
plats. Stina vill rita i stället men får inte plats vid bordet, eftersom andra barn
sitter där och ritar. Pauline försöker få Stina att delta i leken med Aina och
Amalia.
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Pauline: Ska jag bädda åt dig här på golvet. (Lägger en i hopviken filt på mattan nedanför
flickorna i soffan.)
Stina: Kan du vara här en liten stund?
Pauline: Ja men jag är här i rummet.
Stina: Ja men jag vill vara med dig.
Pauline: Ja.
Stina: Men jag vill, men jag kanske kan rita.
Pauline: Men du ska få göra den där bilden men du kan ju vila en stund här först.
Stina: Men jag.
Pauline: Pamela säger nog till när det finns plats vid ritbordet.
Stina: Men jag vill ha min snutte.
Pauline: Ja jag kan hämta den. Om du lägger dig här kan jag hämta den.

Pauline bäddar på golvet och Stina lägger sig där. Därefter går pedagogen mot
hallen. Aina och Amalia pratar med varandra och efter ett tag kliver Stina upp
och går mot bordet där barnen har ritat. I denna situation fortsätter Aina och
Amalia leken utan att inkludera Stina som tillslut ger upp och lämnar flickorna.
Analysen visar således att en sanningsregim i de vägledande situationerna vilar
på normer om social inkludering. Pedagogerna säger många gånger att alla
måste få vara med. Det motsatta, det vill säga att barn inte får vara med eller att
vissa barn kanske behöver få leka ifred, framgår inte av videomaterialet. Även
om sådana situationer inte finns i filmdokumentationen förekommer det ändå
både i handfasta eller subtilare former. Ibland tar sig exkluderingen fysiska
uttryck när barn bärs eller på annat sätt förflyttas från olika aktiviteter. Det
handlar ibland om att barnen uppträder utåtagerande eller gör motstånd på
annat sätt och därmed anses behöva bli exkluderade från gruppen. Vid andra
situationer verkar pedagogerna använda sig av vägledande yttranden i form av
avledning för att exkludera eller ändra fokus för barnen. Ibland kan orsaken
vara oklar medan det i andra sammanhang kan föregås av konflikter mellan
barn. Detta illustreras med en situation dokumenterad på avdelningen Granen:
Gabriel (3 år), Grim (4 år) och Ryan (6 år) leker med en bondgård. Bondgården
står på ett grönt lakan som de leker är gräs och i och runt bondgården står det
många djur. Det har blossat upp en del konflikter mellan barnen. Grim och
Ryan säger att Gabriel förstör deras lek. Det som synliggörs i dokumentationen
av denna lek är att vid några enstaka tillfällen har Gabriel knölat till lakanet
som ligger under bondgården. Gabriel vill också använda en liten tallrik gjord
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av metall som foderskål till några av djuren. Vid varje tillfälle säger de andra
två pojkarna att han ska sluta och de säger också att han retas. Ryan säger: Vi
vill inte att du ska vara med annars. Om du inte slutar retas. Gabriel, du retas
faktiskt utan nu måste vi få leka i lugn och ro. Nu måste vi få leka i lugn och ro. Vi
vill inte ha den där [foderskålen]. Efter ett tag kastar Gabriel tallriken av metall
mot Grim och Ryan.
Grim: Aj, det är inge roligt.
Ryan: Det där kunde faktiskt göra ont, Gabriel.
Grim: Och det gjorde faktiskt ont.
Ryan: Nu måste du säga förlåt också.

Paula kommer in i rummet och sätter sig på en stol en bit ifrån pojkarna. I
famnen har hon ett barn som nyss har vaknat. Hon säger: Gabriel! Kom Gabriel
ska du få höra en sak. Kom Gabriel. Kom hit ska du få höra en sak. Vet du vad, jag
skulle behöva hjälp med en sak. Det blir ett litet uppdrag från mig. Hon fortsätter
locka med Gabriel på uppdraget och efter ett tag går de båda iväg. Hur hon
bestämde att det var just Gabriel som hon skulle försöka avleda framkommer
inte. Det kan ha baserats på att hon hört de andra två barnen ge tillsägelser till
Gabriel. Det kan också ha att göra med att Gabriel är yngst av dem (3 år) och då
kanske inte har samma syn på leken som Ryan som är 6 år. Pedagogens avsikt
är omöjlig att uttolka, men avledningen ändrar fokus hos Gabriel och därmed
har konflikten mellan barnen avvärjts. Samtidigt medverkar pedagogens
agerande till att förstärka den redan påbörjade exkluderingen av Gabriel – han
som egentligen bara ville vara med och leka.
I det empiriska materialet synliggörs många situationer där pedagoger agerar
utan att veta vad som utspelat sig innan. De kan till exempel komma in i ett rum
och vägleda barnen. Det kan bero på att de vägleder utifrån styrande
sanningsregimer istället för att se till den egentliga situationen.
Analysen visar således att barnen både kan bli vägledda mot inkluderande
normer men även att pedagogerna kan agera på ett sätt som kan uppfattas som
exkluderande.

Sanningsregimer och känslor
I analysen av olika sanningsregimer synliggörs att barnen får visa känslor,
samtidigt framgår det att inte alla känslor är accepterade. När barn är arga, i
betydelsen att de argumenterar, förhandlar eller gör motstånd, både i
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situationer där det sker mellan barn och med pedagogerna, vägleds de bort
från den sinnesstämningen. Detta illustreras med nedanstående situation.
Pedagogen Pernilla sitter på golvet med några barn som leker med ett
magnetmaterial. Kelly (3 år) har tidigare försökt ta magneter av Elma (3 år)
men får då tillsägelser av Pernilla att ta några andra magneter istället. Elma
säger att hon inte får några bitar och böjer sig fram för att ta några av de
magneter som Kelly hittat på golvet. Pernilla sträcker sig fram och tar
magneterna av Elma som hon sedan ger tillbaka till Kelly. Elma börjar gråta och
skrika. Pedagogen reagerar inte utan vänder sig till de andra barnen istället.
Kelly kliver upp och går iväg. Elma fortsätter gråta och skrika. Pernilla försöker
då prata med henne om vad som hänt. Hon säger: Kommer du ihåg hur vi gjorde
igår när du såg så där sur ut? Hon låtsas se sur ut men börjar sedan le. Hon
fortsätter: Den där glada Elma är mycket roligare. Hon stryker lite hår från
ansiktet på Elma och säger: Va? Evelina som sitter bredvid Pernilla säger: Du
gjorde så här. Hon härmar Pernillas grimas. Pernilla svarar: Ja jag visade hur
Elma ser ut när hon är arg. Men hon är ju mycket roligare när hon var glad och
skrattar istället. Kan vi inte få se den Elma? Jag tror hon finns här inne
någonstans. Hon pekar på Elmas mage varpå Elma börjar dra lite på munnen:
Se nu, nu kommer hon snart fram. Det tror jag. Hon är på väg ut. Elma lägger sig
igen på golvet. Pernilla skrattar och kittlar henne på magen.
I situationen får Elma inte vägledning i hur hon kan uttrycka sin ilska. Istället
visar pedagogens agerande att Elma vägleds till att lära sig att ilska inte är
accepterat och behöver tryckas undan. Pedagogens agerande kan i sin tur
förstås som legitimerat av sanningsregimer där ilska utesluts och en glad
sinnesstämning förespråkas istället.

Sanningsregimer om integritet och ansvar
En annan sanningsregim som synliggörs är vikten av att lära sig att markera sin
egen integritet och ta ett socialt ansvar i konflikter.
På avdelningarna som deltar i studien säger pedagogerna vid olika tillfällen
ordet stopp. Ordet användes för att stoppa barn från att utföra något, vilket kan
ses som ett verktyg för disciplinering. Till exempel säger pedagogen Pamela till
några barn som springer runt på avdelningen Aspen: Stopp, stopp sätt er i
soffan nu. Stopp, stopp, stopp.
Pedagogerna använder också stopptecken, det vill säga de visar barnet
handflatan, vilket också kan ses som ett verktyg för disciplinering. Ibland
uttalas ordet stopp samtidigt som stopptecknet visas och i andra situationer
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visas bara tecknet. Detta sker till exempel under en samling på avdelningen
Eken. Emil (3 år) ställer en fråga och samtidigt säger även Kasper (3 år) något.
Pedagogen Pernilla som försöker höra vad Emil säger, sätter upp stopphanden
mot Kasper och säger: Jag hör inte vad Emil säger.
Pedagogerna använder således både ordet stopp och stopptecknet som verktyg
för disciplinering i syfte att korrigera barnens handlingar. De vägleder
dessutom barnen till att använda både ordet och tecknet. När barnen berättar
att någon har varit dum mot dem vägleder pedagogerna dem ibland till att säga
stopp, ibland till att använda tecknet och ibland både ock.
I följande händelse, dokumenterad på avdelningen Aspen, vägleds barnen till
att använda ordet stopp. Alva (4 år) som står bredvid pedagogen Pauline säger:
Vet du vad dom säger till mig, Siri och dom? Dom säger dumma mig. Pauline
svarar: Det är ingen här som är dum. Jag ska prata med dom om det. Du ska säga
stopp sluta till dom.
I den här situationen vägleds Alva till att säga stopp till de andra barnen. Även
om pedagogen informerar om att hon ska prata med de andra barnen, kan
detta också förstås som ett exempel på att barn tilldelas ansvaret för att
korrigera andra barns felaktiga uppförande.
I analysen framträder andra situationer där barnen får dela på ansvaret när det
gäller att lösa konflikter. Ett exempel är när Kalle (3 år), Eskil (3 år) och Elmer
(3 år) springer genom avdelningen Eken. Pernilla ser dem och går efter dem ut
i hallen. När hon kommer fram till pojkarna sätter hon sig på huk vid Kalle och
Eskil. Hon lägger var sin arm runt pojkarna och säger: Stopp, stopp, stopp
[ohörbart] vänta. Vad är det som händer? Va? Vad är det som händer mina
vänner? Kalle och Kasper, som också befinner sig i hallen, försöker förklara för
Pernilla att Eskil har rivit Kalle. Pernilla säger till Kasper att han ska gå tillbaka
till avdelningen. Efter det att Kasper försökt berätta sin syn på saken en gång
till går han iväg. Följande situation uppstår:
Pernilla: För det första undrar jag varför ni sprang och sen undrar jag varför ni rev
varandra. (Räknar på fingrarna.)
Kalle: Du, han rev mig här och han rev mig också här. (Pekar med fingret först vid örat och
sen vid ögat.)
Pernilla: Men vad ska man säga när en kompis gör tokiga saker?
Kalle: Förlåt.
Pernilla: Men innan man säger förlåt då?
Eskil: Då säger man stopp.
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Pernilla: Ja precis Eskil. Helt riktigt.
Pernilla: Ja stopp och jag vill inte.
Pernilla: Och då måste ju kompisen lyssna.
Eskil: Jaa!
Pernilla: Jaa!
Eskil: Då ska han lyssna som jag måste göra med min lillebror när jag ska vara snäll mot
honom.
Pernilla: Jamen precis. Samma sak gäller ju här på förskolan att vara snäll med sina
kompisar.
Eskil: Jag vet.
Pernilla: Jag tror att ni vet det. Vad tycker ni vi ska säga nu då?
Eskil: Förlåt.
Kalle: Förlåt.

I denna situation vägleds både Kalle och Eskil till att säga stopp medan
pedagogen också tillägger att det är viktigt att lyssna. De vägleds således till att
ta gemensamt ansvar för situationen. Den ena ska säga stopp och den andra ska
lyssna.
Barn vägleds också till att använda ”stopphanden”. Detta illustreras med en
situation från avdelningen Björken. Patrice ligger på golvet och läser för några
barn när Jonna (3 år) kommer in. Hon säger att Britta (3 år) har dragit henne i
håret. Patrice säger: Då säger du till Britta att - du får inte dra mig i håret. Stopp
sluta. Patrice visar upp stopphanden. Patrice återvänder till boken och
fortsätter att läsa.
Jonna får alltså ansvaret att säga ifrån när hon blir dragen i håret. Strax efter
det att Patrice har börjat läsa igen kommer Britta in och dementerar
anklagelsen. Hon säger att hon inte alls har dragit i håret. Patrice kliver upp, går
fram till flickorna och börjar medla mellan dem eller försöker förstå vad som
har hänt. Genom denna handling återtar hon ansvaret för konfliktlösningen
från barnen och hjälper dem att komma fram till en lösning. Under
konfliktlösningen tar pedagogen det ena barnets parti. Pedagogen står
nedhukad vid Jonna och lägger armen om henne. Vid ett tillfälle stryker hon
också håret från Jonnas ansikte. Britta står en liten bit bort under hela
konversationen. Patrice lyssnar till Brittas förklaringar men återkommer till:
Då drog du Jonna i håret? trots att Britta hela tiden dementerar just detta.
Andra äldre barn står bredvid och ger sin bild av det hela under tiden. De säger
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att Britta visst drog Jonna i håret. Patrice lyssnar inte till dem utan har fokus på
Britta och Jonna. Hon frågar båda två tills hon fått en tydlig bild av vad som
hänt. Patrice kommer fram till att Jonna ville att Britta skulle leka med henne
trots att Britta inte ville. Patrice förklarar för Jonna: Nu är det så att Britta vill
göra någonting annat. Jonna avslutar det hela genom att säga att hon vill spela
ett spel med Patrice. Alla tre går iväg mot hyllan där spelen ligger.
I situationen ovan återtar alltså pedagogen ansvaret som hon gett Jonna, när
hon börjar medla mellan flickorna. Men det finns ett par situationer som visar
att detta inte alltid sker, utan barnet får ensamt ta ansvaret för att säga stopp
och den som utför handlingen får inte någon vägledning. Det illustreras med en
situation från avdelningen Eken. Barnen är på väg in efter att ha varit ute på
gården och lekt. Kalle (3 år), Elmer (3 år) och Eskil (3 år) knuffar varandra när
de är på väg in genom dörren. Pernilla som står inne i hallen när pojkarna
kommer in säger: Vet ni vad? Nu gäller det ju att ta av sig kläderna. Nämen
sluta! Hon tittar på Eskil och håller armen mellan Eskil och Kalle. Följande
konversation äger sedan rum:
Eskil: Han slog mig på dörren.
Pernilla: Jag förstår att du blir ledsen och arg men prata istället, Eskil. Säg till Kalle att så
där vill jag inte att du gör. Säg jag vill inte att du puttar mig. Det gör ont.
Eskil: Jag vill inte. (Han tittar mot Pernilla.)
Pernilla: Nä titta på Kalle.
Kalle: Va? (Vänder sig och tittar på Elmer som tar på hans mössa men vänder sig sedan
tillbaka till Eskil.)
Pernilla: Säg jag vill inte att du ska putta mig, det gör ont. (Kalle tittar flera gånger på
Elmer eftersom han tar på Kalles mössa. Pernilla tittar på Eskil.)
Eskil: Jag vill inte.
Pernilla: Då vet Elmer och Kalle vad det är som gäller.
Kalle: Va?
Pernilla: Då vet dom att det gör ont på dig. Ta nu av dig jacka å byxor å väst å vantar å
mössa och stövlar. (Vänder sig till Kalle och Elmer.) Kalle också och Elmer. (Reser sig och
vänder ryggen mot pojkarna.)

I denna situation läggs ansvaret på Eskil som ska säga ifrån när någon knuffar
honom och Kalle som faktiskt utför handlingen får ingen vägledning alls.
I detta avsnitt synliggörs hur barnen vägleds till att stå upp för sig själva och de
får ansvar att säga ifrån om de tycker att andra barn handlar fel. Hur ansvaret
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fördelas är dock olika. Ibland hjälper pedagogen till att medla, medan barnen i
andra situationer får eget ansvar att säga ifrån utan att den som utfört
handlingen får någon vägledning.
Barnen vägleds således till att säga ifrån till andra barn om de anser att de
handlat fel. I dessa situationer är det accepterat att också låta arg, vilket det
inte är i andra situationer. Däremot verkar det inte vara accepterat att säga
ifrån om barnen känner att pedagogerna handlar fel. Det beteendet vägleds
istället som något som behöver korrigeras. Som presenteras i kapitel 6 får barn
som gör mycket motstånd, eller som argumenterar mycket, vägledning framför
allt om det handlar om flickor. Som analysen visar, som tidigare behandlats,
handlar delar av barnens motstånd om att de protesterar mot vad pedagogerna
vill att de ska göra. Dessa barn tilldrar sig omfattande och direkt vägledning
men beröms aldrig för att de faktiskt uttrycker sina åsikter eller argumenterar
för sina önskemål. De vägleds heller aldrig mot att säga stopp eller att använda
stopphanden till vuxna utan då förväntas de istället att korrigera sitt handlande.
Sanningsregimen om att vuxna har makt att styra barnen och avgöra vad som
är korrekt agerande är således stark.

Sammanfattning
I detta kapitel har riktningen i pedagogernas vägledning problematiserats
utifrån ett maktperspektiv där sanningsregimer utgjort en central
utgångspunkt för att skapa djupare förståelse för vad barn vägleds till.
Vägledningen, vilket Foucault kallar för disciplinering, utövas i sin tur i enlighet
med sanningsregimer legitimerade utifrån situation, individ och rum. Ibland
råder det konsensus om vilka sanningsregimer som gäller, vilket kan tolkas
som att de är legitimerade. Att individer inte ska uppträda utåtagerande är ett
sådant exempel. Ibland framträder motsägelsefulla sanningsregimer. Till
exempel är det olika förväntningar i olika rum eller situationer. Det finns
inkluderande sanningsregimer men pedagogerna kan även agera på ett sätt
som kan uppfattas som exkluderande.
I de flesta situationer vägleds barnen till att vara snälla och inte agera eller låta
aggressiva. Om barnen anser att några andra barn inte handlat rätt är det dock
accepterat att låta arg. I dessa situationer vägleds de till att säga ifrån.
Pedagogerna tar olika andel ansvar. Ibland tar de hela ansvaret och medlar
mellan barnen, ibland ger de först ansvaret till barnen men sedan övertar de
ansvaret. I några situationer är det barnen själva som får hela ansvaret att säga
ifrån.
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Analysen i detta kapitel synliggör således ett ideal som förespråkar förmågor
att visa hänsyn, omsorg, ta ansvar samt kunna tolka och avläsa rums- och
situationsbundna krav. Det gäller också att kunna förstå motstridigheter och
agera utifrån vad som förväntas av en. Individerna bör också vara lydiga mot
dem som utövar makt att bestämma samt vara reglerade när det gäller
agerande och vilka känslor de visar.
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8. Sammanfattande diskussion
I början av min forskningsprocess upptäckte jag att fostran i förskolan var
något som verkade vara komplext och som ledde mig till många frågor. Syftet
med föreliggande avhandling blev därför att fördjupa kunskapen om hur
fostran gestaltas i förskolan genom att kritiskt granska och problematisera
pedagogernas vägledande yttranden i dagligen återkommande situationer. De
frågor som jag i föreliggande avhandling vill besvara är hur
kommunikationsmönster och relationsmönster gestaltas i situationer som
präglas av fostran samt mot vad barnen vägleds.
För att uppnå syftet att skapa fördjupad förståelse om fostran behövde jag ett
ramverk som hjälpte mig att förstå de mönster som framträdde i det empiriska
materialet. Detta fann jag i Foucaults teorier om makt. Foucault erbjuder inte
en teori med tydliga förståelseramar eller tolkningsmodeller utan erbjuder
konceptuella verktyg. I denna avhandling har jag använt några av Foucaults
begrepp för att fördjupa förståelsen av det som studeras. Enligt Foucault
(1983) verkar makten i samspelet mellan individer. Det är där som makten
producerar en verklighet med olika sanningsregimer.
I denna avhandling har maktbegreppet funnits med som en överordnad
betydelse. Det är makten som producerar normer som skapar sanningsregimer
och makten styr hur individer blir disciplinerade. Detta sker genom det
panoptiska verktyget (Foucault, 2003). I avhandlingen används panoptikon
som en förklaringsmodell för hur barn genom de vägledande yttrandena får
träna på eller får undervisning i hur de bör agera i ett samhälle som vårt. I de
vägledande situationerna görs en bedömning om huruvida barnen bör
förändras eller uppmuntras att hålla fast vid olika beteenden, vilket avgör
vilken typ av vägledning de får och i vilken riktning de vägleds. I det empiriska
materialet synliggörs flertalet händelser där barn agerar på ett sätt när vuxna
inte är i närheten, men som ändrar sig när de vuxna kommer. Detta sker bland
annat i situationer när barnen till exempel är dumma mot varandra. De flesta
barn slutar med sitt negativa beteende när vuxna närmar sig. Det synliggörs
också i situationer där barnen förväntas städa. I de allra flesta situationer
städade inte barnen när de vuxna inte var närvarande medan de kunde hjälpa
till när den vuxne var närvarande och dirigerade dem. Hur makten utövas styr
således både hur kommunikationsmönstren och relationsmönstren gestaltas
samt riktningen i vägledningen.
I denna avhandling har de vägledande yttrandena också analyserats utifrån
några kompletterande analysbegrepp för att fördjupa förståelsen om både
karaktären och innehållet i vägledningen. Detta har diskuterats i kapitel sex och
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sju och kommer att problematiseras ytterligare i detta avslutande kapitel. I
kapitlet diskuteras och problematiseras varför vägledningen gestaltas på
sådant sätt som resultaten visar. Kapitlet avslutas också med en kritisk
granskning av studiens genomförande.

Vägledningens gestaltning
Som visats i avhandlingens resultatkapitel (kapitel 5, 6 och 7) gestaltas
vägledning på flera olika sätt. Genom den induktiva analysen framträdde två
olika teman: direkt och indirekt vägledning. Den direkta vägledningen gestaltas
av direkta tillsägelser medan den indirekta vägledningen yttrar sig på flera sätt:
beröm, avledning och frågor. I detta avsnitt kommer studiens resultat att
sammanfattas och diskuteras i relation till annan forskning.
Att pedagoger vägleder indirekt är det flera forskare som har visat. I en
dokumentationsstudie av Jonsson och Williams (2013) framkommer att
pedagoger använder frågor när de vägleder. Deras studie visar att en pedagog,
vid en samling, ställde 80 frågor under 10 minuter till barn i åldrarna 1-3 år.
Vid analysen av det empiriska materialet i föreliggande studie studeras inte hur
många frågor pedagogerna ställer på ett visst antal minuter, utan istället
jämförs frekvensen av den typ av vägledning som den induktiva analysen
synliggjorde.
Siraj-Blatchford och Manni (2008) har studerat hur pedagoger i engelska
förskolor använder frågor. De identifierade 5808 frågor i 400 timmars
observationsmaterial. De har sedan analyserat dem och funnit att 94, 5 % var
”stängda” frågor. Genom dessa frågor krävdes vissa önskvärda beteenden,
andra krävde en viss typ av svar medan vissa frågor inte krävde några svar alls
av barnen. På liknande vis synliggörs vägledning genom frågor i de situationer
som är dokumenterade i denna studie. Det är variationer av frågor som ibland
uppmanar till ett visst önskvärt beteende. Ibland kräver pedagogerna svar,
men ibland krävs inga svar och i vissa situationer väntar inte pedagogen på
svaret utan utför handlingen själv. Detta betyder att frågorna kan förstås som
”stängda”. I de analyserade situationerna är det ovanligt med ”öppna frågor”.
Vid några enstaka tillfällen får dock barnen styra över utfallet när de tillfrågas,
vilket skulle kunna förstås som en ”öppen fråga”. Oftast är det dock inom ”givna
ramar” vilket alltså kan definieras som en vägledning. Då barnen får möjlighet
att välja är det mellan en begränsad uppsättning av alternativ och det har
identifierats som avledning. Det kan jämställas med vad Johansson (2011)
menar är ”skenbara val”. Barnen får välja, men med begränsade alternativ eller
så är den vuxnes intention tydlig. Resultaten från den induktiva analysen visar
att frågor, näst efter direkta tillsägelser, är det vanligaste sättet att vägleda i de
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dokumenterade situationerna. Avledning däremot är det som används minst i
de vägledande situationerna.
Vägledningen gestaltas också genom beröm i de studerade situationerna. Att
använda beröm i fostranssituationer beskriver både Tullgren (2003) och
Emilson (2008). Tullgren (ibid.) finner att pedagogerna använder sig av beröm
för att uppmärksamma olika önskvärda beteenden vilket också medför att de
korrigeras bort från sådant som inte är önskvärt. Emilson (ibid.) skildrar hur
pedagoger använder beröm för att förstärka och utveckla vissa beteenden som
i pedagogens ögon anses goda. Emilson diskuterar dessutom hur pass
medvetna pedagogerna egentligen är om användningen av beröm för att fostra
barn. Hon menar att det ofta verkar vara automatiserade handlingar när
pedagoger använder sig av beröm och att det är något som de inte reflekterar
över. Rantala (2015) visar att användningen av beröm i fostranssituationer kan
försvåra för vissa barn och diskuterar användningen av ordet snäll. Hon visar
att det går att tolka pedagogernas användning av ordet snäll som fostran mot
personliga, demokratiska eller disciplinerande värden. I de två sistnämnda
situationerna blir det då, på samma sätt som Tullgren och Emilson visar, en
vägledning mot hur barnen borde agera eller en bekräftelse på att de agerar
som pedagogen förväntar sig. I denna avhandling gestaltas beröm på liknande
sätt som både Tullgren (2003), Emilson (2008) och Rantala (2015) har visat.
Barnen får beröm i situationer där de antingen har utfört handlingar eller
ageranden som pedagogerna uppmanat till eller där de utför något som
pedagogerna anser vara önskvärt, till exempel att de är hjälpsamma eller
omtänksamma. Det finns ingen situation där barn får beröm för att de
argumenterar, säger vad de tycker eller gör motstånd mot rådande normer. I
dessa situationer gestaltas vägledningen istället i form av direkta tillsägelser.
Som resultaten visar är det vanligaste sättet att vägleda barn att använda
direkta tillsägelser. Detta sätt att vägleda barn kanske kan ses som tydligt
eftersom pedagogerna i de dokumenterade situationerna riktar sig direkt till
ett eller flera barn och uttalar via uppmaning eller tillrättavisning hur barnen
bör förändra sitt beteende. Genom att analysera de vägledande yttrandena
utifrån Bernsteins (2003) språkteorier synliggörs att vissa barn med tillgång
till en begränsad språkkod får svårigheter att tolka pedagogernas yttranden.
Pedagogerna använder varierande mängd argumentation när de vägleder
vilket medför att yttrandena inte blir så tydliga. Rantala (2015) visar att genom
att använda ord eller meningar som kan vara svårtolkade för barn kan det
medföra att barnen inte agerar som pedagogerna förväntar sig eftersom de inte
förstår intentionen.
Sammanfattningsvis bidrar denna avhandling till forskningsfältet genom att
synliggöra relationen mellan hur de olika sätt som pedagoger vägleder barnen
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gestaltas. I de vägledande yttrandena används den direkta vägledningen mest
frekvent i jämförelse med den indirekta. Det kan vara svårt att uppfatta
indirekt vägledning som vägledning vid en första anblick, medan den direkta
borde vara tydligare. Analysen visar dock att även den kan vara svår att tyda.
Något som också gestaltas är att barn vägleds på olika sätt i olika situationer
vilket kommer att sammanfattas och problematiseras i nästa avsnitt.

Vägledning och sanningsregimer
Genom att jämföra antalet yttranden som riktas till olika barn synliggörs att
vägledning gestaltas på olika sätt till olika barn både när det gäller
kommunikationsmönster och relationsmönster.
När det gäller de vägledande yttrandena till respektive kön synliggörs att de är
relativt jämt fördelade mellan könen. Detta skiljer sig från resultatet som
Eidevald (2009) visar i sin avhandling. Han studerar bland annat det han kallar
för verbala tillrättavisningar och finner att 75 % riktades till pojkar och resten
till flickor.
Denna avhandling synliggör alltså att vägledningen sker på olika sätt till olika
individer. De barn som får flest vägledande yttranden utför inte samma
handlingar. Flickor argumenterar och gör motstånd medan pojkarna (i tre
grupper av fyra) upplevs vara tysta och lugna. Tolkningen som görs är att
vägledningen är grundad i olika normer som styr olika sanningsregimer för hur
de olika könen bör agera. Resultaten visar således att flickor som argumenterar
och gör motstånd eller pojkar som uppträder tyst och lugnt inte agerar som
könsnormerna föreskriver, vilket medför att de får vägledning. De vägleds
således mot att agera som normerna föreskriver.
Att pedagoger har olika förväntningar på barn utifrån kön visar flera andra
forskare (se t.ex. Eidevald, 2009; Hellman, 2010; Karlsson, 2009; Markström,
2005; Månsson, 2000; Månsson, 2010; Odenbring, 2010). Eidevald (2009)
anser till exempel att pedagogerna omedvetet tycks bemöta och bedöma flickor
och pojkar utifrån diskursiva antaganden om att flickor och pojkar i grunden är
olika. Han menar att detta ligger till grund för hur pedagoger ser på barnens
förutsättningar och deras behov.
I analysarbetet av det empiriska materialet synliggörs att det inte bara är kön
som är avgörande för hur vägledningen tar sig uttryck. Barn vägleds olika även
inom könskategorierna. Resultaten visar på olika situationer där pedagogerna i
vissa fall använder en samtalande ton mot vissa barn medan de använder en
undervisande ton mot andra. Tolkningen som görs av detta är att det råder en
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asymmetrisk relation mellan pedagoger och barn i de vägledande
situationerna. Hierarkin är dock inte lika tydlig när de samtalar som när de
använder en undervisande ton.
Vilka sanningsregimer som styr valet av de olika tonerna kan inte klart uttydas,
men vissa beteenden verkar vara mer i enlighet med pedagogens normer
medan andra handlingar ska korrigeras. Palludan (2005) visar att vissa barn
anses vara mer socialt respektabla vilket medför att de oftare hamnar i
situationer där de får möjlighet att samtala med pedagogerna. Andra kriterier
är också att de befinner sig nära pedagogerna och att de pratar om det som
pedagogerna vill prata om. I föreliggande avhandling synliggörs liknande
resultat. Barnen som hamnar i positionen som samtalspartner befinner sig i
närheten av pedagogerna. I de flesta fall pratar barnen också om det som
pedagogerna pratar om. När det gäller situationer där pedagogen använder sig
av avledning är barnen också nära pedagogen. Dessa situationer börjar med att
pedagogen ger barn antingen direkta tillsägelser eller att de ställer frågor i
vägledande syfte. Därefter ändrar pedagogen sig och börjar prata om något
annat. De gör försök att avleda barnet. Om barnet då anpassar sig till detta
samtalsämne hamnar de ofta i samtal med pedagogen. Anpassar de sig inte
utan fortsätter att argumentera eller göra motstånd förändras inte situationen
till en situation där de samtalar, utan tonen från pedagogen fortsätter i flesta
fall med direkta tillsägelser.
Utöver att det är barnens handlingar och möjlighet till att skapa en relation till
de vuxna som normaliseras, visar denna avhandling också att barnens känslor
ska normaliseras. Ett exempel på detta är när barn vägleds bort från känslorna
när de är arga.
I Tullgrens (2003) studie uppmuntras barnen att både visa, ge uttryck för och
samtala om sina egna och andras känslor. Det synliggörs inte i situationerna
som analyserats i denna studie. Barnens känslor diskuteras inte alls i de
vägledande situationerna om de inte är arga. Barnen får däremot ge uttryck för
känslor, men då handlar det framför allt om att uttrycka glädje. Barnen vägleds
bort ifrån känslorna om de uttrycker ilska eller gör motstånd. Detta gäller båda
könen men främst flickor (se även Dolk, 2013; Hellman, 2010; Markström,
2005).
Inte vid något tillfälle får barnen vägledning om hur de ska handskas med sin
aggressivitet utan sanningsregimer verkar styra mot andra normaliserade
känslor. Istället för att bearbeta eller lära sig handskas med känslorna får de
istället antingen direkta tillsägelser om att de inte ska låta arga eller så försöker
pedagogerna avleda barnen från deras aggressivitet genom att försöka förflytta
barnens fokus. Enligt Edling (2012) försvinner inte barns känslor bara för att
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det görs försök att släcka ut dem. Hon menar att känslorna istället för att
bearbetas kan undertryckas och resultera i mera subtila handlingar. Även i
Hellmans (2010) forskning konstateras att aggressivitet inte är
eftersträvansvärt. De barn som får hög status av både barn och vuxna är de
som kan kontrollera sina känslor, som exempelvis aggressivitet.
I de mönster som framträder då de vägledande yttrandena analyseras gestaltas
exempel på hur barn som grupp vägleds mot homogenisering. Utifrån
sanningsregimer om vad som är korrekt beteende vägleds barn mot normativa
uppfattningar om hur de bör agera. Det som också synliggörs är att barn blir
individualiserade i situationer där deras behov av korrigering synliggörs. Barn
vägleds att anpassa sig; att formas, normaliseras och korrigeras mot rådande
normer (se även Dolk, 2013; Ekström, 2007; Emilson, 2008; Jonsson &
Williams, 2013; Markström, 2005; Palla, 2011; Tullgren, 2003). Det görs genom
att deras behov exponeras. I Bartholdssons (2011) studie exponeras barn
genom att sitta på en stol mitt i verksamheten. De får ”time out”. Det blir ”ett
offentliggörande av barnets regel- eller normbrott” (s. 26) där etiska aspekter
sätts åt sidan vilket innebär att integritet är ”en villkorad ’rättighet’ som
förvaltas av vuxna” (Bartholdsson, 2011, s. 24). Jag dokumenterade aldrig
några sådana situationer under observationerna. Resultaten i denna
avhandling visar istället på andra exempel där barn exponeras inför andra.
Genom att få vägledning exponeras barn antingen som ett föredöme genom att
de får beröm för sitt handlande eller som i behov av att förändras eller i behov
av korrigering genom att de vägleds bort från sitt agerande. En jämförelse
mellan antalet direkta tillsägelser och beröm som synliggörs i den induktiva
analysen, visar att det övervägande handlar om att barnen ska förändras eller
att deras beteende korrigeras istället för att deras handlingar ses som
önskvärda och att de då blir uppmuntrade att fortsätta.
Enligt Frånberg (2015) krymper måttstocken för vad som anses normalt vilket
leder till att allt fler barn anses ha behov av att korrigeras. Orsaken kan hittas i
hur förskolan i Sverige är organiserad. Många barn och/eller lite personal, samt
att det dessutom är svårt att få hjälp och stöd även om pedagogerna anser att
behoven finns. Detta medför, enligt Frånberg, att barn allt mer undersöks och
diagnostiseras för att få extra stöd till verksamheten. Barn kan redan i
förskolan bli marginaliserade och känna sig misslyckade. Resultaten av
föreliggande avhandling visar således att den normaliserade makten verkar
både mot att barn homogeniseras men att de också blir differentierade och
hierarkiserade. I nästa avsnitt diskuteras hur fostran gestaltas i de analyserade
situationerna.
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Gestaltning av fostran
Genom analyserna av vägledningssituationerna har jag fått en förändrad
förståelse för något som jag först trodde var yttranden av demokrati.
Situationerna visade sig istället spegla en verksamhet där makt, disciplinering
och normalisering är ett vanligt inslag. Enligt Foucault (2003) är makt,
disciplinering och normalisering till viss del nödvändigt för att få ett
fungerande samhälle. Å ena sidan visar resultatet att barn vägleds mot att
fungera i sociala sammanhang. De vägleds ifrån att vara utåtagerande och mot
att lyda, följa regler och rutiner, vara solidariska, ha empati, visa hänsyn och
respektera andra. Å andra sidan visar analyserna också att genom fostran
differentieras och hierarkiseras barn, och där bland annat kön är en styrande
faktor för hur de fostras.
Som beskrivits tidigare vägleder pedagogerna med både direkt och indirekt
vägledning. Detta sker genom att de använder direkta tillsägelser, frågor, beröm
och avledning. Barnen blir disciplinerade genom vägledningen mot olika
normer och värderingar vilka styrs utifrån olika sanningsregimer.
Som beskrivs i kapitel 6 visar resultatet av analysen att vägledningen
synliggörs på ett tydligt sätt genom att pedagogerna ibland riktar sin
vägledning direkt till barnen genom att använda: du, ni, din, dina, dig, er eller att
de benämner barnen vid namn. I dessa situationer blir vägledningen direkt och
den asymmetriska relationen mellan barn och vuxna blir tydlig. I andra
situationer använder pedagogerna istället ord som vi eller man. I dessa
situationer kan det vara svårare att tolka uttrycken som vägledning. Att
använda vi kan vara ett sätt att försöka utjämna maktrelationen mellan vuxna
och barn, vilket Bigsten (2015) visar i sin avhandling är en strävan från
pedagogerna. Ordet vi skulle också, som analyserna in denna avhandling visar,
kunna användas i inkluderande syfte. Ett inkluderande ideal har identifierats
där pedagogerna utöver att använda vi även använder ordet kompis. Detta ideal
synliggörs även i Bigstens (ibid.) avhandling, där hon beskriver pedagogernas
ambition att inkludera alla barn i en gemenskap. Men trots detta synliggör
resultaten i föreliggande avhandling på samma sätt som Bartholdsson (2011)
och Olausson (2012) att maktasymmetrin mellan pedagoger och barn framstår
tydligt.
När pedagogerna använder ordet man blir det jämfört med vi inte en
vägledning mot ett inkluderande ideal. Istället blir vägledningen i dessa
situationer ”ansiktslös”. Pedagogerna hänvisar till någon annan och behöver
således inte ta ansvar över vad man har bestämt.
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Det framträder även andra sätt att disciplinera indirekt. Ett exempel är när
pedagogerna använder sig av ”städklockan”. Barnen ska då veta vad som
förväntas av dem utan att pedagogerna uttryckligen förklarar. Karlsson (2009)
visar att barn är medvetna om vad som förväntas av dem när städklockan
ringer. I denna avhandling tycks dock inte ”städklockan” vara särskilt effektivt
utan det krävs en närvarande pedagog som också vägleder verbalt för att
barnen skall utföra det som förväntas.
Fostranssituationer där barn vägleds med opersonlig, ”ansiktslös” styrning som
vid en första anblick kan upplevas som dold och som kanske inte heller erkänns
som en styrning, kallar Bartholdsson (2008) en vänlig maktutövning. Broady
(2007) menar att det finns en ”dold läroplan” som styr hur fostran gestaltas,
vilken kanske inte uppfattas av pedagoger och är inte alltid av ondo. Han menar
att barn ”måste lära sig arbetsrutiner och vanligt folkvett: att inte prata i
munnen på varandra, passa tider, hålla ingångna överenskommelser” (Broady,
2007, s. 18). Problemet med en dold styrning och en dold läroplan där
pedagogerna inte är medvetna om vad som sker är att det blir svårt för de
inblandade att reflektera över olika händelser (Bartholdsson, 2008; Broady,
2007). Den normaliserande makten blir i sådana situationer både anonym och
funktionell. Tullgren (2003) hävdar att genom en dold styrning kan det vara
lätt att tro att förskolans verksamhet har blivit mer demokratiserad då
styrningen istället bara ändrat form från en auktoritär styrning mot en mer
subtil dold styrning.
Flera forskare har visat exempel på att barns möjligheter till inflytande och att
vara delaktiga är beroende av vuxnas förhållningssätt (Arnér, 2006; Engdahl,
2014; Hamerslag, 2013) eller förskolans struktur och organisation (NordinHultman, 2004). Emilson & Folkesson (2006) samt Emilson (2008) visar att om
situationer har svag klassifikation och inramning har barnen större möjligheter
till inflytande och att vara delaktiga. Betyder det att enda sättet för att barnen
ska kunna få inflytande eller bli delaktiga är att pedagogerna inte vägleder utan
frångår den vägledande rollen och istället låter barnen vara istället för att de
vägleds att bli något?
I detta avsnitt har diskuterats hur fostran gestaltas både tydligt men också på
sådant sätt att pedagogerna kanske inte är medveten om den, vilket medför att
den då kan ses som dold för de inblandade. I nästa avsnitt förs en diskussion
om orsaker till att den gestaltas på detta sätt.
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Den vägledande rollen
Forskning visar att fostran och vägledning är ett vanligt inslag i förskolan
(Bigsten, 2015; Dolk, 2013; Ekström, 2007; Emilson, 2008; Jonsson & Williams,
2013; Markström, 2005; Norman, 2003; Palla, 2011; Tullgren, 2003). Enligt
Bigsten (2015) kan pedagogerna ha medvetna intentioner med fostran men
enligt andra forskare verkar fostran vara förankrad i omedvetna
föreställningar (Dolk, 2013; Ekström, 2007; Emilson, 2008; Jonsson & Williams,
2013; Markström, 2005; Palla, 2011; Tullgren, 2003).
Enligt Foucault (2003) är alla människor fångade i ett maktnätverk där deras
handlingar både är en effekt av och skapar maktnätverket. Att vuxna fostrar
barn är en effekt av detta maktnätverk. Detta avsnitt kommer att diskutera en
orsak till att vägledning gestaltas på det sätt som analyserna visar.
Om pedagogerna är medvetna eller omedvetna om hur och mot vad de fostrar
barnen är svårt att avgöra med denna studie. Det som går att analysera är det
som synliggörs i dokumentationerna, det vill säga i videofilmerna.
Vägledningen som utövas i de analyserade vägledningssituationerna kan ibland
överensstämma med formuleringar om fostran i läroplanen för förskolan
(Skolverket, 2010). Exempelvis när barn blir vägledda mot att agera
omsorgsfullt, hänsynsfullt, att vara empatisk och att respektera varandra kan
förankras i läroplanen. I andra situationer där barnen blir vägledda att följa
regler och rutiner kan spåras till läroplansmålet att varje barn ska utveckla
förmåga att ”ta ansvar för gemensamma regler” (Skolverket, 2010, s. 9). Det
kan dock vara svårare att konstatera att vägledningen överensstämmer med
läroplanens innehåll (ibid.) i alla de situationer där det hänvisas till regler och
rutiner. Ett exempel på detta är avdelningarnas regler när det gäller hur barnen
får ta med leksaker till förskolan. På Aspen och Granen fick barnen ta med
saker. På Björken fick barnen ta med leksaker en speciell dag och då visa på
samlingen. Det var inte tillåtet att leka med dem eller att ta med sig saker på
andra dagar. På Eken fick barnen inte ta med sig leksaker alls. Sådana regler
kan vara svårare att förankra i förskolans läroplan (ibid.) Resultaten i denna
avhandling visar också att barn inte blir vägledda på samma sätt, utan kön
bidrar till hur fostran gestaltas. Det innebär att könsnormer reproduceras
vilket inte kan förankras i förskolans läroplan utan snarare tvärtom.
Uppdraget, som det beskrivs i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är både
otydligt och erbjuder stort tolkningsutrymme. Som beskrivs i kapitel 2 är
uppdraget att förmedla kunskaper relativt tydligt i läroplanen medan
fostransuppdraget är dolt bakom andra ord som värdegrund, demokrati,
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solidaritet, empati etc. Detta betyder att det är pedagogerna som måste tolka
intentionen och sedan avgöra hur de ska fostra barnen. I en situation där en
pedagog befinner sig mitt i verksamheten med Greta som behöver gå på
toaletten, Josef som gråter för att Knut tagit en leksak av honom, Gabriella som
håller på att klättra upp på bokhyllan och Sander som drar i pedagogens tröja
och önskar att hon ska läsa en bok för honom är det kanske närmare till hands
att förankra arbetet i en annan rational. Det kan vara närmare till hands att
förankra arbetet i olika sanningsregimer som råder än i en otydlig svårtolkad
läroplan.
I olika samhällen skapas olika sanningar (Foucault, 1980). Dessa styr
föreställningar, övertygelser, kunskaper och begrepp om olika fenomen vilket i
sin tur styr individers handlingar. Moscovici (1988) kallar sanningarna för
representationer vilka bildar olika vardagskunskaper, ”common sense”.
Sanningarna eller vardagskunskaperna tillägnar sig människor genom att
interagera med andra människor. Genom till exempel erfarenheter från
barndomen, rollen som förälder, granne eller idrottsledare konstrueras olika
föreställningar och övertygelser som skapar dessa vardagskunskaper.
Sanningsregimerna varierar också mellan olika situationer och därför kan till
exempel pedagogerna styras av olika sanningsregimer om de är på förskolan
eller är hemma. Detta synliggörs i de fördjupade intervjuerna (presenteras på
sida 3). Under intervjun ställde jag frågor angående skillnaden mellan att
vägleda och fostra professionellt och privat. Pedagogerna i arbetslagen svarade
lite olika när det gällde om de skiljer på att vägleda/fostra olika privat eller
professionellt. Det som framkom i båda arbetslagen var dock att de är mer
medvetna om hur de vägleder/fostrar professionellt. De säger till exempel:
Polly: Alltså man är ju, man är ju mer nära sina egna barn. Så det blir ju naturligt lite
annorlunda.
Paula: [---] hemma kan jag ju lägga in mer av mina högst personliga värderingar.
Peggy: Man lägger kanske mer in utav sig själv, på gott och ont, hemma och här är det [---]
lite mer utifrån policy och styrdokument och sådan saker.
Pauline Det är väl att vara medveten va? Alltså att man är medveten om vad man säger och
hur man [och] vad man kanske tänkt.

Vardagskunskaperna kan skilja sig åt mellan olika pedagoger eftersom de inte
är fostrade i samma familjer och kanske inte heller i samma stad eller ens i
samma land. Det kan förklara varför vissa handlingar upplevs viktigare att
korrigera än andra. Barnen ska sitta på rumpan i ring under vissa delar av
dagen, de får inte lämna en aktivitet utan att ha städat efter sig och de får inte
ändra sig utan ska göra klart det som de har sagt att de ska göra. Det kan också
öka förståelsen för varför pedagoger även värderar vissa handlingar som
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önskvärda och då ger barnen beröm. Vissa vuxna i förskolan ställer flera frågor
än andra medan andra istället är mer noga med hur barnen ska bete sig mot
varandra, exempelvis att de inte får låta arga. Att pedagoger handlar utifrån
olika vardagskunskaper kan vara omedvetet. Om olika föreställningar
kolliderar inom eller mellan arbetslag eller mellan personal och förskolechef
kan normerna som ligger till grund för vardagskunskaperna synliggöras. Dock
krävs det reflektion över vilka föreställningar som kolliderar och varför. På
samma sätt som föreställningar också kan kollidera mellan vuxna, kan de också
kollidera mellan vuxna och barn. Det diskuterar Dolk (2013) i sin avhandling.
Hon menar att det är i barns motstånd som pedagogernas normer och
värderingar blir synliga.
Normer kan alltså synliggöras när olika föreställningar kolliderar mellan
individer, men det kanske är svårare att upptäcka när människor är eniga om
något. Ett exempel på detta är att de vuxna vägleder pojkar och flickor olika.
Det är svårt att tro att pedagogerna medvetet skulle vägleda barn i olika
riktningar om de var medvetna om det. Jag var inte heller medveten om att det
skedde när jag genomförde mina observationer utan det visade sig först i den
induktiva analysen.
Att vägledning skiljer sig åt mellan könen kan förklaras med att könsnormer är
så djupt förankrade hos pedagogerna att de själva inte är medvetna om dem.
Det kan vara normer som de har fått erfara under hela uppväxten, vilket kan
betyda att det handlar om vardagskunskaper som kan vara svåra att upptäcka
(se även Edström, 2010; Eidevald, 2009).
Som resultaten i denna avhandling visar, sker vägledning utifrån olika
normativa antaganden om hur barn ska agera. Det sätt på vilken vägledningen
gestaltas, signalerar också att vägledningen i sig också är normaliserad. De
mönster som framträder i den induktiva analysen visar på likvärdiga resultat.
Det är övervägande direkt vägledning och betydligt mindre indirekt vägledning
i de dokumenterade situationerna på alla fyra avdelningarna. Det kan innebära
att pedagoger inte är medvetna om i vilken utsträckning de fostrar barn och i
vilken riktning. Vägledningen är så normaliserad att den inte syns om inget
utmanar den. Det skedde antagligen i spegelhändelsen (som beskrivs i
inledningskapitlet), när två pojkar kättrat upp på en liggande hylla. Att
situationen kändes så märkvärdig för oss pedagoger kan ha berott på att vi
istället för att vägleda pojkarna, klev ur den vägledande rollen, som var så
normaliserad för oss att vi inte var medvetna om den. Pojkarna fick därför
möjlighet att själva utforska utan att vi pedagoger lade oss i. Barnen fick vara
istället för att vi vägledde dem mot att bli något, utföra något på ett annat sätt
eller agera annorlunda. Vi strävade inte efter att de skulle korrigeras mot vad vi
pedagoger ansåg vara ett önskvärt beteende. Det tycktes också överraska
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pojkarna eftersom de flera gånger tittade mot oss som om de förväntade sig
vägledning vilket tyder på att sanningsregimen var befäst även hos dem. Just i
denna situation hade vi möjlighet att frångå en asymmetrisk maktrelation och
för tillfället lämna en vägledande roll, vilket då kändes bra, men som i ”vanliga”
fall inte skulle ha varit ett alternativ om vi haft ansvar för flera barn.
Att vägleda är dock en roll som pedagogerna vare sig ska eller kan undvika helt
och hållet (Broady, 2007). Uppdraget som pedagogerna har är att vägleda
barnen mot vissa oförytterliga värden som gäller i vårt samhälle. Det bör dock
inte vara kön eller andra identitetskategorier som avgör hur barnen blir
vägledda.

Slutsatser
Resultaten i denna avhandling är många men sammanfattningsvis kan sägas att
de synliggör en komplex verksamhet. I detta avsnitt kommer jag att
sammanfatta de resultat och slutsatser som jag anser är mitt bidrag med denna
avhandling.
När det gäller kommunikationsmönster i situationer som präglas av
vägledning, som synliggörs i resultaten, gestaltas både av direkt och indirekt
vägledning. Av de 2109 vägledande yttranden som analyserats i denna
avhandling består knappt 30 % av indirekt vägledning; vägledning med beröm,
frågor eller avledning. De resterande dryga 70 % handlar om direkta
tillsägelser. Den indirekta vägledningen kan vara svår att upptäcka vid en
första anblick medan den direkta vägledningen istället borde vara relativt
tydlig för alla barn. Analyserna visar dock att vägledningen många gånger
består av många och långa meningar där pedagogerna använder
argumentation. Detta kan medföra att vägledningen kan upplevas som
svårtolkad.
Analysen
av
monolog
och
dialog
synliggör
även
andra
kommunikationsmönster. Karaktären i de vägledande situationerna kan mest
likna monologer. Pedagogerna ger instruktioner eller ställer frågor till barnen
eller så kan pedagogernas yttranden liknas vid envägskommunikation.
Skolverket anser att stora barngrupper eller lite personal kan öka andelen
envägskommunikationer från pedagogerna (Skolverket, 2003). Denna typ av
kommunikation är överrepresenterad i alla fyra grupper där
observationsstudien som ligger till grund för resultaten i denna avhandling
utfördes oavsett barngruppsstorlek och antal pedagoger (vilket varierade
mellan 14 – 33 barn och 3-6 pedagoger. Se tabell 2 s. 46). I denna studies
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resultat synliggörs istället att när pedagogerna använder mer indirekt
vägledning kan monologen förändras till en dialog.
Genom att analysera det empiriska materialet utifrån normer synliggörs att
kommunikationsmönstren inte heller gestaltas lika till olika barn. Bland annat
kön är således styrande även för hur kommunikationsmönstren tar sig i
uttryck.
Sammanfattningsvis kan sägas att kommunikationsmönster, i de vägledande
situationerna, gestaltas till största delen av direkta tillsägelser med monologisk
karaktär där bland annat kön är styrande.
De relationsmönster som framträder i analysen gestaltas av en asymmetrisk
relation mellan vuxna och barn. I vissa situationer där pedagogerna riktar sig
direkt till barnen och använder: du, ni, din, dina, dig, er synliggörs den
hierarkiska relationen mellan vuxna och barn tydlig. Däremot i situationer där
pedagogerna hänvisar till vi (exempelvis Jag tror faktiskt att vi bestämmer att
det är Rebecka som får välja en bild idag) görs tolkningen att pedagogerna
försöker utjämna relationen till en mer horisontell. Resultaten visar dock att
yttrandena är vägledningar och att den asymmetriska relationen består.
De asymmetriska relationsmönstren synliggörs även i analysen av olika toner. I
de dokumenterade situationerna synliggörs att pedagogerna använder sig av
olika toner till olika barn. Vissa bemöts med undervisande ton och andra med
mer samtalande ton. Detta medför att barn blir både differentierade och
segregerade genom de vägledande yttrandena, beroende på hur de tonsätts.
Den riktning som de vägledande yttrandena styr mot är ett ideal där barnen
vägleds mot olika normer och värderingar som att visa hänsyn och omsorg
samt ta ansvar. De vägleds mot att kunna tolka och avläsa rums- och
situationsbundna krav. De vägleds också mot att inte göra motstånd, vilket
gäller främst mot vuxna, samt ska de också vara lydiga mot dem som utövar
makt att bestämma. Barnen vägleds också mot att vara självreglerade när det
gäller både agerande och vilka känslor de visar.
Sammantaget kan sägas att riktningen i vägledningen som den framstår i
resultaten kan upplevas både motstridig och svårtolkad. Som barn gäller det att
ha många olika förmågor för att kunna tolka och förstå vad som förväntas av
dem i olika situationer.
Slutligen i denna avhandling diskuteras hur pass medvetna pedagogerna är om
hur de vägleder barnen samt mot vad vägledningen verkar syftar till. Även om
resultaten synliggör att fostran till allra största del gestaltas av direkta
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tillsägelser, vilka i sin explicita karaktär borde vara tydliga för deltagarna,
framstår både riktningen i vägledningen och hur vägledningen gestaltas som
normaliserad.
Avhandlingens resultat synliggör att vägledningen i vissa situationer kan vara
förankrade i läroplanens uppdrag men att det även finns situationer där
vägledningen istället verkar vara förankrad i pedagogernas egna personliga
sanningsregimer eller sanningsregimer konstruerade i verksamheten. Detta
kan vara bidragande till att barnen i motsats till intentionen med
läroplansuppdragen blir både differentierade och segregerade samt att
könsnormer reproduceras.
Bidraget med denna avhandling är inte att kritisera innehållet i de
sanningsregimer som råder på de dokumenterade förskolorna. Det går inte
heller att skilja sanningarna från makten. Att analysera utifrån Foucaults
maktteorier har istället bidragit till att synliggöra sanningar för att möjliggöra
reflektion samt ge möjlighet att producera nya.

Kritisk granskning av studiens genomförande
Utifrån den ontologiska utgångspunkten i denna avhandling ses vägledning
som något socialt konstruerat. Det gäller inte bara mellan de närvarande
individerna utan också historiskt samt utifrån konstruerade uppfattningar om
vad individer kan tänkas behöva i framtiden, vilket Foucault (1982/2002)
beskriver som en action upon action. Sanningsregimerna som styr hur barn ska
vägledas och mot vad, ses i denna avhandling som både historiskt konstruerade
samt som en konstruktion mellan vuxna och barn. Barn är egna individer med
egen agency vilket medför att de också är medskapare av vad som sker på
förskolan. Fokus i denna avhandling ligger dock på pedagogernas vägledande
yttranden vilket kan medföra att läsaren kanske tror att det är pedagogerna
själva som är ägare av fenomenet vilket jag menar inte är fallet. Fokus ligger
istället på hur vägledningen gestaltas i de dokumenterade situationerna.
När jag inledde denna studie omfattades jag av en förförståelse för förskolans
verksamhet. Detta satte säkerligen spår i hur jag utformade studien. När jag
sedan inte kunde analysera utifrån förståelsen fick jag istället försöka komma
underfund med vad som skedde i det som syntes ske. Här har jag blivit hjälpt av
min epistemologiska utgångspunkt – hermeneutik. Den har erbjudit mig ett
tillvägagångssätt där processen har pendlat mellan delar och helhet vilket
succesivt har öka min förståelse av det studerade. Detta har medfört att jag
idag har en annan syn på både hur demokrati yttrar sig i förskolan och hur
fostran gestaltas än vad jag hade initialt i projektet. Skulle jag göra om studien
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idag skulle jag kanske haft ett specifikt fokus på interaktionen mellan barn och
pedagoger. Nu blev det ett omfattande arbete att avgränsa och analysera det
empiriska materialet som ligger till grund för avhandlingen. Med nya
kunskaper, ett annat fokus och kanske med andra perspektiv skulle resultaten i
studien också blivit annorlunda. Men utan kunskaperna som jag fått av studien
och skrivandet av denna avhandling skulle det ha varit svårt för mig att
genomföra projektet på annat sätt.
Som redogjorts för i kapitel 3 kan min närvaro i verksamheten också kan ha
påverkat resultaten. Det framkom att några pedagoger drog sig undan kameran
vilket har påverkat hur jag har haft möjlighet att referera dem i avhandlingen.
Dock ansåg jag att det var viktigt att kunna filma nära, istället för att kanske
sätta upp en fastmonterad kamera och att också kunna vara mobil för att följa
med när informanterna förflyttade sig i lokalen. Min metod när jag filmade
verkade också medföra att de flesta pedagoger och barnen tycktes uppträda
mer avslappnat.
Studiens svagheter är att jag har fokus på specifika situationer. Dessa kan
naturligtvis ha föregåtts av andra situationer både under tiden jag inte
dokumenterade samt innan jag ens påbörjade studien i förskolorna.
I avhandlingen erbjuds exempel på hur vägledning gestaltas i situationer som
präglas av fostran. Detta medför att jag inte kan tolka t.ex. pedagogernas
intentioner. Styrkorna i denna avhandling är omfattningen av det empiriska
materialet som analyserats, kvantifierats och som också visualiserats i olika
bilder. Andra styrkor är att materialet är analyserat utifrån olika teorier som
fördjupar förståelsen för det som studerats.
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Summary
When I worked as a preschool teacher, I was involved in an event that has stuck
with me during my time as a doctoral student. Two boys clambered up on a
horizontal bookshelf and began playing with a baby mirror (a double-sided
plastic mirror). The children were not normally allowed up on the shelf, but
another educator and I decided not say anything to the boys. Instead, I sat and
took pictures of what was happening while the other educator took notes to
document the occurrence. In this incident, the boys experimented for a long
time and learned how to see things in the mirror by turning it this way and
that. We were delighted with the children’s discovery and that we had been
able to document their learning. We understood that this was a situation in
which the children had been allowed to influence their own learning.
When I later began my doctoral studies, I thought about how this incident
might be understood. Proceeding from that event, I designed an interview
study that subsequently formed the basis for the observation study upon which
the results of this thesis are based. In order to deepen understanding of the
picture that initially began to emerge in the analysis of the observation study
material, I inductively performed two group interviews as well.
The insights I gained from the situation with the boys and the mirror combined
with the conclusions drawn from the interview study (the first and the
subsequent group interviews) show that educators’ perceptions of the
preschool’s task are multifaceted. This engenders complexity, particularly in
relation to the vague presentation of the socialization task in the preschool
curriculum (National Agency for Education, 2010) that offers such wide scope
for interpretation, thus triggering many questions. If educators in fact socialize
children – how do they do it? What role does the preschool play in socializing
children? Who is responsible for socializing children? These questions
eventually led to the clarification and reformulation of the research aim and
questions, so that they could contribute deeper knowledge about the picture
that began to emerge in the empirical material.

Aim and Research Questions
The overall aim of the thesis is to make a scholarly contribution to deeper
understanding of how socialization is performed in the activities of the
preschool. Towards that aim, I examine and problematize everyday situations
in which children and adults interact in order to uncover how socialization is
performed in the preschool, with specific focus on the verbal guidance
provided by educators.

149

The questions that will be answered are:
•

How are communication patterns shaped in situations characterized
by socialization?

•

How are relationship patterns shaped between children and educators
in situations characterized by socialization?

•

What are the educators leading the children towards?

Rationale
The preschool as an institution is affected by societal changes. Knowledge is
prized in today’s society, which has had impact on activities in the preschool.
When the precursors to the modern Swedish preschool began in the mid 19th
century, their task was to educate and socialize working-class children. That
has changed and the directive from the formulation arena is now that the
preschool’s principal task is to transmit knowledge. The preschool’s formal
task of socialization has thus been toned down in favour of teaching and
learning. Nevertheless, in practice, socialization remains a precondition for the
activities of the realization arena to function as intended by the formulation
arena. Simply put, if children and adults do not know how they are supposed to
interact, opportunities for learning diminish. There is thus not only a shift in
the formal task here, but also a gap between the intentions of the formulation
arena and prerequisites in the activities of the realization arena. This makes
both the task and its performance complex for educators. The task is relatively
vague and offers wide scope for interpretation, which gives educators
considerable freedom in their work, but may affect their latitude to base that
work on their personal experience and values.
My contribution with this thesis is deeper understandings of how preschool
educators continue the socialization of children despite of an era when
knowledge and learning are prized above all.

Methodological Considerations
I adopt a constructivist approach in my thesis as I take on the subject of my
research. By this, I mean that the meaning of various social phenomena (such
as education, democracy, gender/sex) and categories (such as girl, boy, child,
adult) are human constructions (Bryman, 2014). How children are socialized,
and in what direction, is constructed in relation to the zeitgeist. Thus, the
socialization techniques used by educators can be presumed to reflect their
views on children, but also what is considered important in our society.
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My research approach likened most to a hermeneutic spiral. I have deepened
my understanding along the way, which has led to a partial modification of
both my aim and my research questions over the course of the project.
I proceeded from an inductive method when I initially made my observations.
The first results chapter (chapter 5) was inductively analysed and thematically
organized. In the two following results chapters (chapters 6 and 7), I alternated
between empirical data and the studies and theories of other researchers,
which entails a more abductive analytical method.
The empirical material consists of video observation (37.5 hours) documented
at two preschools. At one of the preschools, three classes (“Oak,” “Birch” and
“Aspen”) participated and at the other, one class (“Spruce”) participated.

Theoretical Perspective
Several theories were used to deepen and modulate understandings of how
socialization is performed in the observed situations. The choice of theories
was motivated by the picture that emanated from the inductive thematic
analysis. Another reason for the selection of theories was that the educators are
tasked with socializing children in line with shared norms and values.
The overall theoretical perspective of this thesis proceeds from several
concepts as used by Michel Foucault (1926–1984): power, discipline,
normalization and regimes of truth. These concepts were not used as a
conventional model of understanding, but were instead selected to
conceptualize educators’ actions in situations characterized by socialization.
According to Foucault (2003), power is not a characteristic, a property or
something the individual has control over or has acquired. He argues that
power is not just exerted by some over others, but rather that all people are
caught in a web of power. This is not, according to Foucault, a bad thing. Power
is productive and constructs reality, discipline and truth of regimes It shapes
how individuals see the world while excluding other points of view. Power
shapes, and it is important to study what it shapes.
This means that the theory of power as used to deepen understanding of the
results of the study does not is not used to explore the power that adults have
over children, simply because they are adults. Instead, the Foucauldian theory
of power constitutes a tool for understanding the relationship between the
educator and the child as something more than a hierarchical arrangement.
Power appears in their relationship. When it acts through the educator, this
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may have consequences for how the child functions in a social group and the
latitude children are given in the preschool. Power is thus constructed and
reproduced by both educators and children, although the analysis is limited to
only the educators in the observed situations.
Discipline, according to Foucault (2003) is a matter of organizing human
systems. In other words, to use Foucault’s expression, to “train” people, to
imprint habits, so that individuals will become more effective. Foucault argues
that the discipline constructs “individuals” through a normalization process. He
also argues that normalization involves structuring opportunities and
constraints to govern the actions of others. This understanding of what can
occur in relationships has also been important to my study. I therefore
problematize actions and behaviours that are facilitated or constrained, are
normalized or have been normalized, and the actions or behaviours from which
children are diverted. The concept of normalization is also important.
As regards normality, Foucault (2003) argues that the power of the norm
emerges through various forms of discipline. The norms are what is considered
“normal” by certain individuals, but this may vary both in time and space and
among individuals. Normalized power works towards homogeneity. The
“normal” is the rule, and everyone should be steered towards or strive towards
belonging to and wanting to belong to the homogeneous.
The concepts of discipline and normalization are used in this thesis to critically
discuss the function of power in the observed situations.
In an interview, Foucault (1980) said that his understanding is that “truth isn’t
outside power, or lacking in power” (p. 131). He argues that power and truth
are connected. In society, there are constant power struggles between different
truths. The struggle is not about establishing a single truth, but rather the
struggle for status and validity among a plethora of different truths.
The concept of regimes of truth is used in this thesis to analyse the actions of
the educators in various situations.
During the analysis, a need arose for other concepts that, along with Foucault’s
theoretical concepts, can heighten the understanding of how socialization is
performed. These are:
•
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Asymmetric relationships – There is always an asymmetric relationship
between adults and children, which the adult has the authority to
control (von Wright, 2009). The concept of asymmetric relationships is
used in this thesis to understand the capacity of teachers to establish

and manage communications and relationships between teachers and
children.
•

Monologue and dialogue – Teaching situations in which knowledge is
regarded as possessed by the teacher and transmitted through oneway communication are classified as monologues. Other teaching
situations, in which all parties can instead be regarded as active
participants in the learning process, where all parties are able to join
the conversation and where there is space for negotiation and
openness to various perspectives are instead classified as dialogues
(Burbules and Bruce, 2001). These concepts are used to represent the
form and structure of the educators’ normative utterances.

•

Teaching tone and exchange tone – A teaching tone is most often used
when educators explain and give instructions. An exchange tone is
instead used when people talk by exchanging experiences,
interpretations, opinions and knowledge (Palludan, 2007). The
concepts of the teaching tone and the exchange tone contribute to
deepening understanding of how educators differentiate and segregate
children through the use of different tones, resulting in the
(re)production of social hierarchies.

•

Restricted and elaborated codes – Bernstein (2003) has identified two
ways of understanding language. In the case of a restricted code,
understanding is contextual and a great deal is likely to be implicit and
not expressed verbally. It is easier for people who have access to an
elaborated code to express themselves in various contexts. They can
understand generalizations and arguments and are able to express
abstract ideas. The concepts of restricted and elaborated codes are
used in the analysis section to analyse the educators’ utterances in
relation to the clarity of guidance.

Results
The results in the first chapter emanated from an inductive analysis that
uncovered two themes: direct guidance and indirect guidance. These two forms
of guidance 12thus also constitute the analytical themes.
Based on the analysis of the empirical material, direct reprimands take shape as
the most common method of guiding children. Here we find situations where
12 Direct guidance and indirect guidance can be seen as both guidance and supervision. Verbal guidance is used to
direct or control children towards a predetermined or desired goal or behavior.
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an educator directly addresses one or more children and where the aim seems
to be for the child or children to modify their behaviour.
Some expressions of direct corrections are performed in situations where the
educator corrects children, for example, when a child is behaving aggressively
and the educator says “stop fighting”. These reprimands are delivered with
various degrees of sternness. Sometimes the educators sound angry, but in
most cases they correct the child in a friendly tone.
The nature of other observations under this theme is different from
reprimands. One example is when the educator guides the children to do or to
not do various things or to sit still or move.
Overall, direct guidance emerges clearly as expressed in the form of direct
reprimands, although the guidance has to do with a wide variety of issues in
many different situations. The educator directly addresses one or more
children, who are relatively often mentioned by name. Based on the analysis of
the empirical material, direct reprimands stand out as the most common
method of guiding children.
The analysis shows that indirect guidance is expressed in several variants that
coalesce in the following sub-themes: questions, praise and distraction.
When the educators asked questions in the documented situations, I initially
understood this as a manifestation of the children being invited to participate
or exert influence. But as the inductive analysis deepened, it proved that the
questions actually had nothing to do with participation and influence. The
educator’s utterances indicated that they wanted one or more children to
correct or alter their behaviour. For example, an educator might ask whether it
is okay for the child to do something, but then do it before the child has a
chance to answer. This is also seen in situations where the educator asks
questions and does not relent until she has received an answer from the child.
When it became apparent that the questions might actually be guidance, other
utterances also manifested as indirect guidance, for example, when the
educator praised the children, using words like good, kind and helpful and
perfect. This is regarded as a confirmation that the child is performing or acting
in a manner that the educator considers desirable behaviour.
The last sub-theme is distraction. This sub-theme was identified in situations
where the child is behaving in a certain way while the educator attempts to
shift the child’s focus to something else.
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For all three analytical sub-themes, questions, praise and distraction, it is
evident that the educator wants to distract the children away from something,
towards something, or to maintain a particular behaviour.
Another focus in the analysis was how the two themes emerged in different
situations: during “free play”, when changing clothes, during assemblies and in
situations where children were expected to tidy up. The results of the inductive
analysis show that guidance is contextual and the children are therefore
expected to act in various ways, depending upon which class they are in as well
as the situation. The children are not given the same type of guidance during
assembly situations, where they are expected to sit quietly and listen to others,
as they are in situations documented in the corridors, where the children are
instead meant to be active and to put on or take off clothes and not listen to
others.
The results show wide variation in the guidance provided by educators. It
encompasses expressions of attempts to discipline the children, which arise
from various regimes of truth. When the guidance is examined based on
Bernstein’s theories of language coding, it proves that direct reprimands, the
most common guidance, are expressed in a way that inhibits understanding for
children with restricted codes.
The significance of gender in guidance situations also emerges in the study. The
results show that the frequency and expression of guidance is governed by
gender norms. The girls who are given the most guidance are those who are
perceived as oppositional and who argue a great deal. Among the boys,
guidance is directed at those who are perceived as calm, quiet and reserved.
There are also children in these groups who are given no guidance at all and
who seem to have no other interaction with adults. They seem to be relatively
invisible to the educators.
The guidance is also manifest in various tones and various natures. These may
be understood as components of verbal discipline tools. Some children
encounter a teaching tone, while others are instead engaged in dialogue with
the educator. This contributes to differentiating and segregating children and
affects their scope of action. The guiding utterances are usually of a
monological nature. It is only in situations where the educators use more
indirect guidance that the utterances can change to a dialogical nature.
Finally, it emerges in the normative utterances that the children are “micropunished” in situations where they are guided not only through direct
reprimands, but also through questions, distraction and praise. When this tactic
is applied, the reward for the child is to receive no guidance at all.
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The direction of guidance by the educators is problematized from a power
perspective, in which regimes of truth constitute a central point of departure
for creating deeper understanding of that which children are guided towards.
In turn, the guidance, or what Foucault calls discipline, is performed in
accordance with regimes of truth that are legitimized by the situation,
individual and space. There is sometimes consensus as to which regimes of
truth this applies to, which may be interpreted to mean they have been
legitimized. That individuals should not behave aggressively is one such
example. Contradictory regimes of truth sometimes emerge; expectations may
vary, for example, in different spaces or situations. While there are inclusive
regimes of truth, the educators may also act in a way that can be understood as
exclusive.
In most situations, the children are guided towards being kind and not acting or
sounding aggressive. If some children think that others have not acted
properly, however, sounding angry is accepted. In these situations, the children
are guided towards objecting. The educators assume varying degrees of
responsibility. Sometimes they take full responsibility and mediate among the
children; other times they at first give the responsibility to the children but
subsequently take over. In some situations, full responsibility for objecting is
handed over to the children.
The analysis in this chapter thus uncovers an ideal that advocates the capacity
to show care and consideration, accept responsibility and interpret and decode
the requirements attached to the space and situation. Individuals must also be
able to understand conflicts and act according to expectations, be obedient to
those who exert the power to decide, and control their actions and the
emotions they exhibit.

Discussion
The study produced many results, but the overall conclusion is that it
uncovered a complex activity.
As regards the communication patterns in situations characterized by
guidance, as brought to the fore in the results, they are shaped by both direct
and indirect guidance. Of the 2,109 normative utterances analysed in this
thesis, about 30 per cent constitute indirect guidance – guidance through
praise, questions, or distraction. Direct reprimands made up the remainder of
about 70 per cent. The indirect guidance can be difficult to detect at first glance.
As for direct guidance, while it seems as if it should be relatively clear to all
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children, the analysis shows that direct guidance is often verbose and
expressed in long sentences, wherein the educators resort to argumentation.
Consequently, the guidance may be perceived as abstruse.
The analysis of monologue and dialogue also uncovers other communication
patterns. The nature of the guidance situations may most closely be likened to
monologues. The educators give instructions or ask the children questions, but
the educators’ utterances may also be characterized as one-way
communication. Analysis of the empirical material based on norms also shows
that communication patterns are not manifested in the same way for different
children; among other things, how the guidance is expressed is controlled by
gender.
Overall, it can be said that communication patterns in guiding situations are
mainly shaped by direct reprimands of a monological nature and controlled by
factors including gender.
The relationship patterns that emerge from the analysis are shaped by an
asymmetric relationship between adults and children. In some situations when
the educators address the children directly, using words like you and your (in
the singular or plural senses), the hierarchical relationship between adults and
children is clearly evident. On the other hand, in situations where the educators
refer to we (in utterances such as “I actually think we will decide that Rebecca
gets to choose a picture today”), the interpretation is that the educators are
trying to equalize the relationship into one that is more horizontal. However,
the results show that these utterances of guidance are used direct to the
children and that the relationship remains asymmetric.
Asymmetric relationship patterns are also brought to the fore in the analysis of
various tones. The documented situations show that the educators use
different tones with different children. Educators use a teaching tone with
some children and an exchange tone with others. Consequently, children are
both differentiated and segregated though the normative utterances,
depending upon which tone is used.
The direction in which the normative utterances are meant to steer the
children is an ideal where children are guided towards various norms and
values, such as showing care and consideration for others and accepting
responsibility and having the capacity to interpret and decode the
requirements attached to the space and the situation. They are also guided
towards compliance, especially towards adults, and obedience to those who
exert the power to decide. The children are also guided towards self-control in
relation to both their actions and the emotions they exhibit.
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In summary, the direction of the guidance as it appears in the results can be
perceived as both contradictory and complex. Children must be able to use
many different skills to interpret and understand what is expected of them in
different situations.
Finally, in this thesis I discuss what kind of awareness the educators are of how
they guide children and the goals towards which the guidance seems to be
aimed. Although the results presented in this thesis show that socialization is
mainly performed through direct reprimands, which should, by their explicit
nature, be clear to the participants, both the direction of guidance and how the
guidance is performed seem to be normalized.
The results in this thesis show that guidance can in certain situations be rooted
in the tasks set out in the curriculum, but that there are also situations in which
guidance seems instead to be rooted in the educators’ personal regimes of
truth, or regimes of truth constructed in the activities of the preschool. This
may, contrary to the intentions of the tasks expressed in the curriculum,
contribute to the differentiation and segregation of children and the
reproduction of gender norms.
The intention of this thesis is not to criticize the content of the regimes of truth
that prevail at the documented preschools – or to separate truth from power.
The analysis based on Foucauldian theories of power has instead contributed
to bringing truths to light to facilitate reflection and the opportunity to produce
new ones.
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Bilagor
Bilaga 1 Intervjuguide - inledande intervjuer

Intervjuguide – Inledande intervjustudie
Forskningsfrågor:
1. Vad är pedagogers uppfattning om fördelningen mellan omvårdnad, omsorg, fostran
och lärande i förskolan och hur realiseras de i praktiken?
2. Är det skillnad på pedagogers uppfattning om fördelning mellan omvårdnad, omsorg,
fostran och lärande i förskolan och hur de realiseras i praktiken mellan olika
kommuner?
3. Vilka villkor ger och vilka begränsar barns möjlighet till lärande?
4. Vad dokumenteras i förskolan och hur används det för att utveckla barns lärande?

1. & 2. Fördelningen

4. Dokumentation (Utvärdering)

Vad anser du är förskolans viktigaste uppgift?
Vilken är din viktigaste roll som förskollärare?
Hur är verksamheten i en idealisk förskola?
Vad finns det för hinder att ni inte har så?
Hur har ni tänkt när ni utformat miljön i er
förskola?
Vad tänker du på om jag säger ”Fri lek”?

Hur ser du vad barnen i din grupp behöver?
Hur använder du den kunskapen?
Vad planerar ni tillsammans i personalgruppen?
Planerar du själv något själv?
Gör ni något annat på planeringen än att planera?
Vad tycker du/förskolan kan ge för möjligheter
för barnens lärande?
Vad tycker du kan hindra barnens lärande på
förskolan?

3. Vilka villkor ger och vilka begränsar
När säger du JA till ett barn?
När säger du NEJ till ett barn?
När får ett barn bestämma?
Vad får ett barn bestämma om?
När får ett barn inte bestämma?
Vad får ett barn inte bestämma om?
När får föräldrarna bestämma?
Vad får föräldrarna bestämma om?
När får föräldrarna inte bestämma? Om vad?
När anser du barnen lär sig mest?
Om det är oktober och ni är på väg ut och ett
barn vägrar ta på sig jackan. Hur gör du då?
Hur går det till i era matsituationerna?
Vad anser du att barnen lär sig i matsituationen?

Bilaga 2 Intervjuguide – gruppintervjuer

Intervjuguide – gruppintervjuer
Vad tänker ni på om jag säger att vägleda barn?
Om och i så fall hur vägleder ni professionellt?
Om och i så fall hur vägleder ni privat?
Kan ni beskriva bra sätt att vägleda på?
Kan ni beskriva sätt att vägleda på som inte är så bra?
Finns det en uttalad samsyn bland personalen hur ni ska arbeta med vägledning?

Vad tänker ni på om jag säger fostran?
Om och i så fall hur fostrar ni privat?
Om och i så fall hur fostrar ni professionellt?
Kan ni beskriva bra sätt att fostra på?
Kan ni beskriva ett sätt att fostra på som inte är så bra?
Finns det fostransmetoder man bör använda?
Finns det fostransmetoder man inte bör använda?
Finns det en uttalad samsyn bland personalen hur ni ska arbeta med fostran?

Bilaga 3 Brev till vårdnadshavarna och kopia på deras samtyckesblankett

UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap/IML
Anna Rantala
Johan Bures väg 16, 901 87 Umeå
[…….]
anna.rantala@edusci.umu.se

Hej vårdnadshavare!
Du har fått det här brevet eftersom du har barn i någon av [……..] förskolor. Jag
vänder mig till dig eftersom jag behöver ditt medgivande för att genomföra en studie
om demokrati och värdegrund.
Jag heter Anna Rantala och arbetar som doktorand vid Umeå Universitet. Jag ska forska om
värdegrund i förskolan, med inriktning på hur barn lär sig demokrati i förskolan.
För att genomföra min studie önskar jag få möjlighet att, under ca en månads tid - hösten
2013 eller våren 2014, observera olika vardagssituationer där demokratilärande skulle kunna
ske t.ex. vid matborden, i hallen, vid fri lek och planerad aktivitet. Dessa situationer kommer
antingen att fotograferas, filmas eller ljudupptas. Fokus ligger på situationer när barn lär sig
demokrati och inte på enskilda barn eller vuxna. Ev. kommer jag också att genomföra
uppföljande intervjuer med barnen för att få deras syn på möjlighet till inflytande,
delaktighet, att få bestämma, hur man respekterar varandra m.m. Dessa intervjuer kommer att
dokumenteras genom ljudupptagning. Filmer, bilder och ljudupptagningar som jag samlar in,
kommer att utgöra underlag för min kommande avhandling. De kommer att avkodas och ges
fingerade namn och behandlas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) och
lagras i enlighet med Datainspektionens rekommendationer. Utöver detta (filmer, bilder och
ljudupptagning) kommer inga andra personuppgifter om barnen att samlas in.
Det är frivilligt att delta i studien och ni som vårdnadshavare har rätt att när som helst avbryta
ert barns medverkan utan att motivera ert val. Förskolans personal kommer att informera
barnen om vad jag ska göra. Vill inte barn fotograferas, filmas, ljudupptas eller bli
intervjuade eller om ni föräldrar inte lämnar samtycke kommer jag inte att inkludera dessa
barn i studien.
För att genomföra denna studie behöver jag ett samtycke från dig som är
vårdnadshavare. Detta är frivilligt och görs genom att fylla i den medföljande
blanketten, ett för varje barn. Blanketten lämnas till personalen på ert/era barns
avdelning.

Har ni fler frågor får ni gärna höra av er på [……..] eller anna.rantala@edusci.umu.se.
Med vänlig hälsning!
Anna Rantala

UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap/IML
Anna Rantala
Johan Bures väg 16, 901 87 Umeå
[……….]
anna.rantala@edusci.umu.se

Samtycke om deltagande i forskningsstudie
Barnets namn: ______________________________________
Förskolans namn: __________________________________
Avdelnings namn: __________________________________
Ja

Nej

Jag samtycker till att mitt barn, om det själv vill,
dokumenteras med kamera i studien
Jag samtycker till att mitt barn, om det själv vill,
dokumenteras med videokamera i studien
Jag samtycker till att mitt barn, om det själv vill,
dokumenteras med ljudupptagning i studien
Jag samtycker till att mitt barn, om det själv vill,
blir intervjuad i studien
Jag samtycker till att mitt barns personuppgifter
dvs. filmer, bilder och ljudupptagning, behandlas
enligt Personuppgiftslagen inom ramen
för forskningsprojektet

Datum: ______________________
Vårdnadshavare: __________________________________________
Vårdnadshavare: __________________________________________

Bilaga 4 Brev till pedagogerna och kopia på deras samtyckesblankett

UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap/IML
Anna Rantala
Johan Bures väg 16, 901 87 Umeå
[…….]
anna.rantala@edusci.umu.se

Hej!
Jag heter Anna Rantala och är kommundoktorand vid Umeå Universitet. Det innebär att
jag är heltidsanställd som doktorand och går en forskarskola under 4 år. [……] kommun
och universitetet samfinansierar min anställning. Jag har också arbetat i 16 år som
förskollärare i […..] kommun. Nu hoppas jag att det finns arbetslag som känner att det
vore kul att delta i en studie.
Min och kommunens intention är att jag ska forska om värdegrund i förskolan. Värdegrund är
ett mycket omfattande och komplext område och jag beslutade mig för att genomföra en
pilotstudie där sex förskollärare deltog. I studien framkom att begreppet demokrati är ett
komplext begrepp och det visade sig också vara svårt att förklara hur barnen lär demokrati. Med
detta resultat som grund har jag valt att studera hur barn lär sig demokrati i förskolan.
Denna studie kommer att gå till så att jag under ca en månad observerar olika vardagssituationer
där demokratilärande skulle kunna ske t.ex. vid matborden, i hallen, vid fri lek och planerad
aktivitet. Dessa situationer kommer antingen att fotograferas, filmas eller ljudupptas. Fokus
ligger på situationer där lärande sker och inte på enskilda barn eller vuxna. Ev. kommer jag
också att genomföra uppföljande intervjuer med barn/personal för att få deras syn på möjlighet
till inflytande, delaktighet, att få bestämma, hur man respekterar varandra m.m. för att fördjupa
kunskapen om vad demokrati innebär för förskolebarn. Dessa intervjuer kommer att
dokumenteras genom ljudupptagning. Jag kommer att studera tre-fyra grupper (två under hösten
2013 och en eller två under början av våren 2014, därefter kommer ev. kompletteringar att ske.)
För att kunna studera hur förskolans kultur och historia inverkar på hur man tänker om
demokrati idag önskar jag också att få möjlighet att analysera era likabehandlingsplaner (eller
handlingsplaner mot kränkande behandling).
Alla barn, vuxna, förskolan och kommunen kommer att avidentifieras och kodas med
fingerade namn och behandlas konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204)
och lagras i enlighet med Datainspektionens rekommendationer. Deltagande i studien är
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att ange några skäl och utan konsekvenser.
Vårdnadshavare till barnen i de aktuella grupperna kommer att få skriftlig information om
projektets förfarande och längden av studien. De kommer även skriftligen att få lämna samtycke
till att deras barn deltar i studien. Även personalen vid de valda förskolorna kommer att få
lämna skriftligt samtycke att delta. Personalen kommer också att erbjudas möjlighet att delta i
en dialog om resultaten i studien.
Anmäl intresse via den medföljande blanketten som skickas till mig via post eller mail. Senast
den 24 maj. Därefter kommer jag att lotta vilka arbetslag som kommer att medverka i studien.
Har ni frågor får ni gärna höra av er på […..] eller anna.rantala@edusci.umu.se.
Med vänlig hälsning! Anna Rantala

UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap/IML
Anna Rantala
Johan Bures väg 16, 901 87 Umeå
[……]
anna.rantala@edusci.umu.se

Intresse om deltagande i studien
Datum: _____________________
Förskolans namn: ____________________________________
Avdelnings namn: ____________________________________
Ansvarig förskolechef: ________________________________
Ålder på barnen: _____________________________________
Antal barn: __________________________________________

UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap/IML
Anna Rantala
Johan Bures väg 16, 901 87 Umeå
[……..]
anna.rantala@edusci.umu.se

Samtycke om deltagande i forskningsstudie
Namn: ______________________________________
Förskolans namn: __________________________________
Avdelnings namn: __________________________________
Ja

Nej

Jag samtycker till att bli dokumenterad med kamera i studien
Jag samtycker till att bli dokumenterad med
videokamera i studien
Jag samtycker till att bli dokumenterad med
ljudupptagning i studien
Jag samtycker till att blir intervjuad i studien
Jag samtycker till att mina personuppgifter
dvs. filmer, bilder och fotografering, behandlas
enligt Personuppgiftslagen inom ramen
för forskningsprojektet

Datum: ______________________
Underskrift: __________________________________________

Bilaga 5 Tankekartor från avdelningarna Aspen, Björken och Granen.

Bilaga 6: Föredelning av vägledande yttranden mellan barnen och en översikt av
pedagogerna

Aspen

Direkt
vägledning

Indirekt
vägledning

Totalt

Aina (3 år)

8

6

14

Sally (4 år)

7

12

Amalia (3 år)

44

6

Siri (4 år)

54

15

69

Alva (4 år)

19

12

31

Stina (3 år)

18

14

32

Svea (3 år)

33

16

49

Alexandra (4 år)

1

0

1

Sofia (4 år)

33

10

43

Alve (4 år)

9

0

9

Simon (5 år)

67

28

95

Sam (5 år)

0

1

1

Adrian (4 år)

144

49

193

Samuel (5 år)

16

1

17

Alvin (3 år)

9

3

12

Axel (5 år)

6

0

6

Sander (4 år)

48

22

70

Pia

Pedagog

Pauline

Pedagog

Pamela

Pedagog

Penny

Pedagog

Direkt
vägledning

Indirekt
vägledning

Totalt

Elma (3 år)

79

34

113

19

Kelly (3 år)

69

29

98

50

Elise (4 år)

24

11

35

Kajsa (4 år)

16

7

23

Evelina (4 år)

24

18

42

Eskil (3 år)

32

15

47

Kurt (3 år)

39

15

54

Elliot (4 år)

33

12

45

Kalle (3 år)

34

11

45

Emil (3 år)

43

17

60

Kasper (3 år)

29

6

35

Edvin (4 år)

25

21

46

Knut (3 år)

3

2

5

Elmer (3 år)

32

8

40

Eken

Petra

Pedagog

Pernilla

Pedagog

Patricia

Pedagog

Penny

Pedagog

Direkt
vägledning

Indirekt
vägledning

Totalt

Granen

Direkt
vägledning

Indirekt
vägledning

Totalt

Joline (5 år)

23

9

32

Ronja (4 år)

17

4

21

Britta (3 år)

14

9

23

Rita (1 år)

0

0

0

Jonna (3 år)

5

1

6

Gina (3 år)

48

29

77

Beatrice (3 år)

9

5

14

Regina

3

0

3

Jannike (5 år)

0

2

2

Robyn (2 år)

16

3

19

Rebecka (4 år)

9

2

11

Josefina (5 år)

37

16

53
Gisela (2 år)

30

2

32

Rosa (3 år)

24

8

32

Gry (2 år)

12

0

12

Björken

Bea (3 år)

0

0

0

Jesper (3 år)

27

21

48

Josef (5 år)

3

2

5

Rosita (3 år)

12

6

18

Billy (4 år)

3

1

4

Gabriella (1 år)

1

5

6

Ben (4 år)

5

1

6

Greta (2 år)

16

2

18

Julian (3 år)

1

2

3

Ruth (1 år)

1

9

10

Benjamin (5 år)

16

3

19

Gabriel (3 år)

18

8

26

Johannes (5 år)

16

3

19

Rafael (5 år)

0

0

0

Jimmy (4 år)

0

0

0

Göte (2 år)

0

3

3

Patrice

Pedagog

Roy (4 år)

0

1

1

Paulina

Pedagog

Gilbert (2 år)

0

3

3

Penny

Pedagog

Ricky (3 år)

0

1

1

Gustav (3 år)

0

0

0

Rasmus (6 år)

8

6

14

Robin (3 år)

12

5

17

Gusten (1 år)

6

2

8

Ryan (6 år)

14

9

23

Robert (3 år)

22

16

38

Grim (4 år)

20

15

35

Polly

Pedagog

Philippa

Pedagog

Peggy

Pedagog

Paula

Pedagog

Petronella

Pedagog

Paulette

Pedagog

Penelope

Pedagog
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