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- Snälla du! Kan du sätta dig? Om vägledning i förskolan 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med föreliggande avhandling är att fördjupa kunskapen om hur fostran 
gestaltas i förskolan. Det empiriska materialet som ligger till grund för 
resultaten består av videoobservationer där dagligen återkommande situationer 
har dokumenterats vid två svenska förskolor. Analyserna tar en utgångspunkt i 
Foucaults teorier om makt. 

Förskolan i Sverige har en egen läroplan (Skolverket, 2010) där uppdragen är 
formulerade. Som uppdragen framställs kan de upplevas svårtolkade och de 
erbjuder också stort tolkningsutrymme där uppdraget att fostra barn döljs 
under honnörsord som demokrati, värdegrund, solidaritet, empati, hänsyn och 
respekt. Utifrån detta otydliga fostransuppdrag blir det av vikt att studera hur 
fostran gestaltas. 

I avhandlingen presenteras resultaten av en tematisk analys där pedagogers 
vägledande yttranden har analyserats. Resultaten synliggör en verksamhet där 
barn i dagligen återkommande situationerna blir vägledda på olika sätt och där 
makt, disciplinering och normalisering är ett vanligt inslag. Ur analyserna 
framkommer en bild av hur det görs försök att förmedla normer om hur 
individer bör bete sig i ett demokratiskt samhälle samtidigt som vägledningen 
varierar både mellan kön och mellan olika barn.   

Avhandlingens bidrag är att visualisera vägledning i olika situationer vilket 
möjliggör att analysera både hur den gestaltas och i vilken riktning som barnen 
blir vägledda.  
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