
 1 

”Vi ville INTE städa!” 

 
En studie om barns motståndspraktiker i 

förskolan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av: Elin Karsten 
 
Handledare: Kim Silow Kallenberg 

Examinator: Katarina Mattsson 

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

Examensarbete 15 hp  

Självständigt arbete i förskoledidaktik | Höstterminen 2016 

Förskollärarutbildningen med interkulturell profil 210 hp 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Abstract: 

 

Titel: ”We did NOT want to clean up!” – a study of how preschool children practices 

resistance  

Författare: Elin Karsten 

Termin: Höstterminen 2016 

Handledare: Kim Silow Kallenberg 

Examinator: Katarina Mattsson 

 

 

Summary: 

 

The aim of this study was to examine preschool children’s acts of resistance. My hope 

was to gain understanding on how these acts of resistance can be understood from a 

power perspective. The study also intended to examine the possibilities for 

pedagogical development in the preschool such analysis could contribute to.  

 

Through observations at a preschool in Stockholm three main strategies in the 

children’s resistance were seen – verbal resistance, physical resistance or resistance 

using room and space and resistance through playfulness and humor. The study’s 

results showed how the children’s resistance can be understood as part of their social 

interaction and togetherness and also as a way for children of expressing their 

opinion, negotiate their terms and exerting influence.  

 

The analysis, based on Foucault theory on power, also showed hos children’s acts of 

resistance can be a valuable tool in making norms, expectations, power hierarchies 

and structures that organizes the preschool visible. This opens up for further questions 

about power relations in the preschool arena and children’s influence over their 

everyday life.  
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Sammanfattning: 

 

Studiens syfte var att undersöka barns motståndspraktiker i förskolan utifrån ett 

maktperspektiv för att få en djupare förståelse för hur barns motstånd inom ramen för 

förskolan kan se ut och förstås. Studien ämnade också undersöka vilka möjligheter till 

utveckling inom den pedagogiska verksamheten en sådan analys kan bidra med.  

 

Genom observationer på en förskola i Stockholm synliggjordes tre huvudsakliga 

strategier barnen använde sig av – verbalt motstånd, fysiskt och ”rumsligt” motstånd 

samt motstånd genom lekfullhet och humor. Studiens resultat visade hur barnens 

motstånd kan förstås som en del av barns relationsbyggande och sociala samspel samt 

som ett sätt för barn att utöva inflytande, förhandla sina villkor och uttrycka sin åsikt.  

 

Analysen, med utgångspunkt i Foucaults teori om makt, visade också hur barns 

motståndshandlingar kan ses som ett viktigt verktyg för att synliggöra de normer, 

föreställningar, makthierarkier och strukturer som organiserar förskolans verksamhet. 

Detta öppnar upp för vidare frågor om maktrelationer i förskolan samt barns 

inflytande över sin vardag.     

 

Nyckelord: Makt, motstånd, förskola, observationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Tack till alla underbara barn som satte sig på tvären och gjorde det här arbetet 

möjligt. 
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1. Inledning 

Min utgångspunkt för det här arbetet är barn som inte vill. Barn som vägrar, protesterar, 

springer iväg, tramsar, tystnar, busar eller drar sig undan. Det är förmodligen någonting 

alla som är eller har varit verksamma inom förskolan kan relatera till på ett eller annat 

sätt och som i första hand kanske inte för tankarna till positiva upplevelser. Kanske för 

det snarare tankarna till alla gånger man som pedagog känt sig otillräcklig eller dålig, 

när en omsorgsfullt planerad aktivitet mottagits med måttligt eller inget intresse alls, när 

köttbullar och potatismos kastats på golvet, när stressen varit påtaglig och när vi för 

hundraelfte gången sagt någonting och ett barn trots detta gör raka motsatsen. Men 

kanske är det just därför detta ämne blir så intressant. Det finns nämligen många sätt att 

förstå barns ovilja att göra det vi vuxna vill. Vi kan söka svar i barnens fungerande, i 

utvecklingspsykologin eller specialpedagogiken. Vi kan söka svar i olika didaktiska 

metoder eller pedagogiska inriktningar. Men det kan också ses som motstånd mot en 

maktutövning, vilket jag upplever är ett intressant perspektiv som sällan lyfts.  

Maktrelationen mellan barn och vuxna i förskolan är asymmetrisk. Det innebär att 

vuxna har mer makt än barn och därför också har ansvaret för verksamhetens kvalitet 

och konsekvenser (Juul & Jensen, 2009, s. 110). Detta är såklart fullt rimligt eftersom få 

skulle vilja att ansvaret för verksamhetens kvalitet vilar på barnens axlar. Men det är 

dock värt att stanna upp och fundera kring just maktrelationen mellan barn och vuxna i 

förskolan. Barn är så pass fysiskt små att de lätt kan begränsas, flyttas eller avlägsnas av 

någon som är större. Förskolebarn har även relativt små möjligheter att själva bestämma 

över sin vardag och hur och var de tillbringar sin tid och de har kanske ännu mindre 

möjligheter att påverka på samhällsnivå. Det är därför inte otänkbart att barn som 

protesterar, vägrar, backar undan eller busar använder sig av en av få taktiker 

tillgängliga för dem för att utöva inflytande, förändra och påverka sina villkor inom 

ramen för förskolan – och det är här begreppet motstånd blir relevant.   

Forskning som gjorts på barns motstånd inom förskolan målar upp en dubbel bild där 

olika perspektiv lyfts fram. Å ena sidan beskriver forskningen motståndets 

demokratiska potential (Dolk, 2013; Johansson & Emilson, 2016; Schultz, 2016). 

Motstånd kan förstås som ett sätt att utöva inflytande och delaktighet, lära sig 

ifrågasätta, kritiskt granska, uttrycka sig och stå för sina åsikter. Barns motstånd 

beskrivs i den här forskningen också som någonting som möjliggör förändring och 

utveckling genom att synliggöra normer och föreställningar om barn, barndom och 
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normalitet. Men forskningen målar också upp en annan bild, där barns motstånd 

beskrivs som ett problem, som något besvärligt, avvikande och problematiskt 

(Markström, 2005, 2010; Dolk, 2013 m.fl.). Det är forskning som visar hur pedagoger 

ofta uppfattar barns motstånd som en individuell brist, som ett resultat otillräcklig 

uppfostran, omognad eller oförmåga och någonting som behöver övervinnas, förändras 

och rättas till. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Barns motstånd inom ramen för förskolan är alltså ett område där olika perspektiv lyfts 

av forskningen – där möjligheter och demokratisk potential lyfts fram men där motstånd 

också tycks uppfattas som någonting avvikande och problematisk av pedagoger i 

verksamheten. Min uppfattning är också att maktperspektivet på barns 

motståndshandlingar sällan lyfts. 

Syftet med min studie är därför att analysera hur barns olika motståndspraktiker inom 

förskolan kan se ut, hur de kan förstås ur ett maktperspektiv samt hur en sådan analys 

kan synliggöra möjligheter till utveckling inom den pedagogiska verksamheten. Min 

förhoppning är med hjälp av ett maktperspektiv synliggöra den mångfald av 

motståndsstrategier barn använder sig av och förhoppningsvis närma mig en förståelse 

för varför barnen handlar som de gör. Att förstå barns motstånd som just motstånd mot 

en maktutövning menar jag tillför nya möjligheter att kritiskt granska och utveckla den 

pedagogiska verksamheten och de normer, värderingar och strukturer som ligger till 

grund för att förskolan ser ut som den gör. Till min hjälp har jag följande 

frågeställningar:  

 

 Hur kan barns motståndspraktiker inom ramen för förskolan se ut? 

 Hur kan barns motstånd inom ramen för förskolan förstås ur ett maktperspektiv? 

 Vilka möjligheter till utveckling och kritisk granskning av den pedagogiska 

verksamheten synliggörs utifrån en sådan här analys? 
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2. Tidigare forskning 

Som nämndes i föregående kapitel går två tydliga mönster att urskilja i forskningen om 

barns motstånd i förskolan. Jag kommer nu redogöra för dessa två linjer, nämligen 

motstånd som demokratisk möjlighet och motstånd som ett individuellt problem. 

2.1. Motstånd som demokratisk möjlighet 

Klara Dolk (2013) har i sin avhandling Bångstyriga barn undersökt de maktrelationer 

som finns i förskolan samt de konflikter och spänningar som dagligen uppstår mellan 

barn och vuxna i förskolans värdegrundsarbete. Dolk beskriver hur vuxna i all 

välmening försöker styra barn på förskolan åt ”rätt håll”, men att barnen däremot inte 

alltid låter sig styras så lätt och istället gör motstånd mot både verksamheten och 

pedagogerna själva. Begreppet bångstyrighet använder Dolk (a.a., s. 238) för att 

beskriva just det här – barnen som av olika anledningar inte låter sig styras ”rätt”, 

barnen som protesterar, vägrar, tystnar eller drar sig undan. Men istället för att se detta 

som ett problem, vilket Dolk menar att pedagogerna ofta gör, ser Dolk både kraft och 

möjligheter i barns motstånd. Motståndet menar hon kan förstås i kontexten av att vuxna 

generellt har betydligt större möjligheter att utöva makt än barn samt att vuxna 

förväntas veta bäst. Barns motstånd kan således ses som ett uttryck för de existerande 

maktrelationerna i förskolan, där barns bångstyrighet är någonting som uppstår som 

motstånd mot rådande normer och en dominerande vuxendiskurs och kan därför ses som 

ett inlägg i en demokratisk förhandling (a.a., s. 238).  

I en studie av Eva Johansson och Anette Emilson (2016) undersöks barns 

motståndhandlingar i förskolans vardagliga konflikter och även här ansluter sig 

forskarna till synen på motstånd som värdefullt, om inte nödvändigt, för barns 

möjligheter att utvecklas till demokratiska medborgare. Johansson och Emilson (2016, 

s. 20) menar att konfliktsituationer alltid involverar maktförhållanden och 

motståndshandlingar och att dessa därför blir intressanta ur ett demokratiskt perspektiv, 

då barns förmåga att stå upp för eller göra motstånd mot idéer och åsikter är särskilt 

betydelsefullt i ett globalt, hållbart samhälle. Johansson och Emilson undersöker inte 

bara barns motstånd mot förskolans auktoriteter utan även i konflikter mellan barnen. 

De identifierar två kategorier av konflikter där olika motståndsstrategier och potential 

för demokrati görs synliga, space for diversity och space for unity. I space for diversity 

består motståndet av lekfulla, humoristiska handlingar som fokuserar på förhandlingar 

kring regler, vilket visar på en demokratisk potential i förståelsen för att regler kan 
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förhandlas, ändras och debatteras. I space for unity handlar konflikterna ofta om sociala 

regler och gruppens moral. Motståndet präglas av situationer där barn visar solidaritet 

med varandra och skapar allianser sinsemellan men där barn också utövar makt över 

varandra genom till exempel utfrysning (a.a., s. 32). Studien visar på att situationer där 

barns motstånd bemöts av allt för starka motsättningar och aggressivitet av andra barn 

eller pedagoger riskerar att lära barn att motstånd inte är lönt, eftersom det ändå inte 

förändrar någonting. Forskarna menar därför att det är av vikt att konfliktsituationer 

präglas av respekt för att varandras olika åsikter för motståndet ska kunna innehålla 

potential för demokratiskt lärande (a.a., s. 33). 

Steven Schultz (2016) menar i sin studie Finding meaning in the resistance of preschool 

children att barns motstånd mot auktoriteter i förskolan kan ses som grundläggande 

demokratisk träning för att utöva kritiskt motstånd mot auktoriteter senare i livet. 

Schultz skiljer på individuellt och kollektivt motstånd och lägger särskilt stor vikt vid 

vad han kallar för CGA, coordinated group actions, där flera eller alla barn gemensamt 

deltar i motståndhandlingar (a.a., s. 10f). Schultz menar att det intressanta med CGA är 

att barnen ofta tycks mer intresserande av att vara delaktiga i gruppen än vad gruppen 

faktiskt gör. Att skratta, vara olydiga, högljudda eller busiga trots att situationens ramar 

egentligen inte tillåter det tycks ge barnen en stärkt känsla av tillhörighet i gruppen. Till 

och med barn som nästan aldrig utövar individuellt motstånd är mer benägna att delta i 

kollektiva motståndshandlingar. Detta menar Schultz tyder på en framväxande 

förståelse hos barnen för att det finns makt i att vara många och makt i kollektiva 

handlingar (a.a., s. 12f). Schultz gör visserligen skillnad mellan barns motstånd i 

förskolan och motstånd på en politisk, organiserad nivå men argumenterar för att 

strukturen är den samma. Även om upprorshandlingar av vuxna ofta är betydligt mer 

planerade, organiserade och välriktade så menar Schultz att små barn också inser 

styrkan i att vara många och att i gruppens kollektiva motstånd finns möjlighet att 

förändra och omförhandla villkoren. Vidare menar Schultz att om vi vill ge våra barn 

möjlighet att utveckla förmågan att kritiskt förhålla sig till auktoriteter, sociala 

orättvisor och om det behövs, agera, måste vi ta barns motståndshandlingar på allvar 

och se dem som en viktig och ständigt närvarande del av förskolans verksamhet (a.a., s. 

14f).    

En studie av Joseph Tobin från 2005 bygger vidare på Schultz resonemang. Men istället 

för att som Schultz utgå från en relativt radikal kärna av kopplingen 
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mellan förskolebarns motståndshandlingar i form av bus och bångstyrighet och senare 

vuxnas i form av revolutioner, uppror och politiska marscher utgår Tobin från att 

motstånd inte bara utövas i form av dramatiska och tydliga akter av motstånd så som 

strejker, gerillakrig, protester eller demonstrationer. Tobin lyfter mer "vardagliga" 

aspekter av motståndet, där motstånd utövas på betydligt mer subtila och alldagliga sätt 

(2005, s. 33ff). Tobin menar att just tanken om "vardagsmotstånd" är till hjälp för att 

förstå barns motstånd i förskolan. Det är varken möjligt eller önskvärt menar han att 

förskolebarn ska genomföra en revolution och ta över kontrollen över förskolan. Men 

bara för att en motståndhandling inte leder till revolution så behöver det inte betyda att 

det inte är en betydelsefull motståndhandling. Det "vardagsmotstånd" som barn i 

förskolan utför är till hjälp för att öva på, tänka kring och utveckla strategier för 

motstånd, både lekfullt och på allvar, både nu och i framtiden som vuxna (a.a., s. 36). 

2.2. Motstånd som ett individuellt problem 

Ann-Marie Markström, som gjort flera studier inom pedagogiskt arbete, har studerat hur 

förskollärare talar om barns motstånd mot förskolans sociala ordning i 

utvecklingssamtal med föräldrarna (2010). Markström identifierar i den här studien fem 

karaktäristiska drag i hur lärare talar om barns motstånd: fysiskt motstånd, socialt 

motstånd, verbalt motstånd, emotionellt motstånd och motstånd genom avvisande (a.a., 

s. 311). Markström konstaterar att i samtalet om barns olika sätt att göra motstånd finns 

en underförstådd kritik från förskollärarna samt element av att kategorisera eller 

bedöma barns beteenden och karaktärsdrag. Sättet förskollärarna pratar om barns 

motstånd synliggör enligt Markström också vilken typ av beteende som förväntas och 

accepteras av barnen i relation till föreställningar och diskursen om ”normala” pojkar 

och flickor. Utvecklingssamtalet blir på så sätt en arena där bilden av vad som är det 

”normala” förskolebarnet där legitimiteten i den rådande sociala ordningen förstärks och 

motståndet ses som någonting avvikande i behov av att åtgärdas (a.a.). 

I en tidigare studie har Markström studerat förskolan som normaliseringspraktik. Där 

beskriver Markström att barn har relativt små möjligheter att själva styra över tid och 

rum på förskolan på grund av att förskolan är så pass starkt styrd av rutiner samt präglad 

av styrning och kontroll från pedagoger och andra barn, men att barnen ändå lyckades 

skapa sina egna rutiner och stundtals påverka sitt inflytande över tid och rum genom 

motstånd och förhandling (2005, s. 207). Markströms studie visade också att barnens 

förmåga att lära sig förstå och följa förskolans normer, regler och rutiner starkt 
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förknippades med vad som ansågs vara en ”naturlig” utveckling hos barnet. Barn som 

motsatte sig reglerna tenderade att beskrivas i termer av att vara besvärliga och jobbiga 

av de vuxna vilket Markström tolkar som att barn som gör motstånd faller utanför vad 

som anses vara det ”naturliga” och därmed konstrueras som avvikande (a.a., s. 151). 

Studien visade också på en paradox där barns motstånd dels beskrevs som avvikande 

från normen men där barn som var allt för ”lydiga” också beskrevs som ett normbrott 

och som något onaturligt (a.a., s. 154). Studien visar på en bild av det ”normala” 

förskolebarnet som ett barn som å ena sidan följer och anpassar sig till förskolans regler 

och rutiner men som samtidigt uttrycker agens och självständighet, fast på ”rätt” sätt. 

Gemensamt för en majoritet av studierna är att de beskriver en bild bland pedagoger av 

motstånd som problematiskt (Schultz, 2016; Dolk, 2013; Johansson & Emilson, 2016).  

En tänkbar förklaring skulle kunna vara vad Elisabeth Nordin-Hultman benämner som 

den bristdiskurs som präglar svensk förskola. Det som inte fungerar i förskolan tenderar 

att individualiseras, med andra ord att förklaringarna söks i det enskilda barnets 

fungerande snarare än i det pedagogiska arbetet eller förskolan som institution (Nordin-

Hultman, 2004). Detta visas exempelvis i Markströms studie som beskriver 

hur motstånd tolkas som avvikande och besvärligt och att förklaringar söks hos det 

enskilda barnet eller i vissa fall föräldern, snarare än i förskolan som institution och hur 

barns motstånd används i den diskursiva konstruktionen av det ”normala” eller 

”avvikande” förskolebarnet (2005). Motstånd tenderar också att kopplas samman med 

normer om ålder där motstånd mot förskolans regler och rutiner ses som ett uttryck för 

omognad och någonting ”små barn” gör (Bartholdsson, 2008; Dolk, 2013).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I den här studien har jag valt att utgå ifrån den franska filosofen och idéhistorikern 

Michel Foucaults teori om makt. Jag betraktar i likhet med Foucault makt och motstånd 

som sammanlänkade, där det ena inte kan existera utan det andra. Jag kommer därför i 

följande kapitel att redogöra för centrala aspekter av Foucault maktteori samt relevanta 

motståndsteorier som bygger på detta perspektiv.   

3.1. Makt 

Vad är då makt enligt Foucault, och hur kan den förstås? För det första skulle man 

kunna diskutera vad makt inte är. Foucault vände sig emot att se makt som en egenskap 

som innehas av en viss samhällsklass eller att makt skulle vara någon slags mystisk 

kraft som besitts av vissa utvalda. Makten är inte heller lika med en stat, ett 

styrelseskick, en uppsättning lagar eller regler eller en viss grupps privilegium eller 

resurstillgångar (Nilsson, 2008, s. 92). Makt är inte någonting som kan ägas, ingenting 

som kan ges till någon eller fråntas någon, ingenting som kan delas eller behållas. 

Makten är inte en struktur, en organisation, en institution eller en grupps dominans över 

en annan (Foucault, 2002, s. 103f).  

Men vad är makt i så fall? Foucaults svar på detta var att makten är relationell – den kan 

bara existera i relation till någonting annat. Snarare än att se makt som en egenskap eller 

en förmåga bör makt ses som en mångfald av styrkeförhållanden som är inneboende i 

alla relationer, oavsett om det är relationen mellan en stat och dess medborgare, 

relationer inom en organisation eller inom en familj eller ett förhållande. Foucault 

menade också att makten bara kan existera som en aktivitet, den måste utövas för att 

finnas och kan därför aldrig vara latent eller vilande (Nilsson, 2008, s. 85). Makt enligt 

Foucault är alltså alltid en handling som utövas, inte bara från ett håll utan från 

”oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer” (Foucault 2002, 

s. 104). Staten, dess institutioner och regelverk bör därför inte ses som källan varifrån 

makten utövas utan snarare som en effekt det myller av mikromaktrelationer som 

existerar i samhällets alla relationer (Nilsson 2008, s. 84).  

Makt kan alltså definieras som ett aktivt styrkeförhållande inom en relation, som är 

ständigt närvarande i alla mänskliga relationer och som inte bara utövas från ett håll 

utan från flera håll samtidigt, i ett nätverk av maktrelationer som löper genom 

samhällets alla institutioner. Maktrelationer ser dock inte likadana ut överallt utan är 

beroende av de faktorer och komponenter som omger dem. Det har till exempel 
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betydelse för hur makt utövas om det ojämna styrkeförhållandet beror på skillnad i 

fysisk styrka, politisk eller institutionell uppbackning eller tillgång till kapital och 

resurser (Hörnqvist, 1996, s. 53). Foucault menade dock inte att all makt är dålig eller 

förtryckande. Makt i sig är varken bra eller dålig, varken god eller ond. Däremot är 

makten produktiv i den mening att maktutövningen producerar nya saker, frambringar 

ny kunskap och organiserar människor på ett sätt som gör att konflikter kan lösas och 

ramen för den rådande ordningen förändras (a.a., s. 178). Foucault understryker att även 

om makt är en del av alla mänskliga relationer så dessa relationer också instabila, vilket 

innebär att makten aldrig är absolut eller evig och att styrkeförhållanden alltid utmanas 

och är möjliga att förändra (Foucault 2002; Nilsson 2008, s. 93). Utifrån den här 

utgångspunkten kan även förskolan förstås som ett tätt nätverk av dynamiska 

maktrelationer och styrkeförhållanden som ständigt testas, ständigt utövas och är i 

ständig rörelse.  

Foucault menade också att den primära maktutövningen idag inte bygger på våld eller 

hot om straff. Istället understryker Foucault att den moderna maktutövningen är den 

disciplinära makten som är kopplad till föreställningar, normer och diskurser. Istället 

för att tvinga fram lydnad genom hot om våld och straff så verkar den disciplinära 

makten genom att forma människors viljor, tankar och intressen så att människor på så 

sätt själva anpassar sig efter ett rådande system av vad som är rätt eller fel. Genom att 

en viss maktordning etableras som sanning, som naturlig, god eller oundviklig, där 

”rätt” handlingar belönas med status och goda omdömen och ”fel” handlingar straffas 

med nedlåtande omdömen och låg status, normaliserar den disciplinära makten 

beteenden, attityder och språk och skapar en process där individer självmant anpassar 

sig till normen och på så vis disciplinerar sig själva (Lilja & Vinthagen 2009, s. 34f). I 

Övervakning och straff beskriver Foucault detta som den ”normaliserande sanktionen” 

som agerar som ett mikrosystem av bestraffningar utöver de lagar och regler som rent 

tekniskt styr och värderar människors beteende. Detta mikrosystem berör allt utanför 

detta – hur människor använder sina kroppar, uttrycker sin sexualitet, sättet att prata och 

uttrycka sig, sättet att hantera sitt arbete – och gör på så vis det allra minsta delarna av 

människors uppförande straffbart, utan att straffet innebär rättsliga straff utan mer 

subtila saker som en negativ blick eller kommentar, utfrysning, förödmjukelse eller 

förlust av vissa fördelar (Foucault 2003, s. 179).  
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3.2. Motstånd 

”Där det finns makt, finns motstånd” skriver Foucault i sitt verk Sexualitetens Historia 

(2002, s. 105). Maktens relationella karaktär innebär att det alltid måste finnas en 

motsida. I det ojämna styrkeförhållandet kommer det alltid finnas en motpart, en andra 

sida. Makten är på så sätt också produktiv genom att den alltid producerar 

motståndshandlingar (Nilsson, 2008, s. 96). Men vad är då motstånd? Definitionerna går 

faktiskt isär i den frågan. Motståndsforskningen tycks vara överens om att motstånd är 

en underordnads reaktion på någon typ av maktutövning, en praktik eller handling som 

på något sätt underminerar eller utmanar makten, eller åtminstone har potential att göra 

detta. Likt makten är även motståndet en aktiv handling, som också bara kan existera i 

relation till makten (Foucault, 2002; Lilja & Vinthagen, 2009). Där åsikterna går isär rör 

huruvida motståndhandlingar kräver en intention eller avsikt för att räknas som 

motstånd. En klassisk motståndforskare, James Scott, definierar till exempel motstånd 

som handlingar utförda med intentionen att minska eller förneka krav från en styrande 

klass eller främja sina egna behov. I den definitionen finns alltså ett krav på att 

motståndhandlingarna ska bygga på någon form av politiskt medvetande och ha en 

avsikt att utmana eller underminera maktutövningen (Lilja & Vinthagen, 2009, s. 50).  

Problemet med den här definitionen är hur vi ska kunna förhålla oss till andra typer av 

motstånd, där motståndet som inte bär på banderoller eller plakat och inte har någon 

politisk eller ideologisk agenda. Och vad säger det om människor som inte kan 

organisera sig politiskt – små barn till exempel. Är barn inte kapabla att utöva 

motstånd? För att kunna applicera teorier om makt och motstånd på situationer som 

omfattar små barn krävs att man ska kunna se på motståndet som något annat än bara 

ideologiskt eller politiskt medvetet. Lilja och Vinthagen (2009, s. 51) definierar 

motstånd som en praktik som utförs av en underordnad, eller i solidaritet med en 

underordnad, som svar på en maktutövning. Det viktigaste är att handlingen i sig har 

potential att utmana eller underminera maktens konstruktion, inte huruvida handlingen 

utförs med den medvetna intentionen att göra det. Denna definition kommer även jag 

använda mig av i den här studien. 

Motstånd är inte heller enhetligt. På samma sätt som makten är motståndet inte 

koncentrerat på en punkt. Snarare bör motståndet, precis som makten, ses som ett tätt 

nätverk av motståndspunkter som går kors och tvärs genom samhällsapparater och 

institutioner och tar sig olika uttryck. Foucault skriver att ”det finns många motstånd av 
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olika slag: möjliga, nödvändiga, osannolika, spontana, vilda, isolerade, samordnade, 

smygande, våldsamma, oförsonliga, kompromissvilliga, egennyttiga eller beredda till 

offer” (2002, s. 106). Precis som maktutövningen finns det alltså ett brett spektrum av 

motståndhandlingar av olika form, styrka, utförande eller bakgrund. Men för att göra 

någon form av kategorisering av motståndet är två forskningstraditioner särskilt tydliga: 

det offentliga, organiserade motståndet och det oorganiserade ”vardagsmotståndet”.  

Det offentliga, organiserade motståndet skulle kunna beskrivas som sociala rörelser som 

mobiliseras utifrån frustration hos en social grupp och som organiserar sig med hjälp av 

existerade sociala möjligheter, politiska strukturer och resurser (Lilja & Vinthagen, 

2009). Det oorganiserade ”vardagsmotståndet” tar sig däremot andra uttryck. Istället för 

att vara tydligt, högljutt och med en distinkt agenda är det vardagliga motståndet ofta 

dolt, insvept i exempelvis sarkasm, ironi, att vara lite långsammare eller dummare än 

man egentligen är och verkar på så vis under ytan. Men vardagsmotståndet har 

samtidigt potential att underminera maktrelationerna och deras effekter och genom att 

just vara dolt, och på så vis kreativt omdefiniera motståndet för att verka under radarn 

(a.a., s. 75). Humor kan ses som en betydelsefull del av det dolda motståndet då humor 

inte bara har kraft att förstärka och etablera hierarkier och auktoriteter utan också 

underminera, förlöjliga och ifrågasätta de samma. Anna Johansson (2009) visar 

exempelvis i en studie hur nicaraguanska kvinnor använder humor som 

motståndspraktik i förhållande till den rådande genusordningen genom att förlöjliga och 

skratta åt mäns machoattityder och konstruera sig själva som agenten i skämtet och på 

så vis underminera männens maktpositioner. På det sättet blir en så vardaglig sak som 

att skämta med varandra ett uttryck för motstånd mot en dominerande struktur. 

I den här studien blir framför allt vardagsmotståndet relevant. I min studie använder jag 

definitionen av motstånd som en aktiv handling som har potential att utmana en 

maktstruktur. På så sätt vill jag tillskriva barn den agens som faktiskt krävs för att utöva 

motstånd, utan att för den delen kräva att det ska finnas en tydlig intention eller 

medvetenhet. Detta perspektiv menar jag öppnar för att undersöka ett bredare spektrum 

av handlingar som skulle kunna tolkas som motstånd från förskolebarn.   
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4. Material och metod 

4.1. Metodologiska utgångspunkter 

I den här studien vill jag undersöka barns motståndspraktiker i förskolan – hur de kan se 

ut, vad de kan få för konsekvenser, hur de kan förstås. Jag har därför använt mig av 

kvalitativ metod, där fokus ligger på att förstå, tolka och beskriva människors 

upplevelser av världen (Patel & Davidson, 2011, s. 14). Studien är också etnografiskt 

inspirerad i den mån att etnografin strävar efter att nå ett inifrånperspektiv genom att 

befinna sig bland dem man studerar och ta del av deras vardag och liv, men betonar 

samtidigt att det är omöjligt att uppnå en objektiv sanning eftersom forskarens egen 

förförståelse alltid ligger till grund för vad som observeras och hur det tolkas. En 

etnografisk studie är i regel betydligt längre än vad som tillåts inom ramen för ett 

examensarbete så min studie skulle därför kunna kallas för en ”minietnografisk” studie, 

där inspiration har hämtats ur det etnografiska arbetssättet (Roos, 2011, s. 49). Studien 

bygger på mina tolkningar av det insamlade materialet utifrån min egen teoretiska och 

praktiska förförståelse av området, i enlighet med ett kvalitativt och etnografiskt 

förhållningssätt. 

4.2. Observationer  

Eftersom mitt syfte med studien är att undersöka hur barn utövar motstånd inom 

förskolans kontext valde jag att använda mig av observationer som metod för 

datainsamling. Observationer är en välkänd etnografisk metod som bygger på att 

forskaren befinner sig i den studerade miljön och strävar efter att närma sig den andres 

perspektiv (Lalander, 2011, s. 83). Observationer används främst när vi vill studera 

beteenden och händelser i de situationer där de faktiskt utspelar sig. Utifrån mitt 

problemområde var observationer det självklara valet då jag var intresserad av att förstå 

barnens agerande snarare än pedagogernas förståelse av barnen. Att få vara med och 

studera händelserna när de verkligen skedde, snarare än att ta del av återberättade 

versioner, var därför ovärderligt för min studie och mitt syfte att undersöka barns 

motståndspraktiker.  

Vid observationer är tillträde till fältet av stor vikt (a.a., s. 91). Det handlar trots allt om 

att befinna sig mitt i människors vardag under en period och förhoppningsvis kunna 

vara där utan att i allt för stor mån påverka eller störa, vilket kräver ett visst mått av 

tillit. Av just den här anledningen valde jag att göra mina observationer på avdelningen 
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Trollskogen där jag tillbringat min verksamhetsförlagda utbildning och känner både 

personalen och de flesta av barnen väl.  

Observationer kan se ut på många olika sätt och innebära olika förhållningssätt, varav 

en aspekt handlar om hur passiv eller delaktig forskaren är under fältarbetet. Min tanke 

var att jag ville påverka de observerade situationerna så lite som möjligt och ville därför 

förhålla mig passiv, alltså icke-deltagande. Det vore också högst oetiskt att på något sätt 

lägga sig i, påverka eller framkalla situationer som innefattar motstånd, konflikter eller 

emotionella sammandrabbningar mellan vuxna och barn vilket också var en anledning 

för mig att hålla mig i bakgrunden. Dock var det oundvikligt för mig att vara helt och 

hållet passiv då det kändes onaturligt att inte sitta med under exempelvis samlingen, 

maten och andra av dagens aktiviteter och inte interagera och prata med barnen och 

personalen. På så vis fanns ändå ett stort mått delaktighet från min sida i många av 

dagens aktiviteter. Detta skulle man kunna kalla för partiellt deltagande, där man som 

forskare deltar i vissa situationer men inte i andra (a.a., s. 90). Observationsmetoden jag 

använde mig av var av ostrukturerad karaktär i den mening att jag inte hade något 

färdigt observationsschema att gå efter utan fokuserade på att vara mottaglig för en bred 

variation av olika beteenden som kunde tänkas uppstå i alla möjliga situationer. Vid 

ostrukturerade observationer vill forskaren registrera så mycket som möjligt som har 

med problemområdet att göra, men detta kräver också att forskaren har en god teoretiskt 

och empirisk kunskap om själva problemområdet (Patel & Davidson, 2011, s. 97). Det 

var därför av stor vikt att jag redan på förhand var väl inläst i forskningsområdet och det 

teoretiska perspektivet för att vara beredd att uppmärksamma och notera en mängd olika 

typer av situationer som skulle kunna tänkas ha betydelse för studien.  

4.3. Urval och material 

Studien genomfördes som tidigare nämnt på avdelningen Trollskogen. Det är en av flera 

avdelningar på en stor förskola i Stockholmsområdet. På avdelningen går ca 25 barn i 

åldrarna 3-5 år och tre pedagoger - två förskollärare och en barnskötare - arbetar på 

avdelningen. Förskolan skulle kunna beskrivas som en ganska ”typisk” kommunal 

förskola utan någon specifik pedagogisk inriktning.  

Studiens material utgörs av fältanteckningar från sammanlagt 12 timmars observation 

på avdelningen Trollskogen. De händelser jag koncentrerade mig på utgjordes av 

situationer där det uppstod någon typ av konflikt mellan barnen och pedagogerna eller 

förskolans regler, förhållningssätt eller värderingar. Viktigt att nämna är också att detta 
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nödvändigtvis inte var konflikter i den bemärkelsen att någon blev arg, ledsen eller 

upprörd utan helt enkelt situationer där barnens handlingar på något sätt bröt mot eller 

utmanade den rådande ordningen. Fältanteckningarna omfattade efter fältarbetets 

utförande 20 specifika observerade händelser samt mer allmänna anteckningar kring 

mina egna tankar och resonemang.  

4.4. Genomförande 

I studiens allra tidigaste skede valde jag att börja med att skriva till Trollskogens 

pedagoger för att fråga hur de ställde sig till att jag gjorde min studie på deras 

avdelning. För mig var det av stor vikt att pedagogerna var bekväma med att jag kom 

och om de redan tidigt uttryckte att de inte ville skulle jag ha gott om tid att byta spår 

och kontakta en annan förskola. Pedagogerna var dock mycket positiva till min studie 

och jag hade därefter en epostkonversation med förskolans chef där jag förklarade 

studiens syfte, tillvägagångssätt och tidsram. Förskolechefen pratade i sin tur med 

pedagogerna igen och återkom till mig med informationen att det bara var att sätta 

igång. Efter det kontaktade jag pedagogerna igen med mer utförlig information kring 

hur jag tänkt kring studien och vi kom gemensamt överens om en vecka då det skulle 

passa att jag kom dit. Jag författade därefter ett information- och samtyckesbrev till 

barnens vårdnadshavare (se bilaga) som pedagogerna delade ut till föräldrarna cirka två 

veckor innan observationerna hade planerats in. 

Jag visste på förhand att den typen av situationer jag ville observera kan utspela sig 

under vilken tid som helst under dagen och jag resonerade därför att jag ville, snarare än 

att göra flera kortare besök på avdelningen, utföra färre men längre observationer för att 

kunna närvara under så många av dagens olika moment som möjligt. Jag tänkte också 

att det skulle utgöra ett mindre avbrott i förskolans dagliga verksamhet om jag var där 

hela dagar så att barnen och personalen hann vänja sig vid min närvaro snarare än att jag 

dök upp under korta perioder. Jag befann mig alltså på avdelningen och observerade 

under två hela dagar, från morgon till eftermiddag, vilket innebar ungefär 12 timmars 

aktiv observation. 

Innan jag kom till förskolan var jag inte helt säker på hur jag skulle förhålla mig under 

observationerna. Skulle jag försöka sitta en bit bort med anteckningsblocket eller skulle 

jag aktivt delta i verksamheten? Svaret visade sig för mig ganska snabbt då barnen 

omedelbart visade en stor vilja att jag skulle sitta med dem, prata med dem och delta i 

verksamhetens olika moment så som samling, bokläsning och matstunder. Det blev 
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tydligt för mig att det hade känts högst onaturligt att sitta i bakgrunden och iaktta som 

”en fluga på väggen” och min närvaro blev alltså något mer deltagande än jag från 

början föreställt mig. Jag insåg också snabbt att det hade blivit en distraktion om jag 

suttit med fältdagboken och antecknat under aktiviteterna. Detta gjorde att jag valde att 

ha fältdagboken tillgänglig men kontinuerligt gå undan, t.ex. ut i avdelningens hall, för 

att föra anteckningar.  

4.5. Analys 

De 20 observationerna överfördes så snabbt som möjligt till dator och skrevs sedan ut. 

Materialet analyserades därefter genom att söka gemensamma nämnare och nyckelord 

utifrån hur situationen såg ut, vilka som deltog, vad som sades och gjordes. Detta 

resulterade i tre huvudsakliga kategorier som presenteras i kommande kapitel. 

Kategoriseringen grundades på mönster och gemensamma nämnare i det analyserade 

materialet. Av de 20 observationerna valdes sedan 10 ut för att redovisas och analyseras 

närmre i studien eftersom de var representativa för de olika kategorierna och 

synliggjorde intressanta aspekter av barnens motståndspraktiker. I den presenterade 

empirin har jag valt att ge barnen fingerade namn men valt att kalla de olika 

pedagogerna för kort och gott ”pedagogen”. Detta för att mitt fokus inte var att 

analysera specifikt vad pedagogerna gjorde utan vad barnen gjorde. Jag lade stor vikt 

vid att beskriva händelserna så detaljerat och ”levande” som möjligt, så kallade thick 

descriptions (Patel & Davidson, 2011, s. 108) samt att redovisa ett så omfattande 

material som möjligt i studiens analysdel. Detta för att stärka studiens reabilitet och 

validitet, alltså att studien undersöker det den ämnar undersöka samt att det gjorts på ett 

tillförlitligt sätt.  

4.6. Etiska överväganden 

I alla studier är det av högsta vikt att deltagarna informeras om studien och ger sitt 

samtycke till att delta (Löfdahl, 2011, s. 36, Vetenskapsrådet, 2002). Informerat 

samtycke från pedagogerna inhämtades genom en aktiv dialog, både muntligt och per 

epost, med samtliga pedagoger på avdelningen. I studier som på något sätt involverar 

barn under 15 år måste informerat samtycke inhämtas från barnets vårdnadshavare. Just 

därför lämnade jag i god tid ut ett informationsbrev samt samtyckesblankett till barnens 

vårdnadshavare, med pedagogernas hjälp, för att informera dem om min närvaro, tanken 

med min studie samt ge dem en chans att ta ställning till huruvida de ville att deras barn 

skulle delta eller inte. Vårdnadshavarna informerades också i brevet att de närsomhelst 
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kunde ändra sig och avbryta medverkan. Av föräldrarna på avdelning lämnade nästan 

alla tillbaka den ifyllda blanketten där de godkände sina barns medverkan. Undantaget 

var vårdnadshavarna till tre barn som inte lämnade in blanketten alls. Tänkbara 

förklaringar är att föräldrarna inte ville att deras barn skulle delta, men mest troligt 

kanske är att de helt enkelt glömde bort det. En icke-inlämnad blankett tolkades dock 

som ett nej från min sida. Det orsakade dock ett visst dilemma för mig – eftersom jag 

deltog i verksamheten under hela dagar, och många gånger i aktiviteter med samtliga 

barn på avdelningen och det var därför oundvikligt för mig att inte emellanåt vara med 

och interagera med de barn vars föräldrar inte lämnat in samtyckesblanketten. För att 

kunna förhålla mig till de forskningsetiska principerna i detta valde jag att inte anteckna 

eller ta med någon observation som omfattade något av de här tre barnen.  

Ytterligare en central del av det etiska förhållningssättet i en studie är personer och 

platser beskrivs på ett sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående samt att 

material innehållande känsliga uppgifter hanteras konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 

2002). I enlighet med detta har alla namn på pedagoger och barn ändrats och förskolan 

beskrivs på ett sådant sätt att den inte ska gå att identifiera. ”Trollskogen” är såklart ett 

fingerat namn utan koppling till den verkliga avdelningen. Alla fältanteckningar samt 

inhämtade samtyckesblanketter från vårdnadshavare förvaras på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan ta del av dem.  

En annan etisk fråga som uppstod var problemområdets något känsliga natur. Ordet 

makt har för många en negativ klang och för tankarna till förtryck på samma sätt som 

motstånd lätt kan tolkas som en reaktion på förtryck och orättvisa bestämmelser. Flera i 

personalen uttryckte att de tyckte att det var spännande och ”nyttigt” att någon utifrån 

kommer och tittar på verksamheten och ser den med ”nya ögon” men det fanns även de 

som uttryckte en viss oro. En pedagog uttryckte vid ett tillfälle en något ursäktande oro 

för mig att hon inte hanterat en situation optimalt enligt henne, vilket jag tolkar som en 

oro för att bli framställd som en ”diktator” eller en ”elak vuxen”. Det var därför viktigt 

för mig att klargöra för personalen att mitt syfte inte var att bedöma eller värdera deras 

sätt att agera utan att mitt fokus låg på barnens motståndspraktiker, utan att för den 

delen värdera eller bedöma dem heller som bra eller dåliga.     
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer jag redovisa samt analysera studiens insamlade material. 

Analysen bygger på min tolkning av Foucaults maktteori där makt och motstånd bara 

existerar i relation till varandra samt att motstånd, i likhet med makt, är en aktivitet som 

utövas på många olika sätt och från flera olika håll. Jag använder också 

motståndsbegreppet som en aktivitet med potential att utmana eller underminera en 

maktstruktur oavsett om detta var tanken med handlingen eller inte. Materialet 

presenteras och analyseras utifrån funna mönster i barnens motståndspraktiker.   

5.1. Individuellt, verbalt motstånd 

En central motståndsstrategi hos många av barnen på Trollskogen var att på olika sätt 

använda språket för att försvara sin position, argumentera, protestera mot någonting, 

uttrycka hur de kände eller förhandla med pedagogerna eller varandra, både individuellt 

och i grupp. Motståndet riktades ofta mot förskolans rutiner, så som städning eller 

påklädning samt regler gällande miljön och vem som fick leka var. Detta skulle kunna 

beskrivas som ”klassiskt” motstånd som ofta är öppet, högljutt och rakt på sak och där det 

är svårt att ta miste på vad barnen vill och inte vill (Dolk, 2013, s. 186). Ett exempel på 

detta utspelade sig på Trollskogen efter dagens bokläsning: 

  

Barnen är samlade i soffan efter att ha lyssnat på en saga. Pedagogen frågar barnen i 

tur och ordning vad de vill göra härnäst. Isak (4) räcker upp handen så högt han kan, 

han nästan studsar upp och ner i soffan och viftar med handen. 

Isak: Jag vill leka härinne! (syftar på lekrummet) 

Pedagogen säger åt Isak att han får vänta på sin tur. Men Isak väntar inte, han viftar 

med armen och fortsätter insistera. 

Isak: Men jag vill också leka härinne! Jag vill också!  

Pedagogen: Men Isak, du lekte här inne hela morgonen, vi kanske ska se om någon 

annan vill leka i lekrummet nu? 

Pedagogen fortsätter fråga de andra barnen varpå Isak studsar upp ur soffan och 

springer fram till henne och viftar med armen.  

Isak: Men dom lekte också här imorse! (pekar på barnen som fått klartecken att leka i 

lekrummet och därför samlats på mattan)  

Pedagogen: Är det så alltså.  

Hon ber Isak sätta sig på sin plats igen och fortsätter fråga de andra barnen. Det visar 

sig att inte så många andra barn vill leka i lekrummet och till sist får Isak ett okej från 

pedagogen att leka i lekrummet, och han hoppar glatt ner på mattan till de andra som 

ska leka därinne.  

(Fältanteckning, 2016-10-18) 

 

Under min tid på Trollskogen märktes det att ”lekrummet” var ett eftertraktat utrymme, 

särskilt för en grupp barn som tillbringade mycket tid därinne. I lekrummet finns 

material i form av filtar, utklädningskläder och kuddar som möjliggör för kojbyggande 

och rollekar men framför allt tillåts barnen leka därinne själva, utan en vuxen. Det är 
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tänkbart att detta spelar en stor roll för rummets popularitet. I exemplet ovan går det inte 

att ta miste på vad Isak vill. Han uttrycker sin angelägenhet genom att upprepade gånger 

ropa att han vill leka i lekrummet men också genom att vifta med handen och studsa upp 

och ner i soffan. När pedagogen försöker gå vidare med de andra barnen springer han 

fram och räcker bokstavligen upp handen i ansiktet på henne. Intressant är hur Isak på 

det här sättet både förhåller sig till och bryter mot förskolans normer kring hur man ska 

göra när man vill säga någonting. Barnen uppmuntras att räcka upp handen när de vill 

säga någonting, vilket Isak också gör, men samtidigt pratar han utan att ha fått ordet, 

hoppar upp och ner och springer till och med fram till pedagogen och viftar med 

handen. Detta står i kontrast till tanken om att barnen ska visa tålamod och vänta på sin 

tur.  

Reglerna pedagogen försöker hålla fast vid främst handlar om att ge alla barn tillgång 

till förskolans utrymmen för att undvika att samma barn ”tar över” lekrummet gång på 

gång. Dessutom vill personalen inte att fler än fem barn leker därinne åt gången. Min 

tolkning är att pedagogen väntade med att fråga Isak vad han ville göra för att hon visste 

svaret, och ville ge andra barn möjligheten att svara innan rummets ”lekplatser” blev 

upptagna. Isak verkar väl medveten om dessa regler, vilket kan förklara hans mer och 

mer påtagliga sätt att uttrycka sin önskan, kanske av rädsla för att rummets platser 

skulle fyllas innan han hann bli tillfrågad. Isak lyckas dock använda reglerna till sin 

egen fördel, genom att påpeka orättvisan i att andra barn som också lekt i lekrummet 

under förmiddagen fick leka där nu.  

Isaks motståndsstrategi är intressant eftersom den innehåller flera komponenter. För det 

första tycks Isak inte ha några som helst problem att göra sin röst hörd eller att ta plats i 

rummet. Han har därför stora möjligheter att ge uttryck för sitt missnöje på ett sätt som 

pedagogen är tvungen att bemöta. Barn som tar plats på det här sättet och vågar vara 

”motsträviga” lyckas ofta skapa ett förhandlingsläge med den vuxne menar Dolk (2013) 

och lyckas emellanåt omförhandla sina villkor. För det andra tar Isak hjälp av 

situationens formella regler. Gemensamma regler är ett sätt att skapa och upprätthålla 

ordning. Det är troligt att pedagogerna inte strävar efter att barnen ska känna sig 

förtryckta eller hårt kontrollerade av förskolans regler utan att de själva ska inse värdet 

av gemensamma regler och förhålla sig till dem självmant. Detta kan jämföras med 

Foucaults beskrivning av den disciplinära makten som gör att rådande lagar, regler och 

normer upplevs av människor som någonting bra och sant och att individer därför 
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anpassar sig till dem självmant (Lilja & Vinthagen, 2009, s. 34, jmfr. Foucault, 2003). 

Det är tänkbart att pedagogerna därför lägger vikt vid att reglerna ska uppfattas som 

rättvisa av barnen. Isaks handlingar visar att han förstår reglerna. Han förstår dem till 

och med så väl att han upptäckt en potentiell orättvisa i reglernas implementering – 

nämligen att vissa barn som fått leka i lekrummet under förmiddagen även får leka där 

efter lunchen. Isaks motståndsstrategi innehåller på så vis förmågan att själv använda 

sig av förskolans regler för att omförhandla sina villkor och gör att pedagogen hamnar i 

ett visst dilemma, där hon å ena sidan vill se till att andra barn än Isak får chansen att 

vara i lekrummet men där hon å andra sidan genom att neka Isak gör att reglerna 

uppfattas som orättvisa. Det här exemplet visar på hur ett enskilt barns motstånd, med 

hjälp av verbal förmåga och en medvetenhet om förskolans regler och normer, 

möjliggör för demokratiskt lärande i form av en förståelse för att regler kan förhandlas, 

debatteras och ifrågasättas (Johansson & Emilson, 2016, s. 25).  

5.2. Kollektivt, verbalt motstånd     

Emellanåt på Trollskogen utövade barnen verbalt motstånd i kollektiv mening, genom 

att en grupp barn tydligt förenades kring en bestämd åsikt och uttryckte denna 

gemensamt. 

Under förmiddagen medan barnen är i full gång med att städa inför samlingen 

kommer Isak (4), Selma (3,5) och Stephanie (3,5) fram till mig. De rycker i mig och 

verkar angelägna om att prata med mig.  

Isak: Vi ville INTE städa! 

Selma: Nej, det ville vi INTE! 

Jag: Varför inte? 

Isak: För att det var jobbigt, jättejobbigt! 

Jag: Så vad gjorde ni då? 

Selma: Isak skrek. 

Isak: Ja, jag skrek så här, AAAH! (skriker) 

Jag: Ojoj, var det så jobbigt att städa? 

Isak: Ja, för vi hade byggt en koja och vi hade lekt och… 

Barnen börjar entusiastiskt prata i mun på varandra och berättar för mig om sin lek 

inne i lekrummet. 

(Fältanteckning, 2016-10-18) 

 

Min tolkning är att det barnen i ovanstående exempel gjorde motstånd mot inte var 

städningen i sig, utan det faktum att leken i och med städningen blev förstörd. Isak, 

Selma och Stephanie utövade här en motståndsstrategi som kanske är det motstånd som 

närmast kan beskrivas som organiserat i förskolans kontext (Lilja & Vinthagen, 2009). 

Motståndet skulle kunna förstås som en ”mini-demonstration” där barnen inte bara 

protesterade under själva händelsen utan även efteråt. På det sättet var motståndet både 

öppet och i viss mån organiserat i efterhand, städningen var uppenbarligen redan över 
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och kojan barnen byggt undanplockad. I det här fallet visste barnen att jag inte var ”en 

av pedagogerna” och på så sätt en utomstående, men att jag samtidigt inte var ett barn 

utan en vuxen, och därför i en viss maktposition vilket jag tolkar som att barnen också 

förstod. Kanske hoppades barnen på att jag skulle förstå deras situation och ”vara på 

deras sida” och på så vis ge legitimitet till deras motstånd.  

En central komponent av det kollektiva, verbala motståndet är enligt min tolkning 

alliansskapande, då det tycktes skapa en känsla av samhörighet och ett gemensamt mål 

hos barnen vilket märktes i sättet barnen argumenterade tillsammans som grupp. Detta 

beskrivs också i Johansson och Emilsons studie, där alliansbyggande var en central del 

av hur barnen utövade motstånd och vilka konsekvenser detta fick (2016). Min tolkning 

är dessutom att de genom att berätta för mig om den orättvisa städningen sökte skapa en 

allians också med mig, en utomstående med viss makt i egenskap av att vara stor och 

vuxen, för att på så vis stärka motståndets legitimitet.  

5.3. Motstånd och att gråta 

I andra situationer blev det tydligt hur barn som saknade förmågan att använda språket 

på samma sätt som andra barn inte hade det lika lätt att hävda sig eller påverka sin 

situation.  

Dörren till lekrummet flyger upp och Isak (4), Nils (4) och Vilhelmina (3,5) springer 

ut till pedagogen. Inifrån lekrummet hör man att någon gråter. Barnen pratar i mun på 

varandra och det är svårt att höra vad någon säger, men pedagogen följer med in i 

lekrummet. Därinne sitter Sara (3,5) och gråter högljutt på en stol. Pedagogen frågar 

vad som har hänt och Isak berättar att Sara dragit Carmen (3,5) i håret. Pedagogen 

undrar varför Sara gjort det, och undrar om Carmen kanske gjort något dumt mot Sara 

först. Sara hulkar och gråter och säger; Inte! Isak förklarar att Carmen inte gjort 

någonting alls mot Sara och att Sara dragit Carmen i håret helt utan anledning. Flera 

andra barn inflikar; ja! Pedagogen säger till Sara att det är dags för henne att gå ut ur 

lekrummet, för ”du blir så ledsen, gumman”. Sara gråter ännu högre och säger: inte! 

Inte! Pedagogen tar Sara under armarna och lyfter ut henne ur lekrummet och stänger 

dörren bakom henne, Sara gråter hysteriskt.  

(Fältanteckning, 2016-10-19) 

 

Denna situation skulle kunna tolkas som att Sara gör motstånd på ”fel” sätt och att 

hennes upplevelse tycks därför mer eller mindre diskvalificeras. Sara gråter högt och 

verkar bara kunna få fram ordet inte medan de andra barnen, framför allt Isak, inte har 

några problem att utförligt berätta för pedagogen vad som har hänt. Eftersom varken jag 

eller pedagogen varit i lekrummet och sett vad som hänt är det omöjligt att säga vad 

som egentligen föranledde situationen, men det är tydligt att det är Isaks och de andra 

barnens berättelse om att Sara dragit Carmen i håret helt oprovocerat som accepteras 

som sanning. Sara, kanske genom att hon inte har lika stor förmåga att uttrycka sig som 
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exempelvis Isak eller genom att hon gråter så mycket att hon har svårt att få fram orden, 

ges små möjligheter att försvara sig mot resten av barnen. Att hon sedan blir utburen ur 

lekrummet och inte får lov att komma tillbaka in kan ses som ett tydligt uttryck för den 

asymmetriska maktrelationen mellan barn och vuxna i förskolan där vuxna i slutändan 

besitter den fysiska makten att begränsa barnens tillträde till olika rum och platser.  

Att pedagogen säger ”du blir så ledsen, gumman” antyder också att det här är ett 

återkommande scenario för Sara i lekrummet. Markström (2010, s. 310) beskriver i sin 

studie bilden av det ”goda” förskolebarnet som ett barn som visar glädje och uttrycker 

att de gillar att vara i förskolan. Barn som gör motstånd genom att ofta gråta eller vara 

”känsliga” diskuteras av pedagoger som ett problem och i termer av omognad. Detta är 

någonting som uppmärksammas i flera andra studier, även när det kommer till äldre 

barn längre upp i skolåldern. Att benämnas som ”stor” fungerar som ett disciplinärt 

verktyg i den mån att ”stor” är en eftertraktad egenskap som anspelar på att vara duktig 

medan att benämnas som ”liten” anspelar på negativa egenskaper som att vara omogen 

eller osjälvständig (Bartholdsson, 2010, s. 80f). Även Dolk (2013, s. 219) beskriver hur 

barns motstånd i form av känsloyttringar som att gråta ses som besvärligt eller gnälligt 

och kopplas ihop med någonting som ”små barn” gör. Motståndet blir på så vis kopplat 

till ålder och att vara liten och därför något som förväntas gå över. Man kan tolka 

situationen med Sara som att hennes gråtande ses som ett uttryck för omognad medan 

Isak och de andra barnen som använder språket för att argumentera ses som mer moget, 

och därför värderas mer positivt för att det är något som hör ”stora” barn till. Man kan 

undra hur situationen hade slutat om Sara istället för att gråta kunnat förklara sin version 

av händelserna på samma sätt som Isak.  

5.4. Motstånd genom lekfullhet och humor 

Flera av barnens motståndspraktiker innehöll element av humor och lekfullhet, varav ett 

exempel på detta utspelade sig strax innan högläsningen: 

Avdelningens äldre barn sitter samlade i soffan och väntar på att högläsningen ska 

börja. Det är ”stökig” stämning, barnen sitter huller om buller, byter plats med 

varandra i soffan och pratar. Jag sitter på en stol bredvid soffan och pedagogen som 

ska läsa håller än så länge på att plocka undan efter maten. Ett av barnen, Ida (4), 

kommer fram till mig och börjar jama och slickar sig på handen som en katt.  

Jag: Ojoj, kom det en katt till mig helt plötsligt? 

Ida: Mjao. 

Maria (4) som sitter bredvid oss i soffan studsar upp och börjar också slicka sig på 

handen. 

Maria: Jaa, det här är ett kattdagis! Mjao! 
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Inom loppet av några sekunder börjar alla barnen i soffan jama. Ljudnivån är väldigt 

hög med 14 barn som jamar i kör. Pedagogen som ska läsa boken kommer in i 

rummet, barnen fortsätter att jama högt och pedagogen ställer sig framför dem. 

Pedagogen: Hej alla små katter! (barnen fortsätter jama för fullt) 

Pedagogen: Hörrni katter, vet ni hur man gör i en orkester när alla måste vara tysta?  

Pedagogen börjar göra rörelser som med en osynlig dirigentpinne och fortsätter med 

viskande stämma: Man gör så här…  

Barnen tittar allt mer intresserat på ”dirigenten” och jamandet avtar efter en stund och 

pedagogen tar fram boken och börjar läsa.   

(Fältanteckning, 2016-10-19) 

 

Detta är nog inte en helt ovanlig syn på en förskola och kan vid första anblick ge intryck 

av totalt kaos – ljudnivån är skyhög, fjorton barn sitter huller om buller i soffan och 

jamar som katter och slickar sig om händerna. Högläsningen som snart ska ske anses 

vara en lugn stund efter maten och en ”lugn stund” rimmar illa med en kör av uppspelta 

katter, särskilt inomhus där ljudnivån tenderar att vara en pågående kamp för 

pedagogerna att hålla under kontroll. Barnen är med stor sannolikhet väl medvetna om 

att deras ”kattlek”, i kontexten av att sitta inomhus i soffan i väntan på att lyssna på en 

saga, egentligen inte är tillåtet. En tydlig norm på förskolan är just att inte vara för 

högljudd inomhus och en av pedagogernas vanligaste tillsägelser till barnen handlar om 

att de ska dämpa sig.  

Denna situation skulle kunna ses som ett typexempel på CGA, coordinated group 

action, där ett barns initiativ leder till en slags spontan kedjereaktion hos gruppen och 

mynnar ut i att några eller alla barn deltar tillsammans på ett högst koordinerat sätt 

(Schultz, 2016). Ett barn, i det här fallet fyraåriga Ida, initierar jamandet i kontakt med 

mig, Maria snappar kort därefter upp detta och utropar att det är ett ”kattdagis” och på 

ett ögonblick har resten av barnen gått in i rollen som katt. En intressant aspekt av en 

CGA är att de aldrig är planerade (a.a., s. 12). Barnen diskuterar inte händelserna i 

förväg och de inleds inte heller av en tydlig uppmaning att alla barn ska göra samma 

sak. I sin studie beskriver Schultz att en sådan här händelse ofta började så snabbt att 

han fick spela upp studiens videoinspelningar i slow motion för att ens kunna urskilja 

vilket barn som initierat det (a.a., s. 10). Det betyder alltså att eftersom CGA inte 

föranleds av planering krävs det att barnen som grupp är redo på att uppmärksamma de 

signaler som ges, som uppkommer både snabbt, spontant och inte alltid tydligt, och 

agera på dem. CGA-händelser är alltså beroende dels av att ett barn tar initiativet till 

någonting men lika mycket av gruppens förmåga att uppfatta detta och deras villighet 

att delta. Man kan tänka sig att om inget av barnen hade uppmärksammat Idas och 

Marias jamande så hade inte heller situationen pågått så länge som den gjorde utan 
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förmodligen gått ganska obemärkt förbi och kanske avslutats av sig själv när pedagogen 

kom tillbaka in i rummet.  

Ett annat exempel på kollektivt, lekfullt motstånd utspelade sig under mellanmålet: 

 

Under mellanmålet sitter Isak (4), Selma (3,5) och Carmen (3,5) och pratar med 

varandra. Det är uppenbarligen någonting väldigt roligt för alla tre skrattar och fnittrar.  

Isak: … och man kan dansa så här! 

Isak hoppar upp från stolen och börjar dansa, han vickar på rumpan och viftar med 

armarna. Selma och Stephanie kastar sig upp från stolarna och börjar dansa runt Isak, 

alla tre tjuter av skratt. Pedagogen vid bordet skrattar också och säger: Ojojoj, nej nu får 

ni sätta er på era platser igen för nu äter vi mellanmål! Barnen återvänder skrattande till 

sina platser.  

(Fältanteckning, 2016-10-18) 

 

Detta är också ett exempel på när barnen egentligen vet vad de får och inte får men ändå 

väljer att göra det senare. Normerna och reglerna kring mellanmålet är tydliga. Barnen 

vet att man ska sitta på sin stol, äta sina smörgåsar och inte vara för högljudd. Att hoppa 

upp på golvet och börja dansa är raka motsatsen till detta. Även i detta exempel initieras 

dansen genom att ett av barnen, Isak, gör någonting roligt och att de andra barnen, 

Selma och Carmen, genast ”hänger på” – som att det är så oemotståndligt roligt att 

utföra en liten dans att tankar på regler och mellanmålsetikett förvinner på ett ögonblick.  

Hur skulle då dansen under mellanmålet och kattleken innan högläsningen kunna förstås 

som motstånd? Först och främst syns inte något direkt missnöje eller motvilja i barnens 

handlingar. Barnen verkar ha roligt och händelserna tycks bygga mer på lekfullhet och 

humor än på missnöje mot de rådande reglerna. Händelserna är också mycket spontana 

och det är svårt att föreställa sig att barnen hade den bestämda avsikten att bryta mot 

förskolans uttalade och outtalade regler. Så kan detta verkligen förstås som 

motståndshandlingar? Definitionen av motstånd är som tidigare nämnt att det är en 

aktivitet, någonting som aktivt utförs och görs, samt att motståndet står i opposition till 

någon form av makt där makten antingen undermineras, utmanas eller förnekas (Lilja & 

Vinthagen, 2009). Man skulle kunna säga att barnens handlingar i det här fallet utmanar 

de rådande normerna och reglerna kring hur man beter sig vid matbordet samt hur man 

beter sig inomhus i soffan i väntan på att lyssna på en saga. Men istället för att använda 

sig av strategier som är tydligt konfrontativa tycks de använda sig av humor och 

lekfullhet. Humor ses som en betydelsefull del av ”vardagsmotståndet”, alltså den typen 

av motstånd som snarare än att vara konfrontativt och organiserat är dolt och ”förklätt” 

som någonting annat (Johansson, 2009, s. 214).  
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Schultz (2016, s. 11) menar att även om CGA, coordinated group actions, tycks sakna 

ett tydligt syfte att vara motståndshandlingar så blir dem det ändå, genom att 

handlingarna i sig innehåller element av att utmana vuxnas auktoritet och vuxennormer. 

Handlingarna för barnen själva tycks handla mindre om vad gruppen faktiskt gör och 

mer om själva tillhörigheten i gruppen. Kattleken och dansen skulle kunna förstås som 

ett uttryck för samhörigheten i att göra någonting lite busigt och skojigt tillsammans, 

snarare än som ett missnöje över att man ska sitta still eller leka tyst inomhus. Men detta 

blir ändå en form av motståndshandling genom att barnen med hjälp av humor och 

lekfullhet utmanar och för en kort stund helt bryter mot rådande regler och strukturer.  

Intressant var också pedagogernas reaktion på barnens lekfulla motstånd. Ett tänkbart 

scenario skulle kunna vara att pedagogen som kommer in mitt i barnens ”kattlek” blir 

överväldigad och stressad över att situationen tycks vara bortom kontroll för en stund 

och därför bemöter barnens lek med ilska och auktoritära tillsägelser. Samma sak vid 

barnens dans under mellanmålet. Dolk (2013, s. 195f) lyfter fenomenet ”kaosångest”, 

som vilar på en barnsyn där barn ses som okontrollerade individer och där vuxnas oro 

när barn bryter mot regler grundas i ångest inför ett annalkande kaos och känslan av att 

förlora kontrollen, även om denna känsla kanske inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. Dolk menar att många pedagoger av den här anledningen är mer 

auktoritära och hårdare än vad de själva egentligen anser nödvändigt, också av en rädsla 

för att ses som otillräckliga pedagoger som inte har kontroll över situationen. Men i de 

här fallen verkade pedagogerna snarare inte kunna låta bli att skratta lite själva. 

Pedagogen som skulle läsa för barnen bemöter motståndet med att själv gå in i barnens 

lek där hon ”förvandlar” barnen från katter till en orkester, och får på så sätt tillbaka 

fokus till högläsningen. Pedagogernas bemötande av kan därför tolkas som ett sätt att 

möjliggöra detta lekfulla motstånd för en liten stund. 

5.5. Fysiskt och ”rumsligt” motstånd 

Flera av barnen använde det fysiska rummet för att göra motstånd genom att avlägsna 

sig, gömma sig eller på något sätt omplacera sig själv i rummet för att avskärma sig från 

gruppen. Men det visade sig också finnas en påhittig och kreativ aspekt av det fysiska 

motståndet, där barnen kom på nya lösningar och förändrade hur rummet såg ut för att 

förändra eller påverka sina villkor.  

 
Barnen sitter samlade i soffan och väntar på att högläsningen ska börja. Nils (4) sitter på 

en stol bredvid soffan. Maja (4) säger till Nils att hon vill sitta på stolen varpå Nils 



 28 

protesterar. En pedagog kommer in och säger till Maja att det är Nils tur att sitta på 

stolen idag och att hon får sitta i soffan istället. Medan pedagogen går ut för att hämta 

någonting hämtar Maja en till stol. Hon skjuter den framför sig, placerar den precis 

framför Nils och sätter sig. Nils ropar argt att han inte kan se någonting och flera av de 

andra barnen ropar på Maja att flytta sig. Maja skrynklar ihop ansiktet, lägger armarna i 

kors och ställer sig mot en vägg och gråter högt. Flera av barnen ropar oroligt att Maja 

är ledsen. Amina (4) går fram till Maja och klappar henne på ryggen. 

Amina: Maja, du kan sitta med mig (pekar på en madrass på golvet framför soffan) för 

det är första parkett! 

Maja följer först motvilligt med Amina till madrassen men ser snart mycket gladare ut 

och sitter med Amina under resten av aktiviteten. 

(Fältanteckning, 2016-10-18) 

 

I det här exemplet utövar Maja ett motstånd som i grunden är ganska påhittigt. Hon har 

fått klart för sig att Nils inte kommer flytta sig och att Nils dessutom har pedagogen på 

sin sida. Nils stol verkar därför bortom räckhåll för henne. Men hon är inte villig att ge 

upp så lätt och min tolkning är att hon bestämmer sig för att om hon inte får sitta på Nils 

stol så kan hon åtminstone få sitta på en stol så nära som möjligt, i det här fallet precis 

framför Nils. Maja tar med andra ord saken i egna händer genom att helt enkelt 

omstrukturera miljöns utformning för att det ska passa hennes önskan. Dock möter hon 

på ilskna reaktioner från de andra barnen, av förståeliga skäl eftersom de då inte skulle 

kunna se boken under den stundande högläsningen. Att Maja blir så ledsen skulle kunna 

tolkas dels som att hon är tvungen att ge upp stolen men kanske mest troligt för att hon 

får så många barn emot sig.  

Detta exempel synliggör en central del av motståndet – nämligen skapandet av 

någonting nytt. I enlighet med Dolk (2013) ser jag motståndet som inte bara reaktivt, 

utan också kreativt och med inneboende möjligheter att skapa och förnya. Maja tänker 

uppenbarligen till och använder sin kreativitet för att komma runt reglerna genom att 

förändra miljöns utformning. Majas motstånd tycks också framkalla solidaritet hos 

Amina som i sitt försök att göra Maja mindre ledsen även hon skapar nya möjligheter, i 

det här fallet den fantasifulla omvandlingen av en madrass på golvet till något så 

spännande som ”första parkett”. Situationen möjliggjorde på så vis både för kreativitet 

och fantasi men också för tröst och solidaritet med någon som är ledsen. 

5.6. Att gömma sig, flytta sig och gå undan 

 

Under samlingen leker barnen en lek där barnen i tur och ordning får krypa in i mitten 

och vara ”myror i en myrstack”. Det blir Villes (3) tur att krypa in, men han skakar på 

huvudet och gömmer ansiktet i händerna.  

Pedagogen: Ville, är du säker på att du inte vill vara myra? 

Ville gömmer huvudet mellan knäna. Medan leken fortsätter backar Ville sakta ut ur 

ringen och sätter sig i soffan en bit bort. Han putar med underläppen, har armarna i kors 
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och kryper vid ett tillfälle in under soffan. Pedagogerna ser Ville men låter honom vara 

under resten av samlingen.  

(Fältanteckning, 2016-10-18) 

 

En liknande situation utspelar sig senare under dagen, när barnen samlas för att äta 

mellanmål. 

 

Alla barn har satt sig vid sina platser, utom Ville (3). Han står istället tryckt mot en 

vägg, har armarna i kors framför sig och putar med underläppen. Pedagogen vid Villes 

bord ropar att han ska komma och sätta sig. Ville sänker blicken mot sina fötter, trycker 

sig ännu närmare väggen. Efter en liten stund vänder han sig om och ställer sig med 

ansiktet mot väggen. Hedvig (4) reser sig från bordet och springer fram till Ville. 

Hedvig: Varför vill du inte sitta på din plats, Ville? 

Ville säger någonting ohörbart till Hedvig, som springer tillbaka till sitt bord. 

Hedvig: Ville säger att han vill sitta bredvid Leo. 

Pedagogen: Men Ville har sin plats här, vid det här bordet. 

Hedvig springer tillbaka till Ville. 

Hedvig: Ville, du sitter hos oss, vill du inte komma och sitta med oss, på din plats? 

Hedvig tar Ville i handen och leder honom till bordet och hans plats där han sätter sig. 

(Fältanteckning, 2016-10-18) 

 

I båda situationerna kan man tolka det som att Ville gör motstånd genom att avlägsna 

sig själv från gruppen och förflytta sig bort från själva aktiviteten. Även om han inte 

säger någonting så uttrycker hela hans kropp en tydlig protest mot situationen, det går 

inte att ta miste på att Villes kroppsspråk med armarna hårt knutna runt sig och blicken 

sänkt nedåt med putande underläpp är ett uttryck för någon form av missnöje. Genom 

att även förflytta sig bort från gruppen, till soffan (och till och med under den) eller 

tryckt mot väggen blir avståndstagandet än mer tydligt och Villes strategi tycks vara att 

istället för att använda språket använda sin kropp samt sin position i rummet för att 

utöva motstånd.  

I likhet med situationen med Maja och stolen verkar även här Villes motstånd framkalla 

känslor av solidaritet hos andra barn, i det här fallet Hedvig. Hon blir som en språklig 

länk mellan Ville och pedagogen och det verkar vara lättare för Ville att berätta vad han 

känner för Hedvig än för den vuxne. Ville och Hedvig är trots allt båda barn och det är 

tänkbart att Hedvig inte är lika stor och påträngande i Villes ögon som en vuxen.  

Villes handlingar skulle kunna jämföras med vad Markström (2010) kallar för socialt 

motstånd och avvisande. Avvisande, som omfattar situationer där barnen helt enkelt tar 

avstånd från eller ignorerar förskolans kollektiva aktiviteter, blir kanske den tydligaste 

parallellen i Villes fall då han inte bara vägrar delta utan också fysiskt avlägsnar sig från 

aktiviteterna. Markström (a.a., s. 310) menar att avvisande ofta tolkas negativt av 

pedagoger och att barn som utövar den här formen av motstånd ofta beskrivs som 
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reserverade. Även barn som utövar socialt motstånd, som kategoriseras av när barn 

motsätter sig att delta i gemensamma aktiviteter och lekar, anses avvika från normerna 

om hur ett ”normalt” förskolebarn ska bete sig. Markström (a.a., s. 308) menar att det 

finns en förväntning på barn att uppvisa social kompetens i förskolan i form av att 

bygga goda sociala relationer med personal och andra barn och uppvisa en vilja att delta 

i det kollektiva. Barn som inte visar något intresse för eller inte vill delta i kollektiva 

aktiviteter tenderar därför att tolkas som avvikande i förhållande till bilden av det 

”normala” förskolebarnet, och som ett misslyckande från pedagogernas sida.  

Barnen har samlats i ett konferensrum för att titta på en film. Barnen får platser 

tilldelade till sig på stolar och en madrass på golvet. Ville (3) står tryckt mot väggen 

och ser ledsen och arg ut och säger att han vill sitta bredvid Leo, som sitter på en stol. 

När Ville får ett nej från pedagogen springer han bort och gömmer sig under ett bord. 

Pedagogen ropar på honom ett par gånger men Ville kommer inte tillbaka. Pedagogen 

säger att hon kommer att räkna till tre, sen får hon helt enkelt komma och hämta 

honom. Pedagogen räknar till tre, reser sig och börjar gå mot Ville. Innan hon kommit 

fram kommer Ville fram från under bordet och går tillbaka mot resten av barnen. På 

vägen tar han med sig en stol och skjuter den framför sig. Han ställer den på kanten, 

två platser bort från Leo. 

Pedagogen: Så bra att du hämtade en stol Ville! Nu kan vi ju börja titta på filmen. 

Ville sitter på stolen och ser nöjd ut och filmen sätter igång. 

(Fältanteckning, 2016-10-19) 

 

Även här tar Ville avstånd från aktiviteten rent fysiskt och gömmer sig under ett bord. 

Men när pedagogen ”hotar” med att komma och hämta honom ger han upp, förmodligen 

på grund av att han är väl medveten om att han är så mycket mindre än en vuxen att han 

inte har en chans spjärna emot. På vägen tillbaka, precis som i exemplet med Maja, 

tycks han dock ta saken i egna händer och tar med sig en stol och sätter den på ett sätt 

som gör att han kan känna sig nöjd med situationen. Det finns alltså, menar jag, ett 

element av agens och påhittighet i Villes agerande. 

Under min tid på förskolan spelades det här scenariot upp flera gånger. Ville tycktes 

plötsligt bli ledsen och upprörd under dagens gemensamma aktiviteter och reagerade 

med att antingen gömma sig eller ”fly undan” situationen. Det fick mig såklart att undra 

varför Ville reagerade som han gjorde. Med dessa tre situationer i ryggen är det dock 

inte svårt att tänka sig att Villes inte gjorde motstånd mot aktiviteten i sig, utan snarare 

mot det faktum att han inte fick sitta bredvid sin bästa kompis, Leo. Detta uttryckte han 

både under mellanmålet och filmen och eftersom han och Leo inte satt bredvid varandra 

under samlingen heller är det inte otänkbart att han var ledsen över detta även då. 

I Övervakning och straff skriver Foucault hur ett sätt som den disciplinära makten 

verkar är genom att fördela individerna i rummet för att på så vis undvika 
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okontrollerade ansamlingar av människor och att individer klumpar ihop sig i 

oanvändbara eller farliga formationer (2003, s. 145). Att kontrollera var i rummet 

individerna befinner sig, i vilka formationer de rör sig och interagerar blir ett sätt för 

disciplinen och ordningen att upprätthållas genom att ”farliga” kombinationer av 

individer kan undvikas samtidigt som ”nyttiga” och produktiva grupperingar kan skapas 

(a.a., s. 146f). Förskolan skulle på många sätt kunna ses som ett typexempel på en 

institution där fördelningen av individerna i rummet har stor betydelse för 

verksamheten. Dolk (2013, s. 190) lyfter exempelvis fenomenet ”stötdämpare”, där ett 

lugnt och ordentligt barn, oftast en flicka, placeras i rummet för att lugna och dämpa 

bråkiga och högljudda barn, oftast killar. Man kan tänka sig att det är tämligen ovanligt 

att barn helt själva får bestämma var de ska sitta och med vem under dagens olika 

moment som exempelvis matstund eller samling. Detta skulle kunna ses som ett sätt att 

just fördela individerna i rummet för att undvika konstellationer som anses kunna ställa 

till problem (som stök, bus och högljuddhet) och istället försöka skapa ”nyttigare” 

konstellationer, kanske i form av ett ordningsamt barn som har en lugnande effekt på ett 

mer energiskt. Även Markström (2005, s. 111) lyfter hur makten över tid och rum – vem 

som får befinna sig var, och när - är med och konstruerar den sociala ordningen på 

förskolan. Kanske är det just detta som Ville uppmärksammat, att under dagens fasta 

moment så får han aldrig sitta bredvid sin bästa kompis och att det är detta faktum han 

gör motstånd mot genom att ta avstånd från aktiviteten.  

5.7. Makt och motstånd i barngruppen 

Några barn sitter och gör pärlhalsband vid ett bord. En bit bort sitter en grupp pojkar 

och tittar i sina pärmar, där de har foton på sig själva och teckningar de gjort. De 

skrattar högt och busar med varandra, ljudnivån är hög. Freja (5) som gör pärlhalsband 

reser sig och går bort till pojkarna. Hon ställer sig på tå med ena handen i sidan och gör 

”aja-baja” med pekfingret. 

Freja: Tyst med er! Vi gör halsband och då får ni inte skrika! 

Pojkarna fortsätter fnittra. 

Freja: Tyst, annars tar jag bort era pärmar! 

Pojkarna verkar inte reagera nämnvärt på Frejas kommentar och Freja går tillbaka till 

bordet.  

(Fältanteckning, 2016-10-19) 

 

I den här situationen händer flera intressanta saker. Dels är det tydligt att Freja ”härmar” 

en vuxen när hon säger till pojkarna att dämpa sig. Det är nästan som att Freja gör en 

karikatyr på en auktoritär lärare, som mer liknar något från filmens värld än hur 

pedagogerna på avdelningen vanligen beter sig. Detta var något jag ofta observerade på 

avdelningen när barnen var arga på varandra. Flera av barnen ställde sig på tå eller på en 

stol för att verka längre, de hötte med näven, pekade med hela handen och använde sig 
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av hot om att ta ifrån andra barn leksaker eller material, ett ”hot” som pedagogerna ofta 

använder sig av. Situationen ovan skulle kunna tolkas som att Freja utövar makt över de 

andra barnen genom att anamma en vuxens auktoritära kroppsspråk och att pojkarna gör 

motstånd mot denna maktutövning genom att ignorera henne. Men man skulle också 

kunna vända på situationen. Skulle man istället kunna se Frejas handlingar som 

motstånd? Foucault menar att makten är konstant närvarande i alla relationer och utövas 

inte bara från ett håll, utan från många håll samtidigt i ett tätt nätverk av instabila och 

föränderliga styrkeförhållanden (2002). Därför kan man förutsätta att ojämna 

styrkeförhållanden och makt spelar roll även i relationer barnen emellan, och inte bara 

mellan barn och vuxna. Och vem är det egentligen som har ett maktövertag i den här 

situationen? Det är inte orimligt att tänka sig att ur barnens perspektiv råder andra 

normer än i relationen mellan vuxna och barn. Att man ska vara ”lugn och tyst” är 

kanske inte något barnen själva ansluter sig till när det gäller interaktionen inom 

barngruppen. Det är möjligt att Frejas beteende är ett normbrott ur de andra barnens 

perspektiv och att hon uppfattas som lite jobbig eller tråkig för att hon ber dem att vara 

tysta när de har roligt. På det sättet kan även Frejas handlingar tolkas som ett motstånd i 

en situation där det egentligen inte är hon som är i en maktposition, utan snarare i 

underläge gentemot pojkarna som dessutom är fler. De inneboende maktstrukturerna i 

barngruppen, där vissa barn besitter högre status än andra, bör också spela roll när det 

kommer till vad som kan förstås som maktutövning och vad som kan förstås som 

motstånd. Detta exempel menar jag synliggör hur makt och motstånd inte är så 

självklara eller konstanta som man skulle kunna tro, utan föränderliga och beroende på 

kontext. Motstånd skulle därför också kunna förstås som en del av de sociala 

relationerna mellan barnen där barnen både utövar makt och motsätter sig den i 

interaktionen med varandra. Makt och motstånd bör därför inte ses som någonting som 

bara existerar i barn-vuxen-relationen utan även i relationerna inom barngruppen.   

5.8. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis identifierades tre huvudsakliga motståndsstrategier hos barnen: 

verbalt motstånd, fysiskt motstånd och motstånd genom humor och lekfullhet. Det 

verbala motståndet var den vanligaste strategin för de flesta barnen och uttrycktes 

genom att barnen argumenterade, protesterade samt försökte förhandla med varandra 

eller pedagogerna gällande förskolans regler och rutiner, både individuellt och 

kollektivt. Min tolkning är att många av barnen hade en förståelse för att det faktiskt är 
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lönt att protestera när de kände att någonting var fel och att regler kan förhandlas. Men 

observationerna visade också att ett barn som saknade förmågan att uttrycka sig verbalt 

på samma sätt som sina jämnåriga och istället grät inte gavs samma 

förhandlingsutrymme. 

En annan motståndsstrategi för vissa barn var att använda sin kropp och det fysiska 

rummet. Detta genom att barnen gjorde motstånd med sitt kroppsspråk eller genom att 

avlägsna sig, dra sig undan eller gömma sig. Detta var också någonting som flera gånger 

tycktes framkalla solidaritet hos andra barn. Observationerna visade också hur barnen 

använde rummet på ett påhittigt och kreativt sätt för att göra motstånd mot olika 

bestämmelser genom att själva förändra rummets villkor och utformning.  

Den tredje motståndskategorin var motstånd genom humor och lekfullhet. Dessa 

händelser var för det första beroende av kollektivt deltagande från flera barn och 

präglades av glädje och lekfullhet. Min tolkning är att detta också var någonting som 

verkade skapa en känsla av samhörighet hos barnen. Materialet visade också på 

närvaron och betydelsen av maktrelationer och motstånd i interaktionen mellan barnen. 

Sammantaget menar jag att denna kollektiva aspekt av barnens motståndspraktiker 

också kan tolkas som att det är en del av ett aktivt relationsbyggande i förskolan, där 

motståndet kan fungera både som alliansskapande och som ett sätt agera i förhållande 

till makthierarkier inom barngruppen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

6. Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur barns motståndspraktiker i förskolan kan se ut samt 

hur dessa kan förstås med hjälp av Foucaults maktteori. I följande kapitel kommer jag 

att diskutera vilka möjligheter till utveckling och nya perspektiv en sådan här analys kan 

bidra med inom ramen för förskolans pedagogiska verksamhet.  

6.1. Motståndets pedagogiska möjligheter 

Att titta på förskolans verksamhet utifrån Foucaults maktperspektiv, där makt förutsätts 

vara en utövad del av alla relationer människor emellan, menar jag tvingar oss vuxna att 

konfronteras med att makt och maktutövning är en ofrånkomlig aspekt av förskolans 

verksamhet. På så vis blir också motstånd en ofrånkomlig och konstant del av 

verksamheten. Det perspektivet menar jag skulle kunna bidra till att se barns 

motståndshandlingar som en värdefull del av den pedagogiska verksamheten i 

förskolan, som alltid kommer att finnas där. Snarare än att försöka få motståndet att 

upphöra och försvinna bör frågan vara hur pedagoger kan ta barns motståndspraktiker 

på allvar, möta, se och reflektera över dem utan att detta behöver betyda att barn alltid 

ska få sin vilja igenom, i en som Dolk uttrycker det ”individualistisk frihetsuppfattning 

där frihet blir liktydigt med valfrihet eller att bestämma” (2013, s. 20).   

Jag menar att den här typen av analys även möjliggör att se potential i barnens 

motståndshandlingar. Både Tobin (2005), Schultz (2016), Dolk (2013) samt Johansson 

och Emilson (2016) lyfter den demokratiska potentialen i barns motstånd vilket visar sig 

även i den här studien. Flera av observationerna visade hur barnens motståndspraktiker 

var kollektiva och fungerade som en del av en gemenskap, någonting barnen kunde 

förenas i och känna lust i att göra tillsammans. Flera exempel visade hur barnen 

uttryckte solidaritet med varandra och tycktes ta ansvar för andra barns välmående och 

inkludering i gruppen. Detta pekar på att motståndshandlingar skulle kunna ses som en 

del av barns relationsbyggande och sociala samvaro på förskolan, där motståndet kan 

fungera som en gemensam punkt att samlas kring. Som Schultz (2016) beskriver är just 

det kollektiva i motståndet betydelsefullt ur ett demokratiskt perspektiv, då det tyder på 

en framväxande förståelse i att det finns en kraft i att vara många som arbetar mot 

samma mål.   

Flera av situationerna visade också hur barnen vågade ifrågasätta auktoriteter, förhandla 

och göra sin röst hörd, både verbalt och genom att använda sitt kroppsspråk. Detta 

skulle kunna förstås som ett uttryck för att barnen faktiskt uppmärksammat och 
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reflekterat över regler, normer och förhållningssätt. Barns motstånd skulle därför kunna 

ses som ett sätt att ta ställning till förskolans verksamhet och en möjlighet att uttrycka 

sin åsikt. Att barn får utveckla sin förmåga att uttrycka sin åsikt är en förutsättning för 

att förskolan ska fungera som en demokratisk arena där barn får möjlighet att utöva 

inflytande och påverka sin situation, vilket lyfts i förskolans läroplan (Skolverket, 2010, 

s. 12). Men detta leder också till frågor om vad vi vuxna egentligen uppfattar som ett 

legitimt sätt att uttrycka sin åsikt. Man kan fråga sig om vi vuxna ibland låser oss vid 

tanken att demokratiska uttryckssätt handlar om att barn på ett lugnt och sansat sätt 

beskriver vad de inte håller med om och varför eller att vi föreställer oss mer ”vuxna” 

demokratiska former som handuppräckningar, omröstningar eller möten. Forskning 

visar också hur barns sätt att uttrycka sig värderas utifrån vad som uppfattas som 

känslomässigt normalt samt åldersadekvat (Dolk, 2013; Bartholdsson, 2008; 

Markström, 2010). Utifrån detta är det nog många gånger lättare att se barns motstånd 

som ett sätt att utöva inflytande och påverka när barnet ifråga uttrycker sig med god 

verbal förmåga och i enlighet med föreställningar vad som är ”normalt”. Att se Villes 

avståndstagande eller Saras gråt som ett sätt att uttrycka en åsikt och på så sätt utöva 

demokratiskt inflytande blir med den bakgrunden svårare och det finns en risk att vissa 

barns motståndspraktiker osynliggörs eller diskvalificeras beroende på hur de uttrycks 

och vilka normativa förväntningar som ligger till grund för hur de tolkas.  

6.2. Makten över tid och rum 

Studien visar hur många av barnens motståndspraktiker hade att göra med vem som får 

leka var, när och med vem. Tillgången till förskolans olika rum och tillåtelsen att leka i 

de konstellationer man själv vill tycktes vara en viktig punkt för många av barnen vilket 

visade sig i deras motståndspraktiker som involverade förhandling, protester eller 

avståndstagande gällande bestämmelser om tid och rum. Detta blev tydligt genom Isaks 

övertalningskampanj efter bokläsningen, barnens högljudda protester efter städningen, 

Majas vilja att sitta på en stol istället för i soffan, i Villes fysiska protest mot att aldrig 

få sitta bredvid sin bästa kompis. Att en betydande del av barnens motstånd rörde regler 

kring tid och rum menar jag speglar hur starkt rutinstyrd förskolan faktiskt är och att en 

stor del av upprätthållandet av förskolans sociala ordning har att göra med individernas 

tillgång till förskolans olika rum och möjligheten att bestämma över sin egen tid. Detta 

stärktes också av att barnens motstånd resulterade i påföljder knutna till tiden och 

rummet. Vissa barn gavs efter förhandling tillträde till rummet medan andra barns 
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motstånd resulterade i att avlägsnas fysiskt. Som tidigare nämnts lyfter pedagogisk 

forskning hur förskolans verksamhet organiseras utifrån scheman och cykler utformade 

utifrån normer och ideal för hur verksamheten ska fungera. Vuxnas kontroll av tid och 

rum kan både förstås som ett sätt att övervaka verksamheten så att ingenting farligt 

händer barnen men också som ett sätt att fostra individer att inrätta sig efter den rådande 

moraliska och sociala ordningen (Markström, 2005, s. 111). Detta kan förstås i termer 

av att kontrollen över tid och rum är ett av maktutövningens disciplineringsinstrument 

(Foucault, 2003). Jag menar att barnens motstånd i det här fallet hjälper till att 

synliggöra en maktutövning – makten över tiden och rummet – som ibland kanske 

upplevs som självklar.  Att så mycket av barnens motstånd riktades mot just 

bestämmelser över tid och rum öppnar för frågor om hur förskolan är strukturerad och 

hur mycket barnen egentligen känner att de själva kan påverka eller hur delaktiga de 

upplever sig vara i besluten som tas.  

6.3. Avslutande diskussion 

Forskning visar att barn som vägrar, protesterar, sätter sig på tvären, argumenterar emot, 

tramsar, busar, gråter eller tystnar tenderar att tolkas av verksamma inom förskolan som 

att barnen behöver lära sig följa regler, anpassa sig efter rådande normer om hur man 

ska bete sig eller kanske behöver extra stöd i sin utveckling. Och detta är inte 

nödvändigtvis heller fel. Ett fenomen har sällan bara en giltig förklaring eller en bra 

lösning. Ett problem uppstår dock när ovanstående handlingar konsekvent tolkas som 

individuella tillkortakommanden eller avvikelser. Att även se på barns 

motståndspraktiker som just motstånd mot en maktutövning menar jag öppnar upp för 

en bredare diskussion som inte låser sig i att barnen behöver förändras utan väcker 

frågor om förskolan i stort. Genom att undersöka barns motstånd ur ett maktperspektiv 

kan vi närma oss en bättre förståelse för vad de faktiskt gör motstånd emot, och varför. 

Detta behöver inte betyda att alla regler, rutiner och normer bör förkastas och att en 

förskola vore mycket bättre utan några som helst bestämmelser. Som Dolk (2013:241) 

skriver är det ramarna och reglernas existens i sig som möjliggör för barnen att 

överskrida eller utmana dem. Poängen är snarare att barns motståndshandlingar 

synliggör maktstrukturer och normer som i högsta grad påverkar och styr deras vardag, 

så som möjligheterna att bestämma över hur och var man tillbringar sin tid, och med 

vem. Hade barn alltid vänligt fogat sig efter förskolans värderingar och normer hade 

dessa kanske tillslut uppfattats som osynliga och naturliga. Barn som inte vill göra som 
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vuxna vill - barn som Ville, Maja, Stephanie, Isak och Sara - blir en ständig påminnelse 

om just normer och föreställningar om vad som är normalt eller avvikande i förskolan 

och möjliggör på så vis för nyskapande, lärande och utveckling inom den pedagogiska 

verksamheten.  

6.4. Förslag till framtida forskning 

För mig väckte den här studien många vidare frågor, exempelvis vilken betydelse 

föreställningar om genus kan tänkas ha för hur barns motstånd uppfattas av pedagoger 

och utövas av barnen själva. Man kan fråga sig om barns motståndspraktiker tolkas 

olika beroende på om det kommer från en flicka eller pojke och om det finns skillnader i 

vilka strategier barnen tar till som är knutna till förväntningar och normer kring kön. Ett 

genusperspektiv hade enligt mig varit en intressant väg att fortsätta på.  

Eftersom den här studiens begränsade omfattning inte tillät mig att även undersöka 

pedagogernas uppfattning vore det intressant att fortsätta studera pedagogers tankar 

kring barns motståndspraktiker och hur dessa praktiker bemöts ute i verksamheten.  
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INFORMATION OM MEDVERKAN I EXAMENSARBETE 

Hej alla vårdnadshavare på XXX! 

Jag heter Elin Karsten och är förskollärarstudent på Södertörns Högskola. Detta är 
min sista termin på utbildningen och under hösten kommer jag att skriva mitt 
examensarbete. 

Någonting som alltid har intresserat mig är frågor om barns delaktighet och 
inflytande i förskolan och vad som händer när barns uppfattningar inte stämmer 
överens med vuxenvärldens. I mitt examensarbete vill jag titta närmare på hur barn 
gör, agerar och förhåller sig när de inte håller med om någonting i den pedagogiska 
verksamheten. Mitt syfte är att få en djupare förståelse och nya perspektiv på de 
strategier barn använder sig av för att göra motstånd, hävda sin egen uppfattning 
och utöva inflytande i sin vardag på förskolan. 

Materialet för min studie kommer att utgöras av observationer, där jag under några 
dagar i oktober är med på avdelningen och observerar vad som sker där. 
Observationerna kommer jag att dokumentera med hjälp av fältanteckningar, ingen 
kamera eller inspelningsutrustning kommer att användas. 

Förskolan, pedagogerna och barnen kommer självklart anonymiseras i min studie 
och allt material kommer att hanteras konfidentiellt i enlighet med 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Deltagandet är helt och hållet frivilligt 
och alla deltagande har när som helst rätt att avbryta sin medverkan, utan att en 
förklaring behöver ges. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras digitalt genom 
publikationsdatabasen DiVA. 

För att kunna göra min undersökning behöver jag ert, föräldrar och 
vårdnadshavares, godkännande att jag är med på förskolan och observerar det som 
händer där. Jag är därför mycket tacksam om ni vill fylla i den bifogade blanketten 
och lämna den till någon av pedagogerna på XXX så fort som möjligt. Om ni har 
några som helst frågor eller synpunkter så är ni varmt välkomna att kontakta mig! 
Min e-postadress är XXX och mitt telefonnummer är XXX. 

Stort tack för er hjälp med detta! 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Karsten 

Förskollärarstudent på Södertörns Högskola 
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Barnets namn: …............................................................................................................ 
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Tusen tack för din/er hjälp med min studie! 
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