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Abstract 

 

English title: I want you to take your seat on the carpet, NOW! – a study of how preschool 

teachers respond to children who practice acts of resistance in the preschool's structured 

activities. 

Author: Emelie Bergqvist 

Mentor: Jenny Ingridsdotter 

Examiner: Thomas Backlund 

Term: Autumn, term 2017 

 

Summary: The purpose of the study is to investigate how preschool teachers structure 

different routine situations in the preschool activities and how the preschool teachers in turn 

respond to children who in different ways resist these structures and situations.  

 

The study has been conducted based on an ethnological research method. Through 

observations and open interview questions, preschool teachers and children have given 

examples of how these phenomena can be seen in daily structured pre-school activities. 

 

The analysis, based on a relational perspective and Foucault’s theory on power, shows that 

preschool teachers often looks at the children's resistance as a problem and issue anchored to 

the child in question and not as a response to the teacher’s actions of power and other factors, 

which opened for further questions about children's ability to influence in preschool. 
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Ett stort tack till alla medverkande pedagoger och barn som gjorde denna studie möjlig!  
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1. Inledning 

 

Det var på min första arbetsplats, en nyöppnad liten förskola där jag fått ett vikariat som jag 

fick upp ögonen kring det ämne som den här studien kommer att belysa. Vi var då tre 

pedagoger i arbetslaget som arbetade på mellanavdelningen av förskolans samtliga tre. 

Samling tyckte mina dåvarande kollegor var ett fenomen som skulle äga rum innan lunch 

varje dag, oavsett vad för aktiviteter och utforskande barnen befann sig i. När det var dags 

förväntades barnen städa undan det material de för tillfället använde och gå och sätta sig på 

mattan där samlingarna ägde rum. Vissa barn städade undan utan protest, samling var ju bland 

det roligaste som fanns och de fick bråttom till att hitta en plats på mattan. Vissa barn suckade 

och protesterade till en viss del, de hade ju precis börjat bygga sitt parkeringsgarage i duplo 

och städade motvilligt undan. Men det fanns också de barn som upprepat och dagligen gjorde 

motstånd till mina kollegors uppmaningar kring vad som skulle ske näst i verksamheten. Barn 

som verbalt satte hårt motstånd, satte sig på tvären och vägrade städa undan eller sprang iväg 

och gömde sig. Det spelade ingen roll hur hårt mina kollegor uppmanade barnen att de 

minsann fick skärpa till sig och att de visste att samling var något vi hade varje dag innan 

lunch. Inte ens när min ena kollega visade att hon hade fått nog och då gick efter och hämtade 

ett utav dessa barn som upprepat gick iväg och med orden ”NU vill jag att du slutar upp och 

sätter dig på mattan” gav det något vidare resultat. Visst satte sig barnet på mattan efter den 

både fysiska och verbala uppmaningen, men protesterna från barnets sida fortsatte i form av 

att störa samlingen på andra möjliga sätt, så som att till exempel inte sitta still på sin plats 

eller att inte vara tyst när det förväntades, vilket i sin tur störde samlingen för alla inblandade 

parter och skapade en oro i hela gruppen. Mina kollegor lade skulden hos barnet som individ 

och dess egenskaper i form av att se barnet som problematiskt. De tillskrev barnet egenskaper 

som också kunde tolkas som problematiska och hade ständigt en dialog kring vad vi skulle 

göra med detta ”bråkiga” barn. Inte en enda gång funderade man överhuvudtaget kring vad 

som kunde ligga till grund för problematiken i sitt eget handlande, bemötande, strukturerande 

och agerande som pedagog. Här skapade man som pedagog även enligt mig en dagligen 

pågående konflikt som påverkade verksamheten för alla parter negativt. 

 

Pedagogerna inom förskolan är ansvariga för verksamheten, vilken kvalité den har och att 

dess styrdokument efterföljs. I och med det menar Juul & Jensen (2009 s.109–110) även att 

det är pedagogerna, det vill säga de vuxna som har en större makt inom förskolans ramar än 

barnen i och med att de i grund och botten har mandatet över att bestämma hur verksamheten 
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ska utformas. Det är troligen inte ett fenomen som ses som någonting märkligt eller konstigt 

och självklart ska den pedagogiska verksamheten drivas av kompetenta pedagoger, men att 

fundera över och synliggöra barnens inflytande i verksamheten och maktrelationen mellan de 

vuxna och barnen menar Juul & Jensen (2009 s.110) ibland är högst viktigt. Enligt Dolk 

(2013 s.113) är det nämligen lätt att barn av oss vuxna både medvetet och omedvetet görs till 

objekt som ska styras till att göra eller tänka så som vi vill och på så sätt drivas till de 

handlingar, värderingar och normer som vi vuxna ser som det ”rätta”. När barnen inte 

efterlever detta menar Dolk (2013 s.114) på att de ofta tillrättavisas av oss vuxna både i form 

av verbala eller fysiska handlingar, att exempelvis fysiskt flytta ett barn bort från eller till en 

plats vi önskar är inte ovanligt då barnen faktiskt rent fysiskt är oss vuxna underlägsna. 

Summan av det hela är alltså att man kan urskilja att barn gentemot vuxna inte har jättestora 

möjligheter att påverka och ha ett inflytande i sin vardag, inte minst på förskolan i relation till 

pedagogerna. Det är kanske därför inte konstigt att barnen genom olika typer av motstånd, till 

exempel skrik, tystnad eller vägran bestrider de vuxnas strukturer och situationer i förskolans 

verksamhet där de kan tänkas vilja utöva ett inflytande och påverka olika situationer i sin 

vardag. 

 

Den här studien riktar därmed sin blick åt de regler, förväntningar och normer som pedagoger 

inom förskolans verksamhet både medvetet och omedvetet sätter upp och som barnen som 

inom förskolornas verksamheter sätter sig på tvären, skriker, är tysta eller på andra sätt 

protesterar mot. Med andra ord de barn som genom olika praktiker av motstånd bryter de 

regler, förväntningar och normer som de vuxna i verksamheten satt upp, och hur de vuxna i 

sin tur bemöter motståndet. Detta motstånd är nämligen sannolikt något som alla som arbetar 

inom förskolans verksamhet upplever nästintill dagligen på olika plan och troligtvis i många 

fall precis som mina tidigare kollegor refererar till något problematiskt, man kan ha svårt att 

bemöta och som leder till konflikter. Många gånger så söker man som pedagog enligt min 

uppfattning och erfarenhet även svaren på varför dessa barn beter sig så som de gör hos 

barnen istället för att reflektera krig vad som i det relationella inom verksamheten det vill säga 

i de många relationer och möten som uppstår mellan pedagog och barn kan bidra till dessa 

motståndspraktiker. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger strukturerar och handlar inom olika 

rutinmässiga situationer i förskolans verksamhet, samt hur pedagogerna i sin tur bemöter de 

barn som på olika sätt gör motstånd mot dessa handlingar och strukturer. 

 

Till min hjälp har jag använt mig av följande frågeställningar: 

 

• Hur strukturerar pedagogen rutinmässiga situationer inom förskolans verksamhet? 

 

• Hur kan pedagogens bemötande av barns motstånd i rutinmässiga situationer se ut 

inom förskolans verksamhet? 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

 

I följande avsnitt redogör jag för och sammanfattar studiens teoretiska utgångspunkt.  

Studien har sin teoretiska utgångspunkt dels i det relationella perspektivet men även i den 

franske filosofen Michel Foucaults teori om makt och motstånd. 

 

2.1 Det relationella perspektivet 

 

Von Wright (2002) menar att det relationella perspektivet tar avstamp i att inte vara 

tidsbestämt, vill vi förstå oss på en annan individ måste vi se på dennes handlingar i 

förhållande till sammanhanget de uppstod i. Von Wright (2002) syftar därmed till att man 

inom det relationella perspektivet inte kan se och behandla en annan individ som en sluten 

varelse från omvärlden, som människa agerar man nämligen inte utan samspel och intryck 

från andra individer och sin omgivning. Människors olika svårigheter och problematik kan 

inom det relationella perspektivet därmed endast förstås genom att vi betraktar både oss själva 

och andra. Lutz (2013) menar att färdigheter och förmågor inom det relationella perspektivet 

ses växa fram i relationer och att pedagoger genom att uppmärksamma och bemöta barns 

svårigheter på ett bra sätt kan skapa förutsättningar att frambringa en möjlighet till positiv 

förändring som i sin tur kan möjliggöra en utveckling av barnets självbild.   

 

Persson (2007 s.116) menar att det mest centralt framträdande i det relationella perspektivet är 

just samspelet och interaktionen mellan individer, inom förskolan och skolans verksamhet kan 

man se det som samspelet mellan pedagog och barn samt hur verksamhet kan anpassas till alla 

parters behov. Därför menar Persson (2007 s.116) att det är viktigt att synliggöra hur samspel 

mellan dessa olika aktörer sker. Samspelet påverkar nämligen enligt det relationella 

perspektivet barnens möjligheter att göra inflytande och utvecklas i förskolan och problematik 

som uppstår i samspelet ska enligt Persson (2007 s.167) likt Von Wright (2002) inom det 

relationella perspektivet inte bara förläggas hos den enskilda individen eftersom det bygger på 

flera parters medverkan, läggs problematiken hos den enskilda individen kallar man det 

istället för ett kategoriskt perspektiv. För att försöka ge en förklaring till skillnaderna mellan 

det relationella och kategoriska perspektivet menar Aspelin (2013 s.23) att det relationella 

perspektivet ger uttryck för ”mänskligt liv av största intresse” och motsatsen, det vill säga det 
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kategoriska perspektivet visar sig som ”inget annat än…”. Det relationella perspektivet 

fokuserar på faktorer i olika nivåer i miljön som möjliga påverkansorsaker för att barn hamnar 

i svårigheter, barnen befinner sig därmed i svårigheter. Det kategoriska perspektivet fokuserar 

tvärtom på att dessa svårigheter är medfödda eller på anda sätt individbundna, barnet bär på så 

sättet med sig svårigheterna. 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså se att hur barn, pedagoger och de olika miljöerna i 

förskolan samspelar påverkar varandra är ytterst framträdande i det relationella perspektivet. 

Det relationella perspektivet syftar till att individen växer, utvecklas och lär sig saker i 

relation med andra och omgivningen. Hamnar individen i svårigheter bör även ”svaret” och 

lösningen till detta sökas i relationen med andra inblandade parter och omgivningen samt 

miljön som individen befinner sig i. Det är även dessa ting som gör att perspektivet blir 

relevant som den ena teoretiska utgångspunkten för min studie. 

 

2.2 Foucaults teori om makt och motstånd 

 

Nilsson (2008 s.85) skriver att Foucault menar att makt är ett ting som är relationellt och kan 

bara existera i relation till någonting annat, makt bör därmed ses som en mångfald av 

styrkeförhållanden som är inneboende i alla slags relationer både i det större samhällets olika 

relationer eller i det mindre familjeförhållandet. Foucault menade också enligt Nilsson (2008 

s.84–85) att makt bara kan existera som en aktivitet, den måste utövas för att finnas och kan 

därför aldrig vara latent eller vilande samt att maktrelationer dock inte ser likadana ut överallt 

utan är beroende av de faktorer och komponenter som omger dem. Hörnqvist (1996 s.53-55) 

skriver att Foucault inte menade att all makt är dålig utan snarare att makt bör ses som 

någonting  produktiv i den mening att maktutövningar producerar fram ny kunskap, nya ting, 

och har en förmåga att organiserar människor på ett sätt som gör att konflikter kan lösas och 

ramen för den rådande ordningen har möjlighet att förändras eller vidgas.  

 

Lilja & Vinthagen (2009) menar att Foucault syftade till att en modern och den primära 

maktutövningen idag inte är lika med hot eller våldsamhet utan är kopplad till föreställningar 

och normer och istället för att tvinga fram olika ting hos människan så vill man genom sin 

maktutövning istället forma andras intressen och viljor så att de anpassas efter vad som anses 

som vara det ”rätta”. Genom detta menar Lilja & Vinthagen (2009 s.34f) att ”rätt” handlingar 
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belönas, medan ”fel” handlingar straffas och de ”rätta” handlingarna är kopplade till en hög 

status medan de ”felaktiga” ger en låg status, därmed anpassar och disciplinerar sig ofta 

individer själva till normen om det som anses som ”rätt”. Dessa maktutövningar kan dock 

uttryckas i form av fysiska eller verbala handlingar för att tydliggöra de normer eller 

föreställningar som bör råda. 

 

Men vart kommer då fenomenet motstånd in i det hela? Jo, Nilsson (2008 s.96) menar baserat 

på Foucaults teorier om makt och motstånd att, eftersom makten just är ett relationellt ting så 

innebär det att det även alltid måste finnas en motsida och i maktens ojämna styrkeförhållande 

kommer det alltid finnas en motpart, nämligen i form av motstånd. Makten är på så sätt också 

produktivt genom att den alltid producerar fram handlingar av motstånd. Motstånd kan enligt 

Lilja & Vinthagen (2009) definieras som en underordnads reaktion på någon typ av utövning 

av makt, en praktik eller handling som på något sätt utmanar makten. Precis som makten är 

även motståndet något som är aktivt och inte kan vila och som även bara kan existera i 

relation till makten. Finns det makt så finns det alltså även alltid motstånd enligt Foucaults 

teori.  

 

Foucaults teori blir relevant till min studie då den beskriver makt och motstånd som beroende 

av varandra för att existera och ett relationellt ting vilket belyses i studiens syfte och 

frågeställningar kring hur pedagoger strukturerar verksamheten och bemöter barn som gör 

motstånd till denna struktur. 
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3. Tidigare forskning 

 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning som jag funnit relevant för 

min studie och som har koppling till studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

3.1 Motstånd och barns möjlighet till delaktighet 

 

Klara Dolk (2013) skriver i sin avhandling: Bångstyriga barn: makt, normer och delaktighet i 

förskolan, delvis utifrån Foucaults teorier kring makt och motstånd kring de maktrelationer 

som kan stötas på i förskolan samt de konflikter som dagligen uppstår mellan barn och vuxna 

i förskolans verksamhet. Dolk (2013) talar bland annat om hur pedagogerna inom förskolan 

försöker styra barnen åt det håll som i olika situationerna enligt pedagogerna ses som det 

”korrekta”. Barnen i sin tur låter sig dock inte enligt Dolk (2013) alltid styras och gör vid 

dessa tillfällen motstånd mot pedagogernas maktutövningar och därmed även motstånd mot 

delar i verksamhetens utformning som oftast i grunden är bestämd och utformad av 

pedagogerna. Med begreppet bångstyrighet syftar Dolk (2013 a.a. s.238) till just de barn som 

av olika anledningar inte låter sig styras av pedagogerna och protesterar genom olika 

handlingar av motstånd, både verbala och fysiska. Dolk (2013) menar att pedagogerna ofta ser 

detta motstånd som väldigt problematiskt men vill lyfta synsättet om att man istället bör se att 

det finns kraft och möjligheter i barnens motstånd. Sammanfattat bör man enligt Dolk (2013) 

se barnens motstånd som ett uttryck för, och synliggörande av de maktrelationer som finns 

inom förskolan, där barns bångstyrighet är någonting som uppstår som motstånd mot de 

normer och värderingar som de vuxna har skapat i verksamheten.  

 

Enligt Dolk (2013 s.33) innebär att få vara delaktig i förskolan att ges en möjlighet att påverka 

sin vardag i verksamheten genom att få vara en röst ibland annat vilka ramar som finns och 

vilka normer som råder, att rikta blickarna till vad delaktighet inom förskolan innebär kan 

man därmed göra genom att reflektera kring vad barn respektive vuxna har och ges möjlighet 

att tycka, tänka och komma med idéer kring och därmed påverka hur verksamheten möjligtvis 

kan förändras. Dock så kan man se att Dolk (2013 s.175–176) i sin studie betonar att 

delaktighet inte är detsamma som att få bestämma och välja utan man ska genom delaktighet 

ges en rättighet och röst till att få chans att påverka och förändra. Man skulle därmed kunna 

beskriva delaktighet som något som inte kan uppnås genom mindre val – så som att ett barn 
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får välja vilken frukt de vill ha genom att peka på ett päron eller ett äpple, utan att barn genom 

delaktighet ges en möjlighet att ha en röst i hur den större övergripande verksamheten 

utformas, det vill säga att man kan påverka verksamhetens ramar och inte endast ges 

möjlighet att välja inom ramarna. Att barns delaktighet ses som rätten att få göra val eller 

bestämma menar Dolk (2013 a.a. s.176) är en vanlig tolkning av verksamma pedagoger. Det 

innebär att barnen inom förskolans verksamhet ofta ges möjlighet till att exempelvis välja vad 

för aktivitet de vill sysselsätta sig med, om de vill vara inne eller ute eller om de som tidigare 

nämnt vill ha ett äpple eller päron vid fruktstunden. Men att ge barnen delaktighet handlar 

alltså om att barnen ges ett inflytande och påverkan i ett större sammanhang än så. Barns 

motstånd kan enligt Dolk (2013) ses som en strategi till att försöka skapa ett inflytande och 

delaktighet i verksamheten och/eller specifika situationer i den. 

 

Dolks forskning bli relevant för min studie då den likt min grundar sig till stor del i Foucaults 

teori om makt och motstånd. Man kan dock se att Dolk lägger mer fokus till att undersöka 

barnens handlingar och analysera deras praktiker av motstånd medan min studies syfte till 

största del utifrån mina frågeställningar undersöker pedagogernas strukturerande, agerande 

och bemötande av motståndet.  

 

3.2 Brist på inflytande blir konfliktskapande 

 

Elisabeth Arnér menar i sin avhandling: Barns inflytande i förskolan: problem eller möjlighet 

för de vuxna? att hur barn ges möjlighet till inflytande i förskolan, och främst att barns försök 

till inflytande synliggörs i verksamheten är en viktig faktor till att undvika konflikter 

relaterade till barns upplevda svårigheter. Arnér (2006) syftar i sin avhandling till att många 

pedagoger förhåller sig strikt till de traditionella och förväntade ”regler” som bör finnas på 

förskolan, där bemötandet mot barnens nyfikenhet kring det som barnen enligt reglerna inte 

får göra, som bland annat kan visa sig i form av något slags motstånd blir negativt bemött. 

Pedagogerna har på så sätt svårt att anpassa sitt förhållningssätt när barnen inte beter sig som 

förväntat eller gör saker som enligt normen för situationen är förbjudet. Arnér (2006 s.53–55) 

lyfter detta bemötande från pedagogernas sida som negativt då hon menar att det som 

pedagog är viktigt att bemöta barnens ”felgörande” eller oförväntade ageranden och ta tillvara 

på detta då det kan ses som att barnen vill göra ett inflytande i verksamheten. Det gäller därför 

enligt Arnér (2006) att som pedagog ha förhållningssättet att lyssna till barnets försök att 

skapa inflytande i form av att barnet inte beter sig som förväntat i situationen för att på så sätt 
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kunna anpassa miljön, situationen och verksamheten till barnen för att skapa ett glädjefyllt 

och meningsfullt lärande och verksamhet istället för negativa konflikter. 

 

Arnérs avhandling blir relevant till min studie då den likt mitt syfte och frågeställningar 

uppmärksammar pedagogers bemötande av barn i förskolans verksamhet och har kommit 

fram till att pedagoger har svårt att hantera och bemöta barn som faller ”utanför” vad som 

enligt traditionen och förväntningar ses som det ”ideala” eller ”rätta”. Avhandlingen påvisar 

även att pedagoger bör ta barns ”felgörande” eller agerande mot/utanför de regler och normer 

som råder genom att uppmärksamma detta som en strategi från barnets håll att göra ett 

inflytande i verksamheten. 

 

3.3 Ett interkulturellt förhållningssätt 

 

Sara Dalgren (2012) skriver i kapitlet: Att göra det annorlunda normalt – interkulturell 

förskolepedagogik i praktiken kring hur man inom förskolans verksamhet kan skapa ett 

interkulturellt förhållningssätt som bidrar till en möjlighet för barn till inflytande. Dalgren 

(2012 s. 155) menar nämligen att de flesta av oss tolkar omvärlden utifrån våra egna 

föreställningar om vad som ses som normalt och förväntar då också oftast andra att falla inför 

samma ramar. Detta kan avspeglas i hur pedagogerna inom förskolan har makten att utforma 

verksamheten och därmed också förväntar sig att barnen ska anpassa sig in i den struktur, 

miljö och rutiner som arbetslaget och varje enskild pedagog utformar utifrån sina egna normer 

och värderingar. Våra egna erfarenheter och föreställningar blir nämligen av den enskilda 

individen värderade att vara de bästa och mest ”normala” vilket är ett fenomen Dalgren (2012 

s.155–156) menar kan beskrivas som ett monokulturellt förhållningsätt. Dalgren (2012 s.155–

156) understryker även därför att man som pedagog i en verksamhet, exempelvis inom 

förskolan också påverkas av sina monokulturella värderingar när det kommer till 

överväganden, beslut och agerande i praktiken. För inte fastna i det monokulturella 

förhållningssättet utan istället kunna arbeta med en interkulturell förskolepraktik och med ett 

interkulturellt förhållningssätt är det därför enligt Dalgren (2012 s.155–156) viktigt att kunna 

synliggöra sina egna värderingar samt andras perspektiv och genom detta skapa en motdiskurs 

som kan utmana den monokulturella diskursen som finns hos den enskilda pedagogen eller 

verksamheten. På det sättet menar Dalgren (2012 s. 158) att man kan nå ett lärande och en 

miljö i förskolan som betonar allas lika värde och ger alla en möjlighet till inflytande. 

Sammanfattat kan man enligt Dahlgren (2012) beskriva en interkulturell förskolepraktik och 
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ett interkulturellt förhållningssätt som en verksamhet där pedagoger ständigt utmanar sitt eget 

och förskolans monokulturella förhållningssätt, det vill säga de normer som finns hos sig 

själva och i verksamheten, vilket blir möjligt genom dialog, lyssnande och att ta del av 

barnens och varandras erfarenheter och perspektiv. 

 

I Dalgrens definition av ett interkulturellt förhållningssätt finner jag många likheter med den 

teoretiska utgångspunkten i det relationella perspektivet, i och med att det interkulturella 

förhållningssättet till det yttersta syftar till vikten av att kunna synliggöra sina egna 

värderingar samt inta andras perspektiv, vilket man likt det relationella perspektivet kan se 

som att individer lär och utvecklas i samspel med andra. Därmed finner jag Dalgrens 

forskning relevant och av intresse för min studie.  

 

3.4 Barn i svårigheter eller barn med svårigheter 

 

Elisabeth Nordin-Hultman (2008) skriver i sin forskningsartikel: Dags för en synvända att det 

är dags för pedagoger och lärare att ändra sitt synsätt från att problematisera barn som inte 

agerar enligt det som förväntas, till att istället börja problematisera miljön och strukturen i 

verksamheten barnet befinner sig. När man när man talar om olika typer av upplevda 

svårigheter hos barn i förskola och skola kan man därmed välja att se på den upplevda 

problematiken utifrån något av följande synsätt: ”barn med svårigheter” eller ”barn i 

svårigheter”. Väljer man att se på barnet som en individ med svårigheter så menar Nordin-

Hultman (2008 s.43–44) att man också väljer att individorientera svårigheterna och förklara 

dem med faktorer som knyts till direkt till barnet, så som att barnet exempelvis är ”bråkigt”, 

till exempel genom att utföra olika praktiker av motstånd. Väljer man och andra sidan att se 

på barnet som en individ i svårigheter menar Nordin-Hultman (2008 s.43–44) istället att 

samspelet mellan det individuella barnet och omgivningen spelar stor roll och att barnet i sin 

relation till dessa ting blir ”bråkigt”. Barnets beteende i form av exempelvis någon form av 

motstånd kan upplevas som problematiskt i allra största grad men bör enligt Nordin-Hultman 

(2008) förklaras genom hur miljön på förskolan är uppbyggd och fungerar eller hur 

pedagogen som aktör bemöter barnet och vad för utrymme för inflytande i situationen barnet 

ges av pedagogen. Väljer man att se barnet som en individ i svårigheter och därmed en individ 

som i allra största grad påverkas av sin omgivning ges man som pedagog nämligen en 

möjlighet till en djupare utveckling av förskoleverksamheten, därav menar Nordin-Hultman 
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(2008) att det är dags för en synvända där detta sistnämnda perspektiv och synsätt bör vara det 

framträdande inom förskolan och skolans verksamheter.  

 

I Nordin-Hultmans forskningsartikel kan man se två i stort sätt identiska synsätt på barns 

inom förskolans svårigheter som det som beskrivs i studiens teoretiska utgångspunkt, det 

relationella respektive kategoriska perspektivet, även om inte Nordin-Hultman väljer att 

benämna dem enligt dessa termer. Därför ansåg jag Nordin-Hultmans forskning som relevant 

och intressant i förhållande till min studie och dess teoretiska utgångspunkt. 
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4. Metod och material 

 

I följande avsnitt kommer jag i olika steg att redogöra för mina metodologiska val samt 

tillvägagångssätt vid insamlande och urval av det material som studien bygger på. Avsnittet 

belyser även studiens etiska aspekter. 

 

4.1 Metodologisk utgångspunkt 

 

För att undersöka hur pedagogers strukturerande av verksamheten och bemötande av barnens 

motstånd mot dessa strukturer såg ut inom förskolans värld har jag gjort en kvalitativ studie i 

form av observationer med kompletterande intervjuer med öppna intervjufrågor med de 

verksamma pedagogerna utifrån det jag observerat och dokumenterat. Med en kvalitativ 

ansats menar Ahrne & Svensson (2015 s.10) innebär att man vill undersöka händelser, 

yttranden och hur något fungerar men är inte intresserad av hur ofta det förekommer. Studien 

är även inspirerad av den etnografiska forskningsmetoden, som enligt Roos (2011) strävar 

efter att nå ett inifrånperspektiv, vilket kan uppnås genom att befinna sig bland dem man 

studerar och ta del av deras vardag och liv. Enligt Roos (2011 s.49) är dock en studie med 

etnografisk utgångspunkt ofta betydligt längre än den tillåtna ramen för ett examensarbete och 

min studie kan därmed kallas för en mini-etnografisk studie. Anledningen till att jag valt 

observationer som främsta metod var för att jag just ville se hur de vuxnas strukturerande av 

verksamheten såg ut och hur pedagogerna bemötte barn som gjorde motstånd mot strukturen 

och pedagogernas. I de kompletterande öppna intervjuerna ville jag ge pedagogerna chansen 

att få motivera sina val, ageranden och genomföranden samt få fatt i hur de tolkar och 

upplever barnens motstånd och sitt eget bemötande av dessa. 

 

4.2 Genomförande 

 

Jag har genomfört min kvalitativa studie på en kommunal förskola med totalt fyra avdelningar 

som är åldershomogena där man som en del av sin arbetsplan aktivt förväntas arbetar med att 

synliggöra barnens inflytande i verksamheten. Jag under två veckors tid observerat barn och 

pedagoger från två av förskolans avdelningar och därefter intervjuat avdelningarnas 

pedagoger med hjälp av öppna intervjufrågor med utgångspunkt i de situationer jag fått tagit 

del av kopplat till mitt syfte. Under mina observationer valde jag att vara ”icke deltagande” då 
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jag ville titta på hur pedagogerna och barnen samspelade med varandra, jag ville precis som 

Franzén (2014 s. 62) beskriver i minsta mån på så sätt påverka det som skedde i dessa 

situationer. Jag har varit med heldagar på de två olika avdelningarna på den valda förskolan 

där jag har observerat pedagoger och barn under verksamhetens alla olika aktiviteter och 

delar. Däremot så har mina observationer varit strukturerade vilket Davidson & Patel (2011 s. 

93) menar innebär att man har en medveten kring vad man ska titta efter och undersöka samt 

att man bär med sig ett färdigt preciserat forskningsproblem/fråga. Fokus har alltså legat på att 

besvara mina valda frågeställningar och inte riktats åt övriga fenomen jag som observatör 

kunde komma att stöta på i den valda förskolans verksamhet.  

 

Intervjuerna blev som tidigare nämnt ett komplement till det jag observerat. Jag använde mig 

av öppna intervjufrågor som grundade sig i det jag observerat kring pedagogernas agerande 

och i sin tur barnens motstånd. Jag ville få en djupare förståelse kring det jag observerat och 

ge pedagogerna en möjlighet att reflektera över det som gjorts och motivera för sina val samt 

dela med sig av sin upplevelse kring situationen. Under både mina observationer samt 

intervjuer använde jag mig av fältanteckningar samt ljudupptagning som jag under hela min 

studie kunde ”gå tillbaka till” vilket enligt Davidson & Patel (2011 s. 120) är ett vanligt 

tillvägagångssätt när man använder sig av en kvalitativ metod och bearbetar av materialet man 

samlat in. 

 

4.3 Urval 

 

Studiens material utgörs som tidigare nämnt av fältanteckningar samt ljudupptagning under en 

tidsperiod om två veckor på den utvalda förskolan. Jag fokuserade på händelser där konflikter 

uppstod i delar av verksamheten som var strukturerad av förväntningar uppsatta av 

pedagogerna, där barnens handlingar i form av motstånd bröt mot dessa rutiner eller 

förväntningar. Dessa rutinmässiga situationer kunde exempelvis vara en måltid eller samling, 

helt enkelt ett fenomen som ägde rum dagligen i verksamheten. Att jag valde just de 

rutinmässiga situationerna var för att avgränsa mina observationers fokus och därmed få ett 

rikare material där observationernas innehåll var viktigare än antalet observationer. Efter 

studiens genomförande bestod det transkriberade materialet av 12 stycken olika observerade 

händelser tillsammans med material i form av kommentarer från de kompletterande öppna 

intervjuerna jag hade tillsammans med de berörda pedagogerna. Utifrån dessa 12 situationer 

gjorde jag sedan ett urval om 4 stycken situationer att presentera i studien och analysera. 
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Valet föll på situationer som jag under perioden jag observerade upprepat såg förekomma 

dagligen i olika rutiner, det vill säga pedagogers struktur och handlingar i olika former 

kopplat till rutiner som dagligen fick någon form av motstånd från barnens håll, vilket jag 

upplevde ledde till ständiga konflikter eller oro i verksamheten. 

 

4.4 Etiska överväganden  

 

När det kom till den etiska aspekten i min studie har jag utgått från och tagit hänsyn till tre 

grundläggande krav för att skydda deltagande individer enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Det har främst handlat om, likt det ena av Vetenskapsrådets 

(2002 s.7, 9) grundläggande krav att gå ut med information och se till samtycke hos alla 

inblandade parter. Jag informerade i första hand förskolechefen på den aktuella förskolan 

kring att jag önskade att genomföra mina undersökningar där under en viss tidsperiod och fick 

ett godkännande och samtycke till detta. Sedan informerade jag pedagogerna på förskolan väl 

om vad min undersökning skulle gå ut på, hur jag rent metodiskt kom till att genomföra den 

och i samråd med kom överens om vilka två veckor och specifika dagar för varje avdelning då 

jag har kunnat vara närvarande och gjort mina observationer. Då det var pedagogerna på 

förskolan som efter att ha tagit del av vad min studie skulle belysa, som gemensamt bjöd in 

mig till att genomföra mina observationer med tillhörande öppna intervjuer ansåg jag att ett 

missivbrev med en inbjudan att delta från min sida inte var nödvändigt att sända ut. Jag sände 

dock ut ett samtyckesbrev till alla berörda pedagoger som hade uttryckt sitt intresse i att delta 

(se bilaga 8.1). Eftersom min studie har haft fokus på främst pedagogernas handlingar men 

även i stor del berört barnens agerande såg jag även till att presentera mig för barnen och 

informera om att jag skulle vara närvarande i deras vardag på förskolan vissa perioder en tid 

framöver. Eftersom barnen jag observerat är under 15 år så ansåg jag i likhet med 

Vetenskapsrådet (2002 s.7, 9) samt Löfdahl (2014 s.42) att samtycke från barnens 

vårdnadshavare var nödvändigt. Vårdnadshavarnas samtycken samlade jag in i form av ett 

samtyckesbrev (se bilaga 8.2) innan jag påbörjade mina observationer och insamlande av 

material på förskolan. Jag informerade även alla inblandade parter i studien att samtliga 

platser och personer i undersökningen enligt Vetenskapsrådets (2002 s.12) riktlinjer skulle 

anonymiseras. Jag använder mig därmed i denna studie inte av förskolans, avdelningarnas, 

pedagogernas eller barnens riktiga namn eller annat som kan påvisa deras riktiga identitet. 

Alla namn som används i kommande redovisning av studiens resultat och analys är därmed 

fiktiva namn. 
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5. Resultat och analys 

 

I följande avsnitt kommer jag att redovisa resultatet av min studie. Jag kommer att presentera 

de fyra utvalda transkriberade situationerna ur mina observationer och öppna intervjuer i vilka 

pedagogers struktur av verksamheten och handlingar skapar motstånd från barnens håll och 

därmed dagligen pågående konflikter. Jag kommer även att löpande i texten analysera det 

redovisade observationerna och intervjuerna med utgångspunkt i det relationella perspektivet, 

Foucaults teori om makt och motstånd samt tidigare relevant forskning.  

 

5.1 ”Han bör ha lärt sig vid det här laget” 

 

Det är dags för barnen på småbarnsavdelningen Tärnan att börja väckas efter vilan som varje 

dag äger rum efter lunch. Snart därefter är det dags att äta mellanmål men först ska alla barn 

få nya blöjor och lämna sina ”sovsaker” på respektive plats i hallen. Följande situation 

utspelar sig då: 

 

Barnet Billy som bara får sova en timme blir väckt först av alla barn och hinner leka en 

bra stund med sin filt i handen och napp i munnen innan pedagogen Sandra plötsligt, 

efter att ha plockat upp och ägnat sin tid åt resterande barn, kommer fram till Billy där 

han står och staplar klossar på rad. Sandra tar nappen ur Billys mun och filten ur hans 

famn. Billy blir hysterisk och börjar skrika och gråta: ”Neee neeej! Jag ha nappen, jag 

ha filten!”. Sandra ignorerar Billys vädjan och börjar gå mot hallen med både nappen 

och filten. Billy springer fortfarande skrikandes och gråtandes efter. ”Men Billy, du 

VET att vi alltid lämnar dina saker i påsen efter vilan” uppmanar Sandra som ignorerar 

Billys högljudda protester och stoppar ned nappen och filten i en tygpåse som är 

placerad vid Billys plats i hallen. Billy är snabbt framme vid påsen för att ta upp både 

napp och filt igen när Sandra vänder sig om och återigen tar både napp och filt ur Billys 

händer. ”MEN BILLY! Då vet du att jag får lägga upp dina saker i korgen dit du inte 

når” säger då Sandra med en hårdare ton i sin röst. Sandra placerar sedan både napp och 

filt högt uppe i en korg vid Billys plats han inte når och lämnar sedan hallen och en 

fortfarande skrikandes och gråtandes Billy. När en annan pedagog - Lena efter en stund 

går ut i hallen för att hämta Billy för blöjbyte innan det är dags att bege sig till 

mellanmålet som serveras på avdelningen bredvid står Billy fortfarande skrikandes och 

försöker sträcka sig efter korgen högt upp på hyllan. Billy puttar även bestämt bort 
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pedagogens utsträckta hand och visar att han inte vill följa med till skötrummet eller 

mellanmålet för den delen. 

 

Billy blir precis som Lilja & Vinthagen (2009) syftar till utsatt för både fysiska och verbala 

maktutövningar av pedagogen Sandra för att tydliggöra de normer och regler som förväntas 

råda under den delen av verksamheten efter att Billy har vaknat. Den ena är Sandras fysiska 

handling i form av att Billy tas ifrån sina tillhörigheter i form av napp och filt. När Billy inte 

accepterar detta utan gör motstånd så blir han verbalt uppmanad om att han bör veta vad som 

gäller. Sedan visar bli Billy återigen fysiskt underlägsen genom att föremålen han blivit 

fråntagen även placeras på ett ställe dit han inte kan nå. Billy lugnade därefter inte ned sig i 

första taget utan fortsatte att sätta motstånd i form av att vägra följande rutinsituationer som 

väntade i verksamheten, bland annat blöjbyte och att sedan vilja följa med till mellanmålet. 

Billy visade genom sina olika praktiker av motstånd ett tydligt missnöje med pedagogernas 

struktur och handlande i denna rutinmässiga situation. Just denna rutinmässiga situation som 

utspelade sig under den här delen av dagen skapade även enligt min uppfattning en oro, 

dagligen pågående konflikt och upplevd stress både hos pedagoger, Billy och de övriga 

barnen på avdelningen.  

 

När jag samlar och intervjuar pedagogerna kring hur de upplever situationen med Billy efter 

att själv ha observerat den upprepade tillfällen under ett flertal dagar lyfts följande från 

berörda pedagogers sida: 

 

Lena: Det är så frustrerande för man vill ju att stunden efter vilan, när barnen sovit ska 

vara lugn och rofylld och att de inte ska slitas upp från madrassen och in i ett stressigt 

och högljutt klimat på en gång. Det får ju både vi och barnen redan uppleva flera gånger 

dagligen. Och det känns som att Billy eftersom han också alltid redan är vaken när de 

andra ska upp verkligen skapar en oro och gör så att vi inte hinner med de andra barnen 

då en utav oss få lägga allt fokus åt hans utbrott. 

 

Sandra: Ja, jag håller med och det känns som att han bör ha lärt sig vid det här laget vad 

som gäller kan man tycka, rutinen varje dag är ju att hans och alla andra barns saker ska 

läggas tillbaka i korgen och sedan är det ju blöjbyte och mellanmål. Visst är det även 

andra barn som protesterar när vi tar exempelvis nappen men det går ju över efter en 

kort stund. Men Billy liksom ger sig aldrig… 
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Lena: Nej och på mornarna är det samma visa om inte redan föräldrarna har tagit napp 

och filt och lagt i korgen innan de lämnar, det är som att han är beroende av att ha både 

nappen och filten med sig konstant.  

 

Det som kan ses som intressant i pedagogernas svar när det reflekterar kring situationen är att 

de beskriver stunden och tiden efter barnens vila, innan nästa rutin väntar, som någonting som 

enligt pedagogerna bör vara en harmonisk stund. Det är dock intressant då deras 

strukturerande och agerande skulle kunna tolkas som raka motsatsen. Tänk om pedagogerna 

själva kunde sätta sig in i situationen av att helt plötsligt och utan förvarning bli frånryckt ting 

som möjligtvis avspeglar en trygghet att ha nära, då skulle väl vem som helst protestera? Och 

frågan är hur många som observerade situationen utifrån skulle beskriva en sådan handling 

från pedagogernas sida som en handling som är menad att skapa lugn och rofylldhet.  

 

Likt det Nordin-Hultman (2008) lyfter och det som det kategoriska perspektivet enligt Persson 

(2007) syftar till så väljer man som pedagog att individorientera svårigheterna man upplever att 

Billy har. Man målar upp Billy som ett barn med svårigheter som inget annat barn i gruppen 

har och skulle kunna tolka det som att pedagogerna ser på Billy som ett krävande barn som tar 

fokus från andra ting i form av sina dagliga utbrott som pedagogerna uttrycker det. Likt Dalgren 

(2012 s. 155) som menar att de flesta av oss tolkar omvärlden utifrån våra egna föreställningar 

om vad som ses som normalt och förväntar då också oftast andra att falla inför samma ramar 

visar pedagogerna i sina intervjusvar tydligt att de anser Billy falla utanför dessa ramar. 

Pedagogerna verkar vara så fasta i sina tankar kring hur de förväntar sig att barnen ska agera 

och vara stunden efter vilan att de inte ens verkar kunna se någon slags lösning på 

problematiken de uttrycker att de upplever genom att reflektera över kring hur de i sitt agerande 

och strukturerande under den här rutinmässiga situationen skulle kunna ompröva, förändra eller 

göra annorlunda. Kanske behöver man i arbetslaget gå så långt ”tillbaka” till att man behöver 

fundera kring orsakerna till att Billy faktiskt är så beroende av att ha sin napp och filt med sig 

nära i verksamheten och har svårt att skiljas från dessa. Exempelvis skulle man kunna ställa sig 

frågan om Billy utan dessa ting inte känner sig trygg i verksamheten och vidare då ifrågasätta 

vem eller vilka som bär ansvaret för att alla barn ska uppleva en trygghet i verksamheten.  
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5.2 ”Vissa barn klarar inte av att sitta vid samma bord” 

 

På avdelningen Skatan där förskolans äldre barn har sin hemvist är det dags för lunch. Barnen 

har inte bestämda platser vid matborden i den bemärkelse att de alltid sitter på samma plats 

eller vid samma bord men det är pedagogerna som bestämmer vart respektive barn sitter vid 

måltiden varje dag. Barnen ställer sig på ett led och pedagogerna dirigerar varje barn till en 

plats. Här följer ett exempel på en observation kring hur barnen på avdelningen Skatan gör 

motstånd mot denna struktur: 

 

När det enligt ledet är barnet Majkens tur att bli tilldelad en plats och pedagogen Felicia 

pekar mot det runda bordet till vänster stannar Majken upp och gör en förargad min. 

”Majken var snäll och gå och sätt dig på din tilldelade plats så att dina kompisar som 

väntar bakom dig i ledet också kan få sin plats” uppmanar pedagogen Felicia som är 

ansvarig för utdelandet av platser för dagen. Majken står envist kvar och blockerar ledet 

bakom sig men säger fortfarande ingenting. ”Om du är missnöjd med något är det bättre 

att du pratar med mig” säger Felicia till Majken. Majken fortsätter dock att stå kvar och 

blockera ledet, en annan pedagog - Lina går då fram till Majken tar tag i hennes hand 

och drar med henne till den utpekade platsen vid det runda bordet. ”Så som du håller på 

är inte schysst mot dina kompisar som är hungriga” säger Lina och går sedan för att 

förbereda någonting annat. Majken reser sig då upp och går och sätter sig på en bänk 

som står mot väggen i den bakre delen av rummet. När Felicia har delat ut en plats till 

varje barn uppmärksammar hon Majken som fortsatt sitter på bänken. ”Majken nu vill 

jag att du kommer och sätter dig och äter tillsammans med oss andra” uppmanar Felicia 

då. När Felicia vänder sig om reser sig Majken upp och går och sätter sig vid ett annat 

bord och plats än tilldelat. ”MEN MAJKEN, varför kan du inte bara gå och sätta dig på 

din plats” ryter Felicia som verkar börja tappa sitt tålamod. Barnet som sitter bredvid 

Majken vid bordet hon har satt sig vid - Lukas, vänder sig då till Felicia och säger argt 

”Vi får aldrig sitta bredvid varandra som vi vill ju!”. ”Då får vi försöka se till att ni får 

göra det en annan dag men nu vill jag att Majken går och sätter sig på SIN plats” säger 

Felicia och tittar uppmanande på Majken som motvilligt flyttar sig till den utpekade 

platsen vid det runda bordet. ”Ni säger alltid att vi ska få men vi får aldrig” säger 

Majken sedan till Lina som kommer och sätter sig för att äta vid det runda bordet. ”Men 

Majken sluta nu, det går säkert att ordna en annan dag”. Under den fortsatta måltiden 

gör Majken och Lukas grimaser och pratar högt över borden med varandra, ett antal 

anda barn hakar också på. Felicia och Lina tillrättavisar och ber om att barnen ska sluta 
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då det endast är tillåtet att prata med de kompisar och pedagoger som sitter vid det egna 

bordet, dock utan vidare respons eller resultat av uppmaningarna. 

 

Majken visar i den här situationen tydligt sin missnöjdhet kring pedagogernas struktur och 

upplägg kring att bli dirigerad till en viss plats vid måltiden, efter vad man kan tolka är en 

önskan om att någon gång få sitta vid samma bord som Lukas. Till en början gör Majken sitt 

motstånd genom tystnad och vägran men när hon sedan får medhåll i sin missnöjdhet från 

Lukas och även flertalet andra barn skapas en högljudd stämning under måltiden. 

Pedagogerna Felicia och Lina kommer med flera verbala uppmaningar men lyckas inte 

förhindra och komma åt den högljudda och ”stökiga” miljön som skapas i matrummet. Att 

barnen på avdelningen Skatan med Majken och Lukas i täten dagligen gör motstånd på detta 

sätt skulle kunna ses som ett organiserat motstånd som enligt Lilja & Vinthagen (2009) kan 

synliggöras genom att barnen inte bara protesterade i själva händelsen när de fick platser 

utdelade utan även efteråt och fortsatt återkommande, det kan nästan ses som en slags daglig 

demonstration mot pedagogernas struktur kring hur måltiden på förskolan ska vara 

organiserad. Pedagogen Lina gör det tydligt för Majken att hon gör ”fel” genom att påpeka att 

Majken inte är schysst mot sina kompisar, likt det Lilja & Vinthagen (2009 s.34f) menar är 

vanligt när det kommer till Foucaults beskrivning av den moderna utövningen av makt. 

 

När jag frågar pedagogerna kring varför de valt att strukturera måltidssituationerna på just det 

här sättet och deras tankar och reflektioner kring Majken och de andra barnens ageranden 

svarade de följande:  

 

Lina: Det är just den här högljudda och stökiga stämningen som är anledningen till att 

vi delar ut platser till barnen, vissa barn klarar inte av att sitta vid samma bord, då blir 

det bara stökigt och högljutt. 

 

Felicia: Majken reagerade nog troligtvis extra mycket idag då hon och Lukas har önskat 

att få sitta vid samma bord under en period nu, men de två, alltså Majken och Lukas, 

har verkligen en förmåga att dra igång varandra och bli högljudda precis som de gjorde 

nu och då lyssnar de inte heller när vi säger stopp. Det påverkar de andra barnen och 

oss som vill äta i lugn och ro. Matstunden vill man ju ska vara en lugn stund där man 

kan mötas och samtala på ett rofyllt sätt och kanske möta kompisar och pedagoger man 

inte mött under förmiddagen med tanke på att vi då ofta delar upp oss i två eller flera 

grupper och gör olika aktiviteter.  
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Trots att Majken inte varje dag protesterade så pass mycket vid måltidssituationen på 

avdelningen Skatan som just den beskrivna dagen här ovan så var den högljudda och 

”stökiga” miljön med barn som pratar, grimaserar och gestikulerar mellan borden under min 

period av observation dagligen återkommande.  

 

Pedagogerna syftade till att det finns flera barn som inte klarar av att sitta bredvid varandra 

och att det är anledningen till att de måste dela ut platser för att undvika att det blir stökigt och 

högljutt. Här visar pedagoger återigen att man att man likt Perssons (2007) beskrivning av det 

kategoriska perspektivet och likt Nordin-Hultmans (2008) beskrivna synsätt av barn med 

svårigheter att man förlägger skulden till när matsituationen blir stökig och högljudd hos 

barnen bland annat genom i sitt påpekande av att Majken och Lukas drar igång varandra. 

Och precis som Aspelin (2013) syftar till verkar man som pedagog på Skatan se på 

problematiken som ”inget annat än” stökiga barn som inte behärskar de förväntade reglerna 

och därför klarar de inte av att fritt få välja plats.   

 

Men trots att pedagogerna var de som var ansvariga för utdelningen av platserna vid måltiden 

och därmed hade makten att sära på dessa barn som i pedagogernas mening inte klarade av att 

välja vart och bredvid vem de skulle sitta så behövde jag ställa den uppenbara frågan – varför 

upplevde jag då stämningen under måltiden på avdelningen Skatan trots det som både stökig 

och högljudd? Hade pedagogerna istället för att förlägga problematiken hos de motstridiga 

och stökiga barnen intagit perspektivet om att problematiken kring måltidssituationen på 

avdelningen Skatan kunde påverkas genom granskning av dess struktur och utformning och 

lyssnat till barnens motstånd enligt Dolk (2013) som ett försök till delaktighet och inflytande 

hade pedagogerna kanske kunnat komma ett steg närmre en lugn stund där man kan mötas på 

ett rofyllt sätt.  

 

Likt Arnér (2006) menar så förhåller sig pedagoger på avdelningen Skatan vid 

måltidssituationen strikt till de traditionella och förväntade ”regler” som bör finnas på 

förskolan, exempelvis i form av att en måltid ska vara en lugn stund där bemötandet mot 

barnens nyfikenhet kring det som barnen enligt reglerna inte får göra blir negativt och upplevs 

nästan som tjatigt i form av hyssande och konstant påminnelse till barnen kring de förbud som 

finns, bland annat det om att det inte är tillåtet att prata med någon som inte sitter vid samma 

bord. 
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5.3 ”Barnen ges ju möjlighet att välja” 

 

Det är morgon på avdelningen Skatan, alla barn har anlänt till förskolan och verksamheten 

startar i form av en morgonsamling. Pedagogen Lina berättar för barnen hur dagen kommer 

att se ut och vilka aktiviteter som kommer att finnas för barnen att välja mellan under 

förmiddagen. Tanken är att alla tre pedagoger som arbetar på avdelningen ska ha en aktivitet 

var och därmed ska barnen utifrån önskemål om dessa förbestämda aktiviteter delas in i tre 

olika grupper. Följande situation utspelar sig då: 

 

”Man kan välja på att gå ut och leka tillsammans med Felicia, skapa i ateljén 

tillsammans med Fredrik eller att fortsätta att experimentera och utforska vulkaner 

tillsammans med mig. Alla kommer hinna göra de olika aktiviteterna under veckan så 

ni behöver inte vara oroliga att ni ska missa något om ni inte får det ni önskar idag” 

berättar Lina för barngruppen. Barnet Liv räcker genast upp handen och viftar ivrigt i 

luften. ”Jag kommer att fråga er i turordning vad ni vill göra under förmiddagen, eller är 

det någonting annat du vill fråga?” undrar Lina och vänder sig mot Liv. ”Jag och 

Majken vill fortsätta leka i sagorummet som vi gjorde igår innan vi gick hem” svarar 

Liv. ”Ja fast nu var ju inte det ett alternativ just idag utan ni får välja någonting annat” 

svarar Felicia. ”I så fall vill vi vara i ateljén” svarar Liv och Majken instämmer i form 

av att nicka ivrigt. ”Vi får se vad det blir när det är er tur att välja” säger Felicia sedan 

börjar hon ropa upp barnen en efter en utifrån namndragning ur en påse. När hon till 

slut kommer till Liv finns inget kvar att välja på utan Liv blir automatiskt tilldelad 

”utegruppen”. När Liv även inser att Majken hamnat i ”ateljégruppen” börjar hon att 

gråta. Lina försöker trösta Liv och försöker uppmuntra med att hon nästa gång kanske 

får välja först och att hon ska komma ihåg att alla barn kommer hinna med alla 

aktiviteter under veckan. Liv fortsätter att gråta en lång stund sittandes kvar på mattan 

medan de andra barnen samlas i de grupper de hamnat i och tillsammans med den 

ansvariga pedagogen börjar plocka fram material eller klä på sig ytterkläder. Efter en 

stund kommer pedagogen Felicia fram till Liv där hon sitter gråtandes på mattan. ”Kom 

nu Liv, alla dina kompisar har klätt på sig och väntar på oss så att vi kan gå ut” 

uppmanar Felicia. Liv flyger upp från mattan och gråten förvandlas till ilska ”jag VILL 

INTE GÅ UT, jag vill leka i sagorummet, varför kan jag inte bara få göra det, vi får 

aldrig bestämma vad VI VILL”. Liv går sedan in och sätter sig på golvet i sagorummet 

som ligger intill. ”Vet du Liv, jag måste gå ut tillsammans med de andra barnen nu, så 

då får du sitta där” säger Felicia som börjar se stressad ut och titta mot hallen där de 

andra barnen väntar. Fredrik tittar ut från ateljén och ropar till Felicia ”Gå ut med de 
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andra barnen du Felicia så att de slipper vänta, Liv får väl helt enkelt vara i 

ateljégruppen idag trots allt, det går bra för min del att det blir en till”. Felicia går ut 

tillsammans med de väntande barnen och Liv går motvilligt in till ateljén där hon sätter 

sig bredvid Majken som arbetar med lera men utan att själv vilja starta något skapande 

eller plocka fram något material. ”Det hade faktiskt varit bättre om vi bara fick leka i 

sagorummet som vi ville” konstaterar Majken i något slags försök att få Liv på bättre 

humör. 

 

Att barnen får välja mellan olika planerade aktiviteter är något som man varje vecka arbetar 

med på avdelningen Skatan. Men trots att man som pedagog verkar anse att barnen får vara 

delaktiga i verksamheten genom att välja så verkar flertalet av barnen inte vara eniga och 

anser likt Liv i exemplet att de inte får göra som de vill. Det framkommer även senare när jag 

frågar Liv om de någon av dagarna i veckan faktiskt kan välja att vara i sagorummet på 

förmiddagen får till svar att ”Nä, dom andra dagarna är vi bara ute heeeela förmiddagarna och 

ofta går jag hem efter mellanmålet så jag hinner aldrig”. I situationen och i pedagogernas 

bemötande kan man alltså tydligt se precis som Dolk (2013) menar är en vanlig föreställning 

om vad delaktighet och inflytande inom förskolan innebär, nämligen att pedagogerna ser att 

de ger barnen möjligheter till val som detsamma som att barnen får möjlighet till någon slags 

delaktighet.  

 

Pedagogerna berättar hur de ser på situationen kring morgonsamling och aktivitetsval enligt 

följande: 

 

Felicia: Alltså tanken är ju att barnen ska få chans att vara i mindre grupper och 

utforska olika material och fenomen som vi sett att barnen intresserat sig av, alltså 

generellt i hela gruppen. Och sen blir det ju ofta även en grupp som får gå ut, för att det 

ska bli lugnare inne och alla ska kunna fokusera på det som erbjuds där.  

 

Fredrik: Dock så upplever jag att det alltid är något barn som protesterar likt Liv igår, 

det flyter liksom inte bara på när de ska välja aktivitet… och eftersom man är ensam 

som pedagog med sin grupp så är det svårt att bemöta om något barn inte vill eller 

liksom smiter undan för då känns det ju som att man missunnar de andra barnen, därför 

känns det som att det alltid är något barn som inte är med i aktiviteten eller som likt Liv 

får lov att byta grupp. 
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Lina: Ja och jag tänker att barnen ges ju möjlighet att välja, även om det inte är 

någonting som de kanske allra helst skulle göra om de fick välja helt fritt. Men det har 

de ju möjlighet till vid andra tidpunkter under dagen. 

 

I pedagogernas svar och reflektion kommer det fram att de har ett tydligt syfte med sin 

struktur och vill mena väl med sina dagliga morgonsamlingar där de menar att barnen faktiskt 

ges möjlighet till att göra val. Pedagogerna visar även i sina svar och reflektion kring 

situationen att de har kommit till insikt med och uppmärksammat att barnen faktiskt gör 

motstånd till denna dagliga aktivet i verksamheten och att detta är ständigt återkommande 

samt svårt att hantera. Pedagogerna menar även i motsats till barnen att barnen faktiskt ges 

möjlighet att fritt välja aktiviteter under andra tidpunkter av dagarna på förskolan. 

 

I sina reflektioner kan man faktiskt se att pedagogerna i enlighet med Von Wright (2002) och 

det relationella perspektivet har börjat synliggöra att det är något i strukturen och samspelet 

som gör att den rutinmässiga situationen i morgonsamlingen inte ”bara flyter på” utan 

bekymmer och med det uppmärksammar de även barnens motstånd mot strukturen som de 

upplever svårt att bemöta. Dock så känns det nästan som att de barnen som likt Liv gör 

motstånd mot denna rutinmässiga situation av pedagogerna blir åsidosatta och exkluderade 

just för att de enligt pedagogerna är besvärliga att bemöta. Pedagogerna visar i sin reflektion 

att det finns någon slags rädsla i att låta dessa motstridiga barn ta fokus från aktiviteten i fråga 

och de barn som infinner sig i situationen och accepterar pedagogernas rådande struktur. Man 

skulle och andra sidan kunna se det som att Livs motstånd gav resultat i form av att hon 

faktiskt i slutändan just denna dag hamnade tillsammans med Majken i ”Ateljégruppen” som 

var hennes andrahandsönskan när det hon helst av allt ville ägna förmiddagen åt enligt 

pedagogerna inte var valbart. Dock verkar inte Livs eller andra barns motstånd ha förändrat 

eller påverkat pedagogernas bestämmelse kring hur strukturen av den rutinmässiga situationen 

ska se ut, även om pedagogerna som sagt är medvetna om att situationen aldrig bara ”flyter 

på”.  
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5.4 ”De förstör ju för de andra barnen som väntar” 

 

Barnen på avdelningen Tärnan ska efter mellanmålet klä på sig för att gå ut på förskolans 

gård. Alla barn och pedagoger befinner sig i hallen samtidigt. Vissa barn plockar fram sina 

kläder på egen hand och försöker klä på sig själva så gott det går. Pedagogerna springer från 

barn till barn för att hjälpa med diverse olika plagg. När något barn äntligen är helt färdigt får 

det sätta sig vid dörren för att vänta. Vissa av barnen väljer att bryta och göra motstånd mot 

pedagogernas struktur:  

 

Två barn, Elias och Lova sitter på golvet i hallen och vrider och vänder på sina 

framlagda klädesplagg ett par gånger men ingen hjälp till påklädnad kommer till 

undsättning och efter ett tag springer Lova ut från hallen och tillbaka in på avdelningen, 

Elias hänger snabbt efter och inne på avdelningen fastnar de båda i någon slags 

springlek tillsammans, där de skrattar och skriker högt av glädje. Pedagogen Lena 

märker snart att två barn fattas i hallen och går in på avdelningen för att se efter. ”Lova 

och Elias, vad gör ni? Vi skulle ju klä på oss och gå ut!” försöker Lena uppmana men 

får ingen respons av barnen som är helt inne i sin pågående lek. Lena går då fram och 

sätter sig på huk intill Lova och Elias som då reagerar och stannar upp för ett ögonblick 

för att bara sekunder senare fortsätta sin ”vilda” lek. ”Elias och Lova, nu vill jag att ni 

slutar upp och följer med tillbaka till hallen och klär på er, ni vet mycket väl att vi inte 

springer inne på avdelningen!” säger Lena med en starkare ton i sin röst som något 

slags försök att överrösta Lova och Elias. När Lena fortfarande inte riktigt får någon 

respons så tar hon försiktigt ett tag både i ena Lovas och Elias arm och uppmanar dem 

än en gång till att sluta upp och följa med och klä på sig. ”NÄÄ! VI VILL INTE” får 

Lena tydligt till svar av Lova och Elias stämmer snabbt in ”NÄ, NÄ, NÄ!”. Pedagogen 

Sandra ropar från hallen: ”Någon av oss behöver börja gå ut med barnen som är klara, 

kommer ni?” Lena lämnar då Lova och Elias och går tillbaka till hallen intill där hon 

fortsätter hjälpa de barn som ännu inte är klara. Lagom till sista barnet skickas ut till 

Sandra genom dörren dyker Elias och Lova upp i hallen och tillåter sig att bli påklädda 

av Lena för att sedan gå ut. Följande dagar utspelar sig nästintill samma situation vid 

påklädningen efter mellanmålet, både Lova, Elias och även andra barn på Tärnan gör 

försök till att komma undan situationen i hallen och lyckas ofta. När man som pedagog 

verkar ändra strategi och klär på Lova och Elias först så utför de sina ”vilda” lekar i 

hallen istället när de ombeds sitta och vänta till dess att en pedagog av de två eller tre 

pedagogerna beroende på dag är redo att klä på sig och gå ut tillsammans med de 

barnen som är klara. 
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Som observatör upplever jag situationen i hallen på avdelningen Tärnan som kaotisk där 

djungelns lag gällde. Att alla barn och pedagoger befann sig på hallens lilla yta samtidigt 

räckte gott och väl i sig självt för att skapa den känslan men det kändes inte heller som att det 

fanns någon struktur och att det tog väldigt lång tid att se till att ett barn fick på sig kläderna 

då man som pedagog inte verkade kunna fokusera på en sak åt gången utan flängde hit och dit 

och försökte hjälpa alla på samma gång. Samtidigt så gavs de barn som ville försöka själva 

inte riktigt möjlighet till det utan blev då påskyndade och påtvingade hjälp när saker och ting 

tog för lång tid. Upplevelsen var alltså att man försökte släcka någon slags eldsvåda där alla 

ville väl men släckningsarbetet tog väldigt lång tid i någon slags brist på organisation, 

kommunikation och samarbete. När jag frågade pedagogerna på Tärnan kring om de delade 

min uppfattning av situationen i hallen och Lova och Elias ageranden responderade de på 

följande sätt: 

 

Sandra: Det känns så frustrerande, för man är redan i något slags kaos och stressig 

situation redan som det är i hallen och jag tror att många som arbetar inom förskolan 

upplever det på liknande sätt, just hallsituationen alltså. När sedan Lova, Elias och även 

andra barn agerar som de gör skapar ju det en ytterligare stress och frustration och de 

förstör ju för de andra barnen som väntar, både på att få hjälp att klä på sig eller är 

färdiga och väntar på att få gå ut. 

 

Lena: Ja jag instämmer helt med Sandra. Det jobbigaste är att när man försöker säga till 

Lova och Elias i dessa situationer så är det som att man inte får någon kontakt, precis 

som du fick se. Det känns som att de liksom triggar varandra. Ibland när det dessutom 

är ännu fler barn som hakar på så får man inget gehör alls, man vet liksom inte hur man 

ska bära sig åt. Men vi kommer ju ut tillslut allihopa men det känns som att det hela 

tiden blir extra tidskrävande.  

 

Sandra: Vi har försökt fundera kring om det handlar om att Lova och Elias och ibland 

andra barn inte vill gå ut. Men nästan alla gånger frågar vi ju barnen vad de vill under 

eftermiddagarna och de får ju faktiskt välja på att vara inne eller gå ut och då svarar 

nästan alltid alla de vill gå ut. 

 

I pedagogernas svar och reflektion kan man urskilja att de likt mig uppfattar sin dagliga 

situation i hallen som stressig och rörig. De visar även på att de börjat fundera kring vad som 

kan vara orsaken till att Lova, Elias och andra barn gör olika typer av motstånd. Pedagogerna 



29 

 

verkar dock nästan förutsätta att barnen ska förstå pedagogernas vad man skulle kunna tolka 

som princip att ”majoriteten avgör” genom att uttrycka att nästan alltid alla barn vill eller inte 

vill. Likt pedagogerna på Skatan visar pedagogerna här på Tärnan också att de enligt vad 

Dolk (2013) menar är en vanlig feltolkning av inflytande ger barnen möjlighet till val i form 

av att vara inne eller ute. Frågan är dock om det ens är att från pedagogernas sida ge barnen 

möjlighet till val då resultatet trots allt verkade falla på att som tidigare nämnt nästan alla vill 

det ena eller det andra. Under mina två veckor av observationer stannade man heller aldrig 

inne på avdelningen Tärnan efter mellanmålet, oavsett om det fanns barn som ”valde” att vara 

inne gick trots det hela gruppen alltid ut. 

 

I den här situationen skulle man kunna fråga sig om Elias och Lovas motstånd kanske faktiskt 

var ett resultat av pedagogernas bristande struktur och organisation av hallsituationen, det 

fanns nämligen knappt någon struktur överhuvudtaget i den rådande situationen enligt min 

upplevelse. Man skulle alltså kunna tyda motståndet som Elias och Lova satte upp som ett sätt 

att fly från en situation som upplevdes som kaotisk och därmed ett uppror från barnens sida 

mot kaoset, vilket de faktiskt gjorde genom att smita undan och roa sig med annat. Det vill 

säga att Elias och Lovas akt inte handlade om att inte vilja klä på sig alls, utan snarare att inte 

vilja vistas och klä på sig i den rådande miljön som pedagogerna skapade i hallen. Här får vi i 

så fall ett tydligt exempel på att ett relationellt samspel likt Von Wright (2002) inte bara 

handlar om intryck och samspel med andra individer utan även miljön och omgivningen man 

vistas i.  
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6. Diskussion 

 

I följande avsnitt kommer jag först att diskutera kring de metodologiska val som 

undersökningen bygger på och huruvida de har varit lämpliga för den här undersökningen. 

Vidare kommer jag även att föra en slutgiltig diskussion om studien har svarat mot dess syfte 

och de frågeställningar som formulerats i studiens början, samt hur den svarar mot den 

tidigare forskningen som presenterades i tidigare avsnitt. Avslutningsvis i detta avslutande 

avsnitt så kommer förslag på vidare forskning inom området att ges.  

  

6.1 Metodologisk diskussion 
 

Som tidigare nämnts har observationer samt öppna intervjuer med verksamma pedagoger på 

förskolans två valda avdelningarna använts som metod i den här undersökningen. 

Observationer fungerade utmärkt att använda som metod då de hjälpte till att svara på de 

frågeställningar som låg till grund för undersökningen. Observationerna hjälpte i största grad 

till att svara på vad som sker här och nu och har därför har de upplevts som lämpliga i den här 

undersökningen då den har syftat till att svara på skeenden, vad pedagoger och barn har gjort 

”här och nu”. För att ge undersökningen ett större djup användes även de öppna intervjuerna 

med pedagoger för att få en grundligare förståelse och besvarande av studiens 

frågeställningar. Det som ibland kunde upplevas som svårt med både observationer och de 

öppna intervjuerna var att finna tillfällen att besöka förskolan och genomföra observationerna 

på. Även om en god dialog fanns med pedagogerna kring lämpliga tillfällen att besöka de 

berörda avdelningarna på så kunde oväntade saker ske vilket delvis ställde till det och 

resulterade i att det fanns fler tillfällen då observationer inte kunde genomföras på grund av 

sjukdom bland pedagoger eller andra händelser. Jag är dock med tanke på detta glad att jag 

valde att göra mina observationer på två olika avdelningar då jag lätt kunde förflytta mig och 

byta grupp att observera då oförutsedda saker skedde. Detta resulterade i att jag trots allt hade 

ungefär lika många transkriberade observationer och intervjuer med mig från båda 

avdelningarna i slutändan av mitt genomförande. I och med att jag reflekterat och tagit 

ställning till den etiska aspekten i studien i tidigt skede och långt innan genomförande där jag 

även delat ut samtyckesbrev till inblandade parter med tydlig information upplevde jag aldrig 

att jag under studiens gång stötte på några etiska dilemman, vilket jag säkerligen hade kunnat 

göra vid ett mer bristande redogörande av dessa. 
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6.2 Resultatdiskussion  
   

 

Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger strukturerar och handlar inom olika 

rutinmässiga situationer i förskolans verksamhet, samt hur pedagogerna i sin tur bemöter de 

barn som på olika sätt gör motstånd mot dessa handlingar och strukturer. Till att undersöka 

syftet tog jag hjälp utav följande frågeställningar:  

 

• Hur strukturerar pedagoger rutinmässiga situationer inom förskolans verksamhet? 

 

• Hur kan pedagogers bemötande av barns motstånd se ut inom förskolans verksamhet? 

 

 

Genom observationerna och de öppna intervjuerna har pedagogerna på avdelningarna Skatan 

och Tärnans strukturerande och handlade inom verksamhetens rutinmässiga situationer 

synliggjorts, likaså så har studien synliggjort hur pedagogerna bemött de barn som på olika 

sätt gjort motstånd mot dessa strukturer. Pedagogernas handlingar och strukturerande kan ses 

som olika maktutövningar som barnen upprepat satte upp motstånd till. Man kan i resultatet 

av studien se att barnen riktade motståndet till förskolans dagliga rutiner och strukturerna 

kring dessa som pedagogerna satt upp för att på olika sätt uttrycka sitt missnöje kring hur 

dessa rutinmässiga situationer var organiserade. Mot de yngre barnen på avdelningen Tärnan 

kunde man i studiens resultat urskilja att de medverkande pedagogerna oftare utövade en 

fysisk makt i form av att de förflyttade barnen eller fysiskt tog ifrån barnen ting som de 

berördes av. Mot de något äldre barnen på avdelningen Skatan kunde man istället se att 

pedagogernas maktutövningar snarare bestod av verbala uppmaningar och påpekanden om att 

”barnen borde veta bättre” eller ”ha lärt sig”. Man skulle kunna tolka det som att barnens 

ålder blir en slags måttsticka som påvisar att ju äldre barnet blir desto lättare och bättre bör de 

kunna anpassa sig efter och acceptera de rådande strukturerna och normerna som finns.  

 

Studien har genom att granska pedagogernas struktur och bemötande av barnens motstånd 

även synliggjort att barn har relativt små möjligheter till delaktighet inom ramarna för 

förskolan och delvis att pedagogerna lätt fastnar i tron om att ge barn möjlighet till att välja är 

detsamma som att ge barnen möjlighet till en delaktighet i verksamheten, som dock i sin 

riktiga definition innebär en möjlighet att kunna påverka verksamhetens yttersta ramar vilket 

kan inkludera att påverka dess struktur i form av hur rutinmässiga situationer utformas.  
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Man kan i studiens resultat urskilja att pedagogerna det likt Dalgrens (2012) mening är de 

som har makten i att utforma verksamheten och därmed också, vilket påvisas i resultatet av 

studien förväntar sig att barnen ska anpassa sig in i den struktur, miljö och rutiner som 

arbetslaget och varje enskild pedagog utformar utifrån sina egna normer och värderingar, de 

barn som inte hanterar detta menar pedagogerna i studien ”bör veta” eller ”ha lärt sig”.  

 

Man kan även i studiens resultat urskilja att de verksamma pedagogerna i motstridighet till det 

Arnér (2006) samt Dolk (2013) menar, nämligen att barnens motstånd bör ses som en strategi 

till att försöka skapa ett inflytande och delaktighet i verksamheten istället upprepat väljer att 

se barnens olika praktiker av motstånd som en problematik förlagt hos barnet likt Nordin-

Hultmans (2008) ena beskrivna synsätt. Detta visade pedagogerna upprepat i sitt bemötande 

av de barn som i studien utförde olika handlingar och strategier av motstånd, bland annat 

genom att tillskriva barnen olika negativa egenskaper med utgångspunkt i att barnen är och 

inte att de blir med påverkan av situationen och omgivningen de befinner sig i.  

 

Studien har utifrån sin teoretiska utgångspunkt i det relationella perspektivet samt Foucaults 

teori om makt och motstånd tydliggjort ett samband mellan barns begränsade möjlighet till 

inflytande och individorienteringen av barns svårigheter. Man skulle därför utifrån resultatet 

av studien kunna tolka att man som pedagog inom förskolan genom att börja ta vara på barns 

motstånd som en möjlighet till inflytande också resulterar i att man slutar se på barn som att 

de är problematiska i sina praktiker av motstånd och istället kan öppna upp ögonen för att 

barnen blir problematiska i samspelet med omgivningen. Men även tvärtom – att man genom 

att göra en synvända och börja se på barns motstånd som blir en problematik i samspelet som 

involverar pedagogernas maktpositioner i form av strukturerande och bemötande så kan man 

också öppna upp för att se barnens motstånd som en möjlighet till inflytande. Det vill säga att 

studien visar på att dessa fenomen är sammanlänkade och problematiken kan tänkas går att 

tacka åt båda håll. För att göra detta krävs det dock att man till skillnad från pedagogerna i 

studien, att man som verksam pedagog inom förskolan vågar börja ifrågasätta sina egna 

normer och värderingar som är ramen för hur man handlar, strukturerar och bemöter barnen 

inom förskolans verksamhet, och inte minst hur man bemöter de barn som inte faller sig in i 

sina föreställningar om vad som är det rätta och bästa. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 
 

För mig väckte den här studien många vidare frågor men det mest framträdande är att det 

hade varit intressant att belysa det berörda ämnet utifrån ett genusperspektiv som jag upplever 

hade blivit en intressant väg att fortsätta in på men som den här studiens begränsade 

omfattning inte möjliggjorde. Man hade bland annat kunnat fråga sig om det finns skillnader i 

hur på hur pedagoger strukturerar och handlar i verksamheten när det kommer till 

förväntningar och normer kring kön och om barns motståndspraktiker bemöts olika av 

pedagoger beroende på om det kommer från en flicka eller pojke. En annan intressant 

fördjupning kring ett fenomen som återkommande dök upp i min studie vore att undersöka 

varför pedagoger ser erbjudande av enkla val inom förskolans verksamhet som detsamma som 

inflytande, vad är den bakomliggande faktorn till detta, vilket min studie inte hann gå in på ett 

djupare plan kring även detta med hänsyn till den begränsade omfattningen.  
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8. Bilagor 

 

8.1 Samtyckesbrev till pedagoger 

 

Hej! Jag heter Emelie och läser termin sju på förskollärarutbildningen med interkulturell profil 

vid Södertörns högskola. Jag ska under den här terminen skriva ett självständigt 

examensarbete i förskoledidaktik. Syftet med min studie är att genom observationer och 

öppna intervjufrågor ta reda på och undersöka hur pedagoger strukturerar rutinmässiga 

situationer i verksamheten och hur de bemöter barn som gör motstånd mot denna struktur.   

  

Jag kommer att använda mig både av och fältanteckningar och ljudupptagning i mina 

observationer och öppna intervjuer för att sedan transkribera det insamlade materialet. 

Ljudfilerna kommer endast avlyssnas av mig, Emelie, och ingen annan. Efter färdigställd och 

godkänt arbete kommer allt ljud inspelat material att raderas.   

  

Genom detta brev vill jag få ett godkännande av Dig att under tidsperioden 18/9–30/9 bli 

observerad och intervjuad av mig. Jag garanterar Dig full anonymitet och kommer att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Jag kommer att använda mig av fiktiva namn 

både på personer samt namn kopplade till förskolan. Du har full rätt att avbryta din 

medverkan när som helst under studiens gång.   

  

Vid frågor och funderingar kan ni nå mig via telefon eller mejl.   

 

Med vänlig hälsning, Emelie Bergqvist 

email@student.sh.se, 07XX-XX XX XX 

  

Medgivande: Detta samtyckesformulär ger tillstånd att ljudinspela samt föra fältanteckningar i 

observationer samt öppna intervjufrågor under tidsperioden 18/9–30/9. Formuläret ger även 

samtycke till att använda det insamlade materialet i undersökningen av ovanstående. 

Medverkan är frivillig och deltagaren kan när som helst under tidsperioden avbryta sin 

medverkan. 

Jag vill medverka i studien □  

Ort och datum _____________________________________ 

Underskrift________________________________________ 

Namnförtydligande_________________________________  
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8.2 Samtyckesbrev till vårdnadshavare 

 

Hej! Jag heter Emelie och läser termin sju på förskollärarutbildningen med interkulturell profil 

vid Södertörns högskola. Jag ska under denna termin skriva ett självständigt examensarbete 

i förskoledidaktik. Syftet med studien är att genom dels observationer av barn och pedagoger 

ta reda på och undersöka hur pedagoger strukturerar rutinmässiga situationer i 

verksamheten och hur de bemöter barn som gör motstånd mot denna struktur.    

  

I min studie kommer jag att genomföra observationer av barn och pedagoger i den dagliga 

verksamheten på Ert barns avdelning under tidsperioden 18/9–30/9 och vill genom detta 

brev få ett godkännande av Er att observera Ert barn. Jag kommer att använda mig både av 

och fältanteckningar och ljudupptagning under observationerna för att sedan transkribera. 

Jag garanterar Ert barn full anonymitet och kommer att följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Jag kommer att använda mig av fiktiva namn både på personer 

samt namn kopplade till förskolan. Ljudfilerna kommer endast avlyssnas av mig; Emelie, och 

ingen annan. Efter färdigställd och godkänt arbete kommer allt material ljud inspelat material 

att raderas. Ni har full rätt att avbryta Ert barns medverkan när som helst under studiens 

gång.   

  

Vid frågor och funderingar kan ni nå mig via telefon eller mejl.   

 

Med vänlig hälsning, Emelie Bergqvist 

email@student.sh.se, 07XX-XX XX XX 

  

Medgivande: Detta samtyckesformulär ger tillstånd att observera och föra fältanteckningar 

samt ljudupptagning av Ert barn under ovanstående tidsperiod. Formuläret ger även 

samtycke till att använda det insamlade materialet i undersökningen av ovanstående. 

Medverkan är frivillig och vårdnadshavare kan när som helst under den berörda tidsperioden 

avbryta barnets medverkan. 

Vi tillåter vårt barn att medverka i studien □  

Ort och datum _____________________________________  

Underskrift samtliga vårdnadshavare____________________________________________ 

Namnförtydligande samtliga vårdnadshavare______________________________________ 

 

 


