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Abstract: The word that disappeared - A scientific essay on the child-rearing 

responsibilities and practical professional knowledge of preschool educators  

This scientific essay examines how child-rearing tasks of the preschool educator relates to 

their practical knowledge from a hermeneutical perspective considered in the light of Hannah 

Arendt's concept of responsibility. The study consists of six subject narratives and an ethno-

logical field study carried out at two preschools. Participatory observations and interviews 

were used as a method. Explored here is how professional responsibility, regulated in the 

preschool's governing documents, balances out against interpersonal responsibility in an 

activity where children spend most of their wakening hours and where attention is given to 

various factors such as the need for freedom, organisation and security. Examined too is how 

rules, companion education, self-regulation, leadership, adult authority and the application of 

governing documents weigh up against the concepts of children's' participation, influence and 

power. The concept of rearing in preschool is a controversial one: This may be due perhaps to 

connotations of rigid rules and nagging adults, but also that activities of the last decade have 

developed towards more school-based learning. Preschool teaching contains so much more 

however. In the daily workings of the enterprise security is established, while children are 

also learning to deal with materials and environments, learning to take on their own 

responsibility—exercising independence on a gradual basis. Alongside free play and creative 

activities, rearing therefore forms a vital element of children's non-cognitive learning that 

even affects interaction and communication. A concept that has been a part of the preschool 

world for over a century rearing has now been removed from the preschool curriculum.   

       Results demonstrate that the task of child-rearing is an element presupposed in a teachers’ 

practical knowledge. Based on a complex number of variables, children’s best interests are 

constantly considered. An unspoken gap sometimes arises between the professional’s 

responsibility and the interpersonal responsibility that they require to bridge the gap. This 

becomes particularly evident when children require the response of adults with whom they 

feel secure. In this manner child-rearing activities, previously seen as solely the parents 

concern, now also fall upon the educator, even if this remains unsaid. It is therefore assumed 

that the work of child-rearing will remain in preschools even if the word itself disappears. 

Responsibility, content and praxis, in the question of child-rearing therefore needs to be 

discussed and highlighted together with parenting to maintain a socially sustainable future.  

Keywords:  Child-rearing, preschool, basic activity, non-cognitive abilities, curriculum, 

socialisation process, development, practical knowledge, professional and 

interpersonal responsibility  
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Sammanfattning 

I denna vetenskapliga essä undersöks hur förskolepedagogers fostransansvar yttrar sig i 

förhållande till deras praktiska yrkeskunnande ur ett hermeneutiskt perspektiv och i 

förhållande till Hannah Arendts ansvarsbegrepp. Studien består av sex egenupplevda 

berättelser och en etnologisk fältstudie utförd på två förskolor där deltagande observationer 

och intervjuer använts som metod. Här utforskas hur det professionella ansvaret, som regleras 

i förskolans styrdokument, balanseras mot ett mer mellanmänskligt ansvar i en verksamhet 

där de flesta barn vistas större delen av sin vakna tid och där hänsyn ska tas till olika faktorer 

som behov av frihet, organisation och säkerhet. Därför undersöks också hur regler, kamrat-

fostran, självreglering, ledarskap, vuxenauktoritet och tillämpning av styrdokument avvägs 

mot begrepp som barns delaktighet, inflytande och makt. Fostransbegreppet är omstritt i 

förskolan. Det kan bero på att det förknippas med stelbenta regler och tjatiga vuxna, men det 

kan även spela en roll att verksamheten utvecklats i riktning mot ett mer skolämnesbaserat 

lärande under de senaste tio åren. Undervisningen i förskolan är dock så mycket mer. I grund-

verksamhetens dagliga rutiner etableras trygghet samtidigt som barnen lär sig att hantera 

material och miljöer liksom att ta ansvar för sig själva och stegvis utöva självständighet. 

Tillsammans med fri lek och skapande aktiviteter utgör därför fostran en viktig del av barns 

icke-kognitiva lärande som även berör samspel och kommunikation. Ett begrepp som varit en 

del av förskolans värld i över hundra år och som nu stryks ur förskolans läroplan.   

             

Resultatet visar att fostransuppdraget existerar som en förgivettagen del av pedagogernas 

praktiska kunskap. Utifrån en mängd komplexa variabler görs ständiga överväganden för 

barnens bästa. Ibland uppstår även ett outtalat tomrum mellan yrkesansvaret och det 

mellanmänskliga ansvaret som de behöver överbrygga. Något som blir särskilt tydligt när 

barn kräver gensvar av vuxna som de känner sig trygga med. Fostranshandlingar som tidigare 

sågs som föräldrarnas ensak blir på så vis också pedagogernas även om det förblir outtalat. 

Man kan därför anta att arbetet med fostran kommer att leva kvar i förskolan även om själva 

ordet försvinner. Ansvar, innehåll och praktiskt handlande i fostransfrågan behöver därför 

diskuteras och lyftas fram tillsammans med föräldrasamverkan för en socialt hållbar framtid.  

 

Nyckelord:  Fostran, förskolan, grundverksamhet, icke-kognitiva förmågor, läroplan,  

socialisationsprocess, utveckling,  praktisk kunskap, professionellt och 

mellanmänskligt ansvar  
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Berättelser 

Det magiska ordet 

Novembermorgonen är grådisig och stigen lerig. Mellan trädstammarna skymtar konturerna 

av förskolan och lekande barn på gården. ”Ylva kommer!” ropar de när de kommer mig till 

mötes längs staketet. Jag vinkar tillbaka samtidigt som jag måste sänka blicken för att inte 

halka i lervällingen. Väl framme vid grinden får jag en bamsekram av välkomstkommittén 

som uppdaterar mig om morgonens händelser. Det gör mig glad och påminner mig om vad 

som är riktigt väsentligt med jobbet. Jag pausar därför en stund och tankar lite kraft innan jag 

sätter taggen mot låset och går in genom personalingången. Väl inne konstaterar jag att 

frånvarotavlan är fulltecknad. Jag drar ett par djupa andetag medan hjärnan växlar upp i ett 

tappert försök att hitta möjligheterna i personalpusslet. Svettig och lite försenad skyndar jag 

mig därefter upp till avdelningen. På väg in i samlingsrummet hejdar jag mig i språnget då jag 

ser kollegan Nilla i full färd med att dela ut frukt på den röda samlingsmattan. Sättet hon gör 

det på får mig alltid att le inombords. En liten kö av fruktsugna barn har bildats framför Nilla. 

”Tamburinens magiska fruktkiosk bjuder idag på banan, päron och äpple” säger hon med 

högtidlig stämma. ”Vad vill du ha Olle”? frågar hon och sträcker fram tre olika frukter. 

”Päron”! säger Olle samtidigt som han försöker dra fruktbiten ur hennes hand. Nilla håller fast 

och säger viskande och med lite mystisk stämma: ”Du kommer väl ihåg det magiska ordet”? 

Olle nickar och ler. Han tittar på Nilla och säger sedan ”tack”. ”Varsågod” svarar Nilla och 

päronbiten lossnar. Olle går nöjt och sätter sig på sin plats. Kön av förväntansfulla barn som 

vill leka den magiska fruktleken växer och jag ler – trots röran med frånvaron finns det ändå 

små glädjeämnen i vardagen. Magin bryts av den nya förskolläraren Anna som passerar förbi. 

Indignerat säger hon ”Gud så gammaldags, att äta är ju en mänsklig rättighet inte ska man 

behöva tacka för det”! Plötsligt känns det som om rummet skakar till av en oväntad läges-

förskjutning och jag tappar fotfästet. Vad hände nu? frågar jag förvånat mig själv.         

 

Frihet under ansvar?  

Jag ser ut över gården och känner mig glad över att få spendera utevistelsen på en stor 

kuperad skogstomt. Här finns sedvanlig gårdsutrustning, men även skogsdungar, bergknallar 

och en gammal stenmur där barnen leker bockarna Bruse. Längs staketet högst upp löper en 

liten stig som leder fram till hemliga kojan som ligger gömd under en stor gran i ena hörnet av 

tomten. Här brukar de äldsta barnen samlas när de vill leka och vara ifred och idag har de en 

plan.  
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Det tisslas och tasslas och av blickarna förstår jag att vuxennärvaro inte är önskvärd. Albin, 

Samuel, Moa och Frida springer raskt uppför slänten och kilar sedan iväg mot hemliga kojan. 

Min unga kollega Emmy och jag utväxlar en blick av samförstånd. Samtidigt som vi vill 

värna deras rätt till frihet och utrymme skärper vi våra sinnen i en tyst punktmarkering då 

gården är så stor är det svårt att överblicka allt. Det ställs därför stora krav på rörlighet och 

vakenhetsgrad hos oss pedagoger. Jag stannar vid sandlådan medan Emmy på avstånd 

cirkulerar förbi hemliga kojan. I sluttningen sitter Max dold under en buske. Från ingenstans 

dyker plötslig Samuel upp och snubblar rakt över honom. Jag ser hur Max helt oförberedd 

faller baklänges och med en hårsmån undgår att slå huvudet i en vass sten. Han skriker högt 

medan Samuel rusar vidare. Jag skyndar upp till Max och hejdar samtidigt Samuel i språnget. 

”Varför stannar du inte”? frågar jag. Samuel skruvar på sig och säger ”Jag skulle hämta en 

spade”. ”Okej, men Max gjorde sig illa”, påpekar jag. Samuel ser ledsen ut och säger förlåt 

medan vi pysslar om Max och jag samtidigt försöker få kontroll över puls och tankar. ”Det 

här hade kunnat sluta illa”, säger jag när jag senare lyfter händelsen med Emmy. Hon tänker 

efter en stund och svarar ”Men de måste ju få röra sig”. Jag instämmer, men kan samtidigt 

inte släppa händelsen. ”Han kunde ha slagit i huvudet rejält utan att vi sett det”, säger jag. 

”Men nu blev det ju inte så”, säger hon obekymrat och går in och dukar. Jag suckar och 

känner mig ensam och tyngd med insikten om vad det fulla ansvaret innebär. I samråd med 

föräldrarna har vi beslutat att ge de äldsta barnen lite frihet under ansvar. Vi talar därför ofta 

om vikten av att hjälpa varandra. Samtidigt finns det säkerhetsaspekter som inte heller går att 

blunda för. Emmy är vänlig och hjälpsam, men som nyutbildad barnskötare har hon ännu inte 

behövt hantera några skarpa lägen. På samlingen talar jag därför från hjärtat när jag frågar 

barnen hur vi ska göra med friheten på gården. Den bygger ju på att de gör sitt bästa för att ta 

hand om varandra. Om något går fel kan det heller aldrig bli så tokigt att de inte kan hämta en 

vuxen. Vi är ju här för att hjälpa till. Emmy lägger samtidigt handflatorna i varandra och gör 

en gest uppåt, vilket är teckenspråk för att hjälpas åt. En liten stund är det knäpptyst innan 

diskussionen bryter lös. Av samtalen runt matborden och senare i leken märker vi att 

samlingen engagerat barnen på djupet. Det är inte varje dag de ser sin fröken så omskakad. 

Att ta hand om varandra har blivit på riktigt. Det rör deras egen värld av frihet, kamratskap 

och utrymme. När vi dagen efter leker ute kommer Frida, Max och Samuel springande med 

andan i halsen. ”Lilla Tova har rymt till andra sidan skynda dig, du måste hjälpa till”! Jag 

rycker ut medan de tvärstannar framför Emmy och unisont gör tecknet för att hjälpas åt. Jag 

ser hur hon ler och gör tummen upp, men jag känner mig inte glad.         
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Måndagsritualen 

Jag rycker in och hjälper Lisa som är ensam med 5-årsgruppen då hennes kollegor är på kurs. 

Arton personer sitter vid två bord i stora rummet och stämningen är god. Vid mitt bord hugger 

barnen raskt in på köttbullar och makaroner. Vid grannbordet hör jag hur Lisa lugnt säger 

”Folke du kan inte ta så där många köttbullar för då räcker det inte till oss andra”. Det följs av 

ett öronbedövande tjut. Jag tittar på Folke som är illröd i ansiktet. ”Får jag inte ta 30 köttbullar 

– då äter jag inte”! vrålar han. ”Nähä”, säger Lisa samtidigt som hon skickar skålarna runt 

bordet. ”Det blir ju värst för dig själv”. Folkes vrålande når orkanstyrka och de övriga barnen 

håller för öronen. ”Kan du inte arga av dig i hemvrån”? frågar Lisa och som på en given 

signal sticker Folke iväg och slår igen dörren efter sig med ett brak. Efter några minuter kliver 

han ut och sätter sig återigen vid bordet. ”Nu är jag hungrig” konstaterar han med en djup 

suck och lutar sig mot Lisa. Hon tittar roat på mig och säger: ”Välkommen till Cymbalens 

måndagsritual”. Jag ler tillbaka samtidigt som ett milt stråk av vemod går igenom mig.                              

 

Att byta frekvens 

Det är fredagseftermiddag och äntligen är vi på väg ut efter en dag med ihållande regn. 

Utomhus har atmosfären en air av mystik när mörkret sakta smyger sig på och trädstammarna 

avtecknar sig som svarta silhuetter mot den mörkgrå himlen. Jag stannar upp en stund och 

njuter av det stämningsfyllda ögonblicket när ett plötsligt illvrål kommer från klätter-

ställningen. Maja, Alice och Emilia ropar ”Fröken! Killarna jagar oss fast vi inte vill”. Bakom 

förrådet skymtar fem jägare som smyger runt med krattor som tillhyggen. ”Har ni sagt 

stopp”? undrar jag. Stopptecknet är en väl inarbetad symbol på förskolan som alla barn känner 

till. Av tjejernas miner förstår jag att så inte är fallet och jag uppmanar dem därför att försöka 

lösa situationen själva. När jag böjer mig ner för att snöra Moas kängor är klätterställningen 

plötsligt tom. En vild jakt med pinnar och andra tillhyggen har blossat upp. Moas och Lovas 

mammor kommer för att hämta. Vi växlar några ord innan nästa konflikt behöver hanteras. 

Nu är det Filip som är ledsen för att Alice slagit honom med en pinne. ”Tjejerna följer efter 

oss fast vi inte vill”, klagar Oskar och Edvin. ”Jaha”, säger jag. ”Då kan ju ni leka i klätter-

ställningen och de i lilla huset”. Barnen muttrar något ohörbart och när pedagogen Camilla 

ansluter har nästa konflikt blossat upp. Vi tittar på varandra och suckar medan mörkret tätnar 

kring sandlådan. Oskar och Alvin kolliderar sedan och behöver plåstras om. När vi kommer ut 

igen ligger övriga gänget i bakhåll inför nästa attack. Jag överväger att gå in med några barn 

för att bryta dödläget, men inser att klockan närmar sig hämtningstid för de flesta.  
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”Fan nu räcker det, vi rebootar”! säger Camilla. ”Alla barn till sandlådan nu!”, manar hon 

med en stämma värdig en överbefälhavare. Hon pekar sedan på sandlådan och säger: ”Nu får 

ni leka här och i lilla huset tills vi ska gå in”. ”Ta leksaker i lådan om ni vill”. Gangstergänget 

tystnar tvärt och blänger surt på varandra och framförallt på Camilla. Om blickar kunde döda 

skulle hon ligga illa till. Barnens missnöje är för bråkdelen av en sekund nästan fysiskt 

påtaglig och jag känner hur aktivitetsnivån pulserar vilt i atmosfären. Det är nu det sker 

hinner jag tänka innan Camilla vänder sig emot mig för att växla några vuxenord inför nästa 

vecka. Några minuter senare står Filip och Maja bredvid oss och säger: ”Köket har öppnat nu, 

vad vill ni ha”?  ”Ja, vad finns det på menyn”? undrar vi. ”Köttbullar, lax, sushi och haloumi”, 

upplyser de. ”Men skynda er att beställa, vi stänger klockan åtta”. ”Det finns efterrätter 

också”. När vi beställt sushi och lax tar kökspersonalen i sandlådan snabbt och effektivt över. 

Som på alla restauranger av hög klass flyter samarbetet smidigt på och maten är snart på 

bordet. ”Vad mysigt ni har det här ute i mörkret”, säger Oskars pappa när han kommer och 

hämtar en stund senare. ”Vill du ha en latte innan ni går hem”? undrar Emilia. När alla gått 

hem dröjer jag kvar ute vid sandlådan en stund. Återigen har förändringens ögonblick glidit 

mig ur händerna och slukats upp av det osynliga mellanrum där kaos kalibreras om till 

harmoni; ett pedagogikens mysterium som jag så gärna vill förstå.                                                        

 

Soptippen 

På jakt efter några ark av svart kartong går jag ner till treårsavdelningen Triangeln. De är inne 

på förmiddagen och att döma av ljudnivån har leken tagit rejäl fart. Pedagogerna Kajsa och 

Sofie sitter vid ett litet bord samtidigt som de skriver och betraktar barnen. Plötsligt kommer 

Nils och Albin fram och säger beordrande ”Vi måste ha bordet och lampan”! Utan att invänta 

svar lyfter de raskt bort grejerna och går iväg till ett angränsande rum. ”Pang”! låter det några 

sekunder senare och jag tittar frågande på Kajsa och Sofie. De skrattar roat och Sofie säger 

”Ja, här är det högt i tak idag, barnen leker soptipp”. ”Okej, men får de verkligen kasta 

omkring med inredningen”? undrar jag. Kajsa reser sig och säger entusiastiskt ”Kom så får du 

se”! I samlingsrummet har mycket riktigt en imponerande soptipp växt fram bestående av 

bord, böcker, dukar, gosedjur, leksaker, lampor, porslin och madrasser. Elin och Emma är i 

full färd med att kasta leksaksservisen samtidigt som Erik och Max slänger iväg några pallar 

och soffkuddar på tippen. Chockad står jag och ser på medan Sofie stolt beskriver hur de 

förverkligar läroplansmålen om barns delaktighet och reella inflytande i verksamheten genom 

soptippsleken. ”Fröken det kommer blod på fingret” säger Elin som håller ett krossat porslins-

fat i handen. ”Oj då, kom så sätter vi på ett plåster”, säger Sofie obekymrat. 
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”Ja, de lär sig ju av att göra erfarenheter”, förklarar Kajsa och tittar samtidigt på mig lite 

osäkert som för att få ett godkännande. Väl medveten om min överordnade position som 

pedagogisk utvecklare på förskolan kämpar jag med att hålla tyst medan ilskan och van-

makten sprider sig som ett elakartat virus genom kroppen. Leken börjar nu urarta ordentligt 

och efter ytterligare ett blixtingripande ser Kajsa lite nedslagen ut. ”Men vad är syftet med allt 

detta och vad tror ni att barnen lär sig”? frågar jag till slut när jag lugnat ner mig samtidigt 

som jag inser att jag fegar ur eftersom jag egentligen vill fråga henne varför hon abdikerat 

från sin vuxenroll. ”Så här får de ju inte göra hemma så vi ville skapa en frizon för nyfiken 

kreativitet”. ”Förskolan är ju till för barnen och de ska ju få uppleva och utforska den inre 

miljön utifrån sina egna intressen, eller hur?” svarar hon. Nu undrar jag på allvar om hon är 

riktigt klok. För mitt inre ser jag hur Kajsa förvandlas till läroplansroboten AI som kan allt i 

teorin, men samtidigt är i total avsaknad av omdöme. Samtidigt inser jag att soptippsleken 

blottat en avgrundsdjup klyfta mellan oss avseende barnsyn och uppdragsförståelse. ”Ta det 

lugnt - just nu är inte tiden och platsen för att diskutera detta”, resonerar jag därför med mig 

själv. Men när jag går därifrån är mitt sinne lika svart som kartongarken jag bär i handen 

liksom tvivlet på min förmåga att få till stånd en samsyn om hur läroplanen ska tillämpas och 

kärnverksamheten bedrivas för att gagna barnens bästa.           

                    

Hämtningen som spårade ur 

Greta gillar inte att gå hem. I övrigt hänger hon glatt med på det mesta, men vid hämtnings-

dags blir hon som förbytt. Hemgången drar därför ut på tiden medan föräldern fullt påpälsad 

och tålmodig väntar in alla projekt som måste färdigställas. ”Lillebror sitter ute i vagnen” är 

inte heller ett argument som biter på Greta. Snarare drar det igång segdragna vredesutbrott 

och det är inte ovanligt att föräldrarna får vänta i 45 minuter eller längre innan hon tycker det 

är dags att gå. Nilla och jag skakar ibland på huvudet åt upplägget. Vi har erbjudit vår hjälp, 

men föräldrarna försäkrar att det ”går så bra så” att vänta. En dag öppnas ett möjlighetens 

fönster. Den första snön har fallit. Greta och Emilia är taggade på att gå ut och bygga en 

snölykta efter mellanmålet. ”Skynda dig på då”! manar Greta när Emilia inte hittar sin ena 

vante. ”Jamen jag måste ju ha vanten för snön är så kall” säger Emilia och letar vidare. ”Åååh 

vad jag inte vill vänta” fräser Greta argt. ”Det tar ju så lång tid att snön hinner smälta”. Jag 

vänder mig mot Greta och säger ”Ja, nu kanske du kan förstå hur det är för mamma och pappa 

som måste vänta på dig varje dag”. Greta blir först tyst och tittar sedan på mig och nickar. 

”Vad sägs, ska du försöka överraska dem idag och gå hem direkt”? ”Sagan kan du ju alltid 

höra imorgon”.  
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Vi tummar på saken och gradvis växer en mer harmonisk hämtningsrutin fram. En 

fredagseftermiddag lämnar jag ner de kvarvarande barnen till stängningsavdelningen 

Cymbalen. Gretas mamma har meddelat att hon blir lite sen varför Greta för ovanlighetens 

skull är med ner. Jag lämnar barnen och säger hej då för att sedan gå upp till avdelningen och 

avsluta lite pappersarbete. Efter en stund kommer Camilla springande med andan i halsen. 

”Det är nog bra om du kommer”, säger hon. Jag slår igen datorn och går med raska steg efter 

henne. Inne i allrummet på Cymbalen råder kaos. Gretas mamma ligger på knä och plockar 

upp lego medan Greta ömsom kastar klossar ömsom slår mamman samtidigt som hon skriker 

att hon vill ha glass istället för kaka till fredagsmys. ”Vad utlöste detta”? frågar jag diskret 

Sofie. ”Mia bad henne städa undan medan mamma skulle gå upp och hämta kläderna, då 

brakade det loss”, svarar Sofie. Jag tittar mig runt i rummet som är fullpackat av barn och 

föräldrar som vill checka ut för helgen och växla några ord med pedagogerna. Förvånat 

betraktar de tumultet i bygghörnan. Det här är verkligen inte bra, tänker jag samtidigt som jag 

blir rådvill. Av erfarenhet vet jag att Greta blir okontaktbar när hon får ett utbrott. Att gå in 

och bryta skulle inte fungera i det här läget. Dessutom är mamman ansvarig för sin dotter. 

Mamman som konsekvent avböjt all hjälp skulle kanske känna sig ifrågasatt och kränkt om 

jag nu klampar in på hennes revir. Samtidigt är situationen sannolikt en mardröm för henne. 

Ett familjedrama som alla närvarande bevittnar på förskolans territorium. Ett drama som 

ingen av oss vill eller ska vara en del av. Ett drama som förskolan inte heller har ansvar för, 

men som påverkar de andra barnen och stämningen i rummet och därför på ett bumerang-

likande vis ändå faller tillbaka på pedagogerna. Jag ser den stora lådan med träklossar som 

står i fönstret och leker för bråkdelen av en sekund med tanken att slänga den i golvet när 

ingen ser. En högljudd krasch skulle kanske fungera som en avledande manöver och få Greta 

att växla in på ett nytt spår? Samtidigt hör jag ett litet barn gråta bakom mig. Det är Axel, 

Gretas lillebror som ramlat och slagit läppen blodig. ”Oj du blöder visst Axel, kom så ska jag 

hjälpa dig”, säger jag och sträcker mig efter lite papper. Som på en given signal lyfter Greta 

blicken och utbrister ”Axel blöder, nu måste vi gå hem”.    

 

Inledande reflektion 

Berättelserna ovan är exempel på hur fostran kan ta sig uttryck i förskolan. Samtidigt som de 

är olika berör de alla mellanmänskliga relationer, pedagogiska avvägningar och vardags-

rutiner. De har även att göra med pedagogers ansvar, auktoritet och förmåga att omdömesgillt 

tillämpa förskolans läroplan i praktiken.  
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Men exemplen kan även ses som möten människor emellan. De flesta är dilemman som gjort 

mig osäker och fått mig att fundera över vad som är det rätta handlingsalternativet. Möten 

som också resulterat i att jag lärt mig något nytt och byggt upp en ökad tilltro till min förmåga 

som pedagog. Möten som också fått mig att reflektera över vad det är som sker i det osynliga 

mellanrum där fostransuppdraget blir tydligt och social utveckling sker. Händelser som ibland 

sker friktionsfritt och ibland när vi går utanför vår bekvämlighetszon. Ögonblick när vi 

handlar här och nu och begagnar oss av vårt praktiska yrkeskunnande, men även av den 

erfarenhet och kunskap vi bär med oss som vuxna människor. Ögonblick som vi ser som en 

given del av vårt arbete, men som kan vara livsviktiga för den enskilda individen och på sikt 

även för samhället i stort. Ögonblick när vi tar ansvar som yrkesutövare, men ibland även 

agerar ur ett mer allmängiltigt mellanmänskligt ansvarsperspektiv därför att vi bryr oss om 

barnen. Ett relationsbaserat ansvar där grunden är förtroendefulla relationer med dem och 

deras familjer. Ett ansvar som även är komplext och sammanflätat och inte utan vidare låter 

sig fångas in i några styrdokument och som därför riskerar att förbli osynligt. Om detta ansvar 

handlar denna vetenskapliga essä. 

 

Syfte 

Begreppet fostran har fått en negativ klang i förskolan. Det kan bero på att vi associerar det 

med asymmetriska maktförhållanden, stelbenta konventioner och auktoritära vuxna som inte 

ger barn utrymme att komma till tals och utöva inflytande. Men kanske spelar det även en roll 

att verksamheten har utvecklats i riktning mot ett mer skolämnesbaserat lärande under de 

senaste tio åren (Skolverket 2010, 2016). Ur den synvinkeln kan fostran ses som en ren 

familjeangelägenhet. Förskolans undervisning består dock av så mycket mer än att lära om 

matematik eller naturvetenskap. Dagligen återkommande rutiner som lämning, påklädning, 

måltider, samling, utevistelse och förmåga att handskas med förskolans material och miljöer  

är alla viktiga delar av barns utveckling och lärande liksom den fria leken och skapande 

aktiviteter. Göranden som ofta sätter fokus på kommunikation och samspel mellan barn och 

pedagoger, men som ibland även blottlägger den stundtals hårfina skillnaden i ansvar mellan 

förskola och vårdnadshavare. Vardagssituationer som har att göra med barns icke-kognitiva 

förmågor och det lärande som utvecklas i samspel med andra. Förskollärare investerar mycket 

tid i det som benämns grund- eller kärnverksamhet och som utgör själva fundamentet i vårt 

arbete.    
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Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som år 2020 inkorporeras i 

svensk lagstiftning. Fostransansvaret formuleras här som att föräldrarna är huvudansvariga för 

sina barns uppfostran i samarbete med staten,  men framförallt ska barnens bästa beaktas vid 

alla beslut som rör dem (Barnkonventionen 2009). Enligt förskolans läroplan ska omvårdnad, 

omsorg, fostran och lärande bilda en helhet (Skolverket 2016, s 9). Samtidigt skrivs fostrans-

uppdraget fram i ganska vaga ordalag i värdegrunden i syfte att befästa grundläggande 

demokratiska och etiska värderingar hos barnen, gärna på gruppnivå (ibid, s 4). Regeringen 

har även godkänt den nya läroplan som börjar gälla den 1 juli 2019. Där är ordet fostran utbytt 

mot utveckling (Skolverket 2018b, s 7). Den vardagliga fostran som enligt min erfarenhet ofta 

är individuell och ställer stora krav på pedagogernas ansvarstagande, kompetens och praktiska 

kunskap riskerar på så vis att bli både osynlig och förgivettagen.  

 

Barn har idag ofta långa dagar i förskolan. Vi ser ibland mer av dem i vardagen än föräldrarna 

gör. Jag ställer mig därför frågan om det är rätt att avlägsna ordet fostran ur läroplanens 

vokabulär. Detta eftersom barn lever sina liv i nuet, och precis som Folke i måltidsexemplet 

ovan, även kräver respons här och nu. Sett ur detta perspektiv kan man även betrakta fostrans-

uppdraget som en nyckelfaktor i förskolans arbete med hållbar utveckling; att i samspel med 

barnen och i samråd med föräldrar och kollegor, verka för att forma en socialt hållbar framtid. 

I denna vetenskapliga essä vill jag därför undersöka hur fostransuppdraget tar sig uttryck i 

förskolans vardag och hur pedagogernas ansvarstagande och yrkeskunnande blir synligt i 

detta arbete.  

  

Frågeställningar 

Hur är fostransuppdraget knutet till styrdokumenten? 

På vilka vis framträder fostran i förskolans praktik under en vanlig dag? 

Hur blir fostransuppdraget synligt mellan barn-pedagog och barn-barn? 

När uppstår det motsättningar mellan pedagogens ord och handlingar? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Vetenskaplig essä  

Att skriva en vetenskaplig essä är att utgå ifrån egenupplevda yrkeserfarenheter. De är 

händelser eller dilemman som dröjt sig kvar i situationer och som krävt att man agerat - ibland 

utan ett fullgott handlingsalternativ. Arbetslivsforskaren Maria Hammarén skriver att ett 

dilemma alltid är komplext och att vi uppfattar denna komplexitet mer eller mindre tydligt när 

vi handlar (Hammarén 2005, s 18). Hon menar därför att man kan öva sin uppfattnings-

förmåga genom att skriva ner och reflektera över sina erfarenheter – att urskilja sig själv som 

en handlande person i förhållande till en tydligt berättad text. Den kunskap vi använder 

praktiskt är enligt Hammarén också knutit till ett sammanhang som tar vår värdekapacitet i 

anspråk, vilket är kopplat till det yrkeskunnande och den etik som tränar upp vår uppmärk-

samhet till att omfatta verklighetens komplexitet och inte enbart följa regelverk. Därför kan 

berättelsen ses som en spegling av vårt sätt att möta och organisera verkligheten. Den tvingar 

mig först till att återigen gå i närkamp med dilemmat för att sedan betrakta det på håll med 

hjälp av reflektion och teori. Utifrån denna växelverkan mellan närhet och distans kan jag 

sedan se mig själv och mitt handlande på ett nytt och kanske lite annorlunda vis (ibid, s 19).                          

 

Praktisk kunskap 

Filosofen Aristoteles kan sägas vara den praktiska kunskapens anfader (384-322 f. Kr). 

I boken Den nikomachiska etiken gör han en distinktion mellan tre olika kunskapsformer 

(Aristoteles 2012a, s 165ff). Vetandet eller episteme är den logiska eller säkra kunskapen som 

”inte kan vara på annat sätt” och sålunda skiljer sig från åsikten eller antagandet. I vår tid 

benämns den som vetenskaplig-teoretisk kunskap. Den praktiska kunskapen består av två 

kunskapsformer. Techne är den praktisk-produktiva kunnigheten som förknippas med 

hantverksskicklighet, tillverkning och skapande. Den andra praktiska kunskapsformen 

fronesis eller den praktiska klokheten, berör förmågan att handla omdömesgillt. Den har att 

göra med enskilda och konkreta frågor vars komplexitet kräver att vi kan beakta och överväga 

flera på en gång giltiga perspektiv och sedan handla klokt snarare än att slaviskt följa 

regelverk. Detta för att i en här och nu- situation kunna urskilja vad som är lämpligt och 

möjligt. Både techne och fronesis kan till skillnad från episteme förhålla sig olika beroende på 

omständigheterna även om framställning och handlande inte är samma sak (ibid).  
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Bernt Gustavsson är professor i pedagogik. Han skriver i boken Vad är kunskap? En 

diskussion om praktisk och teoretisk kunskap att de tre kunskapsformerna kan ses som fåror ur 

vilka diskussioner kan föras om kunskapens betydelse och villkor i vår tid. Samtidigt går det 

inte att se kunskapsfårorna som slutna system eftersom flödet i dem även har biflöden som går 

in i varandra (Gustavsson 2002, s 51). Sett i förhållande till förskolans praktik kan man därför 

betrakta de tre kunskapsformerna som invävda i varandra. Den teoretiska ansatsen i styr-

dokumenten ska förstås och tillämpas i praktiken där varje förskolepedagog har sin egen 

pedagogiska ”verktygslåda” bestående av erfarenhet, kunskap och material att tillgå. Denna 

vetenskapliga essä fokuserar dock främst på fronesis och komplexa situationer där man snabbt 

och omdömesgillt behöver läsa av och agera utifrån många olika aspekter och behov.  

         

Praktisk kunskap kan även benämnas som kunskap i handling. När vi står inför ett dilemma 

mobiliserar vi vår samlade kunskap; det teoretiska och hantverksmässiga kunnandet sluter 

blixtsnabbt en pakt med den uppmärksamma erfarenheten och överväger för bråkdelen av en 

sekund med omdömesförmågan innan vi – förhoppningsvis – agerar klokt. Bengt Molander är 

professor i filosofi och benämner denna samlade kunskap för levande kunskap  

(Molander, 2011 s 9). När vi i en knepig situation får rätt saker gjorda vid rätt tillfälle tar vi 

vårt samlade kunnande i anspråk, men om någon i efterhand skulle fråga oss hur vi egentligen 

gjorde blir vi ofta svarslösa och vår kunskap förblir därför tyst. Molander skriver att vår 

västerländska vetenskapstradition i hög grad varit inriktad på kunskapers artikulerade sida 

som påståenden och teorier. Som motvikt föreslår han att man istället kan betrakta 

kunskapens hemvist i kroppen, kulturen och handlingen. Den kan då förstås i vid mening och 

innefatta olika typer av kunnande; även tillfällen när vi misslyckas och visar prov på dåligt 

omdöme eller okunskap. Han beskriver kroppen som hemvist för den kunniges agerande vid 

en tillspetsad situation. Hen reagerar och agerar genom att omedelbart överblicka hela 

situationen (ibid, s 45ff). Kulturen kan förstås som olika typer av praxis i en viss miljö, vilket 

i förskolan exempelvis kan vara material, miljö, normer, språk och styrdokument, vilka vi lärt 

oss ta för givna. En traditionens förståelsehorisont som vi aldrig helt kan frigöra oss ifrån. 

Samtidigt som själva handlingen kan ses som det primära i mänskliga gemenskaper. Det vi 

tycker, tror och tänker blir först verkligt när det prövas i handling och blir till levande kunskap 

(ibid, s 50). Via ett reflekterande skrivande som beskrivits ovan, och som ställs i relation till 

egna och andras erfarenheter och handlingar, kan man sålunda få fatt på den egna praktiska 

kunskapen. 
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Fenomenologiskt perspektiv 

Fenomenologin utvecklades av den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938). Själva ordet 

kommer från grekiskans phaino’menon; det som visar sig (Nationalencyklopedin 2019) I 

boken Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi skriver han att den naturliga 

kunskapen börjar och förblir inom den världsliga erfarenheten och vad som där framträder 

(Husserl 2004, s 63f). Det kan förstås som den vardagliga värld där vi lever och känner oss 

hemma i vilken Husserl benämner som livsvärlden, skriver filosofen Magdalene Thomassen i 

boken Vetenskap, kunskap och praxis - Introduktion i vetenskapsfilosofi (Thomassen 2007,  

s 93). Ett fenomen kan studeras ur många olika perspektiv och förhållningssätt, medvetande-

akter, som kan ändra våra antaganden och vidga erfarenheten. Det gäller därför att låta sig 

ledas av frågan själv i en så fyllig undersökning som möjligt där den egna förförståelsen i 

form av antaganden, förväntningar och teorier sätts inom parentes. På så sätt kan man nå fram 

till fenomenets särprägel (ibid, s 92). I förhållande till min studie innebär det att jag behöver 

bortse från de förgivettagna antaganden som min yrkeserfarenhet och den välbekanta miljön 

som förskolan utgör för att se hur fenomenet fostran yttrar sig i praktiken. Samtidigt är 

människan enligt Husserl född med en naturlig intentionalitet eller ”inre kompass” som 

strävar efter att söka mening och värde (Husserl 2004, s 123 ff). Vi kan därför aldrig helt 

frigöra oss från vår förförståelse eller livsvärld, men vi kan vara medvetna om den. 

Följaktligen ingår även vetenskapen i livsvärlden. Det finns därför ett spänningsfält att beakta 

mellan förskolans livsvärld som jag yrkesmässigt är en del av och denna undersökning.          

 

Den franske fenomenologen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) vidareutvecklade Husserls 

tankar om medvetandeakter och livsvärlden till att även omfatta kroppen. I boken Kroppens 

fenomenologi skriver han att grunden för all vår erfarenhet utgår från ett tyst kroppsligt 

vetande genom att vi lever i vår kropp och ställer den i relation till omvärlden. Den ska därför 

förstås som något mer än vår fysiska boning; den levda kroppen. Men den har också en egen 

intentionalitet; den är till världen (Merleau-Ponty, s 41f, s 54). Pedagogikprofessor Jan 

Bengtsson skriver i boken Sammanflätningar – Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi 

att kroppen på så vis är involverad i ett cirkulärt förhållande med andra eftersom den både kan 

uppleva och upplevas, vi är kroppar bland andra kroppar (Bengtsson 2017, s 77). Kroppen, 

rummet och tingen bildar också ett system som förutsätter varandra, men där huvudvillkoret 

består i att vi har en kropp att uppleva med. Genom olika handlingar fullbordas kroppens 

rumslighet och satt i rörelse bebor den både rummet och tiden (Merleau-Ponty 2018, s 56 f).  
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Fenomenologin kan följaktligen förstås som en erfarenhetsfilosofi där varje erfarenhet har sin 

mening och sina horisonter (Bengtsson 2017, s 27, 29). Det vi direkt erfar innesluter även ett 

indirekt underförstått fält. Erfarenheten innehåller på så vis alltid mer än den direkta 

upplevelsen och vår varseblivningshorisont utvidgas och överskrids ständigt i en yttre 

horisont i den tillvaro av rum, tid och sinnessamspel där vi befinner oss. Min egen förståelse-

horisont ligger därför till grund för vad jag kan lägga märke till och uppfatta som väsentligt.       

 

Ansvar och diskursbegreppet 

Arbetet som förskolepedagog kommer med ett yrkesansvar som regleras enligt skollagen och  

andra styrdokument (SFS 2010:800). Men i vårt uppdrag ligger även ett annat mer svårfångat 

ansvar. Filosofen Carl Cederberg skriver i boken Inifrån och utifrån – om praktisk kunskap i 

förskolan om pedagogers ansvar bortom förskolans läroplan (Cederberg 2016). Med 

inspiration från filosofen Emmanuel Levinas reflekterar han kring det mellanmänskliga och 

allmängiltiga ansvar som inte kan väljas bort eftersom det utgör det mest grundläggande och 

specifikt mänskliga som finns; den andre angår mig oavsett om jag vill det eller inte  

(ibid, s 368). Cederberg ställer även det mellanmänskliga ansvaret i relation till filosofen 

Michel Foucaults diskursbegrepp. En diskurs kan här förstås som särskilda sätt att tala, 

diskutera och kategorisera vilka kan vara mer eller mindre medvetna och utbredda och som 

även reglerar vad som är möjligt att säga inom ramen för ett specifikt sammanhang. 

Förskolans värld präglas av många diskurser där genus, kvalitetsuppföljning och makt är 

några av dem. Han menar att det därför finns en risk att det mellanmänskliga ansvaret döljs 

när man helt förlitar sig på styrdokument och andra normgivande formuleringar. Ansvars-

relationen som dikteras av styrdokumenten är visserligen viktig som rättesnöre, men den 

måste också förstås och tillämpas för att komma till sin fulla rätt (ibid, s 370 f).       

 

Ett liknande sätt att tänka om ansvar har den amerikanske filosofiprofessorn Alphonso Lingis. 

Han skriver i boken Community of those who have nothing in common att vi som människor 

är medlemmar i en rationell gemenskap. När vi exempelvis utför vårt arbete som pedagoger 

talar vi därför med en representativ röst som bärs upp av vårt yrke och kultur  

(Lingis 1994, s 9ff). Enligt Lingis behöver vi ikläda oss den rationella gemenskapens uniform 

och formalia för att kunna sköta vårt arbete. Han menar dock att det finns en annan 

gemenskap som endast visar sig ibland när vi av olika skäl behöver svara an som de unika 

individer vi i grunden är.  
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En typ av relation som ligger gömd i den rationella gemenskapen som en möjlighet men som 

aldrig kan tvingas fram. Ett ansvar som kallar oss i situationer där vi inte är utbytbara och som 

kräver att vi handlar på vårt eget sätt som är svårt att undandra sig utan att få samvetskval.                 

 

Filosofen och tänkaren Hannah Arendt (1906-1975) beskriver i boken Människans villkor hur 

vita activa och vita contemplativa är två aspekter av mänskligt liv; handlandet och kontemp-

lationen. Det senare motsvarar idag ungefär reflektion och omdömesförmåga (Arendt 2013,  

s 33, 48). Dessa två principer menar hon är aspekter av människans villkor, vars gränser 

sammanblandades och suddades ut vid uppkomsten av det sociala; den hybridform mellan 

offentligt och privat som uppstod i formandet av nationalstaten där det privata i mångt och 

mycket blev en del av vår moderna statsapparat (ibid, s 57 ff). Det har enligt Arendt resulterat 

i att vi idag ser på samhället som ett stort familjekollektiv vars vardagliga ärenden sköts av en 

gigantisk ”hushållningsapparat” främst styrd av politiska och ekonomiska intressen som fått 

till följd att ansvarsfrågan och vad som kan och ska uppfattas som privat ibland blir otydlig 

(ibid, s 70f).  Det kan sättas i samband med barnuppfostran, vilken tidigare sköttes i den 

privata sfären, och framväxten av den moderna förskolan som beskrivs nedan.    

 

Med förskolans demokratiuppdrag kommer även ansvaret att motverka begränsande normer  

(Skolverket 2018, s 5 ff). Normkritisk pedagogik handlar om att synliggöra de osynliga regler 

som styr oss för att skapa mer utrymme i vårt vetande och varande. En metod och ett 

förhållningssätt som fått ett stort genomslag i förskolan under senare år. Genusvetaren Klara 

Dolk pekar i sin avhandling Bångstyriga barn - Makt, normer och delaktighet i förskolan på 

hur omedvetna normer florerar i verksamheten (Dolk 2013). Med referens till Michel 

Foucault skriver hon att makt inte enbart verkar genom lagstiftning och regelverk utan främst 

genom att förebygga att fel begås. Vi agerar snarare självmant än under förtryckande tvång 

när vi följer de regler som anses vara rätt (ibid, s 26). Att arbeta normkritiskt innebär även att 

bli medveten om hur makt och asymmetriska maktrelationer fungerar då barn står i en naturlig 

beroendeställning till vuxna. Hon beskriver hur barn förväntas anpassa sig till olika regler och 

rutiner utifrån förskolans organisation, olika vuxenbehov och perspektiv. Om barnen gör 

motstånd har pedagogerna en tendens att förlägga problemet hos dem istället för att själva 

reflektera över vilka normer som inte fungerar och kanske behöver förändras (ibid, s 220f).   
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Metod 

Etnologiskt fältarbete 

Utöver min egen reflektion har jag har använt mig av deltagande observation som 

undersökningsmetod. Etnologerna Oscar Pripp och Magnus Öhlander skriver att observation, 

i likhet med andra metoder, ger en viss typ av information och utesluter andra (Pripp & 

Öhlander 2011, s 114). I denna undersökning ansåg jag att observation var en lämplig teknik 

för att fånga pedagogernas handlingar i vardagen i såväl allmänna som specifika situationer. 

Metoden ger möjlighet att få information om det förgivettagna och självklara handlande som 

”sitter i kroppen” och som kan sättas i samband med praktiskt yrkeskunnande och den praktik 

som inte alltid kan verbaliseras. Samtidigt menar Pripp och Öhlander att man inte kan dra 

några slutsatser av människors intentioner med sina handlingar eller tolkningar av vissa 

händelser enbart genom observation. De förespråkar därför att forskaren genom material-

triangulering kompletterar med dagboksanteckningar och samtal med dem som studeras (ibid, 

s 115f). Ett råd som jag följt för att få en så fyllig bild av undersökningen som möjligt. Den 

observationsteknik jag använt är öppen och platsbaserad, vilket innebar att jag försökt vara 

med i så många situationer som möjligt i de förskolegrupper jag besökt för att följa aktiviteter, 

rutiner och samspel (ibid, s 120, 128). Det gav mig möjlighet att vara mer eller mindre 

delaktig, vilket var en fördel då man har att göra med barn som ofta är naturligt nyfikna på 

nya personer. Som forskare kunde jag på så sätt växla mellan närhet och distans genom att 

vara en passiv observatör som reflekterar och antecknar till en mer deltagande som ingår i det 

sociala spelet på avdelningen. Innan observationen formulerades forskningsfrågorna ovan, 

men även observationsfrågor, vilka hjälpte mig att fokusera och tillägna mig den information 

jag sökte. Samtidigt är vardagen i en förskolegrupp komplex. Oväntade händelser inträffar. 

Det gäller då att ha en beredskap för det, en slags pragmatisk systematik, vilket innebär att 

man är tillräckligt välorganiserad för att kunna släppa planeringen när något oväntat och 

intressant inträffar (ibid, s 129). Pripp och Öhlander rekommenderar några allmänna regler att 

ta fasta på ute i fält där plats, föremål, människor, yttranden, göranden och sinnesintryck ses 

som en lämplig bas att utgå ifrån (ibid, s 136). Riktlinjer som jag tagit fasta på.                          
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Etiska övervägningar 

De etiska övervägningarna är särskilt viktiga vid en deltagande observation. Vissa situationer 

kan bli etiskt känsliga då diskrepansen mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs ibland 

kan vara påtaglig. Man kan även delges information som inte bör föras vidare. Forskaren har 

därför ansvar för att förebygga skada och att de observerades identiteter inte röjs. Det får 

dessutom en särskild tyngd när man har att göra med barn under 15 år (Vetenskapsrådet 2017, 

s 27). Av ovanstående skäl valde jag därför att avstå från videoinspelning för att istället 

använda mig av block och penna samt ljudinspelning på min mobiltelefon. Miljöerna på 

respektive förskola har däremot fotograferats som stöd för minnet.  

 

Via telefonsamtal och informationsbrev till berörda förskolor informerade jag om studiens 

syfte och de etiska riktlinjer som jag har valt att följa och tillämpa. En förfrågan med likartad 

information distribuerades till samtliga vårdnadshavare där de fått ge sitt samtycke till 

barnens medverkan. De etiska riktlinjerna är hämtade från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2018). De fyra principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de medverkande om undersökningens 

syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska vara medvetna om att undersökningen är 

frivillig och att de kan avsluta den när de vill, vilket även gäller barnen. Konfidentialitets-

kravet innebär att all information om de medverkande ska förvaras och hanteras så att andra 

inte kan ta del av den. Nyttjandekravet innebär att all information som samlas in om enskilda 

människor endast får användas för forskningsändamål (ibid, s 7–14). Informanterna 

informerades även muntligt om de forskningsetiska principerna innan observationerna 

påbörjades. Alla medverkande i min undersökning har anonymiserats och pedagogerna har 

erbjudits att ta del av det färdiga resultatet.      

 

Begreppet fostran 

Fostran som ord och begrepp 

I svensk etymologisk ordbok står att läsa att ordet fostran härstammar från fornsvenskans 

foster vilket betyder fostring eller avföda och i sin tur kan härledas tillbaka till isländskans 

fóstri som avser uppfödande, underhåll eller fosterbarn, men även till germanska fõs(t)ra som 

är en avledning av stammen föd, av föda (Hellquist 1922, s 153).  
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I Nationalencyklopedin beskrivs begreppet fostran som ”den process genom vilken en 

människa, oftast uppväxande, formas av den omgivande kulturen och dess olika institutioner 

som till exempel familj, skola och arbetsplats; med en sociologisk term ofta kallad 

socialisation” (NE 2019). Fostran framställs här som något som av tradition bedrivits i 

familjen, men eftersom dess struktur och funktion radikalt förändrats under modern tid har 

förskola och skola fått ta ett allt större fostransansvar för barnen, vilket även aktualiserat 

samverkan mellan hem och skola (ibid). 

 

I rapporten Betydelsen av icke-kognitiva förmågor – Forskning om individuella faktorer 

bakom framgång undersöks betydelsen av icke-kognitiva eller socio-emotionella kompetenser 

som motivation, samarbetsförmåga, självdisciplin och uthållighet för välgång senare i livet 

(Skolverket 2013, s 9). Med referens till nationalekonomerna Flavio Cunha och James 

Heckman skriver man att utvecklingen av icke-kognitiva förmågor förklarar en stor del av 

variationen i socioekonomisk framgång och att varaktiga och bestående skillnader mellan 

kognitiva och icke-kognitiva förmågor växer fram och samspelar på ett komplext sätt redan i 

små barns liv. Tidiga insatser av fostranskaraktär, exempelvis i en förskola av god kvalitet, 

bedöms ha en avgörande betydelse för en positiv utveckling långt upp i vuxen ålder särskilt 

för barn från mindre gynnsamma hemförhållanden (ibid, s 13, 15f). I Sverige ingår det sedan 

länge i förskolans breda uppdrag att främja och utveckla flera av de förmågor som benämns 

som icke-kognitiva, vilket kan sägas vara en del av förskolans fostransuppdrag. Men 

forskning om hur man i praktiken arbetar med detta och hur dessa kompetenser samspelar är 

dock begränsad. Här finns även en risk för att arbetet förblir dolt eftersom tyngdpunkten i 

styrdokumenten idag ligger på det kognitiva lärandet (ibid, s 20ff).                     

 

I artikeln Förskolans uppdrag att fostra barn skriver Anna Rantala som är lektor i pedagogik, 

med referens till pedagogikprofessor Gert Biesta, att ordet fostran eller socialisation innebär 

att överföra normer och värden om hur man som individ bör agera i samhället (Skolverket 

2018a). Fostran hör tillsammans med funktionerna kvalificera (att lära barn kunskaper) och att 

subjektifiera (rätten att få vara sig själv) till förskolans utbildningsuppdrag. Han betonar att 

arbetet med fostran är fortsatt viktigt även om själva ordet nu stryks ur den nya läroplanen. 

Istället beskrivs det i andra ordalag exempelvis i värdegrunden och i avsnittet om normer och 

värden (Skolverket 2018b).  
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Med hänvisning till Foucault menar Biesta att barn behöver lära sig hur de förväntas agera i 

det samhälle de föds in i genom att exempelvis följa regler och rutiner samt lära sig passa 

tider. Samtidigt förändras normer och värderingar över tid och kan även variera efter 

sammanhang, varför det är viktigt att vi pedagoger ställer oss frågan i vilket syfte och i vilken 

riktning barnen ska fostras.     

 

Fostran ur ett historiskt perspektiv 

När industrialismen tog fart i mitten av 1800-talet blev inflyttningen till städerna omfattande. 

Enkla barnkrubbor inrättades ofta på filantropisk grund för att barn till fattiga mödrar skulle få 

tillsyn när föräldrarna arbetade skriver pedagogikprofessor Sven Hartman i boken Det 

pedagogiska kulturarvet (Hartman 2006, s 56). I slutet av 1800-talet kom kindergarten eller 

barnträdgården till Sverige inspirerad av den tyske reformpedagogen Friedrich Fröbel  

(1782-1852). Barnet sågs här som en ömtålig planta - en gåva från gud. Fröbel skriver i verket 

Människans fostran att fostran och utbildning ska överensstämma med de olika krav på 

mänsklighetens utveckling som ställs av forntid, nutid och framtid i medvetenhet om att den 

utvecklas och förändras. Inga fasta pedagogiska recept kan på så vis följas då barnet ska växa 

upp till en levande förebild för kommande släkten (Fröbel 1995, s 39). Leken och själv-

verksamheten är livsnödvändiga för att barnet ska växa som individ, få kunskap om världen 

och utveckla gemenskapskänsla med andra (ibid, s 55). Barnets frihet att utvecklas och att 

följa sin verksamhetsdrift måste därför respekteras. Samtidigt som Fröbel betonar vikten av en 

lyhörd och mild fostran menar han att barnet också måste lära sig att tåla lidande. Vuxna ska 

inte orsaka lidande, men när man förvissat sig om att barnet fått all hjälp det behöver ska hen 

ges tid att komma tillrätta med sin gråt och acceptera det som måste accepteras. Fröbels idé är 

här att lidandet är ofrånkomligt i världen och en existentiellt ofrånkomlig erfarenhet som vi 

människor delar och som därför måste fördras och accepteras, vilket på sikt utvecklar empatin 

(ibid, s 42).       

 

Liknande tankar om barnets rätt till frihet och individuell utveckling anför författaren och 

pedagogen Ellen Key (1849-1926) i boken Barnets århundrade (1900). Uppfostrans mål 

måste vara att ”dana nya människor, vandrare på nya vägar, tänkare av nya tankar”  

(Key 1995, s 18).  Ett dilemma med fostran är dock att hitta jämvikten mellan livet som 

anpassning till omgivande förhållanden och viljan till makt, vilket enligt henne finns nedärvt 

hos varje individ.  
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”Framtidsmänniskan” ska därför formas med respekt för sin inneboende kraft och sitt väsen 

och det ska råda en balans mellan alltför sträng och alltför undfallande fostran (ibid, s 16 f). 

Liksom Fröbel vänder hon sig starkt emot aga, auktoritära metoder och konventionell 

uppfostran, vilket hon benämner som ”själamorden i skolorna” (ibid, s 113). Dock anser hon 

att fostran av de allra yngsta (0-3 år) kan innefatta lättare fysisk smärta eftersom det enda 

språk barnet förstår i späd ålder är smärta och njutning (ibid, s 20). Ett uttalande som gör 

hennes i övrigt starka motstånd mot aga en smula problematiskt.                          

  

Politikern Alva Myrdal (1902-1986) skriver i boken Stadsbarn – En bok om deras fostran i 

storbarnkammare att det behövs en gemensamhetsfostran för barnen i städerna och att 

barnkrubbornas fattigvårdsbetonade heldagsomsorg står i alltför stark kontrast till den privata 

och lyxbetonade barnträdgården vars undervisning bättre bemedlades barn kan åtnjuta. Hon 

argumenterar därför för alla barns rätt att få mötas, vårdas och fostras i storbarnkammare 

(Myrdal 1935, s 15). Verksamheten ska här vara kompensatoriskt inriktad, dvs ett ställföre-

trädande hem (ibid, s 23). Det pedagogiska innehållet ska utformas utifrån moderna 

utvecklingspsykologiska teorier i ett uppfostringsprogram som implementeras av utbildade 

småbarnsfostrarinnor. Den gamla auktoritära fostran som byggde på lydnad genom hot och 

straff skulle nu avskaffas och ge plats för barnens individualitet och verksamhetsbegär. Social 

och demokratisk fostran i grupp, individuell behandling, fasta vanor och fri aktivitet var 

verktygen (ibid, s 64ff). Denna strategi skulle skapa självständighet, hjälpsamhet och själv-

behärskning hos barnen. ”En hel del regler måste lydas därför att så är världen anordnad” 

menade Myrdal (ibid, s 73). För att uppnå dessa mål krävdes välutbildad personal som inte 

enbart skulle ansvara för barnens utveckling utan även föräldrarnas utbildning (ibid, s 133). 

Efter andra världskrigets slut 1945 kunde Myrdals idéer slå rot och uppbyggnaden av dag-

hemmen successivt påbörjas.         

 

1968 års Barnstugeutredning fick ett stort inflytande på förskolans utveckling (SOU 1972:26). 

Förhållningssättet beskrivs som demokratiskt, vetenskapligt och med barnet i centrum enligt 

utredningen Att erövra omvärlden (SOU 1997:157, s 25). Basen bestod bland annat av Piagets 

utvecklingspsykologiska teorier där man ansåg att barn genomgår olika stadier i sin 

utveckling baserade på mognad och ålder. Dialogpedagogiken introducerades, vilket innebar 

att det demokratiska samtalet mellan barn och vuxna kom i fokus för verksamheten liksom 

idén om att följa barnens intressen med en tilltro till deras förmåga och lust att lära  

(ibid, s 26).  
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Verksamheten organiserades därför utifrån ett tematiskt arbetssätt och i demokratiskt 

orienterade arbetslag (Hartman 2006, s 64). Begreppen omsorg, fostran och lärande bildar här 

för första gången en helhet. (Skolverket 2004, s 100).    

 

Pedagogikprofessor Gunni Kärrby skriver i rapporten Svensk förskola – Pedagogisk kvalitet 

med socialpolitiska rötter att det nationella styrdokumentet Pedagogiskt program för 

förskolan utgivet av Socialstyrelsen 1987, innebar att det pedagogiska arbetet nu skulle 

bedrivas genom ämnesövergripande temaarbeten som knöt an till barns erfarenheter och 

samtidigt gav rum för utmaningar och utforskande. Leken blev även viktig för barns 

utveckling och lärande. Här kunde de utveckla idéer, öva rollspel, konfliktlösning och 

samarbete. Men även pedagogerna skulle nu vara aktiva i leken. Genom diskussioner med 

barnen kunde de utöva påverkan och exempelvis föreslå lämpligt lekmaterial för att berika 

upplevelserna (Kärrby 2000, s 18).   

 

1998 fick förskolan sin första läroplan. Under rubriken Förskolans uppdrag fastställs att  

”[…] omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet” liksom att ”Förskolan ska vara ett stöd 

för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande” och ”[…] i ett nära 

och förtroendefullt samarbete med hemmen” (Skolverket 1998, s 8).  

 

Liknande formuleringar innehållande ordet fostran återfinns i revideringarna 2010 och 2016, 

men är i 2018 års läroplan utbytt mot ordet utveckling (Skolverket 2010, s 5, 13, Skolverket 

2016 s 9, 13, Skolverket 2018b, s 7, 17). Samtidigt som ordet fostran nu stryks i Lpfö 18 

konstaterar jag att begreppet utbildning gjort stor entré och nämns vid närmare 70 tillfällen.  

Förändringen kan därför ha att göra med skrivningar i Skollagen, vilken förskolan omfattas av 

sedan 2010. Här formuleras syftet med förskolans utbildning bland annat som att ”Verksam-

heten ska […] utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”  

(SFS 2010:800), vilket ger ett visst stöd åt den tanken. Enligt Biesta ovan ska fostrans-

uppdraget framöver ses som insprängt i läroplanen. Exempelvis genom formuleringar i värde-

grunden där demokratiska värderingar och respekt ska förankras i utbildningen liksom aktning 

för individens frihet, allas lika värde och utveckling av förmåga till empati. Detta i syfte att 

bland annat lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen att delta i samhället 

och för en hållbar utveckling ekonomiskt, miljömässigt som socialt (Skolverket 2018 b, s 5).                 
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Reflektion 

Det kontroversiella begreppet fostran kan betraktas ur många olika synvinklar där ansvar, etik 

och makt bara är några av dem. Jag förvånas därför över min beredvillighet att kasta mig ut i 

detta virrvarr av olika perspektiv, metoder, teorier och åsikter som tycks konspirera för att 

göra mig förvirrad och osäker. En liten stund tvivlar jag på min förmåga att klara av det innan 

nyfikenheten tar överhanden. Min undran över hur man som pedagog kan avgöra vilken 

fostranshandling som är den rätta när ens samlade kunskap och erfarenhet omdömesgillt 

måste tas i anspråk i situationer som inte medger någon egentlig betänketid kvarstår trots allt.  

Nedan kommer jag därför att resonera kring detta och hur fostran kan förstås utifrån olika 

perspektiv kopplat till mina berättelser, frågeställningar, observationer och samtal vilka vävs 

in som exempel i texten.    

  

Det magiska ordet  

En fostranshandling kan vara både lekfull och positiv, vilket pedagogen här påvisar när hon 

genom sitt agerande vid fruktstunden lär barnen att säga tack. Denna typ av fostran kan 

benämnas fostran in i sociala konventioner och har att göra med att vi föds in i ett kulturellt 

sammanhang där artighetsord som tack är självskrivna. I Nationalencyklopedin läser jag att 

frasen ”jag tackar” kan ses som det enklaste uttrycket för erkänsla människor emellan och att 

det härstammar från yngre fornsvensk tid, men någon förklaring till ordets uppkomst ges ej 

(NE 2019). Att uppträda artigt är ett sätt att visa respekt för andra, men det kan också ses som 

en förutsättning för att lära sig navigera på ett smidigt sätt i det sociala landskap som ett 

samhälle utgör. Att på ett lekfullt vis och utan tjat få öva på detta är ett av förskolans verkliga 

”paradgrenar” vad gäller fostransuppdraget.        

 

Det ringer i klockan och barnen och pedagogerna på 5-årsavdelningen Ekorren samlas runt den 

runda röda samlingsmattan. Snart är det dags att avsluta dagen med utelek. Innan dess ska man 

ha sångstund och äta lite mellanmål. Skymningen faller och utanför fönstren dansar tunga tysta 

snöflingor ner. ”Kalle, vill du ha smörgås eller frukt”? frågar pedagogen Lovisa. ”Äpple”, svarar 

han. ”Vad kostar det”? undrar Lovisa samtidigt som hon sträcker fram en äppelbit och ler mot 

Kalle. ”Tack”! svarar han och tar emot äppelbiten. Leken går vidare runt samlingsringen och 

barnen betalar och leker med ”tack-valutan” på olika språk innan det är dags att klä på sig och gå 

ut och leka i snön.  
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På avdelning Regnbågen ringer det också i klockan när 3-årsgruppen samlas på den runda röda 

samlingsmattan. Idag ska man dra lott om vem som ska få ta hem gosedjuret Svante över helgen. 

Alva, visar kompisarna bilder från föregående helg. Sedan drar Max vinstlotten. Han sätter sig 

nöjt med Svante i famnen i väntan på frukt. Äpplen och päron står till buds. Pedagogen Alicia 

leker med fruktorden på olika språk. Marja är först i tur att välja. Hon svarar Alicia genom att 

peka. Alicia säger tydligt varsågod, tittar på Marja och dröjer ett ögonblick för att invänta 

”tacket” innan hon släpper äppelbiten. Proceduren fortsätter runt ringen. När turen kommer till 

Moa är hon upptagen med att dra Kevin i håret samtidigt som Emma och Julia plötsligt reser sig 

för att titta på en fågel i fönstret. Alicia särar på bråkstakarna och lockar tillbaka fågelskådarna 

medan hon fortsätter dela ut fruktbitar. Tackandet kommer dock av sig. ”Är man tre år så är 

man”, säger hon och skrattar.                        

 

När jag läser igenom min egen berättelse och jämför den med observationerna pekar de i 

grunden åt samma håll; på röda samlingsmattor lär sig tre olika förskolegrupper att tacka för 

frukten varje morgon, så uppenbarligen anses det viktigt. Om nu tackandet dessutom varit 

kutym sedan yngre fornsvensk tid – varför måste man prompt köra det genom ett normkritiskt 

filter som min kollega Anna? Hennes kommentar har gjort mig osäker. Olustig går jag ut och 

sätter mig på en bänk för att andas lite frisk luft. Suckande ställer jag mig frågan om det 

verkligen är rätt att lära barnen att ta maten för given. I läroplanen beskrivs fostran in i sociala 

konventioner främst i värdegrunden och i avsnittet om normer och värden där syftet är att på 

sikt få barnen att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar (Skolverket 2018b,  

s 5, 12). Efter en stunds grubblande och egokamp måste jag å andra sidan även ge Anna rätt. 

En rigid utövning av artighetsriter och eventuell tillrättavisning av de barn som inte förstår 

eller vill spela med skulle tveklöst kunna uppfattas som integritetskränkande. Blotta tanken på 

att det skulle kunna hända i en modern förskola känns motbjudande. Min tidigare ovilja mot 

att granska saken ur olika synvinklar avtar. Jag tar ett djupt andetag och blickar ut över nejden 

i nyfunnen harmoni mellan min inre ”prussiluska” och normkritiker. Plötsligt ser jag för mitt 

inre hur min förskola antar formen av en julkalender. Ur de öppnade adventsluckorna tittar 

Nilla, Anna och alla vi andra pedagoger fram från olika håll. Somliga på marknivå, andra 

uppe på taket och några i höjd med rutschkanan utanför fönstret. Och det är där som det 

plötsligt slår mig; självklart blir våra synsätt olika beroende på vilken utblick vi har. Mitt 

dåliga humör vänder när jag istället tänker på Husserl och horisontbegreppet. Han skulle 

sannolikt vara mindre tjurskallig än jag och istället ödmjukt välkomna olika perspektiv, vilka 

enligt honom är kopplade till de erfarenheter, kunskaper och det meningsskapande som vi tar 

vår utgångspunkt i.  
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Men här finns också indirekta erfarenheter som enligt Husserl appresenteras eller med-

presenteras utan att vara omedelbart givna. Istället följer de med oss, utvidgas och berikas av 

andras sätt att se – om vi bara tillåter det (Bengtsson 2017, s 29 f). Har jag en moralisk 

skyldighet att försöka titta ut ur andras adventsluckor för att se vilka motiv som där 

appresenterar sig?  Dels för att utvidga min egen referensram, men även för att hålla mig 

levande och rörlig i min pedagogsjäl? Javisst! Egentligen borde det vara förbjudet att låta 

pedagogiska tankar stagnera eftersom vi arbetar med det levande materialet barn som ständigt 

utvecklas och är i rörelse. Därför är det angeläget att med sakliga argument diskutera hur vi 

ska prioritera och förhålla oss till innehållet i Barnkonventionen där maten ingår som en del i 

barns rätt till en skälig levnadsstandard tillsammans med statens skyldighet att hjälpa till med 

fostransansvaret och åtagandet att alltid ha barnens bästa för ögonen (Barnkonventionen 

2009). Att berika varandra med olika perspektiv kan därför ses som en pedagogisk plikt i en 

verksamhet där en mängd olika avvägningar måste göras varje dag. Avvägningar som med 

barnens bästa för ögonen ska syfta till att ge dem en utbildning med ett så rikt innehåll som 

möjligt.  

 

Mina tankar vandrar åter till samlingsmattan där barngrupperna möts när klockan ringer. 

Mattan är rund, röd och mjuk. Dess form och storlek gör att alla får plats på lagom avstånd 

från cirkelns mitt. En del barn kommer springande när klockan ringer andra sitter redan där 

och några ligger ner och småpratar. På mattan avhandlas dagens program, vilka som är 

närvarande och frånvarande och sedan äter man frukt. Samlingsmattan blir på så sätt en 

sambandscentral i tid och rum; en plats för gemenskap, information och fostranshandlingar 

som tack och varsågod. Merleau-Ponty skriver att det talade ordet är instiftat eller grundlagt i 

oss. Ett ord som tack har därför redan en färdig betydelse samtidigt som det består av olika 

betydelseskikt där intersubjektiviteten eller ömsesidigheten mellan människor ses som själv-

klar (Merleau-Ponty 2018, s 159). Han menar att vår människosyn kommer att förbli ytlig så 

länge som vi inte uppmärksammar tystnaden som återfinns under det talade ordets brus. När 

Nilla i exemplet ovan lutar sig fram mot Olle och håller fast päronbiten uppstår ett ögonblick 

av stillhet innan han säger tack där det talade ordet blir en gest och dess betydelse en hel värld 

enligt Merleau-Ponty (ibid). Det kan tolkas som att det traditionella ordbytet varsågod-tack 

även avslöjar en djupare innebörd i samspelet mellan Nilla, Olle och övriga barngruppen. 

Kanske är det ett sätt att kortfattat uttrycka ”Hej jag ser dig och är glad över att få vara 

tillsammans med dig och alla andra barn idag”.  
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När päronbiten sedan överräcks knyts den verbala åtbörden även samman med kroppsliga 

handlingar bestående av gester, rörelser och ögonkontakt, vilka förs vidare i gemenskapen 

runt mattan där proceduren upprepas för att slutligen och i frivillighet inkludera alla.                                    

 

Frihet under ansvar? 

Detta exempel handlar om kamratfostran. Här har barnen i samförstånd med vuxenvärlden 

tillåtits en viss frihet. Något som för dem är åtråvärt, men som kommer med ett ansvar som 

inte är lätt att axla när man befinner sig mitt i leken och där jag som pedagog blir omskakad 

och undrar om vi trots regler och försiktighetsåtgärder fattat fel beslut. En komplex situation 

som pekar på flera angelägna områden i läroplanen som handlar om demokrati och hur barn i 

praktiken ges inflytande. Den berör även deras förmåga att ta ansvar för sina handlingar, ha 

omsorg om varandra samt rätten till lite självständighet i vardagen (Skolverket 2018b, s 16). 

Alla viktiga och angelägna ingredienser i barns utveckling och lärande liksom i förskolans 

uppdrag. Samtidigt blottläggs flera spänningsfält mellan barns behov och inflytande, föräldra-

samarbete och förskolans ansvar vilka envar ska verka för deras bästa. Krasst uttryckt; så 

länge som allt flyter på är det okej, men om barnens säkerhet äventyras väger idén om frihet 

under ansvar lätt.  

 

Lingis tankar om den rationella gemenskapen som beskrivits ovan kommer för mig  

(Lingis 1994, s 9f). Vadderad likt en Michelingubbe inträder jag i den var morgon när jag 

handlar i enlighet med styrdokumenten. Följaktligen behöver jag inte ta allt personligt. Men 

vardagen leder också in på mer krokiga stigar där parollen ”barnens bästa” tänjs ut och 

förskollärarens spretiga ansvar framträder. Det är när man står där och överväger vad som i 

stunden är bäst för just de här barnen som den komplexa ansvarsfrågan blir påtaglig och man 

behöver handla omdömesgillt, vilket exemplet visar. I stunden blev jag skärrad av olycks-

händelsen och lyckades inte förklara mig så att Emmy förstod. Istället framstod jag som 

överdrivet ängslig. Hon försökte därför gjuta olja på vågorna vilket resulterade i att jag kände 

mig ensam och missförstådd. Jag inser nu att jag inte kan lägga över ansvaret vare sig för 

mina känslor eller verksamheten på en ung barnskötare. Därför behöver jag först lägga saker 

och ting tillrätta inom mig själv för att sedan kunna förmedla vad jag menar till Emmy. Om 

nu erfarenhet kan överföras.             
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En annan forskare som sysslar med kunskapsbegreppet är retorikern Maria Wolrath 

Söderberg. Hon skriver i essän Aristoteles retoriska toposlära att begreppet topos kan förstås 

som olika perspektiv eller synsätt, vilka kan hjälpa oss att strukturera förståelsen kring ett 

fenomen (Wolrath Söderberg 2017). De är språkliga verktyg som kan få oss att resonera mer 

organiserat och varierat än vi annars klarar av. Toposläran har sitt ursprung långt tillbaka i 

antik filosofi vilken Aristoteles senare förfinade i boken Retoriken (Aristoteles 2012b). 

Förmågan att handla klokt kan också övas upp genom att det inre tänkandet får växelverka 

med den yttre dialogen. För att utveckla handlingsklokhet behöver vi därför tillåta det inre 

tänkandet att ta form i samtal och utbyte med andra (ibid, s 7, 19, 25). Wolrath Söderberg 

prövar därför att använda toposbegreppet som en ”fronetisk verktygslåda” i situationer som 

kräver överväganden och klokt handlande i förhållande till regelverk och komplexa händelser 

som ibland även är oförutsedda. Jag läser och nickar igenkännande, men inser att jag inte 

riktigt har tid att sätta mig in i Aristoteles alla retoriska grepp. Spöklikt förefaller hon dock 

föregå mina tankar och tala till just mig. Att öva och utveckla övervägandet är en viktig del av 

fronesis och något som hon anser att vi i vårt effektivitets- och resultativrande samhälle kan 

dra nytta av (ibid, s 9f). Vad tusan, tänker jag. Hinner jag inte fördjupa mig i ämnet så får jag 

väl pröva att ”light topa”. Erfarenhet går kanske inte att överföra verbalt, men jag har som 

förskollärare ändå möjlighet att stanna upp en stund och peka ut komplexiteten för en yngre 

kollega i situationer där ”rätt” handlande inte är på förhand givet. Mina betänkligheter skulle 

på så sätt bli tydliga och ge Emmy möjlighet att själv överväga och ge sin syn på saken i en 

dialogisk växelverkan där vi tillåter vår kompetens och omdömesförmåga att utvecklas i 

ömsesidig respekt för att sedan läggas i den ”topiska” minnesbanken .          

  

”Nu går vi ut”! säger pedagogen Bea efter samlingen på Regnbågen. I övergången sitter några 

barn kvar och äter frukt medan andra väntar vid toan. Några barn plockar med lekmaterial i 

allrummet och en flicka tittar i en bok. Jag går mot hallen där pedagogen Evelina hjälper till med 

påklädningen. Två barn är klara. ”Vänta på trappan”, säger hon och öppnar dörren. Flera barn 

ansluter. Jag erbjuder dem min hjälp. Evelina tittar ut. Barnen på trappan är borta. Hon hoppar 

raskt i skorna och springer ut.  ”Ni skulle ju vänta på trappan” förmanar hon rymmarna och ber 

dem sätta sig i hallen. Senare slår vi oss ner med en kopp kaffe. Hon håller händerna om den 

varma koppen och säger: ”Vårt jobb… det är hela tiden en avvägning mellan om, vad, när och 

hur”…. ”Vi prövar att släppa efter och vi hämtar tillbaka, men kanske måste det vara så?”          
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Ja, kanske måste det vara så. Kanske måste vi pendla mellan närhet, distans, delar och helhet, 

möjlighet och risk i den villervalla av ständiga avvägningar eller ”instinktivt topande” som 

ständigt utmanar förskolepedagogers praktiska kunnande och gör att vi utvecklas och håller 

oss levande i förhållande till det organiska materialet barn. Hammarén skriver ovan om 

begreppet värdekapacitet (Hammarén 2005, s 18). Kanske kan det förstås som ett osynligt 

ansvar vi dagligen förhåller oss till och som baseras på den totala kunskap och erfarenhet vi 

bär med oss, men som också utvecklas och förändras i samspel med barngruppen och 

varandra. Tillsammans bygger vi successivt upp en gemensam grund baserad på barn-

kännedom, erfarenhet och tillit. En samvaro där vi med all vår praktiska kunskap jonglerar 

med barnens behov av frihet och utmaningar samt förmågan att successivt kunna ta ansvar för 

sig själva och varandra. Men där vi också kalkylerar med säkerhetsaspekter och vad som för 

ögonblicket är bäst. Detta kan vi göra när vi känner barnen, samtalar och överväger val-

möjligheterna. Då vågar vi pröva att släppa efter för att se om de är redo för nästa steg. Om de 

inte är det hämtar vi tillbaka dem precis som Evelina i observationen ovan. Annars kanske vi 

fortsätter att visa dem vår osäkerhet, vilket kan leda till viktiga samtal som resulterar i att 

ansvarskänsla, demokrati och sammanhållning utvecklas hos både barn och vuxna.  

 

Måndagsritualen 

Här träffar vi Folke som är på dåligt humör vid matbordet. I sin högljudda ilska ”studsar” han 

mot pedagogen Lisa. Detta exempel kan läsas ur många perspektiv. Å ena sidan handlar det 

om samspel och känslomässig timing, en metod som kan appliceras när en trygg relation finns 

mellan barn och pedagog, men även om fostran genom självreglering, vilken även den bygger 

på trygghet. Lisa känner Folke så väl att hon litar på att han kan och vill hantera sin ilska på 

egen hand. Utbrottet har även formen av en återkommande ritual. Kanske har Folke svårt att 

hantera övergången mellan helg och vardag och de olika rutiner som råder hemma och på 

förskolan. Att revoltera blir då ett sätt att undersöka om allt fortfarande är som det brukar, 

vilket Lisa besvarar genom att lugnt sitta kvar utan att tillmötesgå orimliga krav. Man kan 

även se det som att Lisa bemöter Folke i enlighet med Cederbergs resonemang om mellan-

mänskligt ansvar genom att ansvara för och inför honom och de andra barnen vid matbordet 

(Cederberg 2016, s 367f). Genom sina avvägningar respekterar hon Folkes rätt att uttrycka 

sina känslor samtidigt som hon tydligt markerar att maten ska räcka till alla, vilket kan ses 

som en demokratisk åtbörd utifrån läroplanens värdegrund (Skolverket 2018b, s 5). Medan 

Folke i sin ilska på barns självklara vis räknar med Lisas orubbliga stöd. Han kallar på Lisa 

och vill ha hennes respons nu – och hon är inte utbytbar.  
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Det doftar ljuvligt av fiskgrytan som serveras med ris och morotsstavar. Moa sitter bredvid mig 

och gäspar stort. Skålarna skickas runt och barnen förser sig. Noah säger ”jag äter bara morot” 

och tömmer skålen på sin tallrik. Bea och jag småpratar en stund. ”Jag vill ha mer morot”, säger 

Noah. ”Vi har inte fått några”, svarar Bea. ”Dom är mina”, förklarar Noah. ”Har du frågat om 

någon annan vill ha”? undrar hon. ”Dom är bara mina och jag har inga kvar” understryker han. 

”Gå ut i stora rummet och fråga om du kan få fler” säger Bea. Han kommer tillbaka med ett 

morotsberg och när han satt sig säger han ”nu vill jag ha mer morot”! ”Ät upp dom du har först” 

svarar Bea. Nu vill de andra barnen också ha. Bea ber Noah att dela med sig. Övriga barn får en 

bit var som Bea delar ut. Noah äter upp resten och säger sedan ”mer”. ”Vet du vad det räcker nu, 

ta mat”, uppmanar hon. ”Nä! jag vill ha mer morot”! protesterar han. ”Okej, fråga igen”, suckar 

Bea. När vi torkar borden efter lunch säger hon: ”Man får välja sina strider”. ”Ska jag ta den just 

idag när han tar alla morötter, inte vill dela med sig och säger att allt är hans”? ”Fast jag vet hur 

det slutar; han gallskriker och förstör matron för dom andra och då gjorde jag avvägningen att… 

nä då säger jag inget”. ”Men varför just idag”? undrar jag. Hon tänker efter en stund. ”Om det 

inte varit maten så hade jag tagit det,  men idag satt Moa som är ny vid bordet och du var här… 

han kände väl av det”. Hon inflikar att hon själv också är ny och inte känner barnen såväl. ”Jag 

är van vid att sitta till bords med samma barn en längre tid, då blir det lugnare”.  

 

De två exemplen kan ses som varandras motsatser. Lisa känner barnen väl medan Bea står 

inför en mer komplex situation. Hon är själv ny för barnen och har en inskolning som hon inte 

vill oroa samt en vuxen gäst vid bordet. Lisa har utarbetat en tydlig rutin för hur man uppför 

sig kring matbordet medan Bea vid en första anblick verkar hemfalla åt en låt gå-strategi där 

matron ses som överordnad.   

 

Dolk skriver med hänvisning till Foucault att makt och normer är intimt sammankopplade 

genom att vi mer eller mindre medvetet anpassar oss till ett normalt tänkande för att handla 

”rätt” (Dolk 2013, s 26ff). Enligt Foucault antar maktförhållanden ofta formen av ojämlika 

eller asymmetriska relationer, vilket är särskilt viktigt att ta i beaktan då man arbetar med barn 

som står i en naturlig beroendeställning till vuxna. Att tillämpa ett normkritiskt förhållnings-

sätt har därför på senare år fått ett stort genomslag i förskolan. Med vidare referens till Butler 

skriver Dolk om normernas dubbla natur. Samtidigt som det är viktigt att bekämpa kränkande 

normer kan vi inte arbeta utan ett normativt regelverk som vägleder oss i arbetet. På så sätt 

finns det alltid en motsättning mellan det normativa och det normkritiska arbetet (ibid). Även 

här återkommer således behovet av att göra kloka avvägningar. Jag beslutar mig därför att 

ställa två ytterligheter mot varandra.  
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Utifrån ett normkritiskt tänkande kan situationen i min berättelse förstås som att barnen vid 

mitt bord uppför sig enligt rådande sociala konventioner medan Folke gör uppror vid bordet 

invid. Intresserad, men passiv sitter jag bredvid och betraktar händelseförloppet utan att för en 

sekund tvivla på att Lisa gör det rätta eller bekymra mig om Folkes välmående. Den av Lisa 

beordrade utvisningen skulle här kunna ses som en bestraffande och kränkande handling i 

syfte att trycka ner Folke och statuera exempel inför de andra barnen. Medan Lisa håller i 

taktpinnen skänker jag henne mitt tysta bifall. Därmed tillåts den asymmetriska makt-

relationen mellan barn och vuxna att blomma fullt ut.  

 

Bea har i det andra exemplet en annan taktik inför Noahs protest. Utifrån idén om att matron 

ska bevaras tillåts han ta kommandot och styra ”showen”. I den mån normkritik handlar om 

att låta barn trotsa normer kan den metoden vara framgångsrik. Intressant nog verkar den dock 

inte leda till mindre oro runt bordet, vilket skulle kunna bero på att Noah egentligen sökte ett 

svar som uteblev. Något som pekar på Beas egentliga dilemma, avvägningen mellan flera 

komplexa omständigheter i en för henne ny barngrupp.  

 

Mina tankar vandrar vidare till Fröbels idéer om barnuppfostran ovan (Fröbel 1995). I hem-

vrån kan man anta att Folke för en stund brottas med sig själv och sin ilska. En erfarenhet som 

vi enligt Fröbel inte helt ska beröva barn eftersom lidande är en oundviklig del av den mänsk-

liga erfarenheten som vi måste lära oss att hantera och som utvecklar empatin. När man väl 

fått rasa av sig gäller det helt enkelt finna sig i det som måste accepteras. Att låta barn lida är 

synnerligen vågad tankegång i vår tid, men faktum kvarstår; vi måste alla gå igenom mot-

gångar och motstånd för att utvecklas (ibid, s 42). Och kanske är det just det som händer i 

Folkes närkamp med Lisa. Till slut gäller det att gilla läget för köttbullarna ska räcka till alla, 

vilket i grunden är en fråga om rättvisa och demokrati. Hungrig och rödrosig återgår han hur 

som helst till matbordet efter sin inre kamp.    

 

Jag tänker ett varv till och drar slutsatsen att idén om asymmetriska maktrelationer är 

komplex och inflätad inte bara i normer och regelverk utan även inom barn och vuxna samt 

ett sätt att betrakta tillvaron bland många andra. Den kan heller inte sväva runt som en såp-

bubbla utan förankring i det praktiska arbetet. Molander menar att vi yrkesmässigt skolas in i 

en kollektiv kultur som upprätthålls av en gemensam praktik och ett gemensamt språk. 

Kulturen genomsyrar alla handlingsvanor och förutsätter att vi lärt oss ta mycket för givet 

(Molander 2011, s 49f).  
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Men här kan även utvecklas en kollektiv intuition där man lär sig känna igen samma typ av 

situationer eftersom de har ”liknande ansikten”. Som yrkeskunnig kan man därför inte alltid 

förklara varför man gör som man gör. I exemplet bevarar Lisa lugnet även om en febril 

aktivitet sannolikt pågår inom henne. Folkes protest drar igång en mängd överväganden där 

Aristoteles kunskapsformer tas i anspråk och simultant börjar samverka. Automatiskt gör hon 

en kalkyl över vad som är bäst för individen och hela gruppen utifrån läroplanens värdegrund 

och begrepp som demokrati, etik och rättvisa (Skolverket 2018b, s 5). På så sätt tar hon hjälp 

av sin epistemiska kunskap (Aristoteles 2012a, s 165 f). Men hon använder sig även av techne 

när hon i stunden gör en bedömning av vilka resurser som finns till förfogande i form av 

kollegialt stöd och rumsliga resurser. Fronesis kommer sedan till uttryck när hon avkodar 

Folkes beteende. ”Något” säger henne att han just där och då behöver få vara ifred. Samtidigt 

litar hon även på att jag förstår situationen och finns till hands för de andra barnen om hon 

händelsevis läst av honom fel och snabbt måste lämna bordet, vilket även det kan ses som ett 

fronetiskt handlande (ibid s 166 ff). I förvissning om att Lisa med fingertoppskänsla gör det 

som just nu är bäst för Folke och de övriga barnen skänker jag henne mitt tysta stöd. En 

handling som må vara rätt för just honom där och då, men som inte heller kan eller bör 

generaliseras då alla barn har sina unika behov och reaktionsmönster. Återigen begrundar jag 

det Molander beskriver som kollektiv intuition (Molander 2011, s 49f). Lisa och jag känner 

igen ”situationens ansikte” eftersom vi varit med om den förut. Genom ordlös kommunikation 

bär vi därför upp den tillsammans i en handling som även kan förstås som kollektiv fronesis.                             

 

På bussen hem funderar jag på Folkes maktkamp med Lisa. En reaktion som barn oftast 

sparar till dem som de är mest trygga med. Jag ställer mig därför frågan om hon kommit 

honom för nära under åren de kamperat ihop och oavsiktligt trampat in i föräldrazonen. Men 

hur skulle hon annars göra tänker jag och blir full i skratt när jag för mitt inre ser hur Lisa i 

formell ton hänvisar till skollagen inför en rasande Folke. Arendts tankar om det sociala 

kommer för mig. Hon anser att den nationalstatliga utvecklingen löper en risk att hamna i en 

cirkelrelation till den familjekontroll som den privata sfären förr stod för och som man ville 

avskaffa. Det har enligt henne resulterat i att vi idag omfattas av det socialas kontroll i ett 

samhälle som utvecklats till en enda stor familj (Arendt 2013, s 71). Bekymrad inser jag att 

förskolans ansvar för barnen är mer komplext än jag anat. Glappet mellan det professionella 

och det mellanmänskliga ansvaret är inte bara reellt, det är även bråddjupt. I ett ansvars-

tagande som ofta tas för givet försöker vi pedagoger göra det bästa för barnen och överbrygga 

tomrummet mellan förskola och hem utan att alltid förstå eller inse värdet av vårt arbete.                 
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Cederberg skriver att strukturer behövs för att kunna organisera förskolan, men att människors 

behov, önskningar och omständigheter är för komplexa och föränderliga för att kunna detalj-

regleras i styrdokument (Cederberg 2016, s 380). Kanske är det helt enkelt så att det inte finns 

något rätt svar på hur balansen mellan närhet och distans upprätthålls. Arga barn kräver svar 

här och nu, de väntar inte tills efter hämtningstid. Hur vi som yrkesutövare tar hand om 

situationen kan inte heller detaljregleras utan är beroende av relationer och samspel. Jag inser 

dock vemodigt att jag vet något som Folke ännu inte vet. Han kommer snart att få klara sig 

utan sin Lisa på den fortsatta resan genom skolsystemet.                     

 

Att byta frekvens 

De fredagströtta barnen i detta exempel beger sig ut på gården en sen eftermiddag. Leken är 

vild och det dröjer inte länge innan konflikterna blossar upp. Pedagogen Camilla kliver till 

slut in och bromsar upp det hela. Händelsen kan förstås som en fostranshandling baserad på 

ledarskap och vuxenauktoritet där Camilla med den erfarenhet och kunskap hon bär med sig, 

gör bedömningen att gruppen där och då inte orkar mer och därför behöver tydlig styrning. 

Ordet auktoritet förväxlas ibland med auktoritär varför en distinktion mellan de två termerna 

är på sin plats. Enligt Svenska Akademins ordlista är en auktoritet en person som handlar 

utifrån makt och myndighet medan adjektivet auktoritär innebär att vara maktfullkomlig eller 

diktatorisk (SAOL 14). Hur kan man då tolka Camillas handlande i förhållande till dessa 

begrepp? Utan tvivel stiger hon in i den mer ”osynliga” delen av fostransuppdraget som sällan 

artikuleras eller hamnar på pränt i styrdokumenten när hon genom sin vuxenauktoritet gör 

bedömningen att barnen behöver hjälp att hantera situationen. Camilla tar därför över i en 

handling som även kan uppfattas som auktoritär. Men det finns fler sätt att betrakta det hela. 

Jag glömmer tankarna om makt för ett tag och återgår till själva situationen utifrån aspekten 

praktisk kunskap. Att kunna läsa av en barngrupp, se vart leken är på väg och balansera 

motstridiga intressen är en del av förskolepedagogers vardag. Ett praktiskt kunnande som 

kommer med erfarenhet. Behovet av att rasa av sig efter en lång dag inomhus ska vägas mot 

barnsäkerhet, risk för skador och osämja samt logistiken vid hämtningstid.  
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Molanders tankar om kunskapens hemvist i kroppen, kulturen och handlingen har beskrivits 

ovan (Molander 2011, s 45 ff). Det skulle här kunna förstås som att Camilla snabbt och 

intuitivt avläser situationen, tolkar barnens handlingsmönster och utifrån ett helhetsperspektiv 

överväger vad den vilda leken kan få för konsekvenser innan hon med sin vuxenauktoritet 

slutligen drar i handbromsen och tillsammans med mig står orubblig i sitt beslut inför barnen. 

Ett handlande som får till följd att dagen avrundas på ett harmoniskt sätt för alla parter.  

 

Under vilan på Ekorren tar Lovisa och jag en paus. ”Det där med fostran är ju inget vi diskuterar 

så mycket”, säger hon. ”Men det är ju viktigt att man lär sig att det finns vissa strukturer och 

inramningar i livet”. ”Det är ju så det är tyvärr” (skratt). ”Det handlar ju också om att kunna vara 

i en grupp tänker jag”. ”Där har man ju ett ansvar inte bara för sig själv utan även för varandra”. 

”Kan man inte hålla ihop sig själv så blir det svårt med lärandet”. ”Man måste ju också lära sig 

att ha respekt för andra runt omkring”. Det tycker jag vi är otroligt duktiga på i förskolan”.     

 

Jag begrundar Lovisas tankar om struktur, inramning och respekt som oundvikliga byggstenar 

i livets arkitektur vilka endast en diktator helt kan ignorera. Ändå står jag återigen som en 

åsna mellan två hötappar och undrar om agerandet vid sandlådan bäst förstås som praktiskt 

klokt eller maktgalet. Vilse i maktlabyrinten kommer Cederberg åter till min undsättning. 

Diskursbegreppet beskriver han ovan som ett sätt att tala, diskutera och kategorisera inom 

ramen för en specifik kontext (Cederberg 2016, s 370f). Makt och normkritik är diskurser som 

fått ett stort genomslag i förskolan under senare år (Dolk 2013, s 26 ff). Genom värdegrunds-

arbete och förhållningssätt åläggs vi att försöka jämna ut maktrelationer mellan barn och 

vuxna (Skolverket 2018b, s 5). Men det finns också en risk att en stark diskurs börjar leva sitt 

eget liv. Att använda rätt begrepp och terminologi är nämligen ett sätt att visa att man är 

kompetent och uppdaterad. Inte undra på att jag trendängsligt väljer att följa maktdiskursens 

upptrampade tankefåra av rädsla för att annars hamna utanför den normativa struktur som 

påbjudes. Görs detta okritiskt och utan att man sätter sig in i hur begreppet ska förstås och 

tillämpas finns en risk för att man hamnar i situationer som liknar sagan om Kejsarens nya 

kläder. Det är då tanken slår mig; här gäller det att ta makten tillbaka och äga min egen 

undersökning! Återigen tar jag ett språng ut i berättelsen. 

 

Tillbaka vid sandlådekanten återupplever jag den vilda leken, Camillas tordönsstämma och 

barnens förvånade inbromsning som för ett ögonblick vänds i kompakt missnöje. När våra 

pedagogblickar möts i en blixtsnabb tyst överenskommelse hjälps vi tillsammans åt att hålla 

upp det utrymme som krävs för att budskapet ska landa hos barnen.  
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Ögonblicket senare vänder vi oss om och växlar några vuxenord. Genom blickar, kroppsspråk 

och den efterföljande tystnaden pekar vi ut riktningen i umgänget för resten av dagen. På så 

sätt uppstår ett förändringens tomrum där skeendet kan övergå i harmoni. I den aspekt av 

fostransansvaret som vuxenrollen och vår praktiska kunskap ibland kommer med finns det 

heller ingen tvekan. Gemensamt träder vi in och styr upp situationen eftersom vi vet att 

barnen där och då varken kan eller orkar bära det ansvaret. Ett faktum som blir tydligt i denna 

berättelse. Barns naturliga beroendeställning till vuxna kan inte heller suddas ut. Det är vårt 

ansvar som pedagoger att se till att vuxenmakten utövas med omdöme och att barnen gradvis 

och efter förmåga får erövra mer självständighet i tillvaron med målet att de på sikt kan ta 

fullt ansvar för sina egna liv. Ansvaret att ta makt och makten att ta ansvar kan därför ses som 

kommunicerande kärl i pedagogernas yrkesroll. Ett faktum som kräver ständiga 

överväganden. Enligt Aristoteles har den praktiska klokheten eller fronesis att göra med 

enskildheter som blir bekanta genom en erfarenhet som unga människor ännu saknar då 

erfarenhet skapas av en större tidsmängd (Aristoteles 2012a, s 174). Ett uttalande som får mig 

att fundera över hur mycket ansvar och inflytande små barn egentligen ska ha med tanke på 

deras ringa ålder och livserfarenhet. Kanske gör vi dem en otjänst genom att tilltro dem för 

mycket? Arendt skriver att det offentliga betecknar världen. Den ska förstås som en mänsklig 

skapelse av ting och angelägenheter som inte utgör naturen eller planeten själv (Arendt 2013, 

s 84). Att leva tillsammans i världen innebär att det finns en värld av ting mellan dem som 

bebor den ungefär som det finns ett bord mellan dem som sitter omkring det. Det offentliga 

rummet eller den gemensamma världen får på så vis människor att samlas utan att falla in i 

varandra. Den både sammanbinder och håller isär. Arendt menar att ett av det moderna mass-

samhället problem är dess oförmåga att kunna samla människor. Som genom ett trolleritrick 

har bordet som man tidigare satt vid försvunnit och människorna sitter istället mitt för 

varandra utan att längre vara åtskilda av något, men de är heller inte förbundna av något 

gripbart (ibid, s 85). Jag läser och funderar. Kanske är osäkerhet en konsekvens av den 

sammanfallna uppdelningen mellan offentligt och privat som manifesterar sig i det osynliga 

mellanrum som återfinns i förskolans fostransansvar. En osäkerhet som gjort att vi tappat 

förmågan att urskilja vad som tidigare sågs som en helt naturlig fördelning av ansvar mellan 

barn och vuxna baserad på skillnaden i livserfarenhet. I vår iver att forma barnen till aktiva, 

engagerade och kompetenta samhällsmedlemmar strävar vi istället efter att så snabbt som 

möjligt göra dem till små ansvarstagande vuxna utifrån en läroplan innehållande ”extra allt” 

(Skolverket 2018b).  
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När vi sedan, som i denna berättelse, måste träda in och ta vårt vuxenansvar hamnar vi i kläm 

mellan olika diskurser som ansvar och makt. Det ogripbara och osynliga gör oss på så sätt 

osäkra eftersom vi inte längre kan eller vill urskilja det som utgör den väsentliga olikheten 

mellan barn och vuxna.   

       

Soptippen 

Detta exempel handlar om treåringarna på avdelning Triangeln vars roliga lek förvandlas till 

kaos under förevändning att pedagogerna förverkligar läroplansmål om delaktighet och 

inflytande. Exemplet berör pedagogernas roll, tolkning av läroplanen och den dubbla 

ansvarsroll som pedagog och vuxen människa yrket för med sig.  

 

Trött frågar jag mig varför det är så förbannat svårt att nå fram till en samsyn om hur läro-

planen ska tolkas och implementeras i praktiken samtidigt som jag bläddrar i lpfö 18 vars 

målande beskrivningar av hur undervisning i förskolan bäst bedrivs verkar kräva pedagogiska 

superkrafter långt bortom vardagens realiteter (Skolverket 2018b).  

 

”Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl 

innehåll som arbetssätt” (Skolverket 2018b, s 10). 

 

”Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att (…) 

planering och lärande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som 

barnen tidigare har tillägnat sig, spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga 

aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen och utveckla pedagogiskt 

innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar 

barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet” (ibid, s 19).    

 

Det kan omöjligen finnas en enda förskola som klarar av att vara målstyrd och samtidigt i 

ständig beredskap för barnens infall baserat på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

tänker jag och undrar om alla riktlinjer verkligen är till verksamhetens gagn eller bara bidrar 

till att skjuta kortisolnivåerna hos pedagogerna till nya rekordhöjder. Men det kan även ses ur 

olika synvinklar. På ett vis garanteras en viss frihet då det i princip är svårt att inte täcka in 

något mål i läroplanen oavsett vad man gör. Något som kan borga för att små barn får ha kvar 

ett visst mått av inflytande över sina liv. Samtidigt kan det uppfattas som näst intill 

obehagligt; en verksamhet som av oklar anledning måste regleras på mikronivå.  
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Det är trots allt inte märkligt att förhållningssätt, tolkning och tillämpning varierar i en vardag 

där gemensam reflektionstid ofta är begränsad och improvisation blivit den nya ledstjärnan. 

Ur ett fenomenologiskt perspektiv skulle dilemmat även kunna förstås som att vi lever i olika 

livsvärldar (Thomassen 2007, s 93). Samlade på en arbetsplats har vi en kollektiv teoretisk 

kunskapsbas och yrkeserfarenhet att utgå ifrån, vilken är underförstådd. Men vi bär även med 

oss våra personliga ambitioner, erfarenheter och förhoppningar som ska realiseras i praktiken, 

vilket Husserl benämner som människans intentionalitet (Husserl 2004, s 123 ff). I vår strävan 

efter att fylla tillvaron med mening och värde tittar vi ut ur våra ”adventsluckor” och betraktar 

begrepp som delaktighet och inflytande utifrån den horisont som är tillgänglig och för oss 

väsentlig. Stärkt av den fenomenologiska utblicken vänds min tungsinthet till förundran över 

allt som faktiskt fungerar våra olikheter till trots.   

 

Med nya tankeredskap återvänder jag till exemplet och frågan om hur barns delaktighet och 

inflytande i läroplanen kan förstås i förhållande till pedagogernas dubbla ansvarsroll. Barnens 

intressen ska exempelvis ligga till grund för utformningen av miljön, vilket pedagogerna i 

exemplet på ett sätt möjliggör. Men det ska även viktas mot att de efter förmåga får ta ansvar 

för sina handlingar där även ansvar för material ingår (Skolverket 2018b, s 16).  

 

Erika som är pedagog på Ekorren överser pulkaåkningen medan vi samtalar om begreppet 

fostran och grundverksamhet. ”Vi använder oss av avdelningskontrakt som verktyg, innan vi 

börjar jobba på hösten lyfter vi småsaker och diskuterar in i detalj hur vi vill ha det”. ”I början       

handlar det mycket om rutiner, det är jätteviktigt särskilt för barn som är lite röriga, de behöver 

strukturen extra mycket”. ”Men rutiner måste också få ta tid”. ”Att få ta eget ansvar och klara av 

saker leder till bättre självkänsla, där har vi på förskolan ett stort ansvar,  men även att få barnen 

att hjälpa varandra”. ”Det ger mycket utveckling att kunna hjälpa någon annan”. På min fråga 

om hur hon ser på grundverksamheten i förhållande till barns delaktighet och inflytande svarar 

hon: ”Valfrihet, inflytande och delaktighet innebär inte att barnen ska bestämma”. ”Vi sätter 

ramarna och barnen får utrymme inom dem”. ”De får ibland välja aktivitet, rum, kompis eller att 

leka inne och ute”. ”Alla behöver heller inte göra allt”. ”Ibland blir det vi planerat inte av utan vi 

åker med i barnens projekt – det brukar bli bra det med”! 

 

Utifrån de två diametralt olika synsätten på barns delaktighet och inflytande ovan drar åter-

igen karusellen av begreppsförvirring igång, men denna gång kliver jag inte på. Istället hejdar 

jag mig och begrundar fascinerad sakernas tillstånd. Där Kajsa och Sofie tycks abdikera från 

sitt vuxenansvar och istället låter barnen gå loss i leken enligt parollen ”inget kalas utan kras” 

resonerar Erika i det andra exemplet betydligt mer restriktivt.  
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Delaktighet och inflytande ja, men det är ändå de vuxna som tillhandahåller ramen inom 

vilken barnen får röra sig. På så sätt kan man se det som att ansvaret som yrkesutövare här 

flätas samman med det osynliga ansvar som kommer med vuxenauktoritet och omdöme. Det 

ska finnas en plan och en tanke med verksamheten och Erika är inte rädd för att stå för den.  

 

Dolk skriver att det ibland råder en förvirring hos förskolepedagoger över vad delaktighet och 

inflytande egentligen ska innebära. Dels finns det en rädsla för att barnen ska ta över och 

komma med omöjliga krav som måste tillgodoses, men här finns även en farhåga att de får 

bestämma för lite då det ibland är svårt att ge dem ett konkret inflytande i vardagen (Dolk 

2013, s 175f). Hon menar därför att delaktighet ofta blir liktydigt med rätten att välja och 

bestämma inom givna ramar, vilket är i överensstämmelse med Erikas resonemang ovan. 

Men hur ska man då agera för att ge barnen möjlighet att bidra och påverka på riktigt? Dolk 

hävdar att valfrihet och demokrati inte är samma sak. Medan valfrihet handlar om att välja 

från en ”fast meny” innebär demokrati att alla ska vara med och påverka menyns utformning 

med siktet inställt på det gemensamma. Att vara med och påverka innebär dock inte att alla 

medverkande kan skapa sin egen meny  (ibid, s 177 f).  

 

Det får de två exemplen att framträda i olika ändar av valfrihetsskalan där låt gå-mentalitet 

ställs mot valfrihet inom givna ramar, vilka båda enligt Dolk kan förstås som feltolkningar av 

begreppen delaktighet och inflytande. Detta är dock bara en aspekt av alla de hänsyn som ska 

tas i en komplex verklighet där vi alltid ska ha barnens bästa för ögonen.  

 

Två andra forskare som engagerat sig i förskolans demokratiutveckling är Elisabeth Arnér 

som är förskollärare och filosofie licentiat i pedagogik och den pedagogiska utvecklings-

ledaren Solveig Sollerman. Tillsammans har de skrivit boken Kan barn förstå vad demokrati 

är? Inspiration och utveckling i förskolan (Arnér & Sollerman 2013). Demokratiutveckling 

har enligt dem att göra med ansvar, etik, inflytande och samspel där kommunikation är 

avgörande för att vuxna ska kunna nå fram till barnen. I ett exempel beskrivs hur influensan 

slagit till bland personalen på en förskola liksom i vikariepoolen. Den enda friska pedagogen 

samlar då den fulltaliga barngruppen för ett rådslag om hur man bäst ska lösa situationen. 

Barnen engagerar sig aktivt och kommer med förslag på hur man kan hjälpas åt med påkläd-

ningen i hallen. Väl utomhus tar de äldre ansvar genom att ansluta till de yngre barnens lekar. 

På så sätt växer de med det ansvar de får och som de själva tagit på sig (ibid, s 95f). Jag läser 

och plötsligt framträder min ilska över soptippsleken i ett nytt ljus.  
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Det var inte själva leken som gjorde mig arg utan pedagogernas bristande kommunikation 

med barnen. I stunden fanns det inget som hindrade dem från att samla gruppen för att 

rådgöra om hur ”soporna” bäst skulle hanteras när leken började spåra ur. Något som kan ses 

som väsentligt inte minst ur perspektivet hållbar utveckling. Istället fick de vårdslöst kasta 

omkring leksaker och möblemang under förevändning att det skedde utifrån läroplansmål om 

delaktighet och inflytande. Arnér och Sollerman är dock realistiska. De skriver att lärare i 

förskolan inte alltid är överens om hur och i vilken omfattning barn ska ges inflytande, vilket 

är okej då vi har rätt att vara oense i en demokrati. Det kan till och med vara bra om det leder 

till fördjupande samtal om hur läroplanens demokratiuppdrag ska implementeras (ibid).    

  

Jag återgår till min egen berättelse. Normalt har vi tillräckligt högt i tak för att kunna 

diskutera svåra frågor och tillåta haverier som en del av processen. Som pedagogiskt ansvarig 

har jag dessutom mandat att ifrågasätta och brukar nyfiket försöka sätta mig in i hur andra 

tänker för att sedan resonera för och emot. Men den här gången blev jag övermannad av ilska 

och självtvivlet ansatte mig. Jag inser att jag har dålig koll på vad delaktighet och inflytande 

egentligen innebär, alltså kan jag inte heller begära att andra ska förstå. Men det finns även en 

brist på logik i mitt tänkande. I min egen praktik är jag beredd att låta barnen göra 

erfarenheter där olyckor kan ske, vilket beskrivits ovan. Så vad är egentligen skillnaden? 

Skamsen inser jag att jag helt oavsiktligt avslöjat mig själv som hycklare. Det är ju så mycket 

mer bekvämt att moraliserande peka på andra än att rensa i sitt eget bagage. Självtvivlet når 

nya rekord. Trött och i behov av vägledning vänder jag mig åter till Molander. Han skriver 

med hänvisning till den brittiske filosofen Gilbert Ryle att den levande kunskapen 

karakteriseras av att man inte bara handlar utan också vet vad man gör utifrån en rad av svåra 

ställningstaganden. Här görs också en distinktion mellan det vanemässiga handlandet som 

upprepas utan vidare reflektion och det kunniga handlandet som modifieras efter behov av en 

handlande person som fortfarande lär sig (Molander 2011, s 47). Insikten landar mjukt; jag 

varken kan eller behöver ha koll på allt. Istället kan jag välja att vara den där handlande 

människan som fortfarande lär mig. På så sätt kan egna såväl som andras misslyckanden leda 

till framsteg. Kanske även med en smula ödmjukhet. Att tillsammans med Kajsa och Sofie 

nyfiket granska händelsen ur flera perspektiv och utan att värdera skulle kunna tjäna som en 

nystart i den pedagogiska utvecklingen. Vi fick syn på något tillsammans – och vi lärde oss.              
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Hämtningen som spårade ur 

I det sista exemplet spelas en mardrömslik hämtningsscen upp där den ibland otydliga 

ansvarsfördelningen mellan hem och förskola blottläggs. Exemplet har också att göra med 

fostransideologi, föräldrasamarbete och kommunikation.  

 

Bea och jag fortsätter samtala på Regnbågen när barnen vilar. ”Hur ser du på fostrans-

uppdraget”? undrar jag. ”Jätteviktigt, framförallt har rutinerna blivit viktigare med åren, 

grupperna är ju större”. ”Har vi ingen struktur så orkar inte barnen, de som inte har något 

tidsperspektiv blir oroliga om det blir för rörigt”. ”Vid hämtningen säger jag ibland till 

föräldrarna ”Idag är X trött så gör det lite kortare istället för att vänta och vänta…” Bea suckar 

och tar en liten paus innan hon fortsätter: ”Ibland kryper det faktiskt i mig när föräldrar tillåter 

för mycket”. ”De är ofta snälla, men kan inte säga nej… ibland undrar jag om de ens vill det”. 

”Barnen kan göra vad som helst och föräldern bara står där”. Hon beskriver en rörig hämtning. 

”Men, vad gör du då”?  undrar jag. ”Ibland går jag in och styr och ibland frågar jag föräldern 

rakt ut: ”Hur orkar du”?   

 

Att det blir rörigt vid hämtningstid är inte förvånande. Trötta familjemedlemmar återses efter 

en dag på skilda håll där barnen ska säga hej då till kompisar och kanske bli avbrutna i leken 

samtidigt som de vill få med sig både gosedjur och pyssel hem. Föräldrar är många gånger 

vardagshjältar när de tålmodigt ser och förstår barnens behov av att få avsluta sina 

förehavanden utan stress. En harmonisk hämtning är på så vis något som alla inblandade 

strävar efter, men det finns gränser. Ett barn som redan är i affekt blir sällan lugnare av att 

man drar ut på det. Inte heller hjälper det Greta att beslutet om hemgång läggs på hennes axlar 

då föräldrarna inte förmår att ta sitt vuxenansvar. Men hämtningar är mer komplexa än så. Det 

handlar även om förskolans intrikata organisation där hänsyn måste tas till bemanning, 

försäkringsfrågor och logistik. Tillgången till en förskoleplats bygger således på att vistelse-

tiderna respekteras, vilket föräldrar upplyses om under introduktionsperioden. Ändå kan det 

gå fel. Enligt läroplanen ska förskolan samarbeta nära och förtroendefullt med hemmen för att 

barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt (Skolverket 2018b, s 17). Ett uttalande som 

kan ses som en självklarhet, men som i detta fall blir komplicerat då åsikterna om vad som är 

lämpligt skiljer sig åt och föräldrarna förnekar problemet. Strategin ”att strunta i det” och 

istället se det som förälderns ansvar skulle på ett sätt vara enklast. Men när maktkampen 

utspelas på förskolans territorium och blir till ett störningsmoment för andra hamnar 

ansvarsfördelningen mellan förskola och hem i en intressant skärningspunkt. Ett familje-

problem i förskolans lokaler blir på så vis även mitt ansvar som yrkesutövare.  
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Arendts tankar om det sociala har beskrivits ovan. Det kan förstås som den blandform av 

privat och offentligt som uppstod vid uppbyggnaden av det moderna industrisamhället 

(Arendt 2013, s 68). I Sverige har det en stark koppling till Myrdals visioner om storbarn-

kammaren, vilken började växa fram på 1930-talet när behovet av barnomsorg blev akut och 

kvinnokraften behövdes i industrin (Myrdal 1935). Samtidigt hade Myrdal en låg tilltro till 

föräldrarnas förmåga att fostra sina barn. Barnen skulle därför vistas i storbarnkammaren och 

formas av pedagogiska experter som även fick i uppdrag att utbilda vårdnadshavarna i syfte 

att ”höja föräldrakulturen” (ibid, s 133).  Idag har Myrdals idéer anammats fullt ut. De flesta 

barn går i heltidsförskola från ett års ålder medan föräldrarna arbetar. Förskolan har på så vis 

blivit en del av det gigantiska trygghetssystem som kallas välfärden och vars serviceutbud vi 

idag tar för givet. Arendt var redan på 50-talet kritisk mot upplägget när hon menade att 

sammanblandningen mellan det privata och det offentliga tar ifrån människan hennes eget 

ansvar och underminerar familjens roll då politiska och ekonomiska intressen istället hamnar i 

fokus. Familjen löpte därför enligt henne en risk att absorberas av samhället (Arendt 2013, s 

71). Farhågor som till viss del besannats då dagens förskola är både politiskt och ekonomiskt 

styrd och kringgärdas av en ständigt växande byråkrati, vilket blivit kännbart för oss yrkes-

utövare. I relation till barnuppfostran är det otvivelaktigt så att fler personer än föräldrarna är 

ansvariga eftersom de flesta barn tillbringar större delen av sin vakna tid på förskolan från ett 

års ålder. Sålunda får de även ta del av den både individuella och kollektiva fostran som här 

äger rum. Ett faktum som kvarstår även om ordet fostran nu raderas ur läroplanen.  

 

Nu beger jag mig ut i minfältet mellan Myrdals förverkligade storbarnkammare och Arendts 

kritiska hållning avseende ansvarsfrågan för att återigen undersöka tillståndet på avdelningen 

Cymbalen. God kommunikation kan ses som en grundbult i förtroendet mellan hem och 

förskola. Även om hämtningarna ibland är svåra är stämningen otvungen mellan Gretas 

föräldrar och oss pedagoger. De uttrycker också sin tacksamhet över den verksamhet som 

erbjuds. Ändå har vi olika åsikter om hämtningen, vilket kan bero på en för oss okänd 

fostransideologi, konflikträdsla eller osäkerhet. Oavsett motiv inser jag nu att jag varit otydlig 

med förskolans syn på saken och de logistiska problem som uppstår när vårdnadshavare 

dröjer sig kvar i lokalerna långt efter hämtningstid. Istället har jag fegt gått bakom ryggen på 

föräldrarna och upprättat en överenskommelse med Greta. När jag funderar vidare på saken 

inser jag plötsligt att jag därigenom agerat som en stroppig småbarnsfostrarinna i Myrdals 

storbarnkammare (Myrdal 1935, s 133-136).  
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Min tilltro till Gretas föräldrar är faktiskt så låg att jag i princip omyndigförklarat dem genom 

att styra upp situationen tillsammans med deras barn - och det utan medgivande. Ett riktigt 

ohederligt agerande hinner jag tänka innan insikten slår till; det är ju faktiskt Greta som 

drabbas. Och det är mitt fel. Genom min feghet har jag gått som katten kring het gröt och 

tillåtit att dubbla budskap fått växa till i Greta utan att tala klarspråk med föräldrarna. På så 

sätt har jag sviktat i mitt ansvar som både yrkesutövare och vuxen människa. Att situationen 

sedan eskalerar bortom all sans och måtta är därför på flera vis även mitt ansvar. Plötsligt slår 

det mig att incidenten på Cymbalen kanske aldrig ens inträffat om jag, som Bea i exemplet 

ovan föreslog, varit rak och talat klarspråk med föräldrarna. Att ha ett nära samarbete med 

hemmen behöver inte per automatik innebära att man alltid är överens. Arendts tankar om det 

otydliga ansvaret kommer åter för mig (Arendt 2013, s 68). För visst ligger det en sanning 

här. Näst efter vårdnadshavarna är det oftast vi pedagoger som känner barnen bäst. På så sätt 

blir ansvarsfrågan i praktiken både otydlig och överlappande där jag som pedagog även har 

den obehagliga möjligheten att välja. För vill jag vara den yrkesutövare som strikt tillämpar 

styrdokumenten utan personlig inblandning eller vill jag följa mitt samvete och på riktigt 

finnas där för Greta och alla andra barn som söker både min yrkeskunskap och mitt personliga 

gensvar i en förskola där ansvaret för barnen vilar på mångas axlar? Spänningsfältet mellan 

Myrdals nu realiserade daghemsvision och Arendts ”ansvarsröra” kvarstår således (Arendt 

2013, s 68, Myrdal 1935, s 15f). Den kan jag inte göra något åt, men genom att själv vara 

medveten om komplexiteten i frågan kunde tumultet vid stängningen sannolikt mildrats. Om 

jag istället rakryggat lyft problematiken med Gretas föräldrar och stått för förskolans syn på 

saken hade ett samarbete kunnat byggas upp kring hämtningen. Och om incidenten ändå blivit 

ett faktum hade jag kunnat omfamna dess snårighet genom att erbjuda Gretas mamma min 

hjälp utifrån rollen som yrkesutövare och medmänniska för Gretas bästa.         

                          

Slutord  

I denna vetenskapliga essä har begreppet fostran undersökts i förhållande till förskole-

pedagogers ansvar och praktiska yrkeskunnande. Ämnet har gestaltats genom sex egen-

upplevda berättelser där ambitionen varit att skildra begreppets mångsidighet liksom vardags-

arbetet så levande och ärligt som möjligt då jag ville att texten skulle kännas relevant för 

yrkesverksamma pedagoger.  
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Berättelserna kombinerades sedan med en mindre fältstudie där deltagande observation och 

intervjuer användes som metod. Här blev studiens fenomenologiska perspektiv med teoretiska 

verktyg som horisonten, kroppen, livsvärlden, rummet och rörelsen användbara i ett försök att 

fånga det myller av aktiviteter, rutiner och samspel som livet i en förskolegrupp utgör. Några 

dagars fältarbete ger heller ingen helhetsbild av de besökta verksamheterna, vilket ur ett etiskt 

perspektiv är viktigt att poängtera. Snarare utgör de ett komplement till den personliga och 

teoretiska reflektionen där de vävts in som exempel.  

 

I reflektionen tjänade Aristoteles kunskapsformer som bas vad gäller analys av den praktiska 

kunskapen. Den kombinerades med Molanders breda utblick av egna och andras idéer om den 

levande kunskapen som kom väl till pass i mina försök att fånga den kunskap som blir synlig 

genom erfarenhet och i praktisk handling.                       

 

Pedagogernas dubbla ansvarsroll har diskuterats ingående. Här användes främst Arendts 

tankar om det sociala i analysen. Det professionella ansvar som regleras i styrdokumenten 

vägdes mot ett mer allmängiltigt mellanmänskligt ansvar vilket vi som arbetar med människor 

har att förhålla oss till. Ett ansvar som ofta blir förgivettaget och osynligt. Det framkom även 

att ansvarsfördelningen mellan hem och förskola inte alltid är självklar i den heldagsomsorg 

där förskolebarn tillbringar sin vardag. Pedagogerna pendlar därför mellan de olika ansvars-

rollerna där barnen även söker deras personliga gensvar. Barns brist på livserfarenhet gör att 

de inte alltid kan förutse konsekvenser, ett faktum som innebär att pedagogerna ibland också 

behöver träda in och ta sitt vuxenansvar. Spänningsfält kan följaktligen uppstå mellan olika 

förpliktelser och värden. Omdöme, praktiskt yrkeskunnande och erfarenhet ställs därför 

ibland på prov när ansvarsskyldighet, sociala konventioner och säkerhetsaspekter ska vägas 

mot barnens behov av inflytande och självständighet, läroplansmål, liksom diskurser som 

makt och normkritik. Wolrath Söderbergs tankar om toposläran kopplat till fronesis kom här 

väl till pass. Idén om att använda språkliga verktyg för att bygga upp en fronesisk verktygs-

låda där tänkandet får övas och ta form i samtal och utbyte med andra är därför värd att pröva 

i en vardag där tempot ofta är högt och komplexa händelser kräver ett snabbt och rådigt 

handlande.  
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Myrdals vision om en storbarnkammare där pedagogerna i egenskap av experter inte bara 

skulle fostra barnen utan även deras föräldrar borde idag vara ett minne blott. Tyvärr visade 

sig detta förhållningssätt leva kvar när jag i skrivandet av en slump råkade dra upp mitt eget 

missriktade ansvarstagande till ytan. Ett historiskt och psykologiskt ”fynd” som pekar på 

vikten av att vi pedagoger följer Hammaréns uppmaning och skriver och reflekterar över vår 

yrkeserfarenhet. Men det måste även poängteras att denna insikt kan tillskrivas den veten-

skapliga essän som metod. Denna roliga, skapande och utmanande process där egna och 

andras erfarenheter vävs ihop och kopplas till metod och teori i en personlig och teoretisk 

reflektion. En process som skänkt mig nya insikter och kunskaper som breddar och berikar 

mitt yrkesmässiga perspektiv.   

 

Frågeställningarna vävdes in och diskuterades i reflektionen. Här framkom att pedagogerna 

arbetar med fostransuppdraget kopplat till läroplanen i högre utsträckning än de själva 

uppmärksammar. Det blev särskilt tydligt i intervjuerna när tid fanns för reflektion. Under 

observationerna framkom att fostran också är invävt som en del av de dagliga aktiviteterna 

och rutinerna liksom i samspelet med barnen. På så sätt tas arbetet för givet. Pedagogerna vill 

gynna barnens utveckling på bästa sätt. Ett faktum som kräver avvägningar mellan det 

professionella och det mellanmänskliga ansvaret. Ibland uppstod även motsättningar mellan 

deras ord och handlingar, vilket kan bero på resursbrist eller andra organisatoriska faktorer.  

När barnen upplevde att värden som frihet och självständighet var hotade blev fostran även 

synligt bland dem, vilket pekar på vikten av att vi pedagoger vågar öppna upp för en genuin 

kommunikation. Att barn och vuxna tillsammans överlägger om viktiga frågor är i linje med 

förskolans demokratiuppdrag, men också ett sätt att mötas människor emellan. 

 

Studien som helhet pekar på att fostransuppdraget är invävt som ett grundvillkor i förskolans 

verksamhet där pedagogerna ofta tar sin arbetsinsats och sitt praktiska yrkeskunnande för 

givet. Även om det inte går att dra några generella slutsatser av resultatet kan man anta att här 

finns en viss allmängiltighet som har att göra med det pedagogiska och sociala kulturarvet. 

När ordet fostran nu stryks ur läroplanen finns därför en risk att det praktiska kunnande som 

varit en del av förskolans begreppsapparat i över hundra år på sikt går förlorat. Arbetet med 

fostran behöver därför diskuteras och ställas i relation till förskolans styrdokument och de 

förutsättningar för barnomsorg som råder i vår tid liksom pedagogernas dubbla ansvarsroll.  

Fostran har även att göra med icke-kognitiva förmågor som empati, motivation, samarbets-

förmåga och uthållighet, vilket beskrivits av Skolverket.  
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Egenskaper som gör människan hel och därför inte får tappas bort när ordet utbildning nu 

intar huvudrollen i läroplanen och fokus på det kognitiva lärandet kan bli än mer tydligt. 

Biesta, vars tankar återgetts ovan, uppmanar oss paradoxalt nog att fortsätta reflektera över i 

vilket syfte och i vilken riktning dagens barn ska fostras även om själva ordet nu försvinner ur 

styrdokumenten. En fråga som ter sig nog så angelägen i en värld där framtiden är osäker och 

en socialt hållbar utveckling kan ses som en nyckelfaktor. Det är följaktligen viktigt att vi som 

lägger grunden för det livslånga lärandet även fortsatt behåller markkontakten. För det är i 

vardagen när vi står där och undrar vad som är bäst för just de här barnen som den praktiska 

kunskapen tas i bruk. När vi i förhållande till individen och gruppen organiserar och över-

väger aktiviteter och materialval, lärandemål och syften, liksom möjligheter och risker som 

den levande praktiska kunskapen tillämpas i kroppen, kulturen och handlingen. Men den tas 

även i anspråk när vi för en stund distanserar oss från barngruppen för reflektion. Situationer 

där vi med gott samvete kan låta vår praktiska kunskap ta större plats och gå i närkamp med 

styrdokumentens komplexa och ibland motstridiga formuleringar i syfte att förstå och kunna 

tillämpa dem så klokt som möjligt i en utbildning där orden tillåts landa på jorden - för 

barnens bästa.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort och hjärtligt tack till er alla som deltagit i studien! 
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Bilaga 1 

 

Frågor till pedagogerna 

   

1. Hur ser du på ditt fostransuppdrag? 

2. Hur tänker du kring ditt ansvar för barnen utöver det rent formella som regleras i 

styrdokumenten? 

3. Hur tar sig delaktighet och inflytande uttryck i er verksamhet?  

4. Kan du förklara varför du gör som du gör? (fråga efter observation) 

5. Vad anser du är det viktigaste för barn att lära sig under tiden i förskolan?   

6. Skulle du fostra dina egna barn enligt de principer du tillämpar på jobbet?  
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Bilaga 2 

 

X-stad den 11 januari 2019 

 

Information om fältstudie angående fostran i förskolan 

Jag arbetar som förskollärare här i X-stad, men är även student på magisterprogrammet i 

praktisk kunskap med inriktning mot förskoleutveckling vid Södertörns högskola. Denna 

termin skriver jag mitt examensarbete, vilket handlar om fostran i förskolan kopplat till 

förskolepedagogers yrkeskunnande. 

I syfte att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er förskola den X januari 

2019. Fältarbetet kommer att utföras genom observationer av de pedagogiska aktiviteterna 

och rutinerna under dagen där jag använder mig av anteckningar, ljudupptagning och 

eventuellt videokamera som stöd för minnet. Eftersom studien är inriktad mot pedagogernas 

yrkeskunnande kommer mitt huvudsakliga fokus att ligga på deras handlande, men på så vis 

berör det ju även barnen.   

Genomförandet av fältarbetet är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med person-

uppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat samman-

hang utan bara i det egna analysarbetet. Det kommer även att raderas så fort arbetet är 

avslutat.  

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All 

medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även 

barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då också möjlighet att besluta 

om sitt eget deltagande. 

Kontakta mig gärna för ytterligare information!  

 

Med vänlig hälsning  

 

Ylva Embler 

Mejladress 

Mobilnummer 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

Barnets namn: ………………………………………………………………………………. 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 

 

  

 

 

Formuläret återlämnas till XX senast X januari 2019 om du/ni inte samtycker till att 

medverka i studien vänligen bortse från detta brev.  

 

 

 

 

 


