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Abstract 

Positioning among children and educators - A case study of interaction and power 

relations at an after school programme in Sweden 

 

The purpose of this study to analyze interaction between educators and children at an after- 

school programme, focusing on power relations. To create the empirical data for this Bachelor's 

thesis we have performed observations at one after- school programme. The theoretical 

framework we used for the analysis is a combination of positioning theory and intersectional 

theory. 

 

Among our results we find that different educators position themselves and the children in 

different ways. We present and discuss four main pedagogical positions for educators that we 

identified in our field work. These are: an authoritarian educator position, a communicative 

educator position, an intimacy creating educator position and a fostering educator position.  

The study showed that the educators recurringly challenge superior, equal and subordinate 

positions among the children. We choose to call this phenomena pedagogic repositioning. It is 

understandable as an intent to remediate unequal relationships between children. In the study 

patterns emerge of how categories such as gender, age and ethnicity has importance for a 

person's available positions and repertoire of actions. Another result is that cultural stories 

called storylines often limits the actions and interpretations of the studies’ participants. 

 

Keywords: position, positioning, intersectionality, interaction, pedagogics, power, relations, 

norm 
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att belysa och analysera interaktion mellan pedagoger och 

barn på en fritidshemsavdelning med fokus på maktförhållanden. Som empirisk grund för 

arbetet ligger de observationer vi har gjort på ett fritidshem. För att analysera våra 

observationer har vi använt oss av positioneringsteori och intersektionell teori.  

 

En av studiens slutsatser är att olika pedagoger positionerar sig själv och barnen på olika sätt. 

Vi lyfter fram exempel på fyra olika pedagogpositioner. Dessa kallar vi en auktoritär, en 

kommunikativ, en närhetsskapande och en fostrande pedagogposition. Studien visar vidare att 

pedagogerna återkommande utmanar överordnade, underordnade och likvärdiga 

positioneringar bland barnen. Vi kallar detta för pedagogiska repositioneringar, och vi tolkar 

det som ett sätt att försöka utjämna ojämlika förhållanden i barngruppen. Olika kategoriseringar 

som kön, ålder och etnicitet verkar spela roll för vilka positioner som finns tillgängliga både 

för barn och pedagoger. Ytterligare ett resultat av studien är att kulturella berättelser, så kallade 

storylines, ofta verkar utgöra ramar för vilka handlingar och tolkningar som är tillgängliga för 

de inblandade. Dessa kan verka begränsande och befästande av positioner.  

 

Nyckelord: position, positionering, intersektionalitet, fritidshem, interaktion, pedagoger, 

makt, normer   
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Del 1: Inledning, syfte och frågeställningar 

Inledning 

Som blivande fritidshemslärare ser vi fram emot ett yrke där barns relationer och interaktion 

är en stor del av arbetet. Enligt Skolverkets allmänna råd och kommentarer bygger 

fritidshemmets pedagogik på ett grupporienterat arbetssätt där relationerna mellan eleverna och 

mellan eleverna och personalen är viktiga redskap i arbetet (Skolverket 2014, s.14).  Genom 

våra erfarenheter från fritidshemmet från praktik och arbetsliv tycker vi oss ha sett att makt är 

en ständigt närvarande del av detta relationsinriktade arbete. Pedagoger bestämmer över och 

vägleder barn i princip hela tiden, kanske utan att ens tänka på det. Även barn utövar makt över 

varandra, till exempel väljer de sitt sällskap och bestämmer aktiviteter. Vissa barn verkar få 

mycket inflytande och popularitet, medan andra får nästan inget av det.  En annan tanke som 

väckts hos oss när vi varit på fritids är att pedagogers olika maktutövande över barn verkar vara 

väldigt färgat av normer, alltså uppfattningar om hur olika människor är och ska vara. Även 

barnens ageranden framstår ofta som uttryck för olika normer. Vi tycker oss se hur dessa 

begränsar människors handlingsutrymme och inflytande. Med andra ord menar vi att normer 

har betydelse för barnens och pedagogernas makt.  

 

Genom föreliggande studie vill vi belysa hur interaktion mellan barn och pedagoger kan se ut, 

och analysera det med fokus på makt. Som vi tidigare nämnt ingår det i fritidspedagogens 

vardag att arbeta med människor och relationer och att makt är inbyggt i den delen av 

yrkesutövandet. Dessa premisser är den främsta anledningen till att vi valt att studera och skriva 

denna uppsats.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de pedagoger och barn som släppt in oss i sin verksamhet! Ni 

välkomnade oss på ett väldigt generöst sätt, och gjorde det möjligt för oss att överhuvudtaget 

genomföra denna studie.  

 

Syfte och frågeställningar 

Vårt problemområde är makt, positionering och normer bland barn och personal på 

fritidshemmet. Vi använder oss av positioneringsteori och intersektionell teori för vår analys. 
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En utgångspunkt inom positioneringsteori är att rangordnande av människor hela tiden sker i 

vår dagliga samvaro. I ett samspel mellan handlingar och kontext positionerar vi oss själva och 

varandra överordnat, underordnat och likvärdigt. Vi utgår från olika positioner, som är mer 

eller mindre flytande och som innebär olika villkor. Positioner har alltså betydelse för personers 

olika handlingsutrymme och inflytande. Olika handlingsutrymme och inflytande ser vi som två 

konkreta maktuttryck. Intersektionalitet fördjupar förståelsen av identitetskategoriers betydelse 

för handlingsutrymme och inflytande. Exempel på sådana kategorier är kön och etnicitet. Enligt 

Skolverket är smala och begränsande normer på skolan en orsak till trakasserier. Därför 

uppmanar de till normkritiska perspektiv för arbetet mot mobbning ska vara effektivt 

(Skolverket 2011, s.202). Vi menar att det inom intersektionell teori ingår normkritiska 

perspektiv, och det är en anledning till att vi använder oss av den.  

 

Studiens huvudsakliga syfte är att analysera interaktionen mellan pedagoger och barn på en 

fritidshemsavdelning med fokus på maktförhållanden. De frågor vi utgår från är: 

 

● Hur förhåller sig pedagogerna till barnen utifrån ett maktperspektiv? 

● Hur förhåller sig barnen till pedagogerna utifrån ett maktperspektiv? 

● Hur samspelar etnicitet och kön med makt i den studerade interaktionen? 

 

Del 2: Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

Tidigare forskning 

För att kontextualisera vårt arbete och ytterligare fördjupa analysen har vi använt oss av tidigare 

forskning som berör interaktion, makt och normer i pedagogiska verksamheter. Forskning om 

kön, hudfärg, nationalitet och sexualitet hjälper oss dessutom att konkretisera våra 

intersektionella perspektiv för uppsatsen. 

 

Normer och makt 

Utifrån bland annat Butler och Foucault beskriver Jenny Bengtsson normer som ett uttryck för 

makt. Normer värderar vad som är normalt och på samma gång vad som är konstigt. Makt 
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förklaras som föränderligt och till stor del beroende av relationer och återkommande 

handlingar. De återkommande handlingarna formar en underförstådd ordning om vem som kan 

göra vad, alltså en norm. Makt ses som både negativt avgränsande och positivt möjliggörande 

(Bengtsson 2013, s.12, 29, 147). I utsträckningen kan vi då förstå en persons handlingsutrymme 

och inflytande som maktuttryck. Handlingsutrymme är vilka handlingar som anses rimliga för 

en person och inflytande är någons grad av möjlighet att påverka eller bestämma. 

 

Maskulinitet och femininitet i skolan 

Christian Eidevald menar att flickor och pojkar i hans studie omedvetet bemöts av 

förskollärarna utifrån premissen att de är olika. Med olika menar han bland annat att flickor 

förväntas förstå och uppfylla regler bättre än pojkar, lyssna på tillsägelser och känna med och 

lyssna på andra människor. Pojkar däremot förväntas vara ständigt handlande (Eidevald 2009 

s.182). Förväntningarna på att pojkar och flickor som grupper är olika skapar två 

motsatsbegrepp i manlighet (maskulinitet) och kvinnlighet (femininet). Båda dessa associeras 

med dåliga egenskaper, femininet med utseendefixering och hjälplöshet, maskulinitet med 

aggressivitet och känslolöshet exempelvis (Eidevald 2009 s.183). När barnen i studien avvek 

från förväntningar bundna till kön försökte förskollärarna ofta korrigera eller gömma det. 

Korrigering skedde exempelvis genom att mana på en pojke som var tystlåten att tala. Samtidigt 

beskrevs en tystlåten flicka i positiva ordalag för samma egenskap. Gömning skedde 

exempelvis genom att beskriva lågmälda pojkar som aktiva, i enlighet med förväntad 

maskulinitet (Eidevald 2009 s.168). Eidevald lyfter i sin avhandling hur det finns en tendens 

att pedagoger förväntar sig att pojkar är mer aggressiva och att flickor är mer fokuserade på 

relationer. Genom Conell beskriver han en maskulinitet som uppfattas som åtråvärd bland män 

i en viss kultur. Att frångå denna position kan innebära att du uppfattas som “svag”, “mesig” 

och “feminin”. Maskulinitet förknippas med auktoritet och styrka, särskilt i meningen att kunna 

försvara sig själv, sin familj och sitt land (Eidevald 2009, s.99-100).  

 

I Ylva Odenbrings forskning framkommer att flickor i den studerade förskolan användes som 

stötdämpare. De placerades i närheten av en ordningsstörande pojke med uppgiften att lugna 

ner honom. Att flickor medvetet gavs dessa roller baserades på tanken att flickor som grupp är 

kapablare och mer ansvarstagande än pojkar. Odenbring belyser att flickor förväntas ta ansvar 

för att ordningen upprätthålls och se till att de stökiga pojkarna sköter sig. Denna typ av 
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agerande ses som sammankopplat med föreställningar om flickors förväntade självständighet 

och mognad, vilket är drag som också vanligtvis uppmuntras. Detta agerande ses som ett bidrag 

till att upprätthålla särskiljningen mellan pojkar och flickor på denna förskola och skedde trots 

pedagogernas intention att motverka traditionella könsroller i sitt arbete (Odenbring 2010, 

s.166-167). 

 

René León Rosales definierar två områden där pojkar hade större tillgång än flickor och som 

var maskulint kodade, det vill säga att de uppfattades som manliga aktiviteter. Dessa områden 

var fotboll och det multietniska ungdomsspråket, vardagligt kallat förortsslang. Att de 

uppfattades som manliga gjorde att aktiviteterna även agerade skillnadsskapande mellan flickor 

och pojkar. Exempelvis kunde en pojke tydliggöra sig som pojke genom att spela fotboll. Det 

multietniska ungdomsspråket var ett sätt att ta plats i en manligt kodad lokal umgängeskrets 

och på samma gång ett sätt att presentera sig själv som cool. Att vara cool framstod som viktigt 

inom de maskuliniteter som fanns tillgängliga för pojkar i skolan (Rosales 2010 s.300). 

Pojkarna i Rosales forskning hade flera valmöjligheter av roller inom skolan. Förutom rollen 

som flitig student kunde de vara den coola killen eller den duktige fotbollsspelaren. Genom att 

bekräfta varandra som grupp kunde de ändå säkerställa god social status, vilket gjorde att de 

hade mindre press på sig att förhålla sig seriöst till skolan än flickor. Hursomhelst vore det inte 

omöjligt att inta dessa roller och samtidigt andra. En pojke kan både vara bra på fotboll och 

studera flitigt (Rosales 2010 s.301).  

 

Heterosexualitet i skolan 

Sexualitet är en del av att göra maskulinitet och femininet på det sättet att de förutsätter 

heterosexualitet. Att vara heterosexuell är en norm i skolan och avvikande eller misstänkt 

avvikande från denna heteronorm innebär också ett avvikande från maskulinitet som man eller 

femininet som kvinna (Bengtsson 2013, s.149). Bengtsson ser i sin studie ett paradoxalt 

förhållande i och med att barn både förutsätts vara heterosexuella samtidigt som de i egenskap 

av barn förutsätts vara asexuella. Det ger olika sätt för barn att förhålla sig till sexualitet, till 

exempel att distansera sig till den som något äckligt i enlighet med normen om asexuella barn. 

Paradoxen heterosexuella/asexuella barn innebär en risk för att vuxna ska missförstå barns 

sexuella handlingar som banala - de uppfattas som lek eller prövande och inte på riktigt 

(Bengtsson 2013, s.150-151). 
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Svenskhet och vithet 

Ingmarie Danielsson Malmros forskning pekar ut sociala berättelser om svenskhet och vad en 

svensk person förväntas vara. Bland dessa berättelser finns berättelsen om den andre, icke-

svensken. Icke-svensken, eller främlingen, hjälper till att definiera svensken i god dager genom 

att vara dess motsats eller framställas som någon i behov av svenskens barmhärtighet och hjälp 

(Danielsson Malmros 2012 s.236-237). Svenskhet, och avvikande från svenskhet, definieras 

även genom berättelsen om den jämställde svensken. I denna berättelse framställs Sverige som 

framstående inom jämställdhetsområdet i motsats till andra länder (Danielsson Malmros 2012 

s.251). 

 

Jeff Werner menar att för att i Sverige kategoriseras som svensk räcker det inte med att vara 

född i Sverige. Det krävs dessutom att kunna klassas som vit. Vithet har många 

utseendemässiga faktorer knutet till sig, inte enbart hudfärg. Exempelvis innefattar vithet rakt 

hår, blont hår, ljus ögonfärg, med mera. Det handlar alltså om stereotypa uppfattningar om hur 

en svensk ser ut som ingår i begreppet vit, inte om hur människor i Sverige faktiskt ser ut.  

Ingen är såklart heller faktiskt vit. På samma sätt är ingen människa heller svart, gul, röd och 

så vidare. Hursomhelst existerar dessa stereotypa kategoriseringar och de innefattar en 

mångtydig blandning yttre egenskaper likaväl som vit eller svensk gör det. Både grupperna vita 

människor och icke-vita människor, som avviker från vithetsnormen, består av individer som 

skiljer sig åt på en oräknelig massa vis (Werner 2014 s.32-46). 

 

Rosales skriver i sin forskning att det är vanligt att gruppen pojkar med utländsk bakgrund 

beskrivs som ett problem för den svenska skolan, exempelvis i dagstidningar (Rosales 2010 

s.16). I studien framkommer att det finns avskiljande processer i Sverige som kategoriserar 

människor som antingen svenskar eller invandrare. Kategorierna är dessutom hierarkiskt 

ordnade med svenskar i överläge. Pojkarna i studien visar tydlig medvetenhet om detta 

förhållande (Rosales 2010 s.307). 
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Barn och pedagogers relationer på fritidshemmet 

Marianne Dahl lyfter i sin forskning fram att fritidspedagoger använder sig av olika 

arbetsformer och att dessa bidrar till villkoren för barnens relationer. Tre olika arbetsformer 

som hon analyserar är: 1) att som fritidspedagog konstruera miljöer och aktiviteter för barnen 

som underlättar det sociala samspelet, 2) att vara nära barnen, och 3) att övervaka, korrigera 

och träna barn i relationer. Det framkommer att det bland pedagogerna finns en stark 

underliggande idé om att en bör arbeta för ”goda” relationer, samt att barnen bör tränas och 

korrigeras i sina relationsprocesser för att växa som individer (Dahl 2014, s. 77-79). I vårt 

arbete har vi sett likheter med Dahls forskning, främst i fokuset på fritidspedagogik och 

pedagogers inverkan på barns relationer.  

 

Teoretiska perspektiv 

I syfte att analysera vårt material använder vi oss av positioneringsteori samt intersektionell 

teori. Positioneringsteori innehåller konkreta begrepp som hjälper oss att sortera in mänskligt 

samspel och kontextuella företeelser utifrån deras betydelse för makt. Intersektionell teori 

använder vi främst för att belysa makt utifrån samverkande kategorier såsom etnicitet och kön. 

Tillsammans ger dessa två perspektiv en mer komplex bild av makt i vardagen utifrån 

handlingar och kontext. 

 

Positioneringsteori 

Positioneringsteori uppkom inom psykologiforskning och utgår från socialkonstruktivism.  

Socialkonstruktivism kan förenklat beskrivas som ett avståndstagande från att sociala 

företeelser endast tillskrivs biologiska förklaringar (Harré & van Langenhove 1999 s.2). 

Positioneringsteori går att användas till att studera processer inom vardaglig mänsklig 

interaktion där det bestäms vad som är tillåtet eller otillåtet. Utgångspunkten är att människor 

utgår från olika positioner som begränsar våra handlingar i all interaktion (Jensen 2015). 

 

Som sagt begränsar positioner samspelet mellan människor och grupper. Förutom det har 

positioner inflytande på individers uppfattning om sitt handlingsutrymme. En position består 

delvis av en samling karaktärsbeskrivande attribut, exempelvis kunnig, snabb och pålitlig. En 

position består också av uppfattningar om vilka rättigheter, plikter och skyldigheter som en 
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person eller grupp har. En överordnad position innefattar stora eller många rättigheter, till 

exempel rätten att uttala sig eller att beordra andra. Plikten att lyda order däremot är typisk för 

en underordnad position. Allmänt kan sägas att positioner alltid förhåller sig till varandra, 

någon är överordnad i förhållande till någon i underordnad position (Harré & van Langenhove 

1999 s.1-2). 

 

Samma ord eller handling kan få olika betydelse beroende på den agerandes position. Genom 

att observera hur någons agerande förstås går det då att uttolka hens position.  Ett exempel är 

att ett smärtfyllt utrop kan förstås som en hjälpförfrågan hos någon som är positionerad i 

beroendeställning. Om det kommer från någon som är positionerad i ansvarsställning kan ett 

liknande utrop däremot uppfattas som en missnöjesmarkering eller tillrättavisning. Alltså går 

det att säga att ett agerandes sociala innebörd och aktörens position ömsesidigt bestämmer 

varandra (Harré & van Langenhove 1999 s.17).  

 

För tydlighetens skull skiljer vi på att inneha en position och att utföra positioneringar i vår 

uppsats. Att inneha en position ser vi som en mindre flexibel social utgångspunkt medan en 

positionering är en handling och därför mer flexibel. En position kan förändras genom olika 

positioneringar eller genom att situationen förändras, till exempel genom att en person 

tillkommer. Det går att delvis byta position genom att byta kontext. Om ett barn med sin 

förälder möter en pedagog på affären är inte deras positioner desamma som i skolan. Deras 

relationer från skolan finns i bakgrunden men varken barn, förälder eller pedagog har samma 

skyldigheter gentemot varandra. Till exempel är pedagogen inte längre i ansvarsställning mot 

barnet.  

 

Människor positioneras i alla situationer, även om de inte säger eller gör något. Det sker i all 

interaktion, till exempel i ett vanligt samtal. Positioneringar är alltså en del av vardaglig 

kommunikation (Jensen 2011 s. 120). I samtal benämner och beskriver vi varandra direkt och 

indirekt med personliga egenskaper, exempelvis rörande intelligens, moral och karaktär. Detta 

är en slags positioneringar. Om någon beskrivs som dum innebär det att hen inte får rätten att 

kommentera någon annans intelligens. Positioneras någon som opålitlig exkluderas denna 

person också från att utföra sysslor som uppfattas kräva pålitlighet, som till exempel att hålla 

koll på maten i ugnen. Att positionera någon på så sätt är ett sätt att positionera sig själv 

överordnat (Harré & Moghaddam 2003 s.6).  
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Jensen har utformat tre grundläggande kategorier av positionering med tydligt fokus på status. 

Dessa är: en underordnad positionering, en likvärdig positionering och en överordnad 

positionering. I en underordnad positionering sätter en sig i underläge gentemot sin motpart. 

En överräcker rätten att bestämma och diskutera till andra, och förhåller sig själv avvaktande. 

En underordnad positionering kan exempelvis uttryckas genom att en elev säger till en annan 

“Det här talet klarar jag inte av, kan du göra det åt mig?” En underordnad positionering kan 

också vara en handling, exempelvis då ett barn inte sparkar till bollen under en lek för att de 

andra är bättre på fotboll. I en likvärdig positionering är en varken underlägsen eller dominant. 

Istället är det ett försök till en interaktion där båda parter känner sig lika mycket värda. Alla 

parter i en likvärdigpositionering förutsätts ha samma rättigheter och plikter. I en överordnad 

positionering framställer sig en part som någon som har rätt att bestämma över andra eller med 

mer rätt att tala och agera. Det kan vara när en pedagog uppmanar barn till något på ett 

oifrågasättbart vis (Jensen 2011, s.120- 121, samt Jensen 2015). 

 

De flesta positioneringar är oreflekterade och oavsiktliga, men de kan också vara avsiktliga.  

Ett exempel på en avsiktlig positionering kan vara en handling som kan förstås som ett rent 

maktutövande, som till exempel om någon befaller en annan att göra en onödig syssla, bara för 

att visa sitt överläge (Harré & van Langenhove 1999 s.22).  

 

Genom en persons sätt att uttrycka sig och klä sig skapas en bild av personen. Det kan ske mer 

eller mindre medvetet, genom exempelvis ord, handling, kroppsspråk och utseende. En sådan 

bild kallas representation och är en positionering av sig själv. På samma gång visar en 

representation hur personen förhåller sig till andra människor och företeelser, vilket också gör 

den till en positionering av andra. En befallning eller uppmaning förmedlar representationen 

av en person med rätten att bestämma över den som befallningen gäller (Wentzel 2011 s.21). 

Detta påvisar att positioneringar alltid går att förstå som dubbla, de är samtidigt riktade mot en 

själv och riktade mot andra.  

 

En positionering kan vara svår att påverka för den som blir positionerad, men det går att utmana 

en positionering genom att motsätta sig den. Det kallas då repositionering. Att vägra någon en 

rättighet som hen gör anspråk på är ett exempel på en repositionering. Att ifrågasätta rättigheten 

hos någon att positionera sig på ett visst sätt är ett annat (Harré & Moghaddam 2003 s.7).  
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Ett grundläggande begrepp inom positioneringsteori som behandlar återkommande mönster 

inom mänsklig interaktion är storyline. Detta förstår vi som premisserna för en speciell 

situation som bygger på deltagarnas tidigare erfarenheter av en liknande situation. En storyline 

sätter upp en mental ram av tillgängliga beteenden och positioneringar. Exempelvis kan en 

pedagog och barn interagera inom storylinen “lektion” där den vuxne pedagogen förväntas anta 

särskilda positioner och bete på ett visst sätt medan barnet relaterar till andra förväntningar 

(Harré & van Langenhove 1999 s.17). De olika positionerna inom storylinen innebär alltså 

olika skyldigheter och rättigheter gentemot varandra, exempelvis är pedagogen skyldig att hålla 

ordning och barnet är skyldigt att sitta still.  

 

Storyline kan också ses som en förenklad kulturell berättelse som några aktörer spelar upp 

utifrån ett förutbestämt manuskript. Utifrån detta manuskript återskapas berättelsen 

kontinuerligt av aktörerna. Framträdandet innebär också en möjlighet till att storylinen 

förändras (Wentzel 2011 s.27). Ett exempel är storylinen om den duktiga flickan, som sitter 

stilla och lyssnar under lektionerna, och som alltid gör det som förväntas av henne utan att 

klaga eller bråka.  

 

Positioneringar sker inom gemensamma system av tro (shared systems of belief). Systemet 

består av dominerande uppfattningar om moraliska rättigheter och skyldigheter i en specifik 

kontext. Mer konkret handlar det om vilka tankar, handlingar och uttalanden som bedöms som 

tillåtna. Inom detta ramverk har olika personer olika villkor och därmed olika repertoarer av 

ageranden tillgängliga (Harré 2015 s.266). Med andra ord är det gemensamma systemet av tro 

ett ramverk av underförstådda normer samt uttalade regler som begränsar en viss situation. 

 

Intersektionell teori 

Intersektionell teori synliggör komplexiteten i makt och beteendemönster bland människor 

utifrån samverkande kategorier som exempelvis kön och hudfärg. 

 

Intersektion kan förstås som en korsning. Korsningen syftar på mötet mellan olika kategorier 

hos människor och deras ömsesidiga samverkan. Inom intersektionell teori är en kategori en 

jämförande identitetsdefinition som innefattar skillnader i handlingsutrymme och makt, till 

exempel kvinna eller man. Dessa skillnader är socialt konstruerade. Förutom kön är sexualitet, 
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etnicitet, klass och kroppsfunktion exempel på kategorier (Lykke 2003 s.48).  Definitionen 

svart, heterosexuell, man är ett exempel på en intersektion. Det finns både valbara och 

tvingande kategorier.  Du kan exempelvis välja att kalla dig själv för feminist, men kön, klass 

och etnicitet väljer du inte själv (Mattson 2010, s.37-38).  

 

Kategorierna bygger på göranden, det vill säga att personer beter sig på vissa sätt utifrån vilka 

kategorier de sätts i utav omgivningen.  Inom intersektionell teori ses varje social interaktion 

som villkorad. Det betyder att alla handlingar sker utifrån olika situations- och personbundna 

utgångspunkter av handlingsutrymme och makt (Jensen 2015).  

 

Makt, identitet och handlingsutrymme kan inte förstås genom att kategorier endast summeras 

på varandra. De olika kategorierna är på ett sätt oskiljbara. De konstrueras och upprätthålls 

inom och emellan individer i en gemensam process. Vi gör vårt kön, vår hudfärg och vår 

klasstillhörighet samtidigt. Kategorierna samspelar för att bygga upp varandra och personers 

makt (Carbin & Tornhill 2004 s.11). 

 

En viktig poäng är att sambanden mellan kategorier och maktförhållanden inte är allmängiltiga. 

Utifrån kontext och intersektion kan till synes självklara maktförhållanden se annorlunda ut. 

Ett exempel som Jensen tar upp är att gruppen kvinnor överlag har lägre social ställning än 

män, men att arabiska kvinnor i Danmark ofta får högre status än arabiska män. Det beror på 

en allmän stereotyp uppfattning om arabiska män som dominanta och kvinnofientliga. Med 

andra ord kan ingen förstås utifrån endast en kategori och kontexten måste alltid vävas in i den 

intersektionella analysen (Jensen 2015). På fritidshemmet kan till exempel en vit kvinnlig 

pedagog i vissa situationer ha bättre ställning än en manlig pedagog som inte är vit.  
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Del 3: Genomförande 

Metod 

Introduktion av forskarna 

Malin Engström är 31 år. Jag uppfattas som en vit, svensk kvinna med medelklassbakgrund. 

Jag bor i ett mindre samhälle utanför Södertälje men är uppvuxen på landet i Värmland. Jag 

har sedan tonåren reflekterat mycket kring sociala normer och dess påverkan på mig och min 

omgivning.  

 

Anton Larsson är 26 år gammal, uppvuxen i en småstad i Ångermanland. Jag uppfattas som en 

vit, svensk man och har en medelklassbakgrund. 2010 gick jag en folkhögskolekurs som 

behandlade bland annat normer och global rättvisa. Efter det har jag rört mig i miljöer där 

rättvisefrågor kring migration, feminism och klimat varit ständigt närvarande. 

 

Tillvägagångssätt 

Vårt arbete är en fallstudie av etnografisk karaktär. En sådan försöker tolka och förstå enskilda 

och situationsbundna fall, i motsats till att försöka generalisera slutsatser om en företeelse som 

allmängiltig kunskap (Stukát 2011, s.63). Vi har gjort observationer på ett fritidshem för att 

skapa empiriskt material till uppsatsen. Observationer passar som metod då undersökningen 

syftar till att se vad människor gör och inte främst deras uppfattningar om detta. Som observatör 

tittar och lyssnar forskaren samt registrerar noggrant sina intryck. Både verbala och icke-

verbala beteenden kan studeras i ett särskilt sammanhang. Detta betyder samtidigt att vi inte 

har tillgång till eller kan synliggöra deltagarnas egna tankar om bland annat orsaker till deras 

agerande, vilket kan ses som en svaghet i metoden för att skapa empiriskt material (Stukát 2011 

s.55-56). Dock är vi medvetna om det och föreställer oss inte att vi vet vad deltagarna tänker i 

denna uppsats. 

 

Vi har valt att båda observera samma situationer. Syftet med det är att vi då kunnat komplettera 

varandras intryck. Det den ene sett och tolkat kanske den andre har missat. Efter cirka 30 

minuters observerande i verksamheten gick vi tillsammans avsides och utvecklade direkt våra 
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anteckningar. Sedan diskuterade vi situationen en stund innan vi återgick till att observera. Vi 

anser att materialet som skapats genom detta arbetssätt blivit mer nyanserat och sammansatt än 

om vi hade utfört observationerna på varsitt håll. En nackdel med metoden är att det kan vara 

svårare för två personer än för en att smälta in och inte påverka deltagarnas agerande. Vi tyckte 

oss märka att pedagogerna ibland verkade påverkade av vår närvaro, men mestadels verkade 

det som att det var till vår fördel att vi var två. Pedagogen berättade då användbara saker till 

den av oss som hen fick förtroende för medan den andre kunde fokusera på att observera. Vi 

hade berättat om våra forskningsfrågor så de visste att vi tittade på deras interaktion med 

barnen. Att pedagogerna möjligen agerat lite annorlunda än vanligt är inte ett problem för 

uppsatsen då vi inte är ute efter att hitta “sanningar” om pedagogernas agerande utan att 

analysera mönster i den interaktion vi iakttagit. Det är givetvis alltid så att informanterna 

påverkas av en observatörs närvaro. De kan bli spända och medvetna om att de är observerade, 

vilket påverkar hur de beter sig (Lalander 2015, s.108,). Vi försökte därför på ett diskret sätt 

delta i samspelet. Vi upplevde att pedagogerna verkade avslappnade med oss, och att de släppte 

in oss i deras vardag. Vi var noga med att redan första dagen presentera oss för alla pedagoger 

och berätta om vårt arbete och visa oss tillgängliga för samtal och frågor.  

 

Under fyra eftermiddagar har vi studerat avdelningen och då varit på plats från mellanmålet kl. 

13.30 då skoldagen slutat till kl. 16.15 då avdelningen stängt. Det menar vi gett oss en tillräcklig 

mängd material för att utföra vår analys. Med studien är vi inte ute efter att hitta en 

generaliserbar bild av verkligheten. Istället går vi in i enskilda situationer och försöker tolka 

och förstå dem. Frågan om generaliserbarhet handlar om forskningens slutsatser kan vara direkt 

överförbara till något annat sammanhang eller inte. Ett sätt att ändå stärka generaliserbarheten 

i en fallstudie som denna är att jämföra med tidigare forskning om liknande situationer och dra 

kopplingar till den (Ahrne & Svensson 2015 s.26-27).  

 

Till en början var observationerna utforskande. Vi studerade det vardagliga bemötandet och 

samspelet mellan pedagog och barn, och försökte utröna mönster för vilka situationer som 

kunde vara mest relevanta och iakttagbara för vårt syfte. Efter de första observationerna 

utvärderade vi vår teknik och bestämde oss för att avgränsa oss mer. Vi märkte att det var 

väldigt svårt att på så kort tid se så mycket som vi först ville. Under de första observationerna 

hade vi ambitionen att observera maktförhållanden i barngruppen, pedagogens interaktion med 

barngruppen och dess följder för maktförhållandena i barngruppen. Avgränsningen innebar att 

vi istället fokuserade på pedagogernas interaktion med barnen, det vill säga barngruppens och 
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pedagogernas ömsesidiga relaterande. En ytterligare begränsning gjorde vi genom att välja att 

endast observera situationer med hög nivå av vuxen ledning. Förutom aktiviteter som 

pedagoger håller i, till exempel en pyssel- eller musikstund, innefattar det även andra 

situationer så som måltider. Det utesluter så kallad fri lek, där barn i hög grad kan interagera 

utan vuxen närvaro. Vi använde alltså tillvägagångssättet som Davidson och Patel beskriver, 

att börja utforskande och efterhand strukturera och precisera observationerna (Davidson & 

Patel 2011 s.92-93).  

 

Våra observationer skedde inte i avprickningsform efter ett observationsschema, utan istället 

antecknade vi händelser som föreföll relevanta som korta berättelser. Vår intention var att 

skriva ner så mycket detaljer som möjligt som kan spela in för en analys, så som tonfall, 

minspel, tidpunkt, omgivning och så vidare. I bakhuvudet hade vi med oss viktiga begrepp från 

de teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån. Vi valde också att notera detaljer hos de vi 

studerar om hudfärg, etnicitet, kön och ålder, då dessa faktorer har stor betydelse vid en 

intersektionell analys. En viktig reflektion är att det inte med säkerhet går att med blotta ögat 

avgöra en persons könstillhörighet, etnicitet eller ålder. Det innebär att vi gör stereotypa 

antaganden om detta bland deltagarna i studien. Utifrån den vithetsnorm som beskrivs i 

avsnittet Tidigare forskning och som hör ihop med uppfattningar om svenskhet kommer vi i 

analysen att kategorisera människor som vita eller avvikande från vithetsnormen där det är 

relevant. Detta är en uppdelning som på många sätt är ofullständig och i många fall 

improduktiv, men i detta avseende menar vi att den har praktisk betydelse för den 

intersektionella analysen. 

 

Vi ser de olika observationerna som situationsbundna scener. Vi är medvetna om att det vi har 

sett och tolkat är en beskuren del av verkligheten, men anser ändå att det gett oss den insyn 

som behövs för att kunna ge relevanta analyser. Resultatet menar vi ger intressanta 

infallsvinklar och lyfter fram perspektiv på verkligheten som är ett bidrag till en större 

förståelse för det fritidspedagogiska området och då främst om maktaspekter inom interaktion 

mellan pedagoger och barn. 
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Urval 

Vi valde att endast kontakta skolor inom Stockholms kommun i förorter utanför centrala 

stadskärnan där kontaktuppgifter funnits tillgängliga för allmänheten. Vi ville studera en 

verksamhet där det finns en viss blandning bland personal och barn när det gäller etnicitet, kön 

och ålder för att kunna ge underlag för att kunna resonera kring dessa maktstrukturers inverkan 

på området utifrån ett intersektionellt perspektiv. Något att ta hänsyn till i ansatsen att observera 

människor utifrån etnicitet, kön och ålder är att vi själva båda är vita och uppfattas som svenska. 

Därmed riskerar vi att undersöka ”de andra” utifrån normativa antaganden eller erfarenheter. 

Det kan innebära att våra observationer och analyser har påverkats av detta. Samtidigt kan vi 

som observatörer aldrig vara helt objektiva och utan förförståelse.  

 

Fritidshemsavdelningen vi studerar rymmer cirka 60 barn som samtliga går i förskoleklass. 

Skolan som fritidshemmet är en del av ligger i en förort söder om Stockholm. Avdelningens 

lokaler är belägna i en barack, en temporär lösning som varat relativt länge enligt personalen. 

På avdelningen arbetar åtta barnskötare och två så kallade resurser. Skolan inhyser alla 

årskurser i grundskolan, förskoleklass till årskurs nio, men de är separerade i olika lokaler. Det 

finns ingen utbildad fritidspedagog på avdelningen och formellt sett finns ingen hierarki 

emellan personalen. Arbetslaget har jobbat tillsammans sedan läsårets början hösten 2015 och 

en medarbetare beskriver det som rätt nytt.  

 

En medveten omständighet med detta urval är att vi inte hade några tidigare relationer till 

varken vuxna eller barn på fritidshemmet. Anledningen till det var dels strävan efter en mer 

neutral position som observatörer. En annan anledning var att vi ville undvika att bli störda av 

barns och vuxnas uppfattningar om oss som pedagoger. 

 

Etiska överväganden 

Studien tar hänsyn till forskningsetiska principer. Dessa kan delas in i fyra allmänna 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de som berörs av studien skall informeras om studiens syfte och 

deras rätt att avböja eller närsomhelst avbryta sitt deltagande (Stukát 2011 s.139). Då studien 

syftar till att främst iaktta pedagogernas beteenden har vi skriftligt endast informerat de 

deltagande pedagogerna och rektor på skolan. Vi skrev ett kort informationsmail som vi först 



20 

 

skickade till rektor och bad hen vidarebefordra. När vi sedan fick kontakt med pedagogerna 

skickade vi samma information en gång till för att vara säker på att de fått den. Det första mailet 

finns med som bilaga.  

 

Studien rör inte frågor av privat eller etiskt känslig natur för barnen och därför har vi inte 

inhämtat samtycke från föräldrar, det räckte med pedagogernas samtycke som deras 

representanter. När vi väl var på plats uppmuntrade vi ändå pedagogerna att informera barn 

och föräldrar om vår närvaro. Vi bad också pedagogerna att säga till oss om de inte vill bli 

observerade. På så sätt strider inte vårt tillvägagångsätt mot samtyckeskravet som innebär att 

deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan (Stukát 2011 s. 139).  

 

Med konfidentialitetskravet menas att alla uppgifter ska ges största möjliga anonymitet och 

eventuella personuppgifter hanteras med största möjliga försiktighet på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Därför fingeras namn på alla barn och pedagoger i texten. 

Plats, skola och avdelning namnges överhuvudtaget inte. Slutligen tar vi nyttjandekravet i 

beaktning; information som samlats in får inte användas i något annat syfte än i 

forskningsändamål. Detta lovar vi också i mailet till skolans rektor.  

 

Del 4: Analys och resultat 

Urval och disposition i analysen 

I detta avsnitt presenterar och analyserar vi utdrag från sex situationer från våra observationer. 

Urvalet får representera mönster vi sett i empirin. Situationerna beskrivs med relativt mycket 

detaljer för att ge en verklighetsnära bild. Analysen inleds med en genomgång av 

grundläggande villkor och generella mönster av pedagoger och barns positioner. Därefter 

analyserar vi fyra typer av pedagogpositioner som vi identifierat, och hur de verkar påverka 

interaktionen mellan barn och pedagoger. Sedan belyser vi pedagogers utmanande av barnens 

positioneringar, vilket vi kallar pedagogiska repositioneringar. Efter det fokuserar vi på 

begreppet storyline och synliggör dess möjliga betydelse i två situationer. Slutligen följer en 

summering av analysen. 
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Utgångslägen för pedagoger och barn 

Ett grundläggande villkor för positionering som framkommer genom analysen är att personalen 

innehar en formellt överordnad position som pedagog. Vi ser återkommande att pedagogerna 

har rättighet och skyldighet att kontrollera och bestämma över barnen, till exempel genom 

tillrättavisningar. I styrdokumenten är detta inte särskilt explicit uttryck men underförstås 

exempelvis i formuleringar om pedagogers skyldighet att välja utbud av aktiviteter till barnen 

(Skolverket 2014 s.32).  

 

Barnen har en annan grundläggande position som fritidshemsbarn. Deras rättigheter är tydligt 

utskrivna i styrdokumenten. De har rätt att få den hjälp och stöd de behöver, samt rätt till 

stimulerande aktiviteter. “Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling 

och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation” (Skolverket 2014 s.10). 

Utifrån denna formulering kan vi skönja en uppfattning om barns frivillighet som vi menar 

utgör norm på många fritidshem och även detta. Fritidshemmet erbjuder men tvingar inte, med 

andra ord har barn rätt att själva välja vad de vill göra. Vi finner att barns skyldigheter inte är 

explicit utskrivna i styrdokumenten, men att de exempelvis kan uttolkas ur formuleringen att 

det är verksamhetens mål att alla elever “tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö” (Skolverket 2015 s.15).  

 

Fyra pedagogpositioner 

Alla pedagoger innehar en formell position som pedagog som vi beskrivit ovan. Förutom den 

ser vi olika positioner med olika handlingsmönster som pedagogerna utgår från. Vi har valt ut 

fyra pedagogpositioner som vi benämner en auktoritär, en kommunikativ, en närhetsskapande 

och en fostrande pedagogposition. Pedagogernas förhållningssätt till barnen varierar mellan 

dessa positioner, och de medför olika grad av överordnad- underordnad eller likvärdig 

positionering. Dessa fyra pedagogpositioner är förenklingar och situationsbaserade, vi menar 

inte att de är beständiga eller nödvändigtvis typiska för personerna som exemplifierar dem i 

uppsatsen. Ingen pedagog är alltid i en och samma position, alla pedagoger är komplexa och 

positionerar sig på en mängd olika sätt under en dag.  
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En auktoritär pedagogposition 

Den pedagogposition som vi benämner som auktoritär innefattar ett övervakande och 

kontrollerande av barnen. Detta kan komma till uttryck genom direkta befallningar och 

tillrättavisningar. Positionen medför att pedagogen tar plats med sin röst och sin kropp på ett 

sätt som vi tolkar som i ett tydligt överläge gentemot barnen. Befallningar som inte lämnar 

något utrymme för dialog är vanliga och ger ett intryck av att pedagogen ska åtlydas utan vidare 

förklaringar. 

 

Här följer ett exempel från en situation vid ett mellanmål, där en pedagog tillrättavisar ett barn, 

och hur en annan pedagog då följer upp detta genom att försöka samtala och få kontakt med 

barnet. Situationen utspelar sig under mellanmålet i den stora matsalen. Vi observerar hur en 

pojke som vi kallar Adrian inte sitter på sin plats och därmed blir tillsagd.  

 

Adrian har lämnat sin plats och är ute och går mellan borden och matvagnarna, till synes 

för att prata med en annan pojke som också har gått ifrån sitt bord. Då reser sig 

pedagogen Joakim hastigt upp från sin plats och ropar: DU! Han pekar på Adrian och 

fortsätter: Sätt dig ner nu! Han pekar så på den andre pojken: Du, på din plats direkt! 

Pojkarna hajar till och återvänder till sina stolar. Joakim sätter sig åter ner. Händelsen 

upplevdes av oss som snabb och explosiv.  

 

Då går pedagogen Therese fram till Adrian, sätter sig på huk vid hans plats, och säger 

med en röst som låter förvånad: Oj, vad hände där? Blev han arg? – Ja, svarar pojken 

snabbt. Varför då tror du? säger pedagogen, fortfarande förvånat. Var det för att du var 

ute och gick? – Ja svarar pojken. Therese går tillbaka till sitt bord. Pojken börjar åter 

prata med sina bordskamrater.  

 

Joakim utgör enligt oss intersektionen vit, ung man. Han sitter bakåtlutad mot väggen med det 

ena benet över det andra. Han äter själv inget mellanmål. Han har en sjal runt halsen och mössa 

på sig och hans kläder ger ett ungdomligt intryck. Utifrån våra tidigare erfarenheter förknippas 

måltider i skolan med förväntningar på barnen om att ta av sig mössor och kepsar och att de 

ska äta. Vi upplever även att det finns normer för hur klädseln för pedagoger bör se ut för att 

hen ska upplevas som representativ inför barnen. Mot den bakgrunden uppfattar vi Joakims 
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representation som lite rebellisk. Han kan tolkas som distanserad, både från en ordentlig 

lärarrepresentation och från de villkor och regler som vi förknippar med måltider. 

 

Under mellanmålet en annan eftermiddag så observerar vi en motsättning mellan pedagogen 

Joakim och pojken George. George leker med sin mat, sitter inte på sin plats och äter inte upp 

sin gröt. Pojken motsätter sig Joakims tillsägelser gång på gång. George försöker reta Joakim 

genom att skoja om honom och han uttrycker på olika sätt att han inte behöver lyssna på honom. 

Här ser vi att den auktoritära positionen råkar på starkt motstånd. Pedagogen använder då andra 

typer av positionering och frångår tillfälligt den auktoritära positionen.  

 

Joakim kommer tillbaka till George bord. Pojken håller skeden med mjölk över knäet 

med uppenbar risk att spilla. Nej George! säger Joakim bestämt och tydligt. Kolla vad 

du spiller nu, fortsätter han. Men du! Nej George! Nu spiller du, du håller på och 

tramsar! utbrister Joakim. George svarar då: Nej det är du som håller på och tramsar. 

Nu sätter sig Joakim på huk vid Georges plats. Han tittar liksom bedjande mot honom 

och säger i lugnare ton: Det här är inte ok. Du vet hur man uppför sig, eller hur? Pojken 

börjar då att äta. Joakim sitter kvar på huk. Han tittar med en utforskande blick mot 

Georges ansikte, kanske mot hans ögon, medan han äter. Plötsligt händer något som får 

Joakim att utbrista: Vad gör du!! Vi uppfattar inte vad pojken just gjort. Joakim reser 

sig och säger: Nu äter du upp, du har tagit det här! Han verkar irriterad igen. George 

pruttar mot honom med tungan och han ser arg ut med hopskrynklade ögonbryn och 

hopsnörd mun. 

 

I båda exemplen ser vi hur Joakim positionerar sig överordnat gentemot barnen. Genom hans 

kroppsspråk, språk och röstläge framstår han som stark, bestämd och irriterad. Utifrån 

Eidevalds forskning kan vi se det som att han iscensätter maskulinitet. I exemplet med Adrian 

ser vi hur hans beteende står i kontrast till den kvinnliga pedagogens. Hon iscensätter snarare 

den relationsinriktade positionen som genom Eidevald kan kopplas till femininet (Eidevald 

2009 s.99-100). Om vi ser uppfattningar om maskulinitet som begränsande för Joakims 

beteende så ser vi det i denna situation också som ett hinder för Joakims praktik som pedagog. 

 

I exemplet med pojken George ser vi hur han utmanar pedagogens positionering genom 

repositionering; istället för att lyda så kontrar han genom att själv motsätta sig pedagogens 

tillsägelser. Enligt Eidevald innefattar en viss maskulin position aggressivitet och att kunna 



24 

 

försvara sig själv (Eidevald 2009 s. 99-100). Vi kan förstå det som att både Joakim och George 

positionerar sig maskulint, och att det därmed blir en maktkamp mellan dem. När Joakim ändrar 

sitt beteende och sätter sig på huk vid George plats verkar det dock ske en förändring. En kort 

stund blir det lugnare kring dem, och pojken verkar göra det Joakim vill att han ska göra. Men 

snart agerar pojken på ett sätt som får pedagogen att komma tillbaka till sin auktoritära position, 

och maktkampen framstår återigen som tydlig. 

 

En kommunikativ pedagogposition 

Vi ska nu se på en position som vi benämner som kommunikativ. En pedagog i denna position 

förmedlar att hen vill föra en dialog med barnen. Hen positionerar barnen som kapabla till att 

själva, med pedagogens stöd och kontroll, kunna hantera konflikter och motsättningar.  

 

Therese är en vit kvinna, hon framstår som cirka 30 år gammal och har långt rödblont hår och 

ganska sportiga kläder. I hennes representation läser vi in att hon framstår som lite reserverad 

gentemot barnen, samtidigt som hon uppenbart försöker skapa kontakt med dem.   

 

Vi ska nu se på Therese agerande i situationen med pojken Adrian. Direkt efter det att Joakim 

har sagt till pojkarna reser hon sig från sin plats och går fram till dem. Genom att fråga Adrian: 

Blev han arg? verkar det som att hon försöker att få honom att själv inse att han har gjort fel. 

När hon hukar sig ner vid hans plats kommer hon närmare honom och kan se honom i ögonen. 

Det framstår som att hon söker någon slags kontakt mer än att rätta honom. Vi ser det som ett 

försök till en mer likvärdig positionering av barnet, även om hennes grundposition är 

överordnad.  

 

Senare under samma situation kommer flickan Mirjana fram till Therese för att meddela att 

Adrian på något sätt stör henne vid bordet. Vi hör bara: Tessan, han… Therese pratar med 

flickan, som sedan återvänder till sitt bord och säger till Adrian: Fröken säger att du ska sluta. 

Hon ser nöjd ut och återgår till att prata med bordskamraterna som äter och pratar. Synbart 

reagerar Adrian inte så mycket, utan han fortsätter att prata med pojken bredvid. 

 

Efter en stund går Therese förbi bordet och frågar flickan Sa du till honom? Alla vid 

bordet hajar till, även flickan. Det sker någon slags skiftning, barnen verkar skärpa till 
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sig, de ändrar kroppshållning och tystnar till. Ja, säger flickan. Det verkar som om hon 

tror att hon blir tillsagd. Jaha, säger pedagogen. Ja, han slutade säger flickan. 

– Sluta vad?! frågar pojken Ja vad skulle han sluta med? frågar Therese. Flickan verkar 

slappna av lite och förklarar vad pojken gjort som var fel. Ja han slutade leka och så, 

säger hon. Therese går därifrån. De fyra barnen fortsätter prata men nu verkar pojken 

isolerad och oengagerad.  

 

Vid ytterligare en situation ser vi återigen hur pedagogen Therese positionerar en flicka som 

kapabel och ansvarstagande. Hon uppmanar henne att själva agera istället för att hon som 

pedagog ska agera. Situationen börjar i kön till mellanmålet. Flickan Sally märker att flickan 

Rosa är ledsen, och säger till pedagogen: Oj, hon är ledsen. Pedagogen svarar: Ja, men jag tror 

att hon får hjälp av Lisa. Mycket riktigt verkar det som att en annan flicka går bredvid och 

tröstar den gråtande Rosa. Sally utbrister vidare: Wilmer bet Rosa! Pedagogen ber då flickan 

att gå ner och säga till Wilmer. Men gör det på ett bra sätt! Ropar hon efter henne. Sally 

återvänder snart och säger att Wilmer har stängt in sig på toaletten. Jaha, ja men då får du 

vänta lite då. 

 

Strax kommer fler barn upp och ställer sig i kön. Pedagogen står längst fram och Rosa 

hamnar lite längre ner i kön. Ännu lite längre bak står nu även Wilmer tillsammans med 

några andra pojkar. Therese går och hämtar honom, säger att Sally har något att säga 

till honom. Sally säger kort och gott: Du måste säga förlåt. Pedagogen fyller i: Ja kolla, 

Rosa är ledsen. Wilmer förklarar vad som hänt: Jag råkade bita henne, när jag sjöng, 

när vi lekte. Sen kramar han Rosa och säger förlåt. Men Rosa verkar avvisande. Hon är 

stel i kroppen och vänder sig bort från honom. Men hon bryr sig ju inte! utbrister han, 

och går tillbaka till sin plats i kön.  

 

När barnen sedan sitter vid borden i matsalen kommer Wilmer åter fram till Rosa. Han 

kramar henne återigen och säger Förlåt Rosa. Fortfarande verkar Rosa stel och 

avvisande. Wilmer går iväg för att sätta sig vid sitt bord. Pedagogen stannar honom, 

sätter sig på huk, pratar en stund med honom om att det är viktigt och bra att han säger 

förlåt. Pedagogen tittar mot Rosa och frågar: Vill du säga något Rosa? Rosa skakar på 

huvudet. 
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Therese förmedlar att barnen har en skyldighet att försöka, med hennes stöd, lösa konflikter 

själva. I båda ovanstående exempel delegerar hon ut uppgiften att “säga till” till två olika 

flickor. Det framstår för oss som att Therese positionerar dem som medlare.  Det kan ses som 

ett sätt att använda dem som stötdämpare efter Odenbrings beskrivning. I egenskap av 

kategorin flicka ses de som kapabla att skapa lugn och ordning i konflikter (Odenbring 2010 

s.166-177).  I exemplet med Sally uppmuntrar, eller snarare beordrar, Therese henne att säga 

till Wilmer att han har gjort fel, och att sedan få honom att säga förlåt.  

 

Även Wilmer verkar positioneras som relativt kompetent till konflikthantering, då Therese inte 

skäller på honom utan istället pratar med honom och säger att det är viktigt och bra att han 

säger förlåt. Rosa får möjlighet att säga något, men i övrigt bemöts hon inte i sin ledsenhet. Det 

kan ses som ett sätt att positionera henne som stor nog att inte behöva tröstas. Hon förväntas 

vara självständig och mogen, vilket enligt Odenbring är en föreställning som ofta kopplas till 

flickor (Odenbring 2010 s.166-167). 

 

En närhetsskapande pedagogposition 

Den pedagogposition vi benämner som närhetsskapande innefattar att pedagogen försöker 

positionera sig likvärdigt till barnen. Pedagogen verkar sträva efter att komma barnen nära och 

därmed skapa positiv kontakt. Det kan ske genom att hen visar att hen delar samma värderingar 

som barnen och uppskattar det som framstår som viktigt för dem. 

 

Pedagogen Elin, en vit kvinna på uppskattningsvis 35 år, leder en aktivitet där barnen kollar på 

musikvideos från TV-programmet Melodifestivalen. Det verkar mycket populärt bland dessa 

barn. Vi uppfattar Elin som vänlig i sitt förhållningssätt. Hon verkar ha mycket fokus på att 

uppmärksamma barnen. Hennes klädsel uppfattar vi som enkel, överensstämmande med 

förväntningar på hur en lärare bör klä sig. Allt detta ser vi som en del av hennes representation. 

 

När de olika musikuppträdandena spelas upp kommenterar Elin ofta de olika artisterna i 

positiva ordalag. När den populära gruppen Samir och Viktor visas säger hon: Det är ju häftigt 

när de dansar breakdance i vattnet. Kanske gör Elin här en positiv positionering av innehållet 

i videon - en tredje part som inte är närvarande men som har inverkan på barnen. Vetskapen 

om att Melodifestivalen, och i synnerhet denna video, är populär bland barnen i gruppen gör 
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det också till en representation. Vi tolkar det som att den musiken inte har en allmänt hög status 

bland vuxna. Elin presenterar en bild av sig själv som att hon uppskattar musiken och dansen 

och därmed positionerar hon sig nära barnen som också uppskattar musiken. Vi märker inte av 

att något barn ifrågasätter detta eller liknande uttalande från Elin. 

 

Ett annat exempel på en närhetsskapande pedagogposition ser vi i en situation med pedagogen 

Fred. Fred utgör intersektionen ung (tonårig), vit, manlig pedagog. Han har långt hår i en 

hästsvans. Under observationen sitter han med en liten grupp barn som bygger med lego. Han 

håller på med sin mobiltelefon största delen av tiden, samtidigt som han samtalar med och 

ibland tillrättavisar barnen.  

 

När Fred tittar på barnens byggen kommenterar han dem med orden snygg, wow och cool. Det 

kan ses som ett försök att positionera sig som en schysst och intresserad pedagog. Barnen 

verkar dock underkänna den positioneringen, genom att ifrågasätta hans uttalanden vid flera 

tillfällen. Efter att han har sagt Snygg! utbrister en flicka: Alla säger snygg! Betoningen ligger 

på ordet alla, och vi tolkar det som en kritik. Möjligen menar de att de inte litar på honom, han 

kanske bara säger snygg utan att mena det? Sluta anmärka på allt jag säger! kontrar Fred i 

något uppretad ton. Senare försöker han att skoja med en flicka genom att säga: Snurra inte 

den där frigolitbiten i handen för mycket för då kommer den börja brinna. Skämtet går inte 

hem, istället kallar barnen honom för en äkta ljugare. Flickan säger: Du ljuger, mig får man 

inte ljuga för!  

 

Vi uppfattar det som att barnen bemöter de två olika pedagogernas positioneringar på olika 

sätt. Elins uttalanden möter inget motstånd, medan Freds ifrågasätts. Dels beror det givetvis på 

situationen och omständigheterna. Men för att finna en möjlig strukturell förklaring så tittar vi 

på vilka faktorer som skiljer pedagogerna åt, och vi ser då ålder och kön. Elin faller under 

kategorin vit kvinna i yngre medelåldern. Hon har också längre erfarenhet i yrket. Fred faller 

under kategorin ung, vit man. Han använder sig av ett språk som kan uppfattas som ungdomligt 

kodat. Rosales beskriver i sin forskning hur språket kan vara ett sätt att ta plats i en viss 

umgängeskrets. Det markerar en skillnad mellan de som kan och de som inte kan det socialt 

kodade språket. Det kan också vara ett sätt att presentera sig själv som cool, vilket framstår 

som viktigt inom de maskuliniteter som finns tillgängliga för pojkar i skolan (Rosales 2010 

s.300). Vi tolkar Freds uttalanden som ett försök att positionera sig närmare barnen, men det 

kan också vara ett resultat av att han själv är en ung kille. Enligt Jensen agerar en person till 
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stor del utifrån det som förväntas utav den kategori hen tilldelats (Jensen 2015). Kanske ser 

barnen på Fred som en ung kille, vilket gör att han bryter mot en norm kring hur en pedagog 

“ska” vara. En tolkning är att barnen inte ser honom som en “riktig” pedagog, och därmed 

underkänner hans positioneringsförsök. 

 

En fostrande pedagogposition 

Vi ska nu se på den pedagogposition som vi valt att kalla den fostrande. Positionen innefattar 

att pedagogen förmedlar normer och värderingar till barnen på ett självklart sätt som inte 

öppnar upp för samtal eller ifrågasättanden. Sättet att tala är undervisande och instruerande och 

pedagogen riktar sig oftare till en större barngrupp än till ett enskilt barn.   

 

Under ett mellanmål sitter vi i en del av matsalen som är ett mindre, enskilt rum där ca 20 barn 

äter korv med bröd. Pedagogen Kajsa sitter med ryggen mot fönstret, med överblick över hela 

rummet. Hon framstår som en vit, kvinnlig pedagog i 50-årsåldern. Hennes representation 

innefattar att hon har blont hår och långa målade naglar. Vi uppfattar henne som självsäker och 

avslappnad, hennes röst är hög och tydlig med en lättsam ton. Flera barn vänder sig till henne 

med frågor och hon svarar personligt men så att alla hör. Hon instruerar, skämtar och berättar 

hur saker och ting fungerar i en snabb takt. Vi upplever att barnen lyssnar på henne.  

 

En pojke, Allan, kommenterar att en av oss observatörer, Anton, har håret uppsatt i en fläta. 

Man kan inte ha tofs som kille men han har tofs, säger han och pekar på Anton. Kajsa säger 

med hög röst att det kan pojkar visst ha. Hon deklarerar att alla får ha det de vill på sig: Killar 

kan ha nagellack eller tofs...  Och jag kan ha slips och kavaj om jag vill. Man får ha det man 

vill, det man tycker är fint. Det finns heller inga färger som är flick- eller pojkfärger. Tonen på 

hennes röst är lugn och instruerande. Det är som att hon ger en liten föreläsning för alla som 

lyssnar, främst till Allan men kanske också lite riktat till oss observatörer. Hon säger: Allan, 

visst kan alla ha... Allan avbryter: Ja, fast nä, killar kan inte ha kl... (klänning antar vi att han 

ska säga). Här bryter Kajsa av och säger: Jo det går så bra. – VA? utbrister då Allan i förvånad 

halvkvävd skrikton. Kajsa fortsätter: Ja, alla kan ha vad dem tycker om, det finns inte tjej- eller 

killkläder.  
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Allan verkar tydligt vara medveten om en rådande norm för hur pojkar eller mäns hår kan se 

ut. Han understryker det paradoxala i normen genom att påpeka att Anton, som han tolkar som 

en kille, inte följer normen. Kanske är han nyfiken och vill förstå hur det hänger ihop.  Kajsa 

positionerar sig som kunskapsmässigt överordnad, då hon tar sig rätten att säga hur det förhåller 

sig. Det bidrar till hennes representation som en allvetande undervisare. Det framstår som att 

hon utgår från ett pragmatiskt synsätt som menar att det inte finns någonting som fysiskt hindrar 

pojkar från att sätta på sig till exempel klänningar. Hon säger att det inte finns tjej- eller 

killkläder. Det kan tolkas som att hon förnekar att det finns någon norm som påverkar vad ett 

barn känner sig bekväm att ha på sig. Av Allans reaktion att döma framstår det som ett 

chockerande påstående. Uttalandet kan ur denna synvinkel ses som en förnekelse av normer, 

snarare än ett ifrågasättande av dem. Vi kan se det som att Kajsa positionerar barnen som 

oförmögna att ifrågasätta normer, och därmed okunniga. Det samspelar med en uppfattning om 

att barn, främst pojkar, är vilda och inkapabla att resonera. Samtidigt kan vi tolka Kajsas 

uttalande som ett försök att utmana rådande normer. Bengtsson beskriver hur det normala 

kommer till uttryck genom det människor säger och gör. Med hänvisning till Butler visar hon 

på hur det är genom ett ständigt upprepande som normer skapas och upprätthålls. Hon menar 

vidare att möjligheten till förändring finns inom samma mekanismer. Genom olika glapp och 

förskjutningar av det ständigt upprepande kan nya föreställningar ta plats (Bengtsson 2013 

s.30). Kajsas uttalanden kan ses som ett sätt att bryta ett normerande upprepande, för att bredda 

barnens syn på hur pojkar och flickor kan klä sig. 

 

Pedagogiska repositioneringar 

Att utmana en positionering kallas inom positioneringsteori för en repositionering. I våra 

observationer ser vi återkommande att pedagogerna verkar försöka utmana över- och 

underordnade positioneringar bland barnen i deras ställe. Det ser vi som en speciell företeelse 

i denna kontext eftersom det verkar ske ofta och självklart på fritidshemmet. Vi benämner 

denna företeelse pedagogiska repositioneringar i vår analys. Pedagogiska repositioneringar 

berör inte pedagogen direkt, hen repositionerar inte sig själv utan barnen, som dessutom är 

både formellt och informellt underordnade gentemot pedagogen. Med andra ord repositionerar 

pedagogerna barnen i relation till varandra, utan att bli ombedda om det. Ett tänkbart syfte med 

pedagogiska repositioneringar kan vara att försöka utjämna ojämlika förhållanden i 

barngruppen. Det kan ske exempelvis genom att ge ordet till någon som verkar ha litet 
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talutrymme som ett sätt att stärka hens status. Det kan också ske genom att ställa en kritisk 

fråga till någon med hög status eller makt för att jämställa hen med övriga barn, eller eventuellt 

underordna hen. Det verkar också troligt att pedagoger också utför denna slags handling utan 

ett tidigare genomtänkt syfte.  

 

Här nedan följer några exempel på pedagogiska repositioneringar, mest från situationen vi 

kallar Mellostunden, där barnen får se på musikvideos från Melodifestivalen. 

 

Klockan är 15:06 och vi sitter i ett nedsläckt klassrum. På golvet finns en stor rund blå 

matta, vanligtvis använt till samlingar. Persiennerna är delvis fördragna i de stora 

fönstren och på väggarna är pedagogiska bilder uppsatta. Några stolar står uppradade i 

två rader framför vita tavlan. På stolarna sitter cirka 12 barn. Från Youtube, med bilden 

projicerad på vita tavlan ska barnen få se på de bidrag som kommit med till finalen som 

ska äga rum nu på lördag. Pedagogen Elin står upp i hörnet bredvid vita tavlan och 

framför datorn som väljer videos med datormusen. Vi två observatörer sitter lite 

utspridda i rummet, Anton sitter på ett bord två meter bakom stolsraderna. Malin sitter 

på ett bord i närheten av frökens hörn.  

 

När musiken drar igång sätter Sammy och Erik, två pojkar med brun hudfärg och svart 

kortklippt hår, igång att dansa med varandra. De slänger upp armarna, lite som gorillastil. Elin 

säger till, Nejnej vi sa ju att det inte skulle bli någon dans. Var snäll och sätt dig! Pojkarna 

sätter sig igen. Elin har sagt till oss att Sammy har hög status i barngruppen. Vi kan tolka 

Sammy och Eriks agerande som att de utmanar reglerna och på så vis försöker positionera sig 

som i överläge gentemot Elin och resten av barnen. Elins tillsägelse kan vi då både se som en 

åtgärd mot denna positionering men även som en utmaning av deras höga status i gruppen, och 

därmed en markering mot det i ett försök att likvärdespositionera Sammy och Erik med resten 

av barnen. I båda fallen ser vi det som en pedagogisk repositionering. När det är dags att välja 

nästa låt och det verkar bli Molly Sandéns bidrag protesterar Sammy. Nej! Den är inte i finalen! 

Panetoz slog ut den. Det här kan ses som att Sammy positionerar Elin som okunnig och sig 

själv som kunnig och därmed har rätt att ifrågasätta Elins val. Erik, som sitter bredvid Sammy, 

säger: Sammy kan inte ha fel, några gånger. Det blir en förstärkning av Sammys positionering. 

Elin svarar, Jo, även Sammy kan ha fel. Hennes ton är lugn, saklig och mjuk. Vi ska kolla upp 

det här. Hon går in på SVT:s hemsida och kollar. Under tiden frågar hon Sammy: Har du haft 

fel någon gång? Elin repositionerar indirekt Sammy som möjlig att göra misstag. I relation till 
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Elin blir Sammy återigen underordnad men i relation till övriga barn uppfattar vi att han blir 

jämlik, även detta en pedagogisk repositionering. Sammy förstås nu som kapabel att göra 

misstag, precis som alla andra. Sammy svarar direkt, lite tyst men uppriktigt och utan bitterhet 

eller aggression. Ja.. tusen gånger...  

 

När det är dags för nästa låt ställer Elin en fråga till en vit pojke som suttit knäpptyst och 

koncentrerad från första början.  Ted. Nej, andra Ted. Var det så att de (en artist) är med i 

finalen? Alla vänder sig mot Ted. Nej, säger han kort och tyst, med något som vi uppfattar som 

en blandning av likgiltighet, förvirring och överraskning. Jaha, säger Elin lite överraskat, då 

ska jag kolla det, men var det den här du gillade? Hon visar på en annan video med 

muspekaren. Ted nickar och Elin sätter på låten. Detta kan ses som en pedagogisk 

repositionering i syfte att repositionera någon i gruppen som verkar ha låg status. Ted, som 

omfattas av intersektionen vit pojke kan ses som avvikande från normen om den maskulinitet 

som Eidevald beskriver, och som innebär att pojkar förväntas vara aktiva och framåt (Eidevald 

2009 s.182). Hursomhelst ser vi inte Elins fråga som en korrigering av Teds avvikande då det 

inte är ett uttryck för missnöje om hans agerande, bara en inbjudan till att tala.  

 

Det är troligen omöjligt för en pedagog att se alla interaktioner i ett klassrum, vi båda kände att 

vi missade mycket, och vi var båda där enbart i syfte att observera. Detta riskerar att leda till 

en ofullständig eller felaktig bild av maktförhållandena i gruppen. Därmed riskerar 

pedagogiska repositioneringar att bli felriktade då de utgår från pedagogens syn på barnen och 

dess förståelse om vem som behöver hjälp och inte. En tanke angående pedagogiska 

repositioneringar är att det är ett konkret maktutövande som pedagogen använder. Genom den 

praktiken har pedagogen ett påtagligt inflytande över barnen och är delaktig i att begränsa deras 

handlingsutrymme. 

 

Storyline 

I detta avsnitt analyserar vi två situationer med hjälp av begreppet storyline. Vi har valt att 

använda resultat från tidigare forskning i form av samhälleliga berättelser som storylines. I vårt 

material finner vi två grundtyper av storylines, den första typen är en berättelse om en person 

eller grupp som på olika sätt begränsar beteende och tankar. Den andra är en berättelse om en 

aktivitet eller situation som på olika sätt begränsar de inblandades ageranden och tankar. 
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Storyline 1: Den busiga pojken med hög status 

I början av Mellostunden blev Sammy och Erik som sagt tillsagda att inte dansa. Ändå reser 

sig Sammy upp och dansar en kort stund mot skärmen vid ett flertal tillfällen därefter.  Alla ser 

men ingen säger något. Han kollar sig runt lite, rör sig lite försiktigare än innan men ler lite 

grand på ett lite charmigt vis och fortsätter en stund. Vi antar att Sammy vet att det inte är 

tillåtet. Då antar vi att han gör det för att det är spännande och han visar att han vågar utmana 

reglerna. Några andra barn verkar tycka att det är spännande att han gör det, de fnittrar och 

tittar sig också lite nervöst mot pedagogens håll. Ingen protesterar, istället uppmuntras han av 

fnitter. Alltså förstärks Sammys utmanande positionering av de andra barnen. Efter några 

sekunder sätter han sig ner igen, utan att ha blivit verbalt tilltalad av Elin. Antingen har hon 

använt blicken för att korrigera Sammy eller så har hon valt att inte ta striden just då, det är inte 

troligt att hon inte såg vad som skedde. Att gruppen uppskattar Sammys regelbrott försvårar 

kanske också för Elin att tillrättavisa honom.  

 

Senare berättar pedagogen enskilt för Malin att Sammy har hög status i sin klass. I det ljuset 

framkommer ännu en tydlig storyline av den första typen. Den handlar den om ett enskilt barn, 

Sammy, och den verkar begränsa alla parters handlande i denna episod. Berättelsen är om “Den 

busiga pojken med hög status i gruppen”.   

 

Maskulinitet och femininitet i storyline 1 

Denna storyline överensstämmer med uppfattningar om manlighet (maskulinitet). Pojkar 

förväntas till viss del bryta mot regler (Odenbring 2010 s.166-167). Både pedagoger och barn 

upprätthåller detta förhållande med olika slags tillrättavisningar riktade till antingen pojkar och 

flickor.   

 

Rosa, en flicka med brun hudfärg och sitt krulliga hår uppsatt i två snoddar sitter bredvid 

Sammy under denna episod. De pratar en del och verkar ha mycket utbyte. Två flickor, Mindy 

och Vendela, kommer inrusande och börjar dansa glatt. Det går en liten stund, men Rosa vänder 

sig om och utropar med ganska upprörd min: Nej man ska inte dansa! Elin instämmer: Ni får 

sitta. De två sätter sig en kort stund innan de går ut ur rummet.  

 

Det är intressant att Rosa, som vi uppfattar som en flicka själv, ingriper för att säga åt två andra 
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flickor när de dansar. Det ser vi ingen ansats till när Sammy gör sina små uppdansanden. Det 

stämmer överens med vad Eidevald och Odenbring säger om hur flickor i skolan förväntas följa 

regler bättre än pojkar. I Eidevalds studie korrigerades avvikande från könsnormer av 

förskolelärare men här sker det inom barngruppen, av en flicka som omfattas av samma norm 

(Eidevald 2009 s.168, 182). Det kan ses som ett exempel på hur Rosa gör sin kategori som 

flicka, som förväntas vara ordningsam och ansvarsfull. Hon påvisar ordningssamhet genom att 

säga till Elin om de andra flickornas regelbrott. Att hon inte gör det när Sammy dansar påvisar 

skillnaden i de olika kategoriernas handlingsutrymme. 

 

Hudfärg och svenskhet i storyline 1 

Sammy uppfattar vi som intersektionen svart pojke, vilket enligt Werner utesluter honom från 

stereotypa uppfattningar om svenskhet. Det stämmer in på den samhälleliga berättelse som 

beskrivs av Rosales och Danielsson Malmros om icke-vita eller icke-svenska personer, och 

speciellt pojkar, som problematiska (Danielsson Malmros 2012 s.236-237) (Rosales 2010 

s.307). Utifrån detta samhälleliga perspektiv är det alltså mer troligt att Sammys aktiva 

framtoning ses som ett problem än att en vit pojkes aktiva framtoning skulle ses som ett 

problem.  

 

Sammy verkar uppskatta gruppen Panetoz väldigt mycket. Panetoz är en grupp manliga 

sångare, huvudsakligen svarta. När de sjunger dansar de mycket och låten har en glad stämning. 

Sammy, som svart pojke, kanske identifierar sig med gruppen Panetoz, han uttrycker sin 

koppling till gruppen genom sin pappas bekantskap. Kanske kan deras framträdande ses som 

en representation av svarta män som duktiga och glada dansare och sångare. Möjligen är 

Sammys uppdansningar också ett görande av samma intersektion, en svart man.  

 

När vi är på väg från rummet säger Mina, en flicka med långt, svart hår, till pedagogen Elin: 

De bruna är apor, så säger min pappa. Just då uppträder en artist med brun hud. Elin verkar 

bli bestört. – Va? Säger din pappa så? Nej det gillar jag inte, så får man inte säga! I rösten 

skönjer vi både misstro och upprördhet. Flickans uttalande blir ännu ett symtom på en 

fördomsfull och grovt generaliserande storyline som barnen och pedagogen förhåller sig till 

om att icke-vita människor är underlägsna i relation till vita människor utifrån karaktärsmässiga 

egenskaper.  
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Storyline 2: Fritidsråd som en lektion 

Under en annan situation, där pedagogerna håller ett fritidsråd, dyker en storyline av typ två 

upp. Det är berättelsen om hur en typisk lektion är, det vill säga att läraren pratar och föreläser 

mycket medan barnen lyssnar och sitter stilla. De får tala endast när de får ordet av läraren.  

 

Klockan är 15.00 på en onsdagseftermiddag och vi är i ett klassrum, här finns fyra runda 

barnbord med små stolar till. Rummet fylls upp av ca 30-45 barn. De flesta sitter runt 

borden, men några får inte plats utan uppmanas att sätta sig på mattan eller i soffan lite 

mer avsides. Sara, en vit kvinna på uppskattningsvis 30 år ska hålla i fritidsrådet. Vi får 

känslan av att pedagogerna är smått nervösa, de vet inte hur det ska gå. På skolgården 

innan mötet ska börja säger en av pedagogerna till en kollega: Efter 30 minuter kommer 

vi att se om vi överlever. Sara säger vid samma tillfälle till Malin: Våra kollegor har 

kallat oss galna för att vi gör det här med en så stor barngrupp. Hon vill dock inte 

döma barnen i förväg utan vill göra ett försök för att se om det fungerar.  

 

Förutom Sara är två andra pedagoger här, Joakim och Kajsa som sitter i rummets ena 

hörn vid klasslärarens bord. Eh, kan alla titta på mig och se vad jag gör? säger Sara 

rakt ut. Vad betyder det här? Hon håller två fingrar i luften i ett peacetecken.  Något 

barn svarar att det betyder att man ska vara tyst och räcka upp handen om man vill säga 

något. Man får inte prata rakt ut, summerar Sara. Vi vet det! Säger en pojke rakt ut. 

Jättebra svarar Sara. När vi är så många så fungerar det inte annars. Med snabb takt 

sätter Sara agendan och berättar vad denna samling är. Det är fritidsråd och jag ska 

vara ordförande medan Joakim ska vara sekreterare. Nu förklarar jag fritidsrådet 

öppnat. Efter en inledande mötespunkt om vad fritids är ställer Sara frågan om någon 

kan berätta en regel som finns på fritids. Många barn räcker genast entusiastiskt upp 

händerna, utan att Sara ber om det. Hon fördelar ordet och en pojke börjar berätta om 

en konflikt med en kamrat på rasten. Sara låter honom prata en stund och säger sedan: 

Vi får prata mer om det bara vi två sedan. Några barn som talar mer eller mindre rakt 

ut blir snabbt hyschade av andra pedagoger med allvarlig framtoning. Vissa barn håller 

fortfarande upp handen medan Sara övergått till att fördela ordet utan att ta notis om 

uppsträckta händer. Nu är ämnet barnens önskemål om leksaker till fritids. En pojke 

beskriver ett leksakståg mycket detaljrikt, förmodligen ett alldeles speciellt tåg. Jaha, 

ett tåg, avbryter Sara. Nej du har redan sagt! När en flicka tvekar, så säger Sara. Ok jag 
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hoppar över dig nu. Hon får säga vid senare tillfälle.  

 

En vit flicka vid bordet närmast Sara börjar prata rakt ut. Men vet du vad, du får inte 

säga det just nu! Säger Sara lite irriterat och håller ner hennes arm. En flicka med brun 

hudfärg reser sig från stolen med handen uppsträckt och går närmare Sara, hon hoppar 

upp och ner med handen uppsträckt och upprepar entusiastiskt: Jag vet jag vet jag vet! 

NEJ, markerar Sara till henne. Flickan sätter sig åter på sin stol men fortsätter att sträcka 

upp armen så långt det går. Efter en stund utan att få prata ser vi att flickan har tagit ner 

sin hand efter ett tag och börjar gå från rummet, men en annan pedagog går efter henne. 

Flickan sätter sig igen. Lyssnar, ser intresserad ut med halvöppen mun och blicken mot 

fröken. 

 

Sara avslutar fritidsrådet efter 30 intensiva minuter genom att säga Jag tror att många 

tycker det är väldigt jobbigt att sitta still såhär länge och härmed avslutar jag vårt 1a 

fritidsråd. Ni har varit superduktiga! Bättre än förväntat faktiskt! Vid den sista 

meningen lyfter hon blicken och verkar prata med både barnen, oss och övriga 

pedagoger. Tonen känns glad, lite mer avspänd, lite lättad. Barnen börjar droppa av för 

att leka. Medan en del barn är kvar börjar de fyra pedagogerna att samtala och vi 

uppfattar en lättnad i deras ansikten och röster. Åh, vad duktiga de var. Det gick ju 

jättebra. 

Underliggande storylines 

I situationen ser vi förutom storylinen om en lektion händelser där underliggande storylines om 

kön och hudfärg upprätthålls. Vita och färgade pojkar tillåts bryta mot reglerna, tystlåtna vita 

pojkar uppmuntras att prata medan flickor som vill prata ignoreras eller tillrättavisas när de 

talar rakt ut. Det är dock inte ett tydligt mönster då det även finns tillfällen när storylines 

motsägs. Dessutom blir alla närvarande barns handlingsutrymme kraftigt villkorat utifrån 

tidspressen. Att barnen formellt sett är fria att inte delta men pedagogerna tydligt uttrycker 

önskan om deras deltagande verkar begränsa deras faktiska handlingsutrymme. Det är helt 

enkelt inte så lätt att välja att inte vara med. 
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Makt i storyline 2 

Denna aktivitet benämns fritidsråd och syftet är att göra barnen delaktiga i styrandet av 

fritidshemmet. Själva utförandet liknar dock mycket en föreläsande lektion med låg grad av 

delaktighet hos barnen. Det finns en dagordning som pedagogerna gjort upp innan som ska 

följas. Barnens inlägg styrs av pedagogerna till att vara snabba och koncisa och de får endast 

tala en gång var. Samtidigt hörs Sara nästan oavbrutet genom det 30 minuter långa mötet. 

Pedagogen har här en väldigt överordnad position som ordförande. Hon har makten att fördela 

ordet och det är hon som väljer vilka svar som hon spinner vidare på. Positionen stärks av de 

andra pedagogerna som hjälper till att tysta barnen och hålla kvar dem. Utrymmet att tala på 

mötet är ganska likt för alla barn, minst en gång var, några fler för vissa barn. Att delta på mötet 

kan ses som ett sätt att uppfylla pedagogernas önskemål och framstå som duktig. Angående 

barnens inflytande så har de tidigare fått lämna synpunkter på avdelningens verksamhet och 

önskemål om vad de tycker ska införskaffas till avdelningen. De har alltså ett visst inflytande, 

men makten att göra de sista valen ligger hos pedagogerna när det gäller att utforma 

verksamheten och förmodligen hos rektorn när det gäller vilka leksaker som ska köpas in. 

 

En trefaldig krock 

I styrdokumenten för fritidshemmet betonas en demokratisk verksamhet (Skolverket 2015 s.15-

17). Styrdokumenten är en formell del av det gemensamma systemet av tro som 

fritidspedagogerna verkar inom. Inom det gemensamma systemet av tro ingår både uttryckta 

regelverk och allmänna förväntningar som kan vara mer eller mindre medvetna. I samtal mellan 

pedagogerna innan mötet synliggörs ännu en underliggande storyline om barn i grupp som 

vilda och därför oförmögna att delta på denna typ av möte. Andra pedagoger har uttryckt att 

det är lite galet att göra såhär. Sara har därför något att motbevisa vilket kanske bidrar till 

hennes nervösa utstrålning och alla pedagogers höga nivå av kontrollerande handlingar. 

 

Det ser ut att bli en trefaldig krock mellan en storyline om att barnen är vilda, storylinen om en 

lektion och förväntningarna på att barnen i demokratisk anda ska göras delaktiga i styrandet av 

fritidshemmets verksamhet. Resultatet blir väldigt begränsande för alla parter. Barnen får 

knappt tala medan en pedagog talar väldigt mycket och faktiskt måste arbeta väldigt hårt. 

Samtidigt tar de andra pedagogerna mindre framträdande roller med funktionen att upprätthålla 

ordningen genom tillrättavisningar av olika slag.  
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Summering av analys 

I vårt material finner vi att det är vanligt att pedagogerna intar en överordnad position gentemot 

barnen, till exempel vid tillsägelser och befallningar. Att vara pedagog verkar innebära i sig en 

formellt överordnad position med stort inflytande över barnen. Förutom denna formella 

position presenterar vi i analysen fyra särskiljande pedagogpositioner. Vi kallar dem: en 

auktoritär, en kommunikativ, en närhetsskapande och en fostrande pedagogposition. Dessa 

positioner definieras genom pedagogernas olika sätt att förhålla sig till barnen, bland annat med 

olika grad av överordnad- underordnad eller likvärdig positionering. Inom de fyra 

pedagogpositionerna ser vi olika representationer hos pedagogerna som i sin tur positionerar 

både dem själva och barnen. Olika handlingar, kroppsspråk och klädnad tolkar vi som 

framträdanden som signalerar exempelvis snällhet, ungdomlighet, auktoritet, avslappning eller 

allvar. Uppfattningar om maskulinitet och femininitet rörande både barn och pedagoger verkar 

påverka och begränsa pedagogernas ageranden och positioner. Även ålder inverkar, enligt vår 

analys. 

 

Ett resultat vi presenterar är förekomsten av vad vi kallar pedagogiska repositioneringar på 

fritidshemmet. Det innebär att pedagogen verkar försöka utmana över- och underordnade 

positioneringar bland barnen. Syftet med det kan vara att försöka utjämna ojämlika 

förhållanden i barngruppen, som att höja upp någon som förefaller ha låg status och i vissa fall 

undergräva någon med hög status eller makt. Exempelvis sker det när pedagogen ifrågasätter 

ett barns kunskap och när hen bjuder in ett annat barn till att prata. I analysen av vårt material 

framstår storylines på flera sätt som en begränsande faktor för pedagogernas och barnens 

positioneringar. Vi hittar ett stort antal berättelser som bidrar till ramarna för vilka handlingar 

och tolkningar som är tillgängliga för de inblandade. Som exempel verkar storylinen “Barnen 

är vilda” bidra till hur pedagogerna väljer att genomföra ett fritidsråd. 
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Del 5: Avslutning 

Slutdiskussion 

Här presenterar vi några avslutande reflektioner som går lite längre än i den ovanstående 

analysen. Att människors agerande begränsas utifrån tidigare etablerade storylines och normer 

är ett genomgående tema i vår analys. Det förefaller omöjligt att helt komma ifrån. Utifrån 

tidigare forskning och våra teorier ser vi att orsakerna till det är mycket komplexa. 

Genomgående i analysen framstår det som att maktutövande är inbyggt i rollen som pedagog, 

vilket då gör maktutövning omöjlig att undvika. 

 

Betydelsen av form för maktförhållanden i en aktivitet 

Vi funderar kring själva formen för fritidsrådet som försvårande faktor. Fritidsrådet utförs i 

stor grupp, mycket i enlighet med konventioner om hur en lektion ska se ut. I sig innebär det 

en stor begränsning för tiden som alla närvarande skulle kunna tala. Normupprätthållande 

positioneringar sker som sagt ofta oavsiktligt och i stor mån omedvetet. Troligen är de ännu 

svårare att undvika eller ersätta i en stressad situation. Som ett tankeexperiment hade 

fritidsrådet kunnat ordnas så att barngruppen delades upp i smågrupper, med en pedagog per 

grupp. Samma 30 minuter skulle kunna innebära betydligt mer tid att tala och tänka för varje 

enskild person. Möjligen skulle det samtidigt minska risken för oavsiktliga normenliga 

positioneringar eftersom alla involverade då skulle ha mer tid för att tänka och formulera sig. 

Detta är bara ett exempel för att illustrera hur pedagogen har makt att manipulera en storyline 

och en form på ett sätt som skulle kunna vara fördelaktigt för alla inblandade. 

 

En komplex situation och motsägelsefulla handlingar 

Efter Mellostunden berättar pedagogen Elin för en av oss observatörer att hon blev chockad 

över vad flickan sa om svarta människor. Sedan berättar hon att de under dagen i klassen har 

läst en saga om en pojke och en prins som blir kära i varandra. Hon menar att barnen på den 

här skolan inte alltid har med sig hemifrån att det är ok med homosexualitet, och att det därför 

känns extra viktigt att förmedla det i skolan. Detta går i linje med heteronormen som Bengtsson 

beskriver, samt talar för Elins kännedom om den (Bengtsson 2013, s.149). Samtidigt verkar det 
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ske en indirekt positionering av föräldrarna till barnen i just denna skola. Utifrån uttalandet 

uppfattas de som homofobiska. Antalet invånare i denna förort med så kallad 

invandrarbakgrund är relativt hög, vilket kanske är det som Elin syftar på indirekt. Det går i 

linje med det hierarkiska avskiljandet av svensk och invandrare som Rosales beskriver (Rosales 

2010 s.307). Enligt det uppfattar vi en storyline om invandraren som homofobisk och svensken 

som modern och tolerant. Det kan relateras till berättelsen om svensken som progressivt 

jämställd (Danielsson Malmros 2012 s.251). Att avvika från heteronormen riskerar att medföra 

allvarliga trakasserier från omgivningen. Med detta i åtanke blir Elins användande av en 

normöverskridande berättelse en möjlig rubbning av heteronormen. Detta arbetssätt skulle 

kunna innebära minskad risk för homofobi och diskriminering bland dessa elever. Utifrån 

denna synvinkel framstår hennes agerande som viktigt och riktigt. 

 

Hursomhelst lyfter vi fram en möjlig tolkning av pedagogens uttalande, nämligen att det ligger 

i linje med storylinen om den homofobiske utlänningen. Vi vet inget om Elins faktiska 

uppfattningar. Dock vet vi utifrån Rosales forskning att det är vanligt att barn med utländsk 

bakgrund i allmänhet beskrivs som problematiska (Rosales 2010 s.16). Kanske är Elins 

uttalande en oreflekterad och oavsiktlig upprepning av en samhällelig storyline som hon 

troligtvis inte håller med om. Från sin starka reaktion angående Minas uttalande är det tydligt 

att hon har en antirasistisk världssyn. Kanske handlar det inte så mycket om personen utan om 

platsen. Hade detta skett på en ort med majoriteten vita människor kanske problemet endast 

skulle ha förlagts hos homofobin i samhället, istället för att gå vidare till att problematisera 

föräldrarna. 

 

Uppslag till vidare forskning 

Positionering inom ett arbetslag på en fritidshemsavdelning 

Vi upplever att vi i uppsatsen närmat oss ett annat forskningsområde som verkar ha stor 

betydelse för pedagogernas handlingar och därmed barnens vardag på fritidshemmet. Det 

området är interaktion och positionering inom en personalgrupp. I likhet med interaktionen 

mellan barn och vuxna verkar interaktionen mellan pedagoger bygga på positioneringar, 

storylines samt göranden av olika kategorier. Den verkar också ha betydelse för hur 

pedagogerna agerar. Den sker både fysiskt avskilt från barnen och i barns närvaro. I barns 
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närvaro sker den både symboliskt avskilt, som om barnen inte vore där, och inkluderande 

genom att även barnen tas med i interaktionen. I vår uppsats hade vi inte tillräckligt med tid 

eller material för att undersöka detta förhållande men det verkar vara av stort intresse då vi vid 

många tillfällen dragit paralleller mellan hur pedagogernas olika interaktion med barnen såg ut 

och interaktionen mellan pedagoger. 

 

En intersektionell studie av ett arbetslag på fritidshemmet 

Ett snarlikt forskningsuppslag är en intersektionell maktanalys av ett arbetslag på 

fritidshemmet. Även här har vi skrapat på ytan, vi har bland annat nämnt uppfattningar om 

maskulinitet och femininitet som möjliga begränsande faktorer. Vi menar dock att det går att 

fördjupa ytterligare, och dessutom sätta fokus på arbetslagets interaktion med varandra, inte 

pedagogernas relaterande med barnen som vi gjort i denna studie. Detta är en avgränsning som 

har pedagogisk relevans då även den verkar ha stor betydelse för pedagogernas relaterande till 

barnen. 

 

Pedagogisk relevans 

Bland våra resultat framkommer att bestämmande över och kontrollerande av barn verkar ingå 

i fritidspedagogens roll, delvis utifrån styrdokument, men tydligast utifrån allmänna 

förväntningar. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet föreskriver att 

ingen på skolan ska utsättas för diskriminering (Skolverket 2015 s.7). Genom analysen 

uppkommer mönster för hur normer på olika sätt verkar begränsa och ofta försvåra för barn 

och pedagoger. Skolverket påpekar att diskriminering ofta utgår från normer (Skolverket 2011, 

s.202). En stor del av fritidspedagogens uppdrag är att hantera och arbeta med relationer med 

och mellan barnen (Skolverket 2014 s.14). Maktaspekter framkommer i vår studie som en 

framstående och inbyggd del av mänsklig interaktion. Vidare har vi fördjupat och 

problematiserat dessa maktaspekter i fritidshemmets kontext utifrån vardagliga handlingar, 

omgivning och intersektionella kategorier som kön och etnicitet. Tillsammans bidrar dessa 

faktorer till studiens pedagogiska relevans för fritidshemmet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Mail till rektor 

Hej, 

vi är två studenter vid Södertörns högskola på programmet Grundlärarutbildning med 

inriktning mot fritidshem. Vi heter Malin Engström och Anton Larsson och ska skriva ett 

självständigt arbete motsvarande en C-uppsats. Vi undrar om vi får komma till en avdelning av 

er skolas fritidshem för att utföra observationer som fältstudier till vår uppsats under veckorna 

10 och 11? 

 

Vår förhoppning är att uppsatsen kan bidra med användbara reflektioner även för er 

verksamhet. 

 

För att ni ska kunna ta ställning till vår förfrågan ska vi här nedan kortfattat beskriva vårt 

studieämne, syfte och tillvägagångssätt. Vårt studieområde är makt, status och normer bland 

barn och personal på fritidshem. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur 

fritidshemspersonalens handlingar påverkar hierarkier inom barngrupper på fritidshemmet. 

 

Som sagt vill göra observationer. Det betyder att vi kommer att vilja delta, titta på och anteckna 

under de aktuella aktiviteterna på fritids på ett så smidigt och störningsfritt sätt vi kan. Vi vill 

gärna komma vid 3-5 tillfällen som varje gång sträcker sig från skoltidens slut till stängning 

för att få en så bred bild som möjligt. Kom gärna med tips på dagar som passar er extra bra 

eller situationer som är speciellt intressanta då vi är väldigt öppna med detta. 

 

Datan från vårt fältarbete kommer endast användas till denna uppsats och vi kommer att göra 

plats, skola och personer anonyma i texten. För den som önskar delar vi gärna med oss av 

arbetet innan vi lämnar in det för att det ska gå att läsa och ställa frågor, kommentera eller be 

om ändringar. 

 

Förhoppningsvis kan arbetet bli ett litet bidrag till större förståelse för det fritidspedagogiska 

området och fritidshemslärarnas kompetens. I bästa fall resulterar arbetet dessutom i intressanta 

perspektiv på er verksamhet som ni kan ha nytta av. 

 

Skicka gärna vidare denna förfrågan och information till personal på fritidshem för att de ska 

kunna säga om de tycker detta är något för dem eller inte. Kom gärna med svar så fort ni kan 

då vi har en kort tidsram. 

 

Undrar ni något så är ni väldigt välkomna att fråga. Ni når oss på denna mejl eller telefon xxx-

xxx xx xx 

 

Vänliga hälsningar, Malin Engström och Anton Larsson 
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Bilaga 2 - Förförståelse 

Vi har tidigare tillsammans skrivit en B-uppsats i ett liknande ämne. Då fokuserade vi på hur 

status och roller fungerar i barns självstyrda aktiviteter på fritidshemmet, alltså med liten eller 

ingen vuxen inblandning. Vi analyserade barnens samspel med hjälp av sociologen Erving 

Goffmans teoretiska begrepp om roller, inspirerade från teatervärlden (Goffman 2009). 

Dessutom använde vi pedagogen Marianne Dahls beskrivning av begreppet 

praktikgemenskaper (Dahl 2014). Det verkade då som om allianser eller en avsaknad av 

allianser bestämde ett barns makt. Ett barns anspråk på handlingsutrymme, status och makt 

stöddes eller förhindrades utifrån dess allianser. Vi såg även hur olika strategier för att erhålla 

status i gruppen användes mer eller mindre framgångsrikt. Status framstod som en kontinuerligt 

omskapande process som skedde genom bland annat förhandling.  

 

Genom hela uppsatsarbetet har vi träffats för att vid varsin dator arbeta med uppsatsen cirka 

fyra dagar i veckan från kl. 9 på morgonen till 15.30 på eftermiddagen. Även fältarbetet utförde 

vi tillsammans. När vi letat efter och gått igenom teori och forskning har vi delat upp materialet 

och textproduktionen men gått igenom den tillsammans samt gjort ändringar och tillägg på 

varandras texter. Observationerna skrev vi först ut var för sig, sedan delade vi upp situationer 

där vi sammanfogade våra anteckningar. Därefter delade vi upp de färdiga anteckningarna i 

situationer för att göra grundläggande urval och analys var för sig. Därefter har vi gått igenom 

varandras material, gjort ändringar tillsammans och diskuterat fram dispositionen för analys 

och hela uppsatsen gemensamt. Med nödvändighet finns delar i uppsatsen som var och en av 

oss har arbetat mer på än den andra men vi har båda varit insatta i utarbetandet av samtliga 

delar. 

 


