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Abstract 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogers olika uppfattningar 

om fostran i förskolan. Metoden som använts är kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer med fokus på fem pedagogers uppfattningar och erfarenheter. Materialet 

har analyserats och tolkats utifrån de teoretiska begreppen normer, motstånd och 

normalitet.  

Resultatet visar att fostran sker under hela dagen i förskolan, enligt pedagogernas 

uttryck. En viktig del i arbetet med fostran är att ge barnen en grund att förhålla sig 

till så att de kan umgås i grupp och bli goda medmänniskor i samhället. Respekt 

för andra människor är ett särskilt viktigt värde som ska förmedlas till barnen. 

Pedagogernas förhållningssätt präglas av empati och sympati. 

Fostran ska enligt de flesta av pedagogerna ske i samarbete med hemmet. Varken 

pedagogerna eller hemmet har något större ansvar än den andra, enligt de flesta av 

pedagogerna. Några av pedagogerna uttrycker dock att föräldrarna har större delen 

av ansvaret.  

Enligt pedagogernas erfarenheter är det vanligaste sättet att fostra på genom att 

föra dialoger med barnen. Att ge förklaringar till varför barnen inte får göra 

specifika saker samt visa på alternativa sätt att göra istället ses som viktigt av alla 

pedagoger. 

En återkommande uttryckt svårighet med fostransuppdraget är för flera av 

pedagogerna att uppfattningen om fostran kan krocka med föräldrarnas 

uppfattning, och att olika regler gäller för barnen.  

En slutsats är att barnen ska ha respekt för andra människor och bli goda 

medmänniskor i samhället och att de ska kunna fungera i grupp. Framtiden är 

alltså en stor del i fostransuppdraget enligt våra intervjuade pedagoger, och det 

visar även tidigare forskning genom bland annat Airi Bigsten (2015) och Anna 

Rantala (2016). 
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Förord 
Vi vill inleda detta arbete med att tacka alla våra deltagare som ställt upp på 

intervju och delat med sig av sina tankar och åsikter. Utan er hade inte den här 

studien varit möjligt och det har varit otroligt intressant att få höra hur ni tänker 

om begreppet fostran i förskolan. Vi hade heller inte klarat detta utan vår 

tålmodiga, kunniga och hjälpsamma handledare som utmanat, stöttat och väglett 

oss i detta arbete.  
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Inledning 
 
Det valda kunskapsområdet i detta arbete är fostran i förskolan. Vi finner det 

intressant framförallt då vi tänker att uppfattningen av fostran kan variera ganska 

mycket hos olika pedagoger i förskolan, vilket även Jenny Norman (2003) fann i 

sin studie där hon undersökt hur barn uppfostras genom språket. Norman har 

studerat pedagogik i lärarutbildningen, och gjort en studie om språkspel i 

förskolan. 

Erfarenheter från vår högskoleutbildning har också bidragit till vårt intresse för 

detta område då vi anser att området inte diskuterats speciellt mycket under hela 

utbildningen. Området är även relevant för vårt kommande yrkesutövande som 

pedagoger eftersom pedagoger dagligen arbetar med barnen. Pedagoger både lär 

och “fostrar” barnen i förskolan varje dag och därför tycker vi att det är av stor 

vikt att bli medveten om olika uppfattningar av fostran.  

Anette Emilson doktor i filosofi, (2008) har gjort en avhandling som kallas ‘’Det 

önskvärda barnet.’’ Hon menar att pedagoger förmedlar värden och normer till 

barnen i förskolan, både medvetet och omedvetet (Emilson, 2008, s. 15). Genom 

vår undersökning får vi författare samt pedagogerna möjligheter till en större 

medvetenhet kring vilka normer och värden som pedagogerna förmedlar i 

förskolan till barnen. Samtidigt är samhället och dess normer i ständig förändring 

enligt Dolk (2013), och vi tänker att det även gäller normerna i pedagogernas 

fostran i förskolan. Klara Dolk är en universitetslektor som undersökt normer och 

värderingar i förskolan.  

Anna Rantala (2016, s. 17) har gjort en doktorsavhandling i pedagogiskt arbete där 

hon skriver att barn ska ses som kompetenta individer men samtidigt att de 

behöver fostras. Detta kan ses som motsägelsefullt menar vi, eftersom pedagoger 

ska se barn som självständiga och kompetenta men samtidigt blir barnen beroende 

av pedagogerna eftersom de behöver fostras.   

Alla pedagoger i förskolans verksamhet ska följa Skolverkets Läroplan för 

förskolan - Lpfö 98. Reviderad 2016. Där nämns begreppet fostran: ”Förskolan ska 

vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och 
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växande’’ (Skolverket 2016, s. 5). Pedagogerna i förskolan ska enligt läroplanen 

stödja hemmet med barnens fostran, men hur detta ska gå till eller hur stort ansvar 

pedagogerna har i barnens fostran beskrivs eller definieras inte i läroplanen. Denna 

otydlighet bidrar till en bred tolkning av begreppet och det blir då intressant att 

undersöka hur pedagoger ser på detta uppdrag.  

  

Syfte och frågeställningar  
Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogers olika 

uppfattningar om fostran i förskolan. 

Frågeställningar  

• Vad innebär fostran i förskolan för pedagogerna? 

• Vilket ansvar anser pedagogerna att de har gällande barnens fostran i 

förskolan? 

• Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med fostran i förskolan? 

 

Språkliga begrepp 

I denna studie har vi valt att använda begreppet pedagoger och det innefattar olika 

typer av yrkeskategorier som barnskötare och förskollärare. 
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Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet kommer vi att delge vad styrdokumenten säger angående 

fostran och därefter följer ett stycke om vad fostran kan innebära och fostrans 

historia i förskolan. Ytterligare redovisas vad tidigare forskning säger om fostran i 

förskolan. Avsnittet avslutas med teoretiska utgångspunkter som föreligger i 

studien. 

 

Vad innebär fostran? 
 
Åsa Bartholdsson (2007, s. 24) har gjort en doktorsavhandling i 

samhällsvetenskap. Hon beskriver fostran som ett förhållande mellan en auktoritet 

och en underlydande - det vill säga en som fostrar, till exempel en pedagog i 

förskolan och en som ska fostras, exempelvis barnen. De normer och värden som 

fostraren anser värdefulla ska överföras till den fostrade som ska ta till sig dessa. 

Dessutom menar Bartholdsson (2007, s. 24) att de normer och värderingar som ska 

föras över oftast handlar om socialt önskvärda beteenden. Sammanfattningsvis 

menar författaren att det handlar om en ensidig kommunikation där endast 

fostraren ska överföra normer och regler till den som ska bli fostrad, som då ska 

anpassa sitt beteende utifrån dessa. Även Rantala (2016, s. 16) uttrycker liknande 

som skriver att pedagogerna är de aktiva fostrarna och barnen blir “passiva 

mottagare”. Hon nämner även några andra mål med fostran som bland annat att 

barnen ska bli självständiga och goda samhällsmedborgare. Att barnen både är 

passiva mottagare och samtidigt ska bli självständiga kan ses som motsägelsefullt. 

Vi tänker att självständighet kräver aktiva val och ett oberoende från andra, och 

detta ligger inte i linje med att samtidigt vara passiv mottagare med ett behov av 

att bli fostrad. Rantala (2016, s. 16) skriver även att fostran kan ha en negativ 

klang där begreppet fostran ofta kopplas till bland annat tvång, tillrättavisning och 

skam. 
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Fostransuppdragets historia i förskolan 

Airi Bigsten (2015, s. 22) har i sin doktorsavhandling i samhällsvetenskap gjort en 

undersökning om fostran i förskolan. Hon menar att förskolan till en början var en 

institution som hade till uppgift att ta hand om barn där fokuset låg på omsorg. 

Institutionen hade främst rollen som barnvakt men utvecklades senare till att bli 

mer pedagogisk och fick även en egen läroplan - läroplan för förskolan lpfö98. 

Med tiden har sedan förskolan genomgått olika förändringar, till exempel från att 

endast handla om omvårdnad och omsorg till att även inkludera lärande och 

fostran. Bigsten (2015, s. 22) skriver vidare att det var viktigt att verksamheten 

bestod av det som var betydelsefullt för barnen.  

Fram till slutet av 1800-talet hade fostran ett stort inslag av religion och barnen 

skulle bland annat bli lydiga och dyrka gud (Bigsten 2015, s. 23). Disciplin, 

fostran och auktoritet var centrala delar. Vid senare 1800-tal började förskolan 

inspireras av Fröbels tankar och en revidering av den dåvarande läroplanen, som 

kallades småskolans läroplan (1878) gjordes (Bigsten 2015, s. 23). Denna var 

aktuell fram till ca 1940 och innehållet förändrades till att handla om hemmet och 

dess sysslor. Bigsten (2015, s. 23) skriver vidare att det var viktigt att barnen 

skulle lära sig arbeta och man ansåg att en bra kombination för att lära sig detta var 

genom lek, uppfostran och arbetsfostran. Till en början fokuserades på vad barnen 

skulle lära sig, och därefter fokuserades även hur barnen kunde lära sig. Bigsten 

(2015, s. 23) skriver även att fostran gällande barnens identitet betonades, och 

kallades ”karaktärsfostran”. Det handlade om hur man ville att barnen skulle vara 

och vilka egenskaper de skulle besitta. Dessa egenskaper var till exempel att vara 

kompetent, omtänksam och lydig.  

Vidare skriver Bigsten (2015, s. 24) om Alva Myrdal som haft stor inverkan på 

förskolan och som inte tyckte om auktoritet när det gällde barnens fostran. Hon 

menade på att man skulle försöka få barnen, genom förståelse, att frivilligt anpassa 

sig efter regler och lyda av egen vilja. Ett vetenskapligt synsätt i förskolan tog 

sedan över det religiösa och från mitten av 1900-talet kallades läroplanen för 

“Folkhemmets socialpsykologiska läroplan” (Bigsten 2015, s. 24). Alltfler kvinnor 

började sedan att arbeta vilket gjorde att barnomsorgen växte i takt med behoven. 

Det blev både föräldrars och förskolans ansvar att fostra barnen till goda 
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medborgare i samhället och barnets individuella utveckling betonades. I den första 

läroplanen som kom 1998 skulle verksamheten bilda en helhet mellan omsorg, 

lärande och utveckling. Detta gäller än idag även efter flera revideringar av 

läroplanen för förskolan.  De värden som belystes och fortfarande gäller var bland 

annat demokrati, integritet, jämställdhet samt solidaritet (Bigsten 2015, s. 24). 

Fostran har alltså länge varit ett viktigt inslag i förskolans verksamhet men vad 

som setts som åtråvärt har varierat beroende på tid och samhälle.  

Styrdokument 

Skolverket skriver i läroplanen för förskolan som är reviderad 2016 att förskolan 

ska stötta familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande 

(Skolverket 2016, s. 5). I den kommande läroplanen som är reviderad 2018 nämns 

inte begreppet fostran längre, däremot genomsyras hela läroplanen av att förskolan 

ska fostra barn till att bli goda samhällsmedborgare med vissa förmågor och 

kunskaper. Detta tydliggörs i den nya läroplanen från 2018 där det till exempel står 

att:  

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att 

efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem 

komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. 

(Skolverket 2018, s. 12) 

Det är alltså tänkt att pedagogerna på så sätt ska fostra barnen till att bli 

demokratiska människor som besitter dessa värden och förmågor. “I de politiska 

dokumenten anges att målet är att fostra barn till demokratiska medborgare som tar 

hänsyn till andra människor men också till individer som gör sina egna röster 

hörda” (Bigsten 2015, s. 13). 
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Tidigare forskning  
 

I detta avsnitt görs inledningsvis en presentation av hur vi sökt forskning och vilka 

sökord vi använt. Sedan kommer vi att presentera tidigare forskning där vi redogör 

för de delar i studierna som vi funnit relevanta för vår egen studie. Dessa delar 

behandlar normer och värden i förskolan som förmedlas av pedagoger och hur 

fostran kan gestaltas i förskolan samt dess skillnader. 

För att söka tidigare forskning inom kunskapsområdet har vi använt oss av 

databaserna: Libris, Summon och Google scholar. Vi har använt oss av sökord 

som fostran, förskola, barnuppfostran, upbringing, fostering och preschool.   

Normer och värden i förskolan 

Emilsons (2008) studie, Det önskvärda barnet, handlar om vilka normer och 

värden som pedagoger i förskolan förmedlar till barn i förskolan, både medvetet 

och omedvetet. Dessa värden är: “värdet av att inte skada andra, förstå och känna 

med andra, hjälpa andra, komma överens med andra, delta i gemenskapen, utöva 

inflytande, förhandla, lyda, vara självständigt samt prestera” (Emilson 2008, s. 81). 

Det undersöks även hur dessa värden kommuniceras, och vilka barn som förskolan 

medverkar till att skapa genom fostran i förskolan (Emilson 2008, s.15). I studien 

användes videoobservation som metod. De som involverats i studien är både 

pedagoger och barn. Resultatet visar att det som är ett önskvärt barn i förskolans 

verksamhet är ett omvårdande, demokratiskt och disciplinerat barn.  

Bigstens (2015, s. 13) studie behandlar förskollärares motiv för fostran i förskolan 

och fann tre olika teman. Med det första temat förskollärarna vill respektera att 

barnen är unika beskriver Bigsten (2015, s. 96) hur barnen möts av både 

förskollärare och andra barn. Här fann hon inkludering, sårbarhet och olikhet som 

ett uttryck för unicitet. Med det menas med att barnen får vara unika och att få vara 

inkluderad trots alla människors olikheter (Bigsten 2015, s. 96). Hon menar att 

förskollärarnas motiv är att ge barnen bekräftelse så dem känner sig inkluderade i 

gemenskapen samt att få barnen att känna sig värdefulla och unika som egna 

individer. Förskollärarna belyste alltså barnens olikheter som något positivt och 

berikande. De vuxna använder olika strategier för att barnen ska få möjlighet att 
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vara inkluderad i gemenskapen. Förskollärarna i hennes studie påpekar att 

människors olikheter berikar relationer med andra människor, och vill förmedla 

denna förståelse till barnen.  

I andra temat Förskollärare vill uppnå ordning förklarar hon hur fostran gestaltas 

genom ordning. I detta tema framkommer det att ordning är både ett mål och 

medel som kan åstadkommas med olika strategier. Ordning krävs även för en god 

gemenskap och omgivning (Bigsten, 2015, s. 144). För att kunna behålla denna 

ordning måste det finnas regler, och om någon bryter mot dessa leder det till 

konsekvenser. Exempel på en av konsekvenserna som förskolläraren i studien 

lyfter är att bli utesluten ur gemenskapen. Vidare påpekas att barnen förväntas öka 

sitt ansvar för sina handlingar med åldern. 

Det tredje temat som kallas Existens - förskollärare vill lägga grunden för det 

framtida livet framhävs hur fostran gestaltas i förskolan med utgångspunkt från 

barns liv i nuet och i en framtid (Bigsten 2015, s. 144). I detta tema framkommer 

det av förskollärarna att det är viktigt att se ett växande hos barnet, vilket handlar 

om utvecklandet av olika förmågor som behövs för att leva i samhället både nu 

och i framtiden. Det som bidrar till barnens utvecklande av tillit till varandra är 

nära relationer med vuxna och barn samt att de upplever tiden på förskolan som 

meningsfull. Förskollärarna vill ge barnen hopp och erfarenheter av ansvar för sig 

själv, sina relationer och allt levande. 

Fostrans gestaltning i förskolan 

Rantala (2016, s. 5) har undersökt hur fostran gestaltas i förskolan och har använt 

sig av videoobservationer av pedagoger och barn. Rantala (2016, s. 72) fann att 

fostran gestaltas på två sätt, genom direkt och indirekt vägledning. Exempel på 

direkt vägledning är pedagogers tillsägelser direkt till barnen, medan indirekt 

vägledning kan vara beröm, frågor till barnen och att avleda dem om de är på väg 

att göra något som pedagogerna inte vill. Syftet med beröm var att uppmuntra 

beteende hos barnen som pedagogerna ansåg önskvärda och förstärka dessa, för att 

sedan ta bort det icke önskvärda beteendet. Enligt Rantala (2016, s. 74) var 

tillsägelser det vanligaste sättet att fostra barnen på. Hur kommunikationen i 

förskolan utspelar sig och hur den ges form konstrueras tillsammans av både 

barnen och de vuxna och blir sedan som en vana. Samtalens former och syften är 
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varierande och pedagoger och barn skapar tillsammans föreställningar och 

traditioner om hur kommunikationen ska gestaltas.  

Norman (2003, s. 6) har bland annat undersökt uppfostran i förskolans praktik men 

riktar in sig på att studera hur barn uppfostras genom språket. Detta gällde både 

pedagogers tal och kroppsspråk under måltidssituationen. Hon har använt sig av 

videoobservationer för att dokumentera samtalen mellan pedagoger och barn och 

har även använt sig av bandspelare. Hon har kompletterat med 

observationsanteckningar och har sammanlagt gjort sin undersökning på 10 

förskolor i blandade åldrar (Norman 2003, s. 61-62).  

Resultatet visar att det fanns skillnader i hur pedagogerna fostrade barnen 

(Norman, 2013, s. 133). Dessa skillnader var bland annat att några pedagoger 

använde samtal och dialog medan andra pedagoger främst gav enkla 

tillrättavisningar. En del pedagoger var närvarande och förde dialoger med barnen 

vid matbordet, vilket innehöll regler och ritualer som förmedlade hur barnen 

förväntades uppföra sig. Några av de andra pedagogerna hade inte samma närhet 

och samtalade inte speciellt mycket med barnen och gick ofta iväg från bordet. 

Pedagogen förmedlade då budskap som bland annat bestod av regler, moral och 

uppmaningar, och hade en kommunikativ funktion. Barnen förväntades uppföra 

sig på ett visst sätt utifrån normer, och utifrån detta förmedlades regler till barnen 

både individuellt och kollektivt av pedagogerna. Dessutom fann Norman (2003, s. 

134) att pedagogerna fostrade med metoder som tillrättavisning, övertalning, 

uppmaning, krav, frågor och förklaringar. Hon menade även att det ibland 

saknades ritualer och regler som skulle hjälpa barnen till ett särskilt förväntat 

beteende (Norman 2003, s. 135). Hon kom i sin studie fram till att det fanns regler 

och normer som de vuxna pedagogerna gav uttryck för. Exempelvis så var det inte 

tillåtet för barnen att prata med ett annat barn som befann sig vid ett annat bord. 

Norman (2003, s. 133) kom även fram till att samtalet innehöll något som hon 

kallar för moraliska påbud, vilket kan vara normer och regler för hur man agerar 

vid matbordet, till exempel att barnet ska sitta ner när man äter och artigt be om att 

få något.
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Teoretiska utgångspunkter 

Nedan görs en presentation av de teoretiska utgångspunkter som denna studie 

utgår från. Vi utgår från begreppet makt av Börjesson och Rehn (2009), Hermann 

(2004) samt Dolk (2013) som samtliga av inspirerats av Foucault. Makt är ett brett 

begrepp som fungerar som ett slags paraply för studiens innehåll. Det är alltså inte 

en teori vi använder utan vi utgår från att makt är en aspekt som vi anser är 

relevant vid fostran, då den som fostrar har makt i relation till de som fostras. Vi 

använder begreppen normer och motstånd av Dolk (2013) och normalitet som 

Bartholdsson (2008) skriver om, för att analysera resultaten. Genom att analysera 

resultaten med dessa begrepp kan det ge oss en möjlighet att förstå pedagogernas 

beskrivningar av fostransuppdraget.  

 

Makt och fostran 

Alf Rehn är en professor i innovation, design och ledning vid University of 

Southern Denmark. Mats Börjesson är en professor vid Institutionen för barn- och 

ungdomsvetenskap. Författarna (2009, s. 11) använder begreppet makt och menar 

att begreppet är svårt att definiera och kan förstås olika beroende på vad som 

fokuseras. De beskriver många aspekter av makt, delvis vad det kan vara, hur det 

kan förstås och olika tekniker. Med de olika teknikerna menas de olika sätten som 

makt visar sig i människors omgivning. Makten kan vara olika former av 

handlande, till exempel våldsamma, tvingande och kontrollerande handlingar.  

Makt är även något som existerar mellan människor och författarna skriver: “Makt 

är en term för något som händer mellan människor, även om den inte alltid handlar 

om direkt påverkan ansikte mot ansikte” (Börjesson och Rehn 2009, s. 19).  

Författarna skriver vidare att man kan få makt via exempelvis institutioner, våld 

och kunskap. Pedagoger arbetar i en institution som till exempel förskolan, och 

därigenom får pedagogerna en viss formell makt, och samtidigt är makt något som 

sker mellan människor. 

Dolk (2013, s. 26) skriver att makt inte behöver vara något förtryckande eller som 

ger förbud eller uteslutningar, utan det kan även vara något verksamt och 

produktivt. Exempel på detta är att makt skapar kunskaper och sanningar som 
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lägger grunden till individers agerande, attityder och känslor. Därmed påpekas det 

också att makt verkar genom normer och normalisering. 

Vidare skriver Börjesson & Rehn (2009, s. 12) att det vanligaste som vi människor 

kopplar till makt är fysiska handlingar, men det finns många former av 

maktutövande. Det finns också sätt att utöva makt som är mindre tydliga. Kontroll 

och övervakning är en diskret form av makt och ett exempel att utöva kontroll är 

att utesluta eller inkludera (Börjesson & och Rehn (2009, s. 15-16). Författarna ger 

exempel på en flygplats där det finns ett rum som bara personer med en biljett kan 

komma in. På detta sätt utesluts andra personer som saknar detta.  

Herrman (2004, s. 86) påpekar att vi kan uppfatta uppfostran, utbildning och 

undervisning som en rad metoder och tekniker som syftar till att skapa individer 

mot bestämda mål, exempelvis lydiga medborgare eller kompetenta barn. Herrman 

(2004) skriver: 

Således kan de specifika metoder i skolan som siktar på att forma barnen på 

ett bestämt sätt vara formulerande i form av och som politiska strategier, 

och en taktik som önskar driva samhället i en bestämd riktning (Herrman 

2004, s. 87). 

Detta ligger i linje med läroplanen för förskolan där det står att ‘’En viktig uppgift 

för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på’’ (Skolverket 2016, s. 4). 

 

Normer 

Dolk (2017) beskriver normer som föränderliga och att de ser olika ut i olika 

sammanhang, vilka kan vara exempelvis förskolor, familjer och länder. Hon menar 

även att normer inte vanligtvis verkar genom våld eller tvång utan genom att 

människor frivilligt eller omedvetet anpassar sig till de rådande normerna. Hon 

skriver även att vi människor inte alltid uppfattar vilka normer som finns runt 

omkring oss, och det kan vara ännu svårare att se om vi själva följer de. Dolk 

(2013, s. 27) menar att de människor som går emot strömmen i en folksamling 
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måste kämpa mer än de som går åt “rätt” håll. Det leder även till att den som går åt 

“fel” håll ses som ett problem, och att denne gör fel.  

Dolk (2013, s. 30) diskuterar ålderns outtalade och uttalade normer för hur man 

exempelvis som barn i förskolan ska bete sig. Beroende på barnens ålder förändras 

normerna, till exempel så skiljer sig normerna för en tvååring mot en femåring. 

Detta i sin tur påverkar vad som blir möjligt, förståeligt och eftertraktat i förskolan. 

Vidare menar hon att vuxna tar beslut som påverkar barnen, men att barnen knappt 

har en möjlighet att påverka dessa beslut. Dessa beslut kan handla om utbildning, 

uppfostran, politik med mera. Dolk (2013, s. 141) menar att läroplanens 

värdegrund innehåller grundläggande normer och värden i samhället som de vuxna 

ska överföra till barnen genom en demokratisk fostran. Barnen har dock ytterst 

begränsat inflytande över vilka normer eller värden som ska förmedlas. 

 

Normalitet 

“Normalitetsbegreppet gör två saker samtidigt: det beskriver det typiska och det 

utgår från antaganden om hur det borde vara” (Bartholdsson 2008, s. 9). Det som 

är typiskt och vad som är önskvärt utgår från specifika värden i ett visst samhälle, 

och vid ett specifikt tillfälle (Bartholdsson 2008, s. 10). “Normaliteten beskrivs 

inte företrädesvis i normalfördelningskurvor och tabeller, utan formuleras som 

förväntningar och värderingar av vårt sätt att vara och uppträda” (Bartholdsson 

2008, s. 11). Vidare innefattar begreppet inte bara något som vi människorna 

tänker om utan det är även något vi gör, en handling. Författaren pratar om en 

slags zon för vad som är acceptabelt uppträdande. Inom zonen skapas ett 

handlingsutrymme, där handlingar som går utanför detta utrymme inte ses som 

acceptabla. Detta handlingsutrymme hör ihop med ett visst sammanhang, och 

förändras vid olika situationer. Ett exempel kan vara regler i förskolan som baseras 

på aktuella normer och förväntningar (jfr Bartholdsson 2008, s. 11).  

 

Motstånd 

Dolk (2013, s. 33) skriver att där makt finns, finns även motstånd, och att det ena 

inte existerar utan det andra. Vidare pratar Dolk (2013, s. 194) om begreppet 
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motstånd och skriver om en måltidssituation i förskolan där hon observerat barn 

som bland annat kastat mat på både varandra och på golvet och testat pedagogerna 

på alla tänkbara sätt. Hon påpekar att man skulle kunna se det som att de regler 

som finns vid matsituationen bidrar till att skapa möjligheter till motstånd och 

normbrott. Hon skriver vidare att pedagogerna sätts i en jobbig situation när 

barnen inte följer de regler som råder och inte uppför sig som de förväntas vid en 

viss situation. Dolk (2013, s. 194) hävdar att pedagogen i dagens samhälle 

visserligen borde vara rolig, snäll, lyhörd, respektfull och demokratisk. Men 

samtidigt ‘’bör en god pedagog vara en auktoritet som upprätthåller regler, ordning 

och en god uppfostran.’’ Dolk (2013, s. 196) menar alltså att barns motstånd ofta 

sker som en reaktion mot förskolans uttalade eller outtalade regler. Den form av 

motstånd som syns och hörs mest är när motståndet är öppet och högljutt. Denna 

form av motstånd är även den svåraste att undvika för pedagogerna. 

Dolk (2013, s. 206) skriver även att barns humor och skämt kan tolkas som en 

form av motstånd, och det kan innebära att testa var gränsen går mellan barn och 

vuxnas handlingsutrymme. Hon tar upp fler former av motstånd som barn 

använder vilket är individuellt och kollektivt, verbalt, kroppsligt, öppet, dolt, argt 

och skojande (Dolk 2013, s. 218).
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Metod 
I det kommande avsnittet redogör vi för metodvalet, genomförandet, urval av 

studiens deltagare, bearbetning av material och forskningsetiska överväganden.  

Kvalitativ intervju 

En kvalitativ intervju är likt ett vanligt samtal i vardagen men har ett riktat fokus 

mot något speciellt som forskaren har bestämt (Kihlström 2007, s. 48). Ordell 

(2007, s. 196) skriver att en sådan form av samtal är en aktuell metod om forskaren 

vill få reda på hur personer ser på olika fenomen.  

Vi har valt en kvalitativ intervju eftersom vi vill undersöka pedagogernas 

erfarenheter och uppfattningar kring olika frågor angående fostran i förskolan. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014 s. 46) är detta en lämplig metod då forskaren 

får kunskap om hur människor uppfattar och upplever världen. Det är också viktigt 

att tänka etiskt i den här typen av forskning. Kvale och Brinkmann (2014, s. 33) 

menar att typen av relation som intervjuaren och deltagaren har påverkar den 

kunskap som skapas i intervjun. Där är det viktigt att intervjuaren kan skapa en 

trygg och bekväm omgivning så att deltagaren känner sig bekväm att berätta om 

sina erfarenheter.  

Urval av studiens deltagare  
Deltagarna i den föreliggande studien är fem pedagoger, varav tre är förskollärare 

och två barnskötare. Pedagogerna har olika lång erfarenhet och genomförde även 

sin utbildning vid olika tidpunkter. Vi använder fiktiva och könsneutrala namn på 

deltagarna i studien och nedan redogörs för varje deltagares utbildning samt 

erfarenhet. De fiktiva namnen är Charlie, Kim, Alex, Billy och Robin. 

Charlie är förskollärare med ca 30 års erfarenhet och arbetar på en 

storbarnsavdelning (3-5år). Kim är förskollärare med ca 25 års erfarenhet och 

arbetar på en småbarnsavdelning (1-3år). Alex är barnskötare med ca 31 års 

erfarenhet och arbetar på en småbarnsavdelning (1-3år). Billy är förskollärare med 

ca 30 års erfarenhet och arbetar på en storbarnsavdelning (3-5år). Robin är 

barnskötare med ca 30 års erfarenhet och arbetar på en storbarnsavdelning (3-5år).  
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Förskolorna vi valt ligger i en mindre kommun i stadsmiljö och är mångkulturella 

förskolor där majoriteten av föräldrarna kommer från ett annat land än Sverige och 

talar ett annat modersmål än svenska. Förskolorna har inte valts utifrån att de är 

mångkulturella, utan för att våra deltagare arbetade på dessa. Den ena förskolan 

består av fyra avdelningar totalt varav två är småbarnsavdelning med åldern 1-3 

och två avdelningar är storbarnsavdelning med åldern 4-5. I den andra förskolan 

finns sammanlagt sex avdelningar totalt varav tre är småbarnsavdelning med 

åldern 1-3 och tre är storbarnsavdelning med åldern 4-5. Våra intervjupersoner 

arbetar på alla typer av avdelningar. 

Vi valde deltagarna utifrån ett bekvämlighetsval, vilket vi tänker kan ha bidragit 

till att deltagarna kände sig bekväma under intervjun.  

 Däremot finns en nackdel med att intervjua personer man själv är bekant med. 

Kihlström (2007, s. 50) beskriver att intervjuaren redan kan ha en uppfattning av 

intervjupersonens tankar. Detta kan då bidra till att intervjun tar formen av en 

dialog istället, vilket gör att intervjuaren tar för stor plats och kan gå miste om det 

intressanta som intervjupersonen har att delge.   

Vi har valt att endast tillfråga fem pedagoger i vår studie för att vi antog att antalet 

skulle ge oss nog med information för att analysera resultaten, men samtidigt inte 

för mycket så resultaten blir ytliga. Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) skriver att 

det är vanligt att antalet personer antingen är för många eller för få när det gäller 

kvalitativa intervjuer. Författarna menar att om studien inkluderar för få antal 

deltagare är det inte möjligt att hitta eventuella skillnader mellan olika grupper. 

Vid för stort antal deltagare blir det svårt att göra djupare tolkningar av deltagarnas 

utsagor.  

”Vid kvalitativa intervjuer handlar det om att intervjua någon som har 

erfarenhet av det ämne eller område intervjun ska behandla” (Ordell 2007, 

s. 49).  

Varför vi valt att inkludera både förskollärare och barnskötare är för att vi vill ha 

en så bred variation som möjligt av olika erfarenheter för att kunna urskilja 

eventuella skillnader eller likheter. Det ingår även i både förskollärares och 

barnskötares uppgifter att fostra barnen och därav är båda yrkeskategoriernas 

uppfattningar lika viktiga. 
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Genomförande 
Vi valde att genomföra en pilotintervju innan vi påbörjade de riktiga intervjuerna. 

Detta kan göras, enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 160) för att prova hur 

frågorna uppfattas. Detta gav oss möjlighet att omformulera eller ändra samt lägga 

till frågor för att deltagarna enklare skulle kunna uppfatta frågorna på det sätt vi 

menade.  

För att förbereda oss inför intervjuerna sammanställde vi intervjufrågor utifrån 

syftet. Vi försökte formulera så pass öppna frågor som möjligt för att inte leda 

intervjupersonen till begränsade eller förväntade svar (jfr Kihlström 2007, s. 48). 

Detta gjorde vi för att enklare kunna ställa följdfrågor utefter vad 

intervjupersonerna svarar.  

Under intervjuerna, som varade cirka en halvtimme, använde vi oss av en diktafon 

för att spela in ljud, vilket Kvale och Brinkmann (2014, s. 218) menar ger 

intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet. Genom att vi spelade in 

intervjuerna fick vi möjlighet att lyssna upprepande gånger på intervjun och kunde 

även höra de tonfall, pauser och ord som pedagogerna gjorde. Kihlström (2007, s. 

51) belyser också fördelarna med att spela in intervjun och menar att intervjuaren 

kan få med hela innehållet av vad intervjupersonen säger och kan även höra sig 

själv och sina egna frågor. På så sätt kan intervjuaren fundera på om hen kan ha 

påverkat svaret från intervjupersonen genom till exempel någon kommentar eller 

ledande fråga. Anteckningar med stödord gjordes även för att behålla en röd tråd 

och för att kunna följa upp med frågor på intervjupersonens svar.  

 

Bearbetning av materialet 
 
Efter intervjuerna lyssnade vi på inspelningarna och transkriberade dem till text på 

datorn. Vi läste även anteckningarna som gjordes under intervjun för att se vad 

som var mest centralt. Sedan förde vi ihop resultaten till kategorier utifrån 

liknande svar, eller skillnader i svar. Ett exempel är kategorin “ge barnen en 

grund” och ”respekt för andra människor”.  
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Vi lyssnade sedan flera gånger på inspelningarna för att leta efter likheter, 

skillnader och mönster i deltagarnas uttryck. Till exempel letade vi efter om det 

fanns flera pedagoger som uttryckte samma sak, eller om det fanns någon som 

tyckte helt annorlunda jämfört med de andra. Vi försökte upptäcka om det var 

något som upprepades vid flera av intervjuerna, exempelvis samma ord och 

begrepp. Utifrån deras utsagor kategoriserade vi dem i olika teman och dessa tas 

upp under resultatdelen. Vi har följt Kihlströms (2007, s. 162) beskrivning om hur 

man kan analysera resultatet. Enligt Kihlström innebär en analys att forskaren bör 

lyssna på eller läsa intervjuerna flera gånger om för att ‘’se om olika utsagor visar 

på samma förståelse av fenomenet’’. Vidare ska forskarna även söka efter olika 

uppfattningar av fenomenet, vilket vi redogjort i resultatet. 

Forskningsetiska överväganden 
 
I denna studie har vi följt de fyra forskningsetiska principerna, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002; Vetenskapsrådet 2017).  

Vi har tagit hänsyn till informationskravet genom att vi skickat ut ett 

informationsbrev via mejl till de berörda intervjupersonerna samt 

förskolecheferna. I brevet finns nödvändig information till deltagarna där vi 

beskriver syftet med studien samt vad och hur vi kommer använda det insamlade 

materialet, vilka som kommer att ha tillgång till det och hur vi kommer att förvara 

det. I informationsbrevet står det även att deltagarna när som helst kan avbryta sin 

medverkan och att den är frivillig. Hänsyn till samtyckeskravet har tagits genom 

att deltagarna både muntligt och skriftligt har gett samtycke till att delta, bland 

annat via mejl och genom att fylla i ja till deltagande i informationsbrevet. Genom 

att inte nämna varken deltagarnas namn eller förskolans plats har även beaktande 

gjorts rörande konfidentialitetskravet. Till sist har även nyttjandekravet uppfyllts 

då det endast är behöriga vid Högskolan Dalarna som haft tillgång till materialet. 

Materialet skyddades genom att inspelningarna förvarades på ett USB som i sin tur 

förvarades i ett låst utrymme. Även anteckningarna som gjordes var oåtkomliga 

för obehöriga personer då dem förvarades hos en av oss studenter med låst dörr.  
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Trovärdighet 
 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 296) menar att trovärdighet (validitet) handlar om 

den metod som undersöker det forskaren avser att undersöka och där av om 

studien har trovärdighet. Eftersom vi valt kvalitativa intervjuer som metod 

undersöker vi det som är avsett att undersöka, det vill säga pedagogers 

uppfattningar och tankar. Vi upprepade även kort de intervjuades svar efter varje 

intervju för att få bekräftelse om vi uppfattat deras utsagor korrekt. Vi tänker att 

detta ökar trovärdigheten för resultaten.  

Roos (2014, s. 51) skriver att trovärdighet också handlar om att forskaren samlat in 

sin data på ett grundligt sätt och att tillräckligt mycket data har samlats in för att 

kunna dra slutsatser av det. Vi har samlat in data från fem pedagoger vilket vi 

ansåg räckte för att få ut tillräckligt med variation i resultatet. 

Intervjuerna som spelades in gav oss möjlighet att lyssna upprepande gånger på 

både den intervjuades svar och på våra frågor som vi intervjuare ställde. Det gav 

oss större möjlighet att säkerställa de intervjuades utsagor och se om vi fått med 

det väsentliga. Detta menar Kihlström (2007, s. 232) ökar trovärdigheten. Även 

intervjuarens ledande- och följdfrågor som ställts till respondenten, menar Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 295) kan påverka trovärdigheten, då det vid för ledande 

frågor kan styra in den intervjuade till önskade svar. Detta var därför vi försökte 

formulera öppna frågor som inte skulle styra intervjuaren till ett specifikt svar. 

Kihlström (2007, s. 232) påpekar även att trovärdigheten för en intervju ökar om 

man är två personer, vilket vi i denna studien var. Hon skriver vidare att det 

vanligaste sättet när man är två som intervjuar är att en av personerna intervjuar 

och den andra observerar intervjuarens kroppsspråk etc. och antecknar dessa. I vårt 

fall gjorde vi på liknande sätt, där en av oss ställde frågor till den intervjuade och 

den andre av oss antecknade stödord. Detta gjorde att den som ställde frågorna 

kunde koncentrera sig på intervjuarens kroppsspråk.
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Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas resultatet som framkom av intervjuerna. Resultatet har 

delats in i olika rubriker utifrån de kategorier vi funnit i analysen för att organisera 

svaren och göra det tydligare. Dessa kategorier är: Ge barnen en grund, respekt för 

andra människor, fostran i samarbete med hemmet, föra dialoger med barn, vid 

vilka tillfällen gestaltas fostran i förskolan och erfarna svårigheter i 

fostransuppdraget. Redovisningen består av bland annat likheter och skillnader vi 

funnit från intervjusvaren och uttryck som ofta förekommer i svaren av olika 

pedagoger. 

Ge barnen en grund 

Ett återkommande uttryck hos de intervjuade pedagogerna är att fostran innebär att 

ge barnen en slags grund eller ram att förhålla sig till. Detta är något som de flesta 

av deltagarna uttrycker en samstämmighet kring. En anledning till att ge barnen en 

grund är för att lära sig att kunna umgås i grupp.  

Det handlar om att ge barnen någon slags ram att förhålla sig till om hur vi 

är tillsammans mot varandra, hur vi umgås i ett socialt sammanhang, en 

grupp, att vi ska må bra. (Kim) 

 I arbetet verkar pedagogerna utgå från värdegrunden, men ger ingen vidare 

definition av ordet värdegrund. Medmänniska är ett begrepp som framkommer 

under flera intervjuer och som handlar om att kunna vara en god medborgare i 

dagens samhälle.  

Vara en god medmänniska och att ha sympati och empati. (Alex) 

Samtidigt menar en av pedagogerna på att just begreppet fostran inte är något som 

de använder i förskolan där hen arbetar. Hen använder ordet “styra” istället för 

fostran och menar på att förskolan inte använder fostransbegreppet då det har en 

negativ klang och är ett gammalt ord.  

 Fostran låter hårt. Vi pratar ju aldrig om att man fostrar barnen här 

egentligen... det gör man ju inte. Det är mer det här med att man styr och 

reglerar barnen. (Robin) 
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En pedagog påpekar även att det är viktigt att de vuxna i förskolan är goda 

förebilder. 

Vi vuxna har en jätteviktig roll som goda förebilder för barnen gör som vi 

gör. (Kim) 

Respekt för andra människor  

Ordet respekt återkommer i samtliga pedagogers svar angående vilka värden som 

anses vara viktiga. Att ha respekt för andra människor verkar vara något 

grundläggande för alla pedagoger och även för att barnen senare ska bli goda 

medmänniskor.  

Hur man beter sig mot varandra, att man inte får kränka varandra och visa 

hänsyn. Fostran handlar mycket om de frågorna för mig. Man ska bli en 

god medmänniska. (Charlie)  

Att vara en god medmänniska handlar bland annat om att kunna vara tillsammans i 

samhället och bidra till att alla ska trivas. Även att ha empati och självkänsla är 

viktigt.  

Det som jag tänker på en gång är att man respekterar människor, man är en 

bra kompis, återigen vi vuxna måste vara goda förebilder. (Kim)  

 

Fostran i samarbete med hemmet 

Pedagogerna påpekar vikten av samarbete med föräldrar i arbetet med fostran. 

Pedagogerna menar att det inte finns en skarp gräns för vilka som har det största 

ansvaret över barnens fostran, utan det är något som både parter, pedagoger och 

föräldrar, ska arbeta med. Några pedagoger menar dock att föräldrarna har större 

delen av ansvaret:  

Jag tycker naturligtvis att den största delen ska ligga hos föräldrarna, men 

det är ju också att man får stötta föräldrarna i det också i mycket av 

uppfostran. (Alex) 
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Även en annan pedagog uttrycker att det är föräldrarna som har den största delen 

av ansvaret:  

Det är ju någonting som föräldrarna ska göra hemma. (Robin) 

För att ge barnen de bästa förutsättningarna ska arbetet, enligt några av 

pedagogerna, ske i god samverkan med hemmet. Det innebär bland annat att föra 

dialoger med föräldrarna och skapa goda relationer.  

Jag tänker att vi tillsammans med föräldrarna ska ge barnen så bra 

förutsättningar som möjligt till att lyckas, må bra och kunna utvecklas och 

det gör vi bäst tillsammans. (Kim) 

Det framkom av flera pedagoger att samarbete med föräldrarna är viktigt för 

barnets bästa. En pedagog förklarar även att de arbetar för att skapa goda relationer 

till föräldrarna så att föräldrarna får ett förtroende för pedagogerna, vilket bidrar 

till lättare samarbete. 

 

Fostrans gestaltning i förskolan  

Att föra dialoger och samtala med barnen ses som betydelsefullt för alla 

pedagoger. Det handlar enligt pedagogerna om att inte bara ge korta tillsägelser 

utan att man för samtal med barnen och ställer eventuella frågor för att få dem att 

reflektera. Till exempel:  

 Att man också pratar med barnet som exempelvis hur gjorde du nu och hur 

kan man göra istället, så att det blir ett samtal. (Charlie) 

Det är även viktigt att barnen får en förklaring om de gör något de inte får enligt 

pedagogerna. Att inte bara säga nej till ett barn utan att pedagogerna tar sig tid och 

förklarar för barnen varför något inte är ok:  

Det är väl om man säger nej till ett barn, och inte förklarar varför man inte 

kan göra så. (Billy) 

Ett annat konkret exempel på att visa på alternativ är enligt en pedagog om något 

barn rycker ifrån en sak av något annat barn, att pedagogerna visar på alternativa 

saker barnet kan ta istället. 
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Man får förklara att man inte får rycka ifrån någon en sak. Man får ju ge 

förslag på vad man kan göra istället. (Kim) 

En pedagog menar även att barnet kan göra något endast för att det är roligt när 

pedagogen säger nej. Flera av pedagogerna belyser dialoger med barnen och även 

att försöka vägleda barnen och visa på alternativ. Liknande situationer uppstår 

dagligen och det blir då viktigt att vägleda barnen och visa på alternativ menar 

pedagogerna. Detta sker både verbalt men även via kroppsspråk.  

Det blir ju väldigt mycket konkret, att man måste visa och göra. Vid 

småbarn är det svårt att berätta, prata eller diskutera situationer. (Kim) 

Ett konkret exempel gavs på om barnen skulle hoppa i soffan. Istället för att endast 

ge tillsägelser och säga nej så menar en pedagog att man istället kan säga till 

barnet att det vore bra om du sitter ner i soffan istället.  

En pedagog uttrycker även att vid situationer där något barn gör något som inte är 

tillåtet och ska ge tillsägelse, så vill hen inte göra detta bland alla andra barn utan 

ta det specifika barnet åt sidan för att prata.  

När ett barn gör något som inte är så bra försöker jag ta undan barnet och 

inte ta det framför alla andra barnen. (Charlie) 

En pedagog uttrycker att bestraffning är något som varken får göras eller som sker 

i förskolan men att barnen måste få konsekvenser av det de gör som inte är 

acceptabelt. Flera pedagoger hävdade att barn fick gå ut och sysselsätta sig med 

något annat om de inte kunde sitta still i samlingen. En pedagog ger ett exempel, 

där ett barn inte kunde sitta still under samlingen och fick hämta en bok och sätta 

sig och titta i den så länge.  

Pedagogerna hävdar att de inte endast har en uppfostringsmetod utan flera. Till 

exempel att berömma barnen när de gjort något bra beskriver några av pedagoger 

att de gör, och de ser även beröm som en del i fostrandet.  

Man visar och man vägleder och berömmer och allt det här. Man har inte 

en uppfostringsmetod. (Alex) 
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En pedagog uttrycker sig också liknande när det gäller att berömma barnen som en 

del av fostran.  

Nu pratar jag väldigt mycket om man gör saker som man inte får, samtidigt 

kan man ju vända på det och titta på saker som är bra att man gör, det är ju 

också fostran åt andra hållet. (Kim) 

 

Vid vilka tillfällen gestaltas fostran i förskolan 

Ett återkommande uttryck hos några av pedagogerna är att de anser att fostran sker 

under hela dagen i verksamheten. I slutet av intervjun säger en av pedagogerna: 

Det kanske är fostran hela dagen nu när jag tänker. (Billy) 

En annan pedagog uttrycker att fostran är något som pågår under dagen: 

Det är en form av fostran hela dagen. Det är väl när barnen är i någon form 

av relation till dem andra barnen och det är de ju nästan alltid. (Kim) 

Ytterligare en pedagog uttrycker liknande och säger: 

Jag tycker att det pågår hela dagen i alla situationer och till vardags. (Alex) 

Hen fortsätter beskriva att det är hela tiden när man är med barnen i leken och att 

det också är en fostran. Några pedagoger beskriver samlingen som ett exempel där 

fostran ofta förekommer. En pedagog menar även att det är under alla situationer 

under dagen, som exempelvis mini-röris1 och matsituationer och så vidare. Flera 

pedagoger hävdar också liknande tankar och en av dem berättar:  

Mer eller mindre hela tiden eftersom man har en grupp. (Robin) 

Fostran blir tydligare i helgrupp menar några pedagoger som uttrycker att det blir 

mer tillsägelser vid helgrupp eftersom det blir stökigare och mer konflikter. 

Pedagogen beskriver även att:  

                                                 
1 Med mini-röris menas en fysisk aktivitet där man gör olika rörelser till musik. 
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Därför har vi oftast barnen i mindre grupper, och även för att man kan 

förebygga mer genom att man ser att något är på väg att hända och kan 

ligga steget före. (Charlie) 

Pedagogen säger att när höstterminen kommer så blir det mer fostran då barnen 

måste lära sig de regler som finns på denna förskola. En annan pedagog påpekar 

också att man ganska ofta måste gå in och hjälpa barnen med regler och vad som 

gäller, speciellt med dem som är nya då pedagogerna inte hunnit skapa en relation 

till barnen.  

Det blir även mer tillsägelser till barnen när det inte finns en pedagog med i leken 

uttrycker en pedagog. Hen antyder även att det blir mindre fostran när det är en 

mindre grupp än när det är en stor grupp under fri lek. En annan pedagog har en 

annan erfarenhet där hen uttrycker att: 

Det är egentligen inte så stor skillnad mellan den uppstyrda verksamheten 

mot att barnen och vi leker mer fantasilekar eller köksvrån eller något 

annat. (Kim) 

 

Erfarna svårigheter i fostransuppdraget 

De flesta av pedagogerna svarar att en av svårigheterna gällande arbetet med 

fostran kan vara en krock i kulturer med olika syn på fostran. Pedagogerna 

uttrycker att det är svårt om föräldrar eller vårdnadshavare har en annorlunda syn 

på fostran och om de har annorlunda metoder än förskolans:  

Här där jag jobbar nu är det mycket med språket och olika kulturer och 

varje kultur har ju sin syn på fostran eller uppfostran så ibland kan det vara 

lite svårt. (Billy) 

Barnen kan bli förvirrade om de har olika regler på olika platser. Flera pedagoger 

uttrycker även att de ibland får lov att förklara för föräldrar varför vissa saker är 

viktiga.  

Och jag tror att det är jätteviktigt det här med att förklara för dem varför, 

varför måste man kanske ha en tid man ska lägga sig på kvällen. (Alex)  
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Pedagogerna får även stötta och hjälpa föräldrarna som ibland ber om hjälp om 

saker som pedagogerna menar att föräldrarna ska göra. En pedagog påpekar en 

svårighet angående föräldrar som kan vilja styra eller ändra något i verksamheten. 

Hen hävdar då att de har en läroplan som de måste följa: 

 Med föräldrar kan det vara svårare än med kollegor. Vi har ju en läroplan 

att förhålla oss till. Föräldrarna kan inte komma och peta i vår verksamhet 

men de kan komma med önskemål. (Robin) 

Hen pratar även om andra situationer där exempelvis föräldrarna anser att det är 

pedagogerna som ska lära barnen sätta på sig mössan. Hen förklarar att man som 

pedagog kan vara bredvid och hjälpa en förälder men att det är deras ansvar. 

En annan typ av svårighet som kan uppstå är enligt en pedagog att anpassa 

verksamheten efter alla barns olika behov. Hen menar att en typ av utmaning till 

exempel kan vara om något barn uppfattas som utåtagerande eller anses kräva 

extra stöd så kan en utmaning vara att hitta ett fungerande sätt.  

Om det är barn som är lite mer utåtagerande eller kräver lite extra, då kan 

det ju krävas av oss pedagoger att vi ändrar lite i verksamheten. (Kim) 
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Analys 
Nedan presenteras analysen med fokus på normer, normalitet och motstånd. 

 

Normer och värden 

Vi har utgått från Stefan Hermann som är en av författarna i boken Pedagogik i ett 

sociologiskt perspektiv, och skriver mycket om Michael Foucault. 

Som tidigare nämnts kunde vi människor uppfatta uppfostran, utbildning och 

undervisning som olika metoder och tekniker med syfte att skapa individer mot 

bestämda mål (Hermann, 2004, s. 86). På detta sätt besitter pedagogerna makt att 

förmedla normer och värden till barnen i förskolan. Dessa bestämda mål kan man 

urskilja i pedagogernas utsagor där några av dem bland annat uttryckte att barnen 

ska bli goda medmänniskor och att de ska ha egenskaper som sympati, empati och 

att barnen ska utveckla självkänsla. I det exemplet som en pedagog gav angående 

barnet som inte kunde sitta still under samlingen och fick hämta en bok istället, 

kan tolkas som att pedagogen utövade makt över barnet i situationen. Pedagogen 

bestämde vad som var tillåtet att göra om barnet inte kunde eller ville vara med på 

samlingen. Detta kan på så vis ses som en kontrollerande handling av pedagogen, 

som gestaltas som makt (jfr Börjesson och Rehn (2009, s. 11).  

Nästan alla pedagoger uttryckte att en svårighet som kunde uppstå i arbetet med 

fostran i förskolan var när föräldrarna hade en annan syn på fostran än 

pedagogerna. Där kunde det uppstå en kulturkrock om pedagogerna hade en annan 

uppfattning på fostran och dess metoder. Dolk (2017) menade att normer kan 

variera beroende på sammanhang, familjer, förskolor och länder. Pedagogerna i 

förskolan verkade sträva efter att fostra barnen enligt de normer som råder i den 

svenska förskolan och samhället. Eftersom de flesta av föräldrarna kommer från 

andra länder som ligger långt från Sverige, och antas ha en annan kultur än svensk 

förmodas de enligt oss alltså ha andra normer med sig. Dolk (2013, s. 26) menade 

även att det kan vara svårt att se vilka normer som omger oss. Detta kan bli 

problematiskt för de föräldrar som har andra normer eftersom det blir svårt att 

anpassa sig om de inte är medvetna om de existerande normerna i det sammanhang 

de befinner sig i. Dolk (2013, s. 26) kopplar norm med makt och menar bland 
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annat att “makt sker också genom att människor anpassar sin vilja och sättet de 

tänker på vare sig det är medvetet eller omedvetet”. På detta sätt utövar 

pedagogerna makt genom att föräldrarna kan förändra sina tankar och viljor för att 

anpassa sig till de rådande normerna.  

Normalitet 

Enligt Bartholdsson (2008, s. 11) handlar normalitet om förväntningar och 

värderingar av beteenden och handlingar. Pedagogerna förväntar sig ett visst 

beteende och uppträdande baserat på vad som är “vanligt”. Begreppet innefattar 

inte endast tankarna av dessa utan även handlingarna. De handlingar som ses som 

vanliga och därmed acceptabla ingår i en zon och ger ett begränsat 

handlingsutrymme. Regler utgör ett exempel för detta (Bartholdsson 2008, s. 11). 

Gör barnen något som går utanför dessa regler får de tillsägelser och det ses som 

“fel”. Pedagogerna i vår studie uttryckte att de förde samtal med barnen och det 

var viktigt att förklara för barnen vad som inte var acceptabelt. De verkade vilja 

vägleda barnen och visa på alternativ när de gjorde något som inte ansågs 

önskvärt. Utifrån detta kan barnens handlingar tolkas som tillåtna så länge de är 

innanför den acceptabla zonen och följer pedagogernas förväntningar. Det behövs 

då ingen tillrättavisning. Det påpekades av flera pedagoger att barn fick gå ut och 

sysselsätta sig med något annat om de inte kunde sitta still i samlingen. I denna 

situation kunde pedagogerna se barnens uppträdande som oacceptabelt beroende 

på sammanhanget de befann sig i, alltså samlingen. Detta gjorde att barnen gick 

utanför de handlingsutrymme som fanns i zonen för just samlingen. Detta kan bero 

på att samlingens handlingsutrymme är mindre än vid exempelvis fri lek. 

 

Motstånd 

Flera pedagogers uppfattningar, som handlade om vilka tillfällen som fostran 

gestaltades, var att fostran krävdes oftare när barngruppen var större. Att barnen 

inte handlade efter de regler eller normer som fanns och inte svarade mot 

förskolans outtalade eller talade regler, kan relateras till Dolks (2013, s. 194) 

begrepp om motstånd. Några pedagoger beskrev samlingen som ett exempel där 

fostran ofta förekom. Varför pedagogerna uttryckte detta kan tolkas som att barnen 
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gjorde mer motstånd under dessa tillfällen. Detta skulle kunna bero på att det kan 

finnas fler regler och normer att följa när pedagogerna leder en aktivitet än vid 

barnens fria lek, och därför kanske motståndet upplevdes större. Dolk (2013, s. 

196) menade även att det är svårt att undvika motstånd som är öppet och högljutt, 

och om sådant görs av barnen måste pedagogen ‘’fostra’’ barnen. En pedagog 

uttryckte att barn som var utåtagerande ibland kunde ge större utmaningar, vilket 

kan relateras till den högljudda och öppna formen av motstånd som Dolk (2013, s. 

196) menar är den svåraste formen av motstånd för pedagogerna att undvika. Detta 

kan anses vara anledningen till varför pedagogen upplevde större motstånd än 

vanligt.  En av pedagogerna menade på att barnen ibland går utanför ramarna och 

testar sina gränser och att de då måste prata om det med barnet eftersom de inte 

kan göra hur de vill. När barnen bryter mot regler eller normer ses detta som 

motstånd från barnen och detta motstånd är alltså inte tillåtet enligt pedagogerna.  

I resultatet framkom även att barn kan tycka att något är roligt att göra bara för att 

pedagogen sagt nej. Dolk (2013, s. 206) menade att barns humor och skämt kan 

ses som en form av motstånd. Barnet testar gränserna med hjälp av humor. I 

exemplet ovan med att barn kan tycka att något är roligt för att pedagoger säger 

nej, kan det tolkas som att barnen testar gränser med hjälp av humor. 
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Diskussion 
 
Diskussionen är uppdelad i två delar: resultatdiskussion och metoddiskussion. 

Först kommer resultatet att diskuteras och kopplas till tidigare forskning och 

styrdokument. Resultatdelen är indelade i rubriker: Innebörder av fostran och 

viktiga värden, vilka ansvarar för fostran och fostrans gestaltning. Sist diskuteras 

metoden. 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om pedagogers olika 

uppfattningar på fostran i förskolan. Frågeställningarna är följande: 

• Vad innebär fostran i förskolan för pedagogerna?    

• Vilket ansvar anser pedagogerna att de har gällande barnens fostran i 

förskolan?  

• Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med fostran i förskolan? 

 

Resultatdiskussion 

Innebörder av fostran och viktiga värden 

Resultatet visar på stor samstämmighet i pedagogernas uttryck kring de flesta 

intervjufrågor, trots att de har olika utbildningar men liknande lång erfarenhet. Vi 

tror att denna samstämmighet kan bero på att pedagogerna arbetat länge i samma 

arbetslag på respektive förskola och att de då fått en slags samsyn och anpassat sig 

till varandra. Detta grundar vi på att flera pedagoger uttryckt att de länge arbetat 

tillsammans och ofta tycker lika. 

Resultatet visar även att en viktig del om fostran i förskolan är att barnen ska bli 

“goda medmänniskor” enligt pedagogerna. En av pedagogerna i vår studie 

uttryckte att barnen ska utvecklas till att bli goda medmänniskor med egenskaper 

som sympati och empati. Detta stämmer överens med deltagarna i Emilssons 

(2008, s. 82) studie som de beskriver som ‘’förstå och känna andra’’. Goda 

framtida samhällsmedborgare är även något Rantala (2016, s. 24) fann viktiga i sin 

studie angående fostransuppdraget. Detta belyser även Bigsten (2015, s. 144) när 



 

29 

 

hon redogör för sitt tredje tema Existens - förskollärare vill lägga grunden för det 

framtida livet. I hennes resultat framhävs hur fostran gestaltas i förskolan där 

pedagogerna tog hänsyn till barnens liv i nuet och till barnens liv i framtiden. 

Deltagarna i Bigstens (2015, s. 144) studie hade alltså också ett framtidstänkande. 

Att bli goda med människor med sympati och empati, som deltagarna i vår studie 

uttryckte, liknar de värden som Emilson (2008, s. 81) beskriver som angelägna av 

förskollärarna, vilka bland annat var:  ”inte skada andra”, ”förstå och känna med 

andra” och att ”hjälpa andra”. Det pedagogerna i vår studie uttryckte om att vara 

en bra medmänniska kan även kopplas till Herrman (2004, s. 86). Han menar, som 

tidigare nämnts, att uppfostran, undervisning och utbildning kan ses som 

tillvägagångssätt för att kunna nå målet att konstruera individer mot definierade 

mål. Ett av dessa mål, enligt vår studie verkar vara att bli en bra medmänniska, och 

uppfostran är metoden för att nå dit. I läroplanen för förskolan står det att ‘’En 

viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på’’ (Skolverket 2016, s. 4). Det verkar som att pedagogerna delade 

denna uppfattning då de uttryckte att det var viktigt att barnen utvecklar respekt 

och omtanke för varandra. Det verkar som att en stor del av fostran handlar om 

barnens framtid och att de ska lära sig fungera i samhället och vara goda 

medmänniskor.  

Resultatet visar även vikten av att ge barnen självkänsla, självförtroende och att 

våga prova nya saker. Detta var även värden som liknar det Emilson (2008, s. 81) 

skriver om i sitt resultat, men hon använder ordet självständighet istället. Även 

Rantala (2016, s. 24) nämnde självständighet som något barnen ska fostras till. 

Några pedagoger tog även upp att man inte får sparka någon, vilket kan relateras 

till Emilssons (2008, s. 81) värde att inte skada andra. 

Resultatet visar även att begreppet fostran kan ha en negativ klang. Detta ligger i 

linje med Rantalas (2016, s. 16) studie som också fann att begreppet hade negativa 

associationer och var en vanlig uppfattning bland människor. Detta uttryckte även 

en av deltagarna som hävdade att de inte “fostrar” barnen på hens förskola utan 

istället styr och reglerar, då ordet lät för hårt. Detta kan dock vara ett uttryck för 

fostran men med andra begrepp. Rantala (2016, s. 17) menar liknande och skriver: 
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“I läroplanen... synliggörs ändå barns behov av fostran fast det blir omskrivet i 

andra begrepp som ‘’värdegrund”, ”utveckling” och ”lärande”. 

Vilka ansvarar för fostran 

Som tidigare nämnts står det skrivet i läroplanen för förskolan (Skolverket 2016, s. 

4) att förskolan ska ge stöd för familjerna angående ansvaret för barnens fostran, 

utveckling och växande. Förskolan ska samarbeta med föräldrarna vad gäller 

barnens möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar. Med det menas alltså 

att pedagogerna ska vara ett stöd för familjen vad gäller fostran, men det förklaras 

inte utförligt vad detta stöd innebär eller hur stor del av ansvaret som ligger på 

pedagogerna. I resultatet framkom det att de flesta av pedagogerna menade att den 

största delen av fostrandet ansågs ligga på föräldrarna. Det verkar som att 

pedagogerna anser att deras uppdrag är att stötta familjerna i fostrandet av barnet, 

då huvudansvaret ligger på föräldrarna. Vi tänker att det som kan bli problematiskt 

här är att pedagogerna och föräldrarna kanske är oense om vem som egentligen ska 

ha det största ansvaret över barnens fostran. Föräldrarna kanske förlitar sig på att 

pedagogerna sköter större delen av fostran av barnen i förskolan eller att 

pedagogerna tänker att föräldrarna gör det med barnen hemma. Det vi menar kan 

vara problematiskt är oenighet kring ansvaret om fostran och att det blir viktigt att 

föra dialog kring detta så att alla vet vilken del de har i arbetet. Även att arbetet 

kan ske i gott samarbete tänker vi kan förenkla vardagen. 

Fostrans gestaltning  

Pedagogerna uttryckte att de vägleder och berömmer barnen som en del i arbetet 

med fostran, vilket stämmer överens med Rantalas (2016, s. 174) beskrivning av 

beröm som var en form av indirekt vägledning. Andra sätt att fostra beskrevs som 

avledningar av pedagogerna och alternativ till barnen. Detta kan också kopplas till 

indirekt vägledning som Rantala tog upp, vilket innebär att pedagoger avleder 

barnen när de är på väg att göra något icke önskvärt (Rantala 2016, s. 174). 

Resultatet visar även beskrivningar av en annan typ av gestaltning. Pedagogerna 

uttryckte exempelvis att tillsägelser är något de får använda ofta när det är 

helgrupp. Hur ofta de använder direkt vägledning, det vill säga tillsägelser, beror 

på hur stor barngruppen är och om det är en pedagog med eller inte. Tillsägelser 
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menar vi liknar tillrättavisning och uppmaningar, som Norman (2003, s. 134) även 

fann i sin studie, som metoder för fostran. Exempel på dessa är att barnen under 

måltiden inte ska prata med barn vid andra bord. Vi kan relatera detta till 

Bartholdssons (2008, s. 11) zon med begränsade handlingsutrymmen, i detta fall 

vid måltiden, där barnens icke acceptabla handlingar får konsekvenser i form av 

tillsägelser av pedagogerna.  

Ytterligare en typ av vägledning som en av pedagogerna i vår studie uttryckte, är 

att ge förslag på alternativa sätt att göra, som även Rantala (2016, s. 84) skriver om 

i sin studie. Detta kan antas likna att avleda barnen, som Rantala benämner 

indirekt vägledning. Detta kan till exempel ske genom att pedagogerna försöker 

flytta barnets fokus till något annat. Pedagogerna i vår studie uttryckte även att de 

genom att vara närvarande kan förebygga en händelse.  

 
Erfarna svårigheter 
 

Nästan alla pedagoger uttryckte att en svårighet som kunde uppstå i arbetet med 

fostran i förskolan var när föräldrarna hade en annan uppfattning av fostran än 

pedagogerna. Vi tänker att det kan skapa förvirring hos barnet om de vuxna i 

barnets omgivning gör olika, exempelvis om föräldrar har en mer fri fostran, 

medan pedagoger har väldigt tydliga regler och mål som de vill att barnen ska 

utvecklas mot. Det kan därför vara viktigt att samtala med föräldrarna om vilka 

regler som gäller för barnet så att de vuxna i barnets omgivning gör lika. 

Vi tänker även att det kan vara svårt som pedagog att acceptera föräldrars metoder 

och uppfattningar som strider mot deras egen uppfattning om fostran. 

Konsekvensen av detta kan leda till en ansträngd relation mellan pedagogerna och 

föräldrarna, och att samarbetet mellan pedagoger och föräldrar kan försvåras på 

grund av oenighet. Vi tänker att det kan uppstå konflikter när det handlar om 

uppfattningar som pedagogerna och föräldrarna inte har gemensamt. Pedagogerna 

kanske vill att det ska vara på ett visst sätt, och föräldrarna på ett annat. Vi tänker 

att pedagogerna här kan hänvisa till läroplanen för förskolan och förklara att de 

måste följa det som står. På detta sätt tänker vi att föräldrarna kan få större 

förståelse och det kan i sin tur bidra till större acceptans från föräldrarna. Några av 
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pedagogerna hade erfarenhet av att de ibland kunde vara oeniga med en kollega 

om vad som barnet var tillåtet att göra eller inte. Vi tänker att det även kan reda 

oenighet i arbetslaget om hur de uppfattar fostran och dess uppdrag, och anser att 

det därför kan vara nyttigt att diskutera sina egna uppfattningar av 

fostransuppdraget med varandra. 

En annan svårighet enligt en pedagog, var när ett barn ansågs vara utåtagerande då 

det gav större utmaningar till pedagogerna. Detta kan kopplas till det öppna och 

högljudda motståndet som Dolk (2013, s. 196) pratade om, och som hon menade 

var svårast att undvika för pedagogerna. Motstånd kan enligt författaren vara när 

barnen inte handlar efter de regler och normer som existerar i förskolan. Vi tänker 

att det kan ses som att ett utåtagerande barn inte följer de rådande normerna för hur 

barnen förväntas bete sig, till exempel genom att vara högljudd som det i detta fall 

handlade om. Det kan på så sätt ses som motstånd för pedagogerna och upplevs 

därför som en större utmaning.  

 
Metoddiskussion 
 

En kvalitativ intervju anser vi är en lämplig metod i förhållande till syftet, vilket 

var att få kunskap om olika pedagogers erfarenheter och uppfattningar. Vi anser 

även att antalet deltagare varit relevant för att hinna intervjua alla deltagare och 

djupare analysera svaren. Vi ville skicka ut intervjufrågorna till deltagarna innan 

intervjun för att ge dem möjlighet att förbereda sig och tänka kring sina 

erfarenheter och uppfattningar. Avsikten var att detta skulle leda till mer 

genomtänka och välutvecklade svar. Det skedde där en miss från vår sida då vi 

trodde att vi skickat mejl med frågorna tillsammans med informationsbrevet, men 

det visade sig senare att frågorna inte var bifogade. Även deltagarna uttryckte en 

önskan om att i förväg ha fått frågorna. Vi tänker dock att om deltagarna fått 

frågorna i förväg kunde de ha pratat ihop sig med varandra och komma överens 

om hur de ska svara. Detta tänker vi kan göra att svaren blir lika och därmed blir 

det svårare för oss författare att finna eventuella skillnader mellan pedagogernas 

uppfattningar.  
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Vi hade en önskan att även använda observation som metod för att jämföra 

pedagogernas utsagor med deras handlingar. Vi uteslöt dock observationer då vi 

ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid. Vi tog även bort enkät som redskap då 

vi inte ansåg det som lämpligast i förhållandet till syftet. Ordell (2007, s. 84) 

skriver att enkät är lämpligt om personen ska undersöka något om hur ofta eller 

hur vanligt förekommande ett fenomen är. Eftersom detta inte var relevant för vårt 

syfte var det därför en olämplig metod.   

Innan vi började intervjun informerade vi deltagarna att det var tillåtet att vara tyst 

en stund och reflektera kring frågorna innan de svarade. Detta gjorde vi för att de 

inte skulle känna sig stressade om de inte kunde svara direkt. Även Kihlström 

(2007, s. 52) rekommenderade detta vid intervjuer.  

Vi genomförde intervjuerna i ett avskilt rum på deltagarnas egna arbetsplatser, 

vilket vi tänker kan bidra till en mer avslappnande miljö för deltagarna. På så sätt 

kanske de vågade berätta mer utförligt om sina åsikter och tankar samt 

erfarenheter.  

Efter varje intervju gick vi författare kort igenom deltagarnas svar där deltagarna 

fick bekräfta om vi tolkat utsagorna korrekt. På detta sätt hoppas vi att vi fått 

trovärdiga resultat.  

En sak att tänka på med att skriva ut intervjuer är att kroppsspråk och tonfall, som 

är tydligt i ett samtal, går förlorat i text (Kvale & Brinkmann 2014, s. 218). Detta 

var vi medvetna om innan transkriberingen började, men vi anser inte att det har 

påverkat vårt resultat. 

Något som är viktigt att tänka på vid undersökningar är att den egna 

föreställningen och kunskapen för det undersökta området påverkar studiens 

genomförande (Kihlström 2007, s. 16). Vår egen föreställning om området kan ha 

påverkat vårt resultat genom till exempel vårt sätt att formulera intervjufrågor samt 

följdfrågor. Som tidigare nämnts har vi försökt att formulera så öppna och fria 

frågor som möjligt men vi är medvetna om att vår förförståelse inte är helt fri från 

påverkan av undersökningens resultat. Vi ställde exempelvis ofta följdfrågan om 

det möjligen kan vara en svårighet att man tycker olika i arbetslaget. Denna fråga 

kanske vi ställde på grund av att det var vår egen erfarenhet, vilket kan göra att 
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deltagarna håller med istället för att berätta om egna upplevda svårigheter. 

Kihlström (2007, s. 161) menar att när intervjuaren ställer sådana konkreta frågor 

till den intervjuade så kan våra underliggande uppfattningar visa sig. Utifrån 

intervjufrågorna berättade pedagogerna om sina egna erfarenheter vilket Kihlström 

(2007, s. 49) menar gör svaren mer pålitliga då det handlar om egna upplevelser 

och erfarenheter och inte om åsikter.  

 
Slutsatser 
  
I studien kunde en skillnad i uppfattningen om fostran identifieras, där en av 

deltagarna menade att de inte använder begreppet fostran alls utan att de istället 

styr och reglerar. En viktig aspekt med fostran var att ge barnen en grund att 

förhålla sig till så att de kan umgås i grupp. Detta går i hand med det som står 

skrivet i läroplanen för förskolan som belyser mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar (Skolverket 2016, s. 4). Dessa aspekter 

kan anses nödvändigt för att kunna fungera i det svenska samhället. Det värde som 

ansågs viktigt att förmedla till barnen var respekt för andra människor. Vi tänker 

att det kan bli en utmaning i fostransuppdraget om pedagogerna i arbetslaget inte 

delar samma uppfattning om vad fostran är och vilka värderingar som ska 

förmedlas till barnen. Konsekvenser av detta skulle kunna bli att barnen inte vet 

vad som förväntas av dem eller hur de ska agera. Därav blir det viktigt att 

diskutera med sitt arbetslag om sina egna uppfattningar om fostran i förskolan. 

De flesta av deltagarna uttryckte en samstämmighet angående en av svårigheterna 

med fostran, vilket var om föräldrarna har en annan uppfattning på fostran än 

pedagogerna. Detta kunde göra det svårt för pedagogerna då de ibland kände sig 

tvungna att förklara för föräldrarna vilka regler som gällde för barnen i förskolan, 

och att barnen inte fick göra på vissa sätt. Detta tänker vi kan göra barn förvirrade 

om olika regler gäller för olika platser som exempelvis förskola och hem. Det kan 

därför vara en hjälp att samtala med föräldrarna om vilka regler som gäller för 

barnet så att de vuxna i barnets omgivning gör lika. Händer det att pedagoger och 

föräldrar blir oense kan båda parter försöka kompromissa och göra det som är bäst 

för barnet. 
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Studien visade även att några av pedagogerna menade att de vägleder och 

berömmer barnen som en del i fostransarbetet. Vi finner det intressant att de 

kopplar beröm och vägledning till fostrande, eftersom att det enligt forskning kan 

ha en negativ klang. 

Det verkar även vara svårt att veta var gränsen går i ansvaret kring barnens fostran 

då uppfattningen där varierade i resultatet. Några tyckte att ansvaret delades 

mellan förskola och hem, och några ansåg att hemmet hade det största ansvaret. Vi 

tänker att det är viktigt att diskutera detta både i arbetslaget och med föräldrar på 

grund av att det inte framgår tydligt i läroplanen om hur ansvaret ska fördelas.  

Sammanfattningsvis anser vi att vår studie har bidragit med kunskaper om hur 

pedagoger kan uppfatta fostran i förskolan, vilka värden som anses viktiga, samt 

hur fostran i förskolan kan gestaltas. 

 
Vidare forskning 
 

Det hade varit intressant om studien kompletterats med observationer då 

observationerna kunde ha jämförts med pedagogernas uppfattningar. På så vis 

skulle det vara möjligt att se om deras uppfattningar stämmer överens med deras 

handlingar. Det skulle även kunna forskas vidare om föräldrars (vårdnadshavares) 

uppfattningar om fostran och hur de ser på ansvaret. Att intervjua flera pedagoger 

och på flera förskolor i Sverige skulle även vara intressant för att finna ytterligare 

variationer av fostrans innebörd och dess gestaltning.  

Att genomföra denna studie i högre skolår skulle även vara intressant då man kan 

intervjua lärare som arbetar med äldre barn. Då kan det undersökas om 

uppfattningen om fostran skiljer sig stort mellan de pedagoger som arbetar med 

barn i förskolan och lärare i högre skolår. Vi anser att det hade varit givande att 

även göra en internationell studie kring detta område då vi tror att resultatet kan ge 

en större variation på hur fostran kan uppfattas av pedagoger i olika lände
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Informationsbrev  

Undersökning om pedagogers syn på fostran i förskolan 

Denna undersökning ingår i vårt examensarbete som handlar om pedagogers 
uppfattning på fostran i förskolan. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning. 

Syftet med denna studie är att skaffa kunskap om pedagogers erfarenheter och 
uppfattning om barns fostran i förskolan.  

Vi tror att pedagogers uppfattning på fostran i förskolan kan variera ganska stort, 
och därav anser vi det viktigt att bli medveten om olika synsätt och uppfattningar 
på fostran. Enligt förskolans läroplan ska förskolan vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. I läroplan för förskolan 
(2016) framhävs att förskolan ska arbeta för att barnen ska utveckla demokratiska 
värderingar och bli framtida demokratiska medborgare. 

Praktiska genomförande 
Den metod som vi tänkt använda oss av i undersökningen är intervjuer med 
pedagoger på utvalda förskolor. Om vi har möjlighet och tillstånd vill vi gärna 
spela in intervjuerna för att kunna lyssna på dem flera gånger och underlätta 
analysarbetet.  

I vår undersökning ingår ett antal pedagoger med olika bakgrunder och 
utbildningar. Vårt urval består av två olika förskolor. Varför vi valt dessa förskolor 
och tillfrågar just er pedagoger är för att vi är bekanta med varandra sedan innan.  

Vid deltagandet kommer tidsåtgång vara mellan 30-50 minuter och intervjun 
kommer endast ske en gång. Det finns möjlighet för er deltagare att ta del av den 
färdiga uppsatsen. Den kommer då att läggas upp på internet på en säker sida som 
ni kan läsa.  
 

Hur det insamlade materialet kommer att bearbetas och 
hanteras 
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De som kommer ha tillgång till det insamlade materialet är vi två studenter som 
skriver detta arbete samt endast behöriga vid Högskolan Dalarna. Vi kommer att 
avidentifiera intervjuarna så att det inte går att veta vem som har svarat vad. 
 
Den insamlade materialet kommer att lagras på en USB-enhet som vi förvarar 
hemma hos någon av oss i ett låst skrin som är gömt. Inspelningarna kommer att 
göra på en diktafon. Materialet kommer att makuleras genom att vi raderar alla 
inspelningar och eventuella anteckningar när examensarbetet är färdigt.  

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband 
med examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information om hur dina 
personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat 
registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av 
personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud.  

Ditt deltagande i undersökning är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 

Avslutande information 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Borlänge 2018-11-16 

Epost: (student): xxxxxxxx 
Epost: (student):xxxxxxxx 

Epost: (handledare): xxxxxxx 

På följande papper fyller du i rutorna om du vill delta eller inte. Skriv även din 
underskrift. Vi vill gärna börja med intervjuerna vecka 49 så vänligen maila oss 
eller skriv ett sms om du vill delta. Vi kommer att samla in papperet när vi träffas. 
Alla får ett varsitt exemplar. Om ni vill delta kommer vi överens om en tid och 
plats för intervju.  

Med vänliga hälsningar Caroline Johansson & Sabrina Johansson.  

 

Deltagares svar.     Ja        Nej 

Deltagares underskrift_________________________________________ 

Caroline Johansson (student) underskrift_______________________________ 

Sabrina Johansson (student) underskrift________________________________ 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

• Vad innebär begreppet fostran för dig? 

• Hur ser du på ditt ansvar som pedagog gällande barnens fostran? 

• Har du erfarenheter av svårigheter som uppstått i ditt fostransuppdrag? 

• Kan du ge exempel på hur fostran kan gestaltas i verksamheten? 

• Finns det tillfällen då du anser att du oftast fostrar barnen? 

• Finns det några värderingar angående fostran som du tycker är extra viktiga 

för dig?  

 

(Följdfrågor tillkom också under intervjuerna) 
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