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Abstract 

C-uppsats inom förskollärarutbildningen 

Titel: Dags att bli stor lilla vän - En kvalitativ studie om förskollärares resonemang och förhållningssätt till 

femåringen som äldst på förskolan. 
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Termin och år: HT 2014 

Kursansvarig institution: Konst Kommunikation och Lärande 

Handledare: Susanne Westman 

Nyckelord: Diskurs, Femåringen, Förgivettaganden, Konstruktioner, Lärande, Omsorg 

Syfte: Synliggöra och diskutera förskollärares olika konstruktioner av det femåriga förskolebarnet samt den 

påverkan dessa har på förskolans praktik.   

Frågeställningar 

 Vilka konstruktioner av det femåriga barnet framträder i förskollärares skriftliga reflektioner 

och vilka antaganden ligger till grund för dessa?  

 Hur kan dessa konstruktioner av barnet förstås i relation till förskolans verksamhet och mötet 

med femåringen?  

 Hur påverkar konstruktionerna femårsverksamheten på förskolorna och de möjligheter och 

begränsningar som följer när det gäller Lpfö98 (Skolverket, 2011a) riktlinje om att omvårdnad, 

omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet? 

 

Metod: Jag skickade ut 24 inbjudningar till att delta i studien via skriftliga reflektioner med två öppna frågor 

från samtliga förskollärare anställda inom kommunen för att synliggöra deras grundläggande antaganden om det 

femåriga förskolebarnet och kunna diskutera hur dessa bidrar till konstruktioner av barnen och hur dessa 

konstruktioner påverkar verksamheternas praktiker. Jag fick tillbaka nio reflektioner som sedan bearbetades 

enligt en diskursanalys vilket synliggjorde nyckelord som låg till grund för de två konstruktioner studien 

synliggjorde.  

Resultat: Mitt resultat visade att förskollärarnas föreställningar, förväntningar och krav på femåringen leder till 

ett bemötande utifrån två olika konstruktioner av barnen. Den ansvarfulle och villige femåringen samt den 

argumenterande och sårbara femåringen. Den ansvarsfulle och villige femåringen har blivit bemött utifrån främst 

ett lärande perspektiv där det styrda lärandet anses viktigast medan den argumenterande och sårbara femåringen 

främst blivit bemött utifrån ett omsorgsperspektiv där man fokuserar främst på det lustfyllda lärandet.   

Övergripande svarade förskollärarna att verksamheterna och bemötandet gentemot femåringen alltid innehöll en 

fostransaspekt, men metoderna och situationer som man ansåg vara av fostrande karaktär kunde skilja sig åt 

mellan de olika diskurserna. Verksamheterna utgår från läroplanen oavsett vilken diskurs som förskollärarna 

vilar på men tolkning och genomförande av strävansmålen i Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2011a) 

varierade.  I min framtida roll som förskollärare är det viktigt att jag tar tillvara på barnens egna idéer och 

intressen och kombinerar dessa i både ett styrt och lustfyllt lärande där båda lärande aspekterna är lika viktiga 

och löper parallellt med omsorg och fostran i en förening av educare som jag menar skapar bästa möjliga 

förutsättningar för en trygg övergång till förskoleklass och skolans traditioner för femåringen samt för deras 

utveckling och livslånga lärande. 

  



Förord 

 
Allt arbete med denna c-uppsats har varit enormt utvecklande och lärande för mig. Jag har 

upplevt att hela utbildningen har knutits ihop i en säck där allt jag lärt mig fick chansen att 

utvecklas ännu mer. Alla delar i processen har varit enormt lärande och jag har fått en helt ny 

insikt i hur jag som förskollärare faktiskt bidrar till möjligheter och begränsningar för de barn 

jag möter, oavsett ålder. Jag känner mig trygg i att denna insikt kommer att påverka mig 

under mitt yrkesverksamma liv inom förskolan och bidra till att jag i större utsträckning än 

annars skulle reflektera och vända och vrida på mig själv och mina attityder, förväntningar 

och krav i syfte att motarbeta det självklara, de förgivettaganden som inget annat är än en 

situationsbaserad tolkning. 

Jag har tagit del av reella reflektioner från ett flertal verksamma förskollärare omkring hur de 

tänker och ser på det femåriga förskolebarnet och därmed utvecklat min förståelse inför vad 

det beror på att barn från en och samma förskola kan uppvisa liknande egenskaper som skiljer 

sig åt från barn som kommer från andra förskolor när de börjar förskoleklass. Jag vill rikta ett 

stort tack till de förskollärare som tog sig tid att skriftligen reflektera och därmed bidra till 

denna studie, utan er hade jag inte kunnat undersöka det som så djupt intresserar mig.  

Jag vill också tacka Susanne Westman för ditt tålamod med mig under mina upp och 

nedförsbackar när motivation och ork börjat tryta. Du har gett många synpunkter och kommit 

med nya infallsvinklar som fått mig att tänka om och tänka nytt vilket är precis vad jag 

hoppas att denna studie ska bidra till. Du har också haft en otrolig förmåga att hjälpa mig sätta 

ord på de tankar jag inte kunna uttrycka i ord och när jag knappt vetat själv vad det är jag 

försökt få fram. Du har varit en sann inspirationskälla med ditt enorma kunnande och 

ödmjuka sätt att handleda och bidra till andras utveckling och lärande utan att ta över. Tack 

Susanne! 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj som alltid funnits där för mig, gett mig tid och 

uppmuntran att fortsätta kämpa, Ett speciellt tack till Johan som aldrig tvekat på att jag skulle 

lyckas och som aldrig missar en chans att tala om för mig när jag känt motstånd att det ordnar 

sig och att jag har en större kapacitet än vad jag själv är medveten om.  

 

Familjens motto: 

Keep calm and carry on. Tillsammans är vi starka! 

 

Norsjö, december 2014 

Cecilia Ström 
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1 Inledning 

En önskan om att få djupare förståelse för hur förväntningar och krav lägger grunden för olika 

förhållningssätt har växt fram i mig under min utbildning.  Jag har praktiserat på olika 

förskolor och sett tydliga variationer i det praktiska arbetet med femåringarna och undrat vad 

det beror på då samtliga utgår och arbetar utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 

2011a). Ett speciellt påstående från en förskoleklasslärare fastnade speciellt i mig: ” Jag är rätt 

säker på att jag skulle kunna säga vilken förskola varje barn varit på”. Detta fick mig att 

fundera på vad som låg till grund för att de äldsta barnen på varje förskola har gemensamma 

utmärkande drag för den förskola de gått på. Under vikariat och praktiker har man hört 

förskollärare kalla femåringarna för storbarn och ibland tillrättavisas med uttrycket ”du är ju 

stor nu”. Frågan vad den nya rollen innebär enligt förskollärarna och hur bilder av det 

femåriga förskolebarnet uttrycks, föddes i mig. Kunde det handla om att barnen är störst och 

att det i sig innebär att barnen helt plötsligt förväntas kunna vissa saker och bete sig på ett 

visst sätt? Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2011a) ska det finnas en balans mellan omvårdnad, 

omsorg, fostran och lärande och nyfiket började jag undra om den balansen fanns i arbetet 

med femåringen eller om förgivettagna sanningar om det femåriga förskolebarnets, förmågor, 

möjligheter och brister utgjorde den obalans som kanske låg till grund för att barn från olika 

förskolor ansågs ha gemensamma drag när de kom till förskoleklass. Genom Pramling och 

Sheridan (2006) uppmärksammas jag på att läroplanen inte säger hur man ska uppnå 

strävansmålen i förskolans läroplan utan att det är upp till varje enskild förskollärare och 

verksamhet att tolka och omsätta målen i praktiken. På så vis kommer barnens möjligheter till 

utveckling och lärande att se olika då pedagogers personliga tolkningar och synsätt ligger till 

grund för hur läroplansmålen omsätts i praktiken.  

Genom att synliggöra resonemang om femåringen bidrar studien till utveckling genom en 

ökad medvetenhet kring de resonemang som ligger till grund för rådande diskurser. Avsikten 

är att detta ska leda till reflektion och utveckling av förskollärares bemötande och 

förhållningssätt då praktikerna påverkas av dem. Enligt Nilsson (2008) kan Foucaults 

tänkande kring diskurser som maktproducerande bidra till ett ifrågasättande, 

problematiserande och kritiskt granskande av förhållningssätt och att få individer att förstå sig 

själva som en produkt av sin egen historia och därmed uppbringa förmågor som bidrar till att 

förändra och utveckla. Förändra och utveckla dels oss själva som individer men också hur vi 

låter rådande diskurser påverka och producera makt i framtiden. Genom en insikt i att man i 

relationen med varandra samtidigt konstruerar individer kan man med hjälp av Foucaults 

tänkande komma till en insikt om att alla situationer alltid kunnat se annorlunda ut och 

därmed få motivation till att förändra och utveckla förgivettagna sanningar. Munkhammar 

(2001) beskriver hur självklarheter blir kritiskt granskade och ifrågasatta genom att man 

synliggör det omedvetna, det tysta och det förgivettagna.  Munkhammar menar att genom ett 

synliggörande av diskurserna kan man skapa nya möjlighetsrum som leder till förändrade 

konstruktioner av barnen utifrån något som inte är förgivettaget baserat på kategorisering, till 

exempel ålder. Dessutom kan en bro byggas mellan såväl Lpfö98 (Skolverket, 2011a) och 

Lgr11 (Skolverket, 2011b) som mellan förskollärare i de olika verksamheterna vilket är en 
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strävan som anges i båda läroplanerna. Dahlberg Moss och Pence (2014) anser att ett 

synliggörande och problematiserande av tidens förgivettagna diskurser och konstruktioner är 

nödvändigt för att detta ska kunna ske. 

1.1 Föreställningar och konstruktioner av förskolans äldsta barn  

Genom att medvetengöra förskollärare om hur olika förgivettagna sanningar påverkar lärares 

förhållningssätt till barnet, skapas en möjlighet att synliggöra vad som ligger till grund för 

verksamheten och hur barn konstrueras i en verksamhet. Detta medvetandegörande bidrar 

också till en möjlighet att problematisera arbetet med övergången till förskoleklass i relation 

till rådande förgivettagna sanningar, (Burr, 2003; Dahlberg et al., 2014; Taguchi, 2012 ). 

Dessa för givet tagna sanningar, det som enl. Nilsson (2008) kan uttryckas som diskurser, 

kommer att mer ingående redas ut framöver. Olika förskollärare kan ha olika föreställningar 

om det femåriga barnen vilket påverkar vårt sätt att se genom att de styr våra föreställningar 

(Börjesson, 2003).  Munkhammar (2001) beskriver att hur vi talar, tänker och handlar om 

barnen kommer att generera olika förväntningar och krav på dem samt påverka hur vi 

förhåller oss till dem. Detta innebär att man använder olika begrepp, definitioner och så vidare 

som bidrar till mer eller mindre synliga regler som grundlägger de normer som ska råda på 

verksamheterna. Vad barnet är, bör och kan vara påverkas av talet och uttrycken gällande dem 

(Dahlberg et al., 2014; Munkhammar, 2001). 
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2 Syfte 

  

Studien ämnar synliggöra hur förskollärares föreställningar bidrar till olika konstruktioner om 

det femåriga barnet och den påverkan de utgör på förskolans praktiker.   

 

2.1 Frågeställningar 

 
Vilka konstruktioner av det femåriga barnet framträder i förskollärares skriftliga 

reflektioner och vilka antaganden ligger till grund för dessa?  

 

Hur kan dessa konstruktioner av barnet förstås i relation till förskolans verksamhet och 

mötet med femåringen? 

  

Hur påverkar diskurserna femårsverksamheten på förskolorna och de möjligheter och 

begränsningar som följer när det gäller Lpfö98 (Skolverket, 2011a) riktlinje om att 

omvårdnad, omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet? 

 

2.2 Begreppsdefinition 

I studien återkommer ordet diskurs kontinuerligt. Det används som ett samlingsnamn för de 

föreställningar och resonemang som finns om något specifikt. Hur man tänker och talar om 

något på ett systematiskt sätt. En diskurs är en socialt formad regel formad utifrån hur vi 

kommunicerar att vi uppfattar världen (Dahlberg et al., 2014; Foucault, 2008). 

Begreppet förhållningssätt används också flitigt och står för attityder, värderingar och 

inställningar som ligger till grund för hur diskurser påverkar förskollärarnas bemötande av det 

femåriga förskolebarnet, vilka jag växelvis kommer att kalla de äldsta barnen på förskolan.  

Educare är ett begrepp som också förekommer i studien. Det syftar till att omsorg och lärande 

är förenade i ett samspel av lek och lärande av undervisande karaktär, där lärande och omsorg 

samexisterar (Börjesson & Hansen, 2010). Johansson och Pramling Samuelsson (2001) lyfter 

begreppet educare som en strävan att förena omsorg och pedagogik istället för att skilja på 

dem. Educare innebär enligt författarna att förskolorna utövar och har en helhetssyn på 

omsorg och lärande. 

När uttrycket skolifieras används åsyftar det till att förskolans verksamhet är mer influerad av 

skolans lärmetoder än tvärtom såsom ökat fokus på arbetsböcker, planerade aktiviteter och 

utveckling av sociala förmågor som skolkulturen anses kräva av barnen (Juul & Jensen, 

2003). 
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3 Teoretiskt ramverk 
 

Denna studie tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på människan, 

världen och kunskap. Teorivalet inspireras genom författare som belyser och beskriver hur 

teorin analyserar hur den verklighet man lever i också är vad man upplever som sant och 

riktigt och hur människan formar och formas av att leva och återskapa den verkligheten 

(Berger & Luckmann, 1966; Burr, 2003; Hacking, 2000). Studien innehåller också en 

postmodern influens, och för att ytterligare kunna se och förstå de maktstrukturer som 

oundvikligen är en del av förskolan i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Burr, 2003; 

Nilsson, 2008), kompletteras detta perspektiv även med Michel Foucaults teori om makt. 

Nedan beskrivs innebörden i dessa utgångspunkter och hur de förhåller sig till varandra. 

3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

 
Hur det samhälle vi lever i ser ut är ett direkt resultat av våra handlingar och vårt sätt att 

kommunicera med varandra, enligt ett socialkonstruktionististiskt synsätt. Vad som är 

sanning, kunskap, rätt och fel i de olika verkligheterna internaliseras och bidrar därmed till 

diskurser och till konstruktionen av den värld vi lever i, och det är på så sätt människorna som 

lever i de olika verkligheterna också skapar de rådande normerna vilka internaliseras och 

därmed återskapas och lever vidare. När internaliseringsprocessen börjar inleds också 

socialisationsprocessen. Att socialiseras in i ett samhälle innebär att det som ses som kunskap 

och sanning överförs från generation till generation. Detta underlättas genom samhällets 

struktur, myndigheter, institutioner, verksamheter och så vidare (Berger & Luckmann, 1966; 

Burr, 2003; Hacking, 2000; Munkhammar, 2001). En sådan verksamhet är t.ex. förskolan som 

likt andra institutioner har en historia bakom sig. Studien relaterar till hur historien bidrar till 

hur vi skapar oss själva utifrån vilken verklighet vi lever i och de normer som råder inom den 

verkligheten. Hur vår verklighet ser ut är en följd av vårt eget beteende och enligt Berger och 

Luckmann (1966) konstrueras verkligheten och kunskap i samspel med omgivningen i ett 

ömsesidigt beroende. De framför att teorier inte säger något universellt utan endast 

kompletterar det människan tror sig veta som sanning i sina verkligheter, oberoende av vilken 

teoretisk grund man vilar på. Synen på kunskap som sunt förnuft är vad som ligger till grund 

för de samhällen som konstrueras idag.  Författarna benämner det som common-sence 

kunskap och menar att kunskap är det resultat av processer som delas med andra i vardagens 

normala självklara rutiner. Sammanfattningsvis kan man utröna att det handlar om hur vi 

socialt konstruerar vår egen verklighet. Munkhammar (2001) beskriver hur verkligheten som 

socialt konstruerad innebär en verklighet där ingen sanning eller kunskap är given. Vidare 

framhäver hon att det handlar om att frigöra sig från förutbestämda praktiker och 

uppfattningen om att det finns en gemensam sanning gällande hela mänskligheten.  

Det ontologiska grundantagandet för ett social-konstruktionistiskt perspektiv är, enligt Berger 

och Luckmann (1966), att världen konstrueras genom handlingar och tankar. Objektifieringar, 

subjektiva processer och dess betydelser konstruerar intersubjektiva sanningar som kan 

variera från människa till människa, från kultur till kultur. Verkligheten är en värld som delas 

med andra vilket innebär att den inte kan existera utan interaktion och kommunikation med 
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andra. Subjektets medvetande rör sig mellan olika verkligheter och övergången mellan de 

olika verkligheterna kan innebära en känsla av chock, en känsla av att vakna upp ur en dröm. 

Hacking (2000) tolkar Bergman och Luckmann (1966) och hävdar att de ansåg att världen 

uppfattas olika för var och en av oss beroende på det sociala sammanhang som råder. Burr 

(2003) ser relationen mellan individer och samhället som växelverkande. Individer 

konstruerar samhällen och sociala sfärer vilka speglas i olika verkligheter. Samtidigt måste 

dessa konstruktörer bemöta tidigare konstruktioner vilket gör att de inte kan konstruera vilka 

verkligheter som helst då tidigare konstruktioner betraktas som en förgivettagen sanning om 

en viss verklighet. Berger och Luckmann (1966) beskriver vidare denna sociala interaktion i 

vardagslivet och de flexibla ansikte-mot-ansikte situationer som situationer tillsammans med 

andra i ett delat nu vilket inkräktar på och påverkas av samspelet.  En handling eller ett 

förhållningssätt föder en viss reaktion hos individerna men kan kräva en förändring av den 

verklighet och kunskap som tidigare setts som en sanning. I mötet kategoriseras den andre 

vilket påverkar samspel och interaktion. Berger och Luckmann (1966) menar vidare att varje 

individ föds in i en social struktur. Viktiga andra överför och övervakar individens 

socialisation, genom primär och sekundär socialisation. I barndomen möter man den primära 

socialisationen genom viktiga andra som formar individen till en medlem av rådande samhälle 

och kultur. Bauman (1996) framhåller att hur nära man än står dessa viktiga andra så är 

konstruktionen av den andre baserad på den kunskap man redan har och kommer att få genom 

att vi tillsammans inverkar på varandra i ett samspel. Vidare framhäver han hur varje 

konstruktion av den andre är utarbetat via minnen, erfarenheter och relationer. Den kunskap 

vi tycker oss ha som bidrar till konstruktionen finns hos oss oreflekterat vilket innebär att det 

förgivettagna är en sanning. Lenz Taguchi (2012) beskriver hur synsättet om ömsesidigt 

beroende av varandra och material kan leda till utveckling och lärande.  Vad blir möjligt för 

barnet att tänka och göra i relationer med vad författaren kallar andra performativa agenter 

t.ex. förskollärare eller material som de väljer att arbeta med i femårsverksamhet. Olika 

performativa agenter kan bidra på olika sätt till att producera, förhandla eller möjliggöra olika 

intra-aktioner, samhandlingar eller möten. Den sekundära socialisationen är, enligt Berger och 

Luckmann (1966), en process som formar redan socialiserade individer in i nya kulturer, 

diskurser och kunskaper.   

Den epistemologiska synen för socialkonstruktionism handlar om att kunskap innefattar en 

kognitiv inlärning genom viktiga andra under den primära socialisationen och att det 

känslomässiga bandet till de andra gör att barnen identifierar sig och internaliserar specifika 

kunskaper genom att roller och attityder övertas. Den primära socialiseringen leder således till 

generaliserande slutsatser och normer, vilka blir allmängiltiga när individen kommer fram till 

att alla tycker samma om ett visst beteende (Berger &  Luckmann, 1966).  

 

3.2 En postmodern influens 

  
Det postmoderna perspektivet innebär att världen ses som socialt konstruerad och den här 

studiens socialkonstruktionistiska ram kompletteras med postmoderna inslag vilken utgår från 

att det inte finns någon allmän sanning om någonting. Världen är uppfattad och tolkad av oss 
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som individer och därmed också konstruerad av oss själva. Allt vi tror oss veta bör därför 

alltid ställas mot det sammanhang vi befinner oss i (Dahlberg et al. 2014). Bryman (2002) 

refererar till Postmoderniteten som ett hjälpmedel att belysa varierade sätt att se på hur 

verkligheten konstrueras, medan Alvesson och Deetz (2011) beskriver hur människan föds in 

i diskurser och att upplevelsen av världen formas efter mönster och olika uppdelningar. 

Diskurserna konstruerar således världen men också individerna och de identiteter de upplever 

sig ha. Munkhammar (2001) befäster detta med att uttrycka hur diskurser konstruerar den 

verklighet vi upplever och att det betyder att verkligheten är diskursivt producerad. Burr 

(2003) framhåller dock hur vi behöver andra för att personligheter ska existera. Ingen är blyg 

utan ett sampel, det är omgivningen och relationerna i den som skapar personligheter. 

Nordin Hultman (2004) menar att postmodernitet innebär att man tittar noga på sig själv, 

försöker se den värld vi tillsammans skapar och hur vårt handlande och de regleringar vi 

sätter upp konstruerar världen och hur de relationer vi är en del av konstruerar oss. Dahlberg 

et al. (2002) beskriver hur teorin visar hur världen är oändligt mycket större än de kartor, 

beskrivningar och kategoriseringar vi använder oss av för att förstå den. Burr (2003) 

framhäver hur postmoderniteten motsätter sig en verklighet som består av övergripande 

hävdanden om en universell sanning. Istället framhävs en syn på världen och sätt att navigera 

i den som situationsbaserad. Bryman (2002) menar att postmoderniteten ifrågasätter det 

förgivettagna. Nordin Hultman (2004) exemplifierar detta genom att framföra hur det vi tar 

för givet om t.ex. en viss ålder blir till klassificeringar som bidrar till normaliseringsprocesser. 

Barnet konstrueras och blir till utifrån förväntningar och sociala handlingar. 

Normaliseringsprocesserna speglar en tidigare historisk teoretisk hållning utifrån 

utvecklingspsykologi där man fokuserar på stadium och olika mognadsnivåer vilket bidrar till 

diskurser om hur barnet bör vara i en viss ålder. När man försöker uppnå normer och 

korrigera avvikelser kan det leda till ett mindre fokus på den pedagogiska praktiken och att 

”barnet ges såväl en social som en personlig identitet” (Nordin Hultman, 2004, s. 58). Burr 

(2003) kopplar samman diskurser med identitet och förklarar hur identiteten inte föds inom 

individer utan tillkommer i sociala processer där människor tillsammans ”swim in a sea of 

language and other signs, a sea that is invisible to us because it is the very medium of our 

existence as social beings” (s.109). Bauman (1996) beskriver sociala normer som specifika 

regler som man ska följa för hur man bör och inte bör vara, vad man får och inte får göra. 

Vidare menar Bauman att man underkastar sig de rådande sociala normerna. Bryman (2002) 

beskriver postmoderniteten som starkt kritisk till att man kan komma fram till en sanning om 

en verklighet. Verkligheter är berättelser som tolkats av någon vilket innebär att ett 

postmodernistiskt synsätt samtidigt kräver ett ifrågasättande, till exempel av en forskares eget 

resultat eftersom postmoderniteten innebär ett kontinuerligt ifrågasättande och 

problematiserande arbetssätt. 

3.3 Foucaults teori om makt 

  
Enligt Burr (2003) innehåller konstruktioner alltid ett maktperspektiv eftersom 

konstruktionerna eller diskurserna tillåter eller begränsar hur olika konstruktioner av subjekt, 

s.k. kategorier får bete sig gentemot andra. Foucault (2008) menar att det man i en viss tid 
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menar är sant, normalt och rätt att göra kallas den sanna diskursen. Det innebär att barn 

kommer att konstrueras utifrån förgivettaganden om dem som helhet och grupp och det 

förhållningssätt barnen möter kommer att bidra till deras utövande av makt på sig själva och 

andra. Så småningom kommer barnen att bära upp den sanna diskursen och införliva den som 

en del av dem själva. Tullgren (2003) beskriver de sanna diskurserna som uttryck för vad 

samhället kräver för viss typ av människor och beskriver på vilket sätt kunskap och makt hör 

samman enligt Foucaults maktperspektiv. Hon menar att perspektivet visar att makten 

efterfrågar kunskap om människors beteende vilket i sin tur producerar och reproducerar makt 

och sanningar om hur olika individer är till sin natur. Sanningen om hur barn bör vara bidrar 

således till maktrelationernas möjligheter att fortgå och återskapas om och om igen. Den 

rådande sanningen skapar diskurserna som i sin tur avgör vilka konsekvenser makten får. 

Makten och diskursen interagerar med varandra då maktrelationerna skapar den kunskap och 

de diskurser som upplevs som sanningar. Nilsson (2008) menar att ur Foucaults 

maktperspektiv kan denna indirekta styrning och reglering av barnet och verksamheterna 

(men också föräldrarna) ses som förgivettagna sanningar och konstruktioner av barnet vilka 

verkar på både kort och långsikt genom främst den disciplinära makten. Munkhammar (2001)  

inspirerar till att använda Foucaults teori om makt genom sin tolkning av att makten finns 

inom relationerna där den både omger och sprids via just relationer. Med inspiration i 

Foucaults synsätt, konstaterar Dahlberg et al. (2014) och Burr (2003) att det föreligger ett 

intimt förhållande mellan kunskap, makt och relationer. De beskriver att makten handlar om 

både ett givande och ett tagande. Tullgren (2003) tolkar Foucault i ett försök att beskriva hur 

människor på olika vis skapas som subjekt. Dessa förgivettagna sanningar kommer från olika 

rådande diskurser och hon sammanfattar vidare hur Foucaults maktperspektiv främst handlar 

om utövad makt och dess konsekvenser. Tullgren (2003) tolkar Foucault som att han inte 

fokuserar på vem som har makt och hur den legitimeras utan att perspektivet handlar om 

maktens hur.  I det sammanhanget förklarar Nilsson (2008) hur Foucault menade att varje 

samhälle och varje tidsålder producerar sina egna sanningar beroende på de institutionella och 

diskursiva praktikerna. Den rådande sanningen hör samman med makten och dessa existerar 

inte utan varandra. Enligt Nilsson (2008) innebär det inte att makt är lika med kunskap utan 

att kunskap är immanent i alla relationer vilka samtliga baseras på en diskurs som både 

producerar och för vidare makt och som leder till varierade sociala effekter.  Inte heller 

diskursen kan existera utan makt (Nilsson, 2008). Vidare belyser Nilsson hur Foucault skiljer 

på makt som en lag och på makt som disciplinär och normaliserande. Likt Nilsson så menar 

Dahlberg et al. (2014) att alla utövar och utsätts för makt och att makten bidrar till en norm, 

en standard som alla individer ställs och mäts emot. Det är detta som gör att makt bidrar till 

att konstruera individer oavsett om de är medvetna om det eller inte.  Tullgren (2003) menar 

att genom observationer, dokumentationer och olika övervakningsmetoder skapas och formas 

förgivettagna sanningar som sedan bidrar till konstruktioner av barn och grupper. 

Övervakningen skapar en illusion av kunskap om individers olika sätt att vara och bidrar till 

generaliserande uppfattningar om individer och grupper. Nilsson (2008) förklarar att det är 

genom att makten inte är primärt förtryckande utifrån lagar och repressioner utan 

producerande som gör att vi accepterar den maktutövning som sker i varje ögonblick och i 

varje relation.  
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Makten kan också producera njutning, lockelse, kunskap och diskurser. Det är en fantastisk 

känsla att tro sig om något, att uppleva att man kan göra något visst man inte kunnat tidigare. 

Nilsson (2008) skriver hur Foucault menade att makt inte bara producerar sanningar, kunskap 

och vetande utan också individer. Hur vi är som individer är en av maktens främsta effekt. 

Dahlberg et al. (2014) menar att diskurser och den disciplinära makt de innebär således bidrar 

till formandet och konstruktionen av barnen.  Detta kan vara begränsande eftersom 

diskurserna och den disciplinära makten styr våra handlingar och vårt förhållningssätt mer 

eller mindre omedvetet.  Vidare beskriver de disciplinär makt som genererad i en 

förgivettagande sanning vilken karaktäriserar, mäter, utvärderar och värderar individer utifrån 

rådande norm. Detta kan kopplas samman med det Nilsson (2008) vidare beskriver genom ett 

maktbegrepp av Foucaults tänkande kring hur makt kan visa sig genom governmentality som 

innebär en styrningstrategi. Foucault menar enligt Nilsson att maktrelationerna synliggörs i 

talet och kommunikationen om barnen varav olika grupperingar skapas.  
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4 Bakgrund och tidigare forskning 
 

Tankar om de äldsta barnen på förskolan och det förhållningssätt som det femåriga 

förskolebarnet bemöts utifrån innebär en indirekt styrning av barnet och dess förmågor 

(Dahlberg et al., 2014) och det är på grund av detta som förväntningar och krav leder till en 

variation i konstruktionen av dem. Diskurser ska inte enbart ses som det man uttrycker eller 

hur det uttrycks enligt Foucault (2008), utan som att det till lika stor del handlar om det man 

inte uttrycker samt om attityder och olika beteendemönster. Mot bakgrund av detta följer 

nedan en återblick på förskolans historia och förskollärares yrkesroll historiskt för att kunna 

återkoppla och förstå dagens verksamheter och uppdrag för att uppnå denna studies syfte. 

Likväl behandlas nedan tidigare forskning relevant för denna studies syfte.  

 

4.1 Förskolans framväxt 
 

Förskolans syfte och pedagogik har förändrats under historiens gång. Richardson (2004) 

beskriver barnkrubbornas syfte på 1800-talet som klassutjämnande då de fokuserade på 

fattigvård och omvårdnad. Barnträdgårdarna som kom i slutet av 1800 hade som syfte att 

stimulera barnen och erbjuda vård och uppfostran. 1968 tillsattes barnstugeutredningen som 

resulterade i en rätt till förskola för alla barn från 4 år där tillsyn och pedagogisk verksamhet 

skulle förenas. Han beskriver vidare hur förskolan kom att bli en institution före skolan vilket 

också namnet förskola insinuerar. 1998 etablerades förskolan som det första steget i 

utbildningssystemet i och med att förskolan fick egna riktlinjer och strävansmål. Förskolans 

pedagogiska verksamhet har barnets bästa som utgångspunkt vilket skollagen (SOU 

2010:800) också befäste år 2010. Läroplanen revideras 2010 och 2011, och där förtydligades 

förskollärarens ansvar i syfte att höja kvaliteten på verksamheten. Skolinspektionen (2011) 

rapporterar att verksamheterna i större utsträckning intresserar sig för prestationer i linje med 

skolans och hur det inneburit att leken fått minskat utrymme. Juul och Jensen (2003) framför 

att förskolan och skolans traditioner är till stor del olika men att det som är gemensamt är 

ansvaret över barnens personliga utveckling och lärande, både socialt och intellektuellt. 

Förskolan har enligt författarna fokuserat på det kreativa och personliga processerna medan 

skolan fokuserat på intellektuella och sociala. Vidare menar de att skillnaderna bör utjämnas 

då de relationella processerna är desamma trots att mål, ramar och riktlinjer innehåller 

skillnader. Detta kan ses som en början på det man kallar att förskolans verksamhet 

skolifieras. 

 Lpfö98 (Skolverket, 2011a) anger att kunskap kommer till uttryck i olika former som 

samspelar med varandra vilka benämns som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.  

Verksamheten idag ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft 

att söka kunskaper, lärandet baseras därmed på samspel mellan olika individer.  Förskolans 

och skolans läroplaner anger att genom lek, skapande och utforskande kan utveckling och 

lärande ske hela tiden och i alla sammanhang (Skolverket, 2011a, 2011b).  Lpfö98 anger att 

förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och bilda en helhet av omvårdnad, 

omsorg, fostran och lärande. Verksamheten ska anpassas till alla barn och locka till lek och 

lärande samt förbereda barnens övergång till förskoleklassen på ett tryggt sätt.   
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Lpfö98 (Skolverket, 2011a) framhäver även att barn tillägnar sig etiska värden och normer 

genom det de upplever. Detta medför att vuxnas förhållningssätt är något som påverkar 

barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle.  Rollen som vuxen innebär därför ett ansvar som förebild enligt läroplanen.  

4.1.2 Den svenska förskolans utveckling från omsorg till lärande 

 
Historien har gått från att ta hand om barnen till att erbjuda en pedagogisk verksamhet där 

förskolan ska lägga grunden för livslångt lärande och bilda en helhet av omvårdnad, omsorg, 

fostran och lärande.  Alatalo, Meier och Frank (2014) menar att av tradition har fokus inom 

förskolan och de yngsta barnen betonat omsorg och vård eftersom lärande kopplades samman 

med skolan (Alatalo, Meier & Frank, 2014; Johansson & Pramling Samuelsson, 2010). I 

Skolinspektionens rapport (2011:10) kan man ta del av att omsorgen generellt också 

prioriterats bland förskollärare framför utveckling och lärande. Riddarsporre och Persson 

(2010) beskriver hur samhällets syn på förskolan har förändrats i och med Lpfö98 

(Skolverket, 2011a) som länge strävat efter helhet och integration mellan omsorg och lärande. 

Detta är enligt Börjesson och Hanson (2001) vad det moderna begreppet educare handlar om. 

Lpfö98 (Skolverket, 2011a) gör en distinkt skillnad mellan omsorg och omvårdnad utan att 

klargöra vilken den reella skillnaden är. Johansson och Pramling Samuelsson (2010) 

exemplifierar omvårdnadsmoment som mat, vila och blöjbyten.  

Tallberg Broman (1995) beskriver förskolans mål och motiv som just framtidsförebyggande. 

Hon menar att det även historiskt inneburit att verksamheterna försökt ge barnet redskap och 

metoder för lärande och förmågor som förväntas behövas i framtiden. Munkhammar (2001) 

betonar dock att det inte varit självklart hur barnen ska förberedas för skolan men att det 

varierat från att barnen tränas med papper och penna, således en kognitiv träning med före-

skolan-böcker, till att handla om att barnen också kan förberedas genom att deras 

självförtroende stärkts, vilket anses gynna möjligheterna till utveckling och lärande. Alatalo et 

al. (2014) framför att det är viktigt att förberedelsen inför och själva övergången till 

förskoleklassen görs på ett tryggt sätt med en balans mellan de olika verksamheternas kulturer 

för att främja barnens utveckling och lärande. Munkhammar (2001) beskriver hur det 

historiskt varit så att barnen ansetts behöva förberedas inför övergång till skolvärlden genom 

att försöka förbereda barnet mognadsmässigt för övergången. Ackesjö (2013) lyfter samtidigt 

fram en riskfaktor med att de två olika verksamheterna i alltför hög grad liknar varandra då en 

konsekvens av det kan bli att barnen inte utmanas tillräckligt vilket påverkar deras motivation 

och därmed utveckling och lärande negativt. Vidare menar Ackesjö också att det är viktigt att 

pedagoger gör en skillnad mellan omsorg och lärande för att säkerhetsställa verksamheternas 

kvalitet. Annars riskerar omsorgen att, i motsats till styrdokumentens intentioner, bli 

underställt lärandet vilket också visat sig i det resonemang som femåringen som ansvarsfull 

och villig vilar på, dvs det styrda lärandet som viktigast och som det riktiga lärandet. Omsorg 

finns knappt representerat. En helhet och balans bör utgöra basen i verksamhetens alla enligt 

Lpfö98, (Skolverket, 2011a) som anger: ”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik 

där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (s. 9).  
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4.2 Tidigare forskning 

 
Enligt Juul och Jensen (2003) så nås olika pedagogiska institutioners mål bäst genom att 

omsorg om relationerna utgör grunden och det som bör integreras i alla aktiviteter. Vidare 

lyfter de fram att den makt de vuxna har på processer och konstruktion av barn kräver 

relationskompetens.  Detta eftersom relationerna på lång sikt avgör hur barnen integrerar de 

sociala kompetenser som rådande diskurs kräver utan att reproducera en lydnadskultur. Hur 

olika institutioner och aktörer förbereder för olika övergångar kan variera utifrån vilken 

kompetens de besitter.  Relationskompetens handlar enligt författarna om att få ut mesta 

möjliga ur olika perspektiv och utvecklas tillsammans.  Munkhammar (2001) beskriver hur vi 

talar, tänker och handlar beror på olika diskurser. Med hjälp av Foucault ser Munkhammar det 

som att språket får en betydelse först när det används för att skapa mening om sin omvärld 

och för egen avsikts skull via olika kommunikativa metoder. När man som förskollärare eller 

lärare i förskoleklass talar och läser om sin praktik används olika begrepp, definitioner och 

klassificeringar som bidrar till varierade koder och regler för vad som är gällande för 

respektive verksamhetspedagogik. Stensaasen och Sletta (1997) menar att förväntningar 

generellt påverkar relationer i båda led genom våra förväntningar samt att dessa innebär en 

viss uppfattning om dels oss själva men också om andra. Författarna summerar att 

förväntningar kombinerat med mål och motiv kommer att påverka bemötandet av den individ 

eller grupp man har framför sig.  

Johansson och Johansson (2003) konstaterar att makten som barnen möter i verksamheterna 

handlar om dels att konkret bli tillsagda vad som ska göras, hur, var och när men också som 

en definition av verkligheten. De vuxnas ansvar över omsorg, fostran och lärande innebär inte 

bara en kontroll av barnen och barndomen utan också ett tolkningsföreträde vilket leder till 

sanningar formulerade av vuxna som barnen sedan möter genom de vuxnas förväntningar och 

krav. Lundh och Smedler (2005) betonar dock att det de kallar explicita och implicita attityder 

inte behöver vara samma sak. Explicita attityder handlar om sådant som uttrycks vid en 

förfrågan medan implicita attityder är det som visar sig i direkta reaktioner i en situation. 

Alatalo et al. (2014) visar att de förväntningar barnet möter är avgörande för deras utveckling 

och lärande. Johansson och Johansson (2003) lyfter dock fram begrepp som ordning och 

konsensus som betydelsefullt för pedagoger i många sammanhang men vars innebörd och 

begrepp sällan uttalas eller reflekteras över vilket kan innebära att barnen kränks och att olika 

värderingar osynliggörs.  Dahlberg et al. (2014) och Hundeide (2006) beskriver båda hur 

historiska och kulturella förutsättningar formar människan och sätter ramar för vad som anses 

normalt genom de olika erfarenheter vi bär med oss. Munkhammar (2001) diskuterar 

exempelvis bristperspektiv som orsak till korrigeringar av barn. Olikheter och brister härrörs 

ofta till barnet som onormalt medan lyckade situationer härrörs till en fungerande pedagogik.  

I likhet till detta, kritiserar Johansson och Johansson (2003) följderna av det 

utvecklingspsykologiska perspektivet genom att belysa hur det kan innebära en syn på barnen 

och barndomen som human becomings mer än som human beings. Barnen riskerar att 

bemötas utifrån sin ålder och det de uttrycker refereras till en viss ålder eller mognadsgrad. 

Hundeide (2006) lyfter fram hur lärandet sker i samspel med andra och att hur förskollärare 

väljer att bemöta barnen är beroende på den etiska grund de själva står på. Oreflekterade 
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förväntningar och krav leder till en sanning som skapats i möten med andra. Dahlberg et al. 

(2014) och Lenz Taguchi (2012) skriver fram hur konstruktionen av barnet beror på hur vi 

som vuxna positionerar oss själva och barnet. Som vuxen gör vi oss en bild av vad barnet är 

och konstruerar därefter barnet i och med förgivettagna krav och bemötanden. Barnet ska 

plötsligt leva upp till det vi tror oss veta om barnet och dess förmågor. Burr (2003) beskriver 

hur positionering tillåts beroende på vilken diskurs som är gällande och hur positioneringen 

förhandlats fram. Då en positionering tillåts har man accepterat eller begränsat möjliga 

beteenden, rättigheter och skyldigheter. Dahlberg et al. (2014) menar att pedagogens främsta 

roll är att vara en medkonstruktör av kunskap och kultur och pedagogen blir barnens resurs i 

ett lärande som sker i sampel med andra.  Hundeide (2006) beskriver hur den positiva 

empatiska identifikationen med ett spädbarn fungerar som en väg in i en kulturell praktik och 

att hur man tolkar barnets aktivitet blir avgörande för efterföljande reaktioner och handlingar. 

Hundeide (2006) förklarar vidare att det samspel som utvecklas är beroende av hur man 

uppfattat och definierat barnet och anger också att man kan se detta mer generellt och 

överföra den här insikten till andra kategorier än spädbarn.  

Stensaasen och Sletta (1997) diskuterar hur medvetandegörande av förväntningar ökar 

förståelsen för hur dessa påverkar samspel, förebygger kategorisering och gör att olikheter 

blir en tillgång. Författarna betonar också att flexibilitet kan hjälpa pedagoger genom att 

ompröva och ändra sina förväntningar, och istället möta barnet på dess nivå. Lundh och 

Smedler (2005)  lägger fram att vi påverkas av personer och omgivningen runt om oss. 

Sommer Pramling Samuelsson och Hundeide (2011)  låter oss förstå att barn idag utvecklas 

individuellt utifrån sina egna erfarenheter av omgivningens förväntningar på dem. Nilsson 

(2008) lyfter fram att Foucaults disciplinära maktperspektiv inte behöver betyda att intention 

och effekt är samma sak trots att dessa normaliserande metoder och diskurser påverkar 

konstruktionen av barnen. Vidare förklarar han att en normalisering samtidigt belyser 

avvikelser och egenheter vilket producerar individualitet. Nilsson (2008) menar att 

normaliserande processer uppkommer när individer upprepade gånger korrigeras, bedöms och 

värderas och när förbättringsåtgärder sätts in som i praktiken innebär och leder till en 

homogenisering av individer oavsett intention. När man utgår från vad som anses normalt 

synliggörs samtidigt skillnader mellan individer vilket kan bidra till att producera 

individualitet. Normaliserande bedömningar och värderingar av individer definierar dem och 

leder till disciplinär underkastelse enligt Nilsson (2008). Alasuutari, Markström och Vallberg-

Roth (2014) varnar för att en risk med den ökade bedömning och dokumentationsprocess av 

barn i förskolan både kan fungera inkluderande och exkluderande av grupper, egenskaper, 

beteenden och individer. Denna sociala inkludering eller exkludering menar Stensaasen och 

Sletta (1997) handlar om förhållandet mellan olika individer och gruppen som helhet.  En del 

får lära sig att vara tysta medan andra ges utrymme att fritt utrycka sina tankar vilket påverkar 

känslan av tillhörighet. Författarna menar att det är de relationerna som är det som påverkar 

resultatets kvalitet och känslan av tillhörighet och acceptans i gruppen. För att bli inkluderad 

behöver man bidra till vad som uppfattas som positivt och värdefullt för gruppen. Tullgren 

(2003) beskriver växelspelet mellan individualisering och homogenisering till följd av 

avvikelser från det som förväntas och anses vara normalt. Det som inte anses som ett normalt 

beteende korrigeras vilket gör det specifika beteendet synligt som fel. Det innebär att gruppen 
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hongeniseras i enlighet med den norm man vill införliva när gruppen anpassar sig till 

korrigeringen. Börjesson (2003) lyfter fram antropologen Mary Douglas durkheimiska linje 

som innehåller en uppfattning om att det inom varje grupp råder ett samspel som kommer att 

leda till en homogenisering gällande sätt att tänka och bete sig mot varandra. Han anger att 

begrepp, kategorier och normer som uppstår kommer att inverka homogeniserande på 

gruppen som helhet. Bauman (1996) förklarar hur det är missförståndet som behöver förklaras 

och få oss att reflektera över kunskapsbyggandets process. Nilsson (2008) beskriver vidare 

hur Foucault menar att dokumentation och sammanställning av den leder till kategoriseringar 

och sanningar om individen, gruppen och så vidare. Foucault menade att man på grund av 

detta inte kan skilja på kunskap och det sammanhang den produceras i, till exempel en 

institutionell omgivning och praktik. 

Stensaasen och Sletta (1997) har funnit att det sätt man uppfattar sin omgivning på har stor 

betydelse för den kvalitet som samspel, kommunikation och relationer får genom att 

förväntningar påverkar de vuxnas ageranden gentemot barnen i olika situationer och miljöer. 

Processerna som föranleder och följer av förväntningar är enligt författarna ofta knutna till en 

omedvetenhet kring rådande attityder, värderingar och traditioner. Genom olika bedömnings- 

och tolkningsprocesser skapas förväntningar vilka kan påverka dels pedagogers handlingar 

mot barn och dels barnens självuppfattning vilket i sin tur återigen påverkar hur andra ser på 

dem. Författarna beskriver vidare denna sociala perceptionsprocess som sammanbunden med 

skapandet och reproduceringen av stereotyper vilket innebär att man bortser från olikheter och 

ser alla individer inom en viss grupp eller kategori som ägare av samma uppsättning 

egenskaper och kännetecken.  

Vidare för Stensaasen och Sletta (1997) fram att stereotyper innefattar kriterier och normer 

som talar om hur man bör bete sig mot t.ex. en grupp. Lundh och Smedler (2005) 

problematiserar att detta är en ibland medveten och en ibland omedveten process och att man 

lär sig succesivt vad som ger positiva konsekvenser och vad som ger negativa. Ekehammar 

(2005) har sett en tendens till att stereotyper uppkommer i en tidig ålder genom social 

påverkan och inviger en grupp in i en specifik kultur. Detta resonemang styrks av Bauman 

(1996) som lägger fram hur människan alltid förhåller sig till de andra som en kategori med 

specifika sätt att vara på. Han menar att man tilldelas en identitet genom den kategori man 

tillhör.  

Sommer (2005) beskriver hur varje uttalande om barnet och dess utveckling är ett nedslag och 

en röst i nutiden. Lenz Taguchi (2012) exemplifierar hur något så simpelt som ett toalettbesök 

hanteras verbalt och praktiskt utifrån det förgivettagna.  Barnet ska torka sig själv, spola, 

tvätta händerna och ta på sig kläderna igen. Toalettbesöket är i sig en är en lärandesituation 

som formas utifrån förväntningar och krav på barnet baserat på ålder, kön och så vidare. 

Dahlberg et al. (2014) beskriver hur Foucault inte menade att denna sorts disciplinära makt 

behöver vara fel eller omoralisk utan kan visa på variation och hur olika erfarenheter bidrar 

till olika konstruktioner av barnet.  Däremot kan den disciplinära makten bidra till att hämma 

förmågan att forma sig själv utifrån egna aktiviteter om den får föregå oreflekterat. 

Ekehammar (2005) gör skillnad mellan attityder och normer där han menar att normer är en 

grupps värdering av vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt medan attityder handlar om vad 
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enskilda individer har för värderingar. Ekehammar beskriver dock att vanligast är att man som 

enskild individ förlitar sig till att gruppen har rätt och att man anpassar sina egna attityder 

efter den rådande sociala normen. 

Juul och Jensen (2003) belyser hur vuxnas makt över barnen representerar en asymmetrisk 

relation där den vuxne har ansvaret över kvaliteten och konsekvenserna av samspelet. Vidare 

menar de att resultatet av makt och erfarenheter är det som skapar den asymmetriska 

relationen och den processuella makten. Detta riskerar att objektifiera barn vilket speglar ett 

förhållningssätt om att det finns en gemensam, universell sanning vilket inte är i linje med 

dagens läroplaner och styrdokument. Dahlberg et al. (2014) betonar att man inte ska försöka 

fånga den andre och göra den så lik någon annan som möjligt.  Att respektera den andre 

handlar om att se och ta till vara på vad som är annorlunda, utmana och utveckla med 

olikheter som en tillgång.   

Sommer (2005) anser att samhällets villkor förmedlas till barnet och därmed konstrueras 

barndomen vilket har betydelse för varje barns utveckling. Hacking (2000) betonar att när 

man använder begreppet konstruktion så innefattar det både processerna och produkterna. 

Barnets sociala interaktion med rutiner, förväntningar och krav har inte förhandlats fram av 

barnen själva men de ligger till grund för hur de i sin tur integrerar med andra, ett socialt 

sampel skapas. Dahlberg et al. (2014) bekräftar att det görs val kring vem barnet är och menar 

att dessa val konstruerar både barnen och barndomen. Hacking (2000) nämner hur kända 

kategorier börjar användas i institutionella sammanhang i alla fall delvis bidrar till förändring 

gällande hur individerna inom dessa kategorier upplever sig själva, hur de känner och beter 

sig. Valen som ligger till grund för konstruktionen av barn och barndom är produktiva vilket 

Dahlberg et al. (2014) förklarar som avgörande för hur vi utformar verksamheterna barnen 

vistas inom och hur vi bemöter och förhåller oss till barnen och det pedagogiska arbete vi 

väljer att utföra.  Johansson och Johansson (2003) framför att barn antas ta till sig normer, 

värderingar och beteenden genom imitation, identifikation och förstärkning, De menar att 

moral är något som kommer sig av en kommunikativ process. Vidare framhåller Ackesjö 

(2013) att konstruktioner av identiteter och de gränser vi sätter upp samspelar med varandra 

och att man utifrån det förhåller sig på ett visst sätt till både platser och de andra. Författaren 

framhåller att det är i relation till andra som individen kan forma sin egen identitet när man 

identifierar sig med vissa grupper och inte med andra i en gränsdragning. Maktperspektivet 

styr och styrs av hur vi väljer att identifiera oss själva och barnet som antingen stora eller små, 

flicka eller pojke, som ett oss eller som en individ och så vidare. Ackesjö sammanfattar 

slutligen att när vi drar en gräns mellan mig och de andra skapas och konstrueras identiteter.  

Även Tullgren (2003) framhåller att subjekten skapas i maktrelationer och att en självidentitet 

skapas och internaliseras i dessa relationer. 
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5 Metod 

 

Under detta avsnitt kommer jag att presentera de metodologiska överväganden jag har gjort 

samt beskriva metod och genomförandeprocessen. Avsnittet beskriver också urval, 

bearbetning, tolkning och analys som ett led i att säkerhetsställa studiens transparens. En 

kvalitativ metod valdes utifrån hur Bryman (2002) beskriver den som tolkningsinriktad och 

lämplig när man avser att försöka förstå sociala processer och hur verkligheten tolkas i sitt 

sammanhang. 

5.1 Etiska överväganden 

 
Enligt Trost (2014) ska ingen deltagare behöva känna sig utsatt eller obehaglig till mods 

under något moment av processen varpå studien kom att följa de forskningsetiska principerna 

vilka anges i Vetenskapsrådet (2002) och ska beröra alla som på någotvis deltar i studien. De 

krav som man har att förhålla sig till är: informations, - samtyckeskravet, - konfidentialitets 

och nyttjandekravet. Sammantaget innebär dessa att deltagarna behöver få ta del av studiens 

syfte och informeras om att det är frivilligt att delta och att de när helst de vill har rätt att 

avbryta sitt deltagande. Kraven innebär också att alla som berörs ska ges konfidentialitet 

vilket förutom att avpersonifieras innebär att materialet endast används till denna studie och 

att det förvaras så att inte obehöriga får tillgång till det.  

Ahrne och Svensson (2011) lyfter fram tre metodiska överväganden vilka bör bearbetas. Det 

handlar dels om hur maktrelationerna ser ut och hur de kan påverka studien och dels handlar 

det om de rådande traditioner som antingen ger tillgång eller begränsar tillgången till det 

material jag behöver för att syftet med studien ska kunna uppfyllas och Bryman (2002) 

betonar vikten av att överväganden kring tillförlitlighet, överfarbarhet, pålitlighet, styrka och 

konfirmation bör göras. Överväganden kring tillförlitlighet handlar enligt Bryman (2002) om 

studiens trovärdighet. En social verklighet kan beskrivas på många olika sätt och det är viktigt 

att studien kan visa den sociala verklighet som studerats på ett trovärdigt sätt (Ahrne och 

Svensson, 2011). Brymans begrepp överfarbarhet handlar om hur studiens resultat kan 

generaliseras och återupprepas. Dessa överväganden leder naturligt vidare till överväganden 

kring begreppet pålitlighet som också lyftes fram i Bryman (2002). Det innebär tankar kring 

hur tolkning, analys och resultat redovisas samt att alla delar är transparanta.  Vidare ska inga 

personliga värderingar påverka studiens genomförande eller resultat vilket Bryman slutligen 

kallar överväganden kring styrka och konfirmation.  

Dessa etiska överväganden innebar sammantaget för studien att de forskningsetiska 

principerna delgavs deltagarna i korthet i det epostmedelande som skickades ut till dem med 

innehållande reflektionsdokument. Syftet med studien framgick i meddelandet och att när 

reflektionsdokumentet returnerades till mig så skulle det anses som ett samtycke. (Se Bilaga 

1). Vidare berördes principen om konfidalitet i e-postmeddelandet när jag informerade om att 

texterna skulle komma att kopieras och sättas in i ett tomt dokument innan genomläsning för 

att på så sätt avpersonifiera och säkra konfidentialiteten. Avpersonifieringen innebar 

ytterligare etiska överväganden då jag skulle komma att använda citat i studiens resultat och 
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diskussion. Detta innebar att jag noga ställde valen av citat i förhållande till den vikt som de 

utgjorde för studiens trovärdighet och överfarbarhet. Deltagarnas konfidentialitet bevakades 

och eftersträvades sålunda i alla moment som behandlade och rörde det insamlade materialet. 

Slutligen innebar de forskningsetiska principerna för denna studie att reflektionerna som 

samlades in enbart ämnade att användas till studiens syfte och därefter behövde förvaras 

oåtkomligt för andra. Detta uppfylldes genom att de placerats i ett kuvert och klistrats igen för 

förvaring i ett låst dokumentskåp. 

Överväganden kring pålitlighet, generalisering, återupprepning och överfarbarhet krävde 

betänkanden kring hur materialet skulle tolkas, analyseras och redovisas på ett transparant 

sätt. Detta förde med sig att materialet beskrevs så utförligt och detaljerat som möjligt varpå 

jag valde att bifoga min bearbetningstabell som Bilaga 2 som på ett tydligt sätt visade hur jag 

bearbetat råmaterialet. 

Andra moment av etisk karaktär som krävde eftertanke kom att handla om hur handledaren 

och jag kom att samarbeta. Ibland behövde jag acceptera föreslagna ändringar, göra 

förtydliganden men också göra egna val då jag kritiskt granskade den handledning jag fick 

utifrån hur den stämde överens med det syfte och tankar jag hade gällande studien. Jag 

bedömde också att de traditioner inom förskolans verksamheter som rörde studiens område 

inte skulle neka mig tillträde utan tvärtom välkomna ett medvetandegörande om de 

omedvetna förgivettaganden omkring de femåriga barnen som representeras på olika 

verksamheter och som ligger till grund för återskapande stereotypifiering och kategorisering 

av femåringen både som individ och grupp. 

Studien avser inte att bedöma vilka förgivettagna sanningar som är bättre eller sämre än andra 

vilket Löfdahl och Prieto (2014) lyfter fram som ett viktigt etiskt ställningstagande utan avser 

att tydliggöra förekommande antaganden om det femåriga barnet och de konstruktioner som 

framträder till följd av dessa samt hur dessa kan förstås i relation till förskolans verksamhet 

och mötet med barnet.  

5.2 Metod och Genomförande 

Studien bygger på skriftliga reflektioner vilket enligt Van Manen (1990) bidrar till ett 

synliggörande av deltagarnas erfarenheter och upplevelser av något samtidigt som det 

tydliggör hur deltagarna talar om det fenomen som texten beskriver. Detta bidrog till att 

erfarenheter och diskurser konkretiserades och gjordes synliga även om det skrivna är minnen 

av erfarenheter som omvandlats till ord och meningar. Enligt Van Manen (1990) blir för givet 

tagna sanningar tydliga, synliga och greppbara utifrån det erfarenheter man har och det man 

anser sig veta till följd av dessa. Boréus (2011) beskriver hur texter påverkar och formar 

människors grundläggande antagen om hur samhället är och borde se ut men hon framför 

även att texterna inte bara påverkar det som är förgivettaget och rådande värderingar utan 

också relationer mellan människor och relationen inom olika grupper samt hur identiteter 

reproduceras. Hon menar vidare att texter kan ses som olika uttryck för rådande 

grundläggande antaganden och relationer i ett samhälle. Detta stärkte mig i att välja ett 

skriftligt reflektionsdokument som metod till min studie. Van Manen (1990)  beskriver 
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skillnaden mellan tankar och nedskrivna ord som ”writing fixes thought on paper” (s.125) 

vilket leder till en reflektion över handlandet och de erfarenheter man gör till följd av dessa. 

Genom att se skrivandet som ett reflektionsverktyg kan skriftliga reflektioner som metod i 

forskning och studier generera ord på det som tidigare varit tysta tankar eller bortglömda 

erfarenheter. Van Manen ser detta som en möjlighet att förstå betydelsen av de tysta tankar 

och minnen som avgör hur vi agerar. Detta sker i och med att det vi tänker blir synligt för oss 

i skrivprocessen och skapar distans till det som vi upplever, är inblandade i, påverkar och 

påverkas av. Då oreflekterade förgivettaganden generellt präglar vad som i samhället anses 

som kunskap och sanning om samhällsvetenskap kan skribenten genom att läsa igenom det 

skrivna göra tankarna som föranledde de nedtecknande orden objektifierande. Därför kan en 

skriftlig reflektion bidra till att de medvetna och omedvetna förgivettaganden blir ifrågasatta 

och problematiserade (Van Manen, 1990). Detta resonemang styrks i och med det Lundh och 

Smedler (2005) framför om att attityder påverkar hur vi reagerar. Genom att skriftligen 

reflektera kan förskollärarna sätta ord på tidigare händelser och följder och på så vis få syn på 

både sina explicita och implicita attityder vilka kan leda till skapandet av stereotyper och 

kategorier.  

Data i form av skriftliga reflektioner kan samlas in på olika sätt. Då reflektionsdokumentet 

skickades ut via e-post föll det sig naturligt att förskollärarna också svarade via e-post. 

Bryman (2002) ser e-post som ett bra sätt att samla in information från ett större antal än vad 

man annars skulle kunnat utifrån resurser som tid, avstånd och ekonomiska begränsningar. 

Ytterligare en fördel med att använda e-post är, enligt Bryman, att man får tillgång till ett 

material som speglar varierade resonemang från förskollärare utan yttre styrning d v s utan att 

jag med min närvaro styr i någon riktning genom, kroppsspråk, spontana uttryck, frågor och 

följdfrågor. Däremot menar han samtidigt att man går miste om nyansskillnader och tonlägen 

som kan säga något underförstått. Att leta efter det som är förgivettaget innebär att tolka och 

analysera det underförstådda också och inte bara de ord som enligt Van Manen (1990) är 

tankar som verbaliserats och fastnat på ett papper. Boréus (2011) stärkte mig i att jag detta till 

trots kunde hitta det underförstådda genom hennes beskrivning av texter som koherenta och 

kommunikativa.  

Det skriftliga reflektionsdokumentet tilldelades de inbjudna genom e- post med en kort 

introduktion till studien och en kortfattad sammanfattning om de forskningsetiska principerna 

(Bilaga 1). Förskollärarna ombads att besvara och återsända det till mig efterföljande vecka 

vilket gav dem nio dagar att fylla i och sända reflektionen tillbaka via vändande e-post.  I ett 

försök att minska bortfallet påmindes alla om reflektionsdokumentet fyra dagar efter utskick.   

5.3 Urval 

 
I denna studie använde jag mig av det Bryman (2002) kallar för ett stratifierat urval vilket 

ökade möjligheten att uppfylla studiens syfte.  Stratifieringskriterierna innebar en anställning 

som förskollärare inom berörd kommun. Detta för att få så stor spridning som möjligt på 

deltagarna avseende ålder, arbetslivserfarenhet, kulturell tillhörighet osv., samt för att få in 

mesta möjliga material för att kunna säga något mer generellt om hur det ser ut inom 

kommunen. Utifrån uppgift av förskolechef i kommunen 2014-11-13  kunde 24 stycken 
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förskollärare i olika åldrar, olika arbets- och livserfarenhet inbjudas till att delta i studien 

vilket gjorde att 24 av totalt 24 anställa förskollärare sändes inbjudan varav  nio stycken valde 

att delta i studien. De svar som kom tillbaka tolkades, analyserades och fördelades under de 

kategorier som materialet synliggjorde. 

5.4  Bearbetning, tolkning och analys 
 

Utifrån studiens syfte bearbetades, tolkades och analyserades materialet utifrån Foucaults 

maktperspektiv, vilken såväl Boréus (2011) som Burr (2003) inspirerade till genom att 

framhäva möjligheten att på så vis kunna se att hur vi talar om att något bidrar till dess 

diskurs, men också hur diskurser kan bidra till hur identiteter uppkommer via t.ex. 

positionering. Burr (2003) och Boréus (2011) förklarar därmed på två olika sätt vad min 

intention med studien var och bidrog på så sätt till att bearbetning, tolkning och analys gjordes 

genom en diskursanalys och subjektpositionering som väl stämmer överens med syfte och 

frågeställningar. Subjektpositionering handlar enligt Boréus (2011) om att analysera utifrån 

ett visst diskursivt utrymme. Boréus motiverar subjektpositionering genom att belysa hur det 

kan visa vilka kategorier av människor som bedöms tillhöra en viss diskurs och en möjlighet 

att förstå vad som gör att dessa placeras inom den specifika diskursen. Relevant för denna 

studie är en subjektpositioneringsanalys då den kan få fram information om, och skapa 

förståelse för hur kategorierna beskrivs samt vilka egenskaper och handlingar dessa 

förväntningar leder till (Boréus, 2011). Bearbetningen av råmaterialet underlättades genom att 

det sorterades och kategoriserades i en tabell inspirerad av Ahrne och Svensson (2011), vilken 

återfinns i Bilaga 2. På så vis genomfördes tolkning och analys via en kombination av 

diskurs- och subjektspositionerings-analys. Enligt Boréus (2011) kan resultatet visa vilka 

normer och praktiker som gäller för gruppen och därmed verkar normaliserande. Genom detta 

analysförfarande är det också möjligt att se hur relationer till andra grupper framställs.  

Boréus (2011) framhåller att man alltid ser det man ser som något, vilket kallas primär 

tolkning. Den sker genom att data organiseras, sorteras och kategoriseras omedvetet genom 

det förgivettagna vilket dessa första moment i bearbetning och tolkning berördes av och som 

jag var medveten om. I denna studie är den primära tolkningen en del av bearbetningen av 

råmaterialet. Ordval och uttryck som vanligtvis förekommer i texterna är också ofta det som 

anses viktigast av dem som skrivit texterna enligt Boréus (2011). Bearbetningsprocessen 

inleddes genom att det insamlade materialet lästes igenom utan försök till någon sorts 

kategorisering. Syftet med att läsa igenom materialet rakt av så objektivt som möjligt var att 

få en uppfattning om vad materialet innehöll genom de analysfrågor som Boréus (2011) 

framhäver som användbara i en diskursanalys. Dessa frågor var av typen, vad påstås, på vilka 

grunder baserar man det på och vad är underförstått, vilka begrepp används och vilken 

teoretisk utgångspunkt tyder det på? Analysfrågorna skapade möjlighet att se mönster, 

stereotyper och attityder som låg till grund för de kategorier som subjektpositionerade barnen 

i konstruktioner under tolkningsprocessen vilken Boréus benämner som den sekundära 

tolkningsfasen. Ord, meningar, påståenden samt enstaka citat sorterades och blev till 

begreppsgrundade antaganden som visade sig genom det underförstådda. Det visade sig vara 

en viktig del av bearbetningen för att under tolkning och analys få fram vilka antaganden som 
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gjordes om det femåriga förskolebarnet i de skriftliga reflektionerna, samt om och hur dessa 

bidrar till olika konstruktioner av barnet och de pedagogiska praktikerna i relation till 

uppdragets olika delar; omvårdnad, omsorg, kunskap och lärande.  

Boréus (2011) beskriver innebörden av en abduktiv tolkning och analysmetod som ett 

växelspel mellan induktiva och deduktiva arbetsprocesser. När man drar generella slutsatser 

utifrån enskilda data som man sedan låter bilda en allmängiltig slutsats används en induktiv 

metod. Den deduktiva metoden handlar enligt författarna om att man låter teorierna styra 

slutsatserna av de enskilda fallen i den insamlade empirin. Studien avser använda sig av båda 

dessa i ett växelspel under bearbetning tolkning och analys vilket är kriterierna för abduktion. 

Diskursanalysen kallas enligt Boréus (2011) den tertiära tolkningsfasen och innebär att med 

ett socialkonstruktionistiskt och postmodernt perspektiv med Michel Foucaults teori om makt 

som främsta tankeverktyg kunde frågeställningarna besvaras. De konstruktioner som 

materialet resulterade i diskuteras i diskussionsavsnittet utifrån rubriker som utgår från 

studiens syfte och frågeställningar. 
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6 Resultat, tolkning och bearbetning 
 

Studiens resultat visar på två huvudsakliga konstruktioner av det femåriga förskolebarnet 

vilka benämns som det ansvarsfulla och villiga barnet samt som det argumenterande och 

sårbara barnet.  Dessa två konstruktioner av femåringen kunde också kopplas till olika sätt 

att se på uppdraget gällande omvårdnad, fostran, omsorg och lärande vilket visade sig ha 

avgörande betydelse för hur det pedagogiska arbetet utformas. För att förstärka och förtydliga 

det som redovisas kommer exemplifierade citat såsom ord och meningar från de skriftliga 

reflektionerna att presenteras. Jag är medveten om, och vill betona att de begreppsgrundade 

antaganden som togs ut skulle kunna tillhöra mer än en kategori som sedan låg till grund för 

hur de olika konstruktionerna av de äldsta barnen på förskolan utstansades i tolknings- och 

analysprocessen.    

6.1 Det ansvarfulla och villiga barnet 

  
Enligt resultatet uttrycker förskollärarna att de både upplever och förväntar sig att femåringen 

försöker göra rätt för det mesta och vara en bra kompis. På samma sätt framgår det att 

femåringen bör kunna dela med sig, visa hänsyn och vänta på sin tur i samtal, på leksaker och 

material. Förskollärarna upplever att femåringen har en god värdegrund som vilar på allas lika 

värde oavsett om man inte tycker och gör på samma sätt eller om man ser ut på olika sätt. Ett 

tydligt resonemang är också att barnen byggt upp en säkerhet kring vad som förväntas av dem 

successivt under åren i förskolan och att regler och rutiner därför bör vara väl förankrade, 

internaliserade och assimilerade i såväl femårsgruppen som hos den femåriga individen. Att 

femåringarna vill bli sedda och hörda är en vanlig uppfattning. Femåringen bedöms vilja visa 

att de är duktiga och att de kan ta ansvar ”nu när de blivit storbarn” (Förskollärare, skriftlig 

reflektion). Det kan visa sig genom att en femåring ses hjälpa ett mindre barn med att dra upp 

en dragkedja eller plocka ner mössan från hyllan. En förskollärare exemplifierar en situation 

där femåringen söker bekräftelse av förskolläraren efter att ha tagit ner mössan genom att 

söka hennes blick och utbrista: Jag är stor nu så jag når ända hit, det gör inte xxx. Barnen 

efterfrågar och kräver också eget ansvar framhåller förskollärarna. Det kan vara ansvar i form 

av egen tid t.ex. om barngruppen är krävande i övrigt. En förskollärare uttrycker: ”det funkar 

ju nu när de är störst och vet lite hur det fungerar och vad som gäller”. Detta till trots så 

uttrycker inte de reflekterande förskollärarna att femåringarna därav blir undanskuffade och 

förbisedda utan hellre att det är ett ansvar som både efterfrågas och uppskattas. Många har en 

uppfattning om att de anses vilja hjälpa till och tar även gärna emot en särskild utmaning som 

att hjälpa ett mindre barn med att få på sig skorna inför utomhusvistelsen. Detta innebär dock 

aldrig att det ställs krav på att de måste hjälpa till om de inte vill, de har ett behov av att bli 

utmanade på ”rätt sätt” (Förskollärare, skriftlig reflektion) efter deras förmågor och intressen.  

Förskollärarna anser och förväntar sig att femåringen ska vara villig och redo att gå mot 

någonting nytt och svårare än vad de är vana vid tidigare. De framhäver att barnen ser det som 

något positivt att stärkas och behandlas som en grupp som kan lite mer, gör lite svårare saker 

och får prova på att lära sig saker som de gör på det en förskollärare kallar: ”stor-skolan”. 

Spänningen är stor, snart är det de som är skolbarn, en roll de inte bara är villiga, utan också 
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redo att axla. Förskollärarna arbetar därför med material som finns att tillgå av handledande 

karaktär och som ökar i svårighetsgrad successivt. Det kan vara material som Trulle, 

Bornholm och Små barns matematik 1-5 år. Förskollärare med ett resonemang som hör till 

femåringen som det ansvarsfulla och villiga barnet menar att detta arbetssätt fungerar bra 

eftersom det också synliggör vad varje enskilt barn behöver träna mer på, t ex att skriva sitt 

namn, känna igen sin begynnelsebokstav eller räkna till tio även om det inte är något man 

måste kunna inför övergången till förskoleklass då läroplanen, som de uttrycker det, ”bara” 

har strävansmål. Detta till trots menar samma förskollärare att ”om man upptäcker att en viss 

specifik förmåga saknas som många andra har så tränas det speciellt på detta”.  Detta kan ses 

som ett uttryck för en lärandesyn där styrda aktiviteter, träning och fostran mot specifika 

områden är signifikant i denna konstruktion. Andra exempel på ett sådant sätt att se 

synliggörs i följande citat: ”Man vet ju att de kan om de bara vill, men ibland så slamsar de 

bort det för att kompisarna ska skratta. Då får man börja om lite och säga ` men nog vet du väl 

att vi sitter stilla i samlingsringen och lyssnar. Så där gör man ju inte?`” eller som en annan 

förskollärare uttryckte det: ”det händer att jag planerar en lek utefter att jag upptäckt att ett 

barn t.ex. inte greppat vad som är större eller mindre. Då kan barnet både se hur de andra 

tänker och samtidigt inte utmärkas som den som inte kan.” Ytterligare en reflektion innehöll 

exemplet att femåringen ofta vill och gärna stannar inne och hjälper en fröken att duka. Att ta 

ansvar över att tallrikar, glas och bestick finns till alla upplevs av förskollärarna som en 

stärkande uppgift och en chans för femåringen att visa sig duktig. I den situationen tränas 

femåringen att tänka på andra och deras behov enligt reflekterande förskollärare. Ett mindre 

barn behöver t.ex. sked medan ett större barn behöver en annan sorts stol än en barnstol.   

Reflektionerna visar dock också på varierade praktiker där det lustfyllda lärandet används 

istället för, eller som alternativ till det styrda lärandet. Man förlitar sig då på att lärande är 

något som sker hela tiden men man preciserar inte hur man tar till vara på lärotillfällena. Man 

menar att det lustfyllda lärandet ofta sker när det inte finns en närvarande pedagog vilket 

skapar en möjlighet - eller en begränsning - att se det lustfyllda lärandet som ett 

motiveringsverktyg när de mindre barnen i övrigt är ”speciella” och ovanligt ”krävande” 

(Förskollärare, skriftlig reflektion). Avsaknaden av femårsverksamhet ses som ett bidrag till 

femåringens utveckling och lärande istället för ett hinder vilket försvarar en 

femårsverksamhet när möjlighet bjuds. 

De antaganden som hör till konstruktionen av femåringen som ansvarsfull och villig kan 

också kopplas till begrepp av fostrande karaktär samt begrepp som handlade om lärande 

kopplat till förmågor som femåringen anses behöva vid övergång till förskoleklass. 

Omsorgsbegreppet var dock inte så framträdande i denna konstruktion. Förskollärarna 

uttrycker att den ökade självständigheten är tydlig och att förmågor gällande hygien och 

dagliga rutiner bör flyta på utan större påminnelser eller tjat från förskollärarna.  Det kan gälla 

regler som att alla hjälps åt att städa bort efter sig på samma sätt som regeln gäller övriga barn 

men på ett självständigare sätt. Femåringen liknas och jämställs med barn i andra åldrar men 

ges utökade krav och ytterligare förväntningar gällande ansvar och självständighet. Med stöd 

och enstaka påminnelser bör femåringen veta hur och vad som gäller. En deltagare preciserar 

det genom att uttrycka: ”Jag tycker att femåringen ska veta att man tvättar händerna före och 
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efter maten utan ständiga påminnelser”. En annan förskollärare menar att det femåriga 

förskolebarnet bör kunna följa enklare instruktioner och att ritningar som finns i olika 

byggmaterial är mycket användbara eller att man i femårsverksamheten använder sig av 

instruktioner som man uppmuntrar och tränar femåringarna att försöka förstå på egen hand, 

genom att ta hjälp av en kompis eller genom att förskollärarna påminner med följdfrågor som 

” hur var det nu igen jag sa…” Det framgår i reflektionerna att femåringen överlag anses bör 

klara av att äta med gaffel samt skära maten i bitar med kniv om det behövs. Någon anger 

också att femåringen borde vara så trygg i rutiner att alla ska ta lite sallad på sin tallrik och 

klara av toalettbesök på egen hand. Detta medför krav på femåringen om att inte behöva 

tillsägelser lika ofta som mindre barn kan behöva vilket gör att upprepade situationer av 

glömska och påminnelser ofta leder till tillsägelser av fostrande karaktär.  

6.2 Det argumenterande men sårbara barnet 

 
Denna konstruktion handlar om att de förmågor och krav som ställs på femåringen varierar 

från barn till barn beroende på ”hur barnet är” (Förskollärare, skriftlig reflektion). De 

likställer femåringens behov av att bli tröstad och få närhet om de gör sig illa på samma sätt 

som övriga barn på förskolan. De framför att de äldsta barnen behöver känna sig trygga och 

respekterade på samma sätt som övriga barn medan behovet av delaktighet ökar något. En 

förskollärare anger i sin skriftliga reflektion: ”Man kan inte köra över en femåring 

hursomhelst då blir man ifrågasatt och kan möta på god argumentationsförmåga”.  Detta 

innebär samtidigt att barnet kan ta oerhört illa vid sig om det känner sig överkörd eller 

orättvist behandlad vilket tydliggörs genom att förskollärarna upplever att femåringen 

behöver ökad respekt och att man bemöter dem med förklaringar om de visar behov av det. 

Femåringen vill vara delaktig och ha inflytande både i daglig verksamhet och planerade 

aktiviteter. Femåringen behöver ”stöd i det allmänna varandet” (Förskollärare, skriftlig 

reflektion) vilket innefattar respekt, delaktighet, inflytande och stöd och hjälp med det som 

det individuella barnet behöver vilket kan variera från barn till barn samtidigt som det kräver 

att man som förskollärare utmanar och bidrar till att barnen får utvecklas utifrån sin egen 

förmåga. Stöd i det allmänna varandet kan t.ex. innebära handledning och stöd i att lösa 

konflikter på ett bra sätt för alla inblandade. ”Det är viktigt för femåringen att få berätta sin 

version. De kan oftast argumentera bra och både ta emot och ge sin version av det som hänt. 

Jag tycker det är viktigt att de får göra det utan att bli avbrutna och på så sätt respekteras allas 

versioner”. Detta ser jag som en möjlighet att kompromisser uppkommer genom respekt, 

delaktighet och inflytande i hur man ska bete sig mot varandra när det blir osämja eller 

missuppfattningar. Det kan också handla om att femåringarna behöver få stöd i vardagen 

genom att få hjälp med kläder som är svåra att få på, knyta knutar på skor med snören och att 

både våga stå för sin åsikt och framföra den på ett bra sätt samt också ta emot andras åsikter 

och önskningar på ett respektfullt sätt. Förskollärarna upplever och förväntar sig även en vilja 

att säga och göra rätt saker. Barnen beskrivs som nyfikna, intresserade och frågvisa, som att 

de vill bli bekräftade och uppmuntrade för att de faktiskt gör rätt och är duktiga. Detta ses 

som ett motiv till varför det är extra viktigt att ge barnen utmaningar som man bedömer att de 

klarar av. En del förskollärare har i sina reflektioner angett att genom att lyssna på barnen så 

kan man ta till vara på deras intressen och göra projekt eller teman utifrån dessa och därefter 
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knyta läroplansmål till det. Enligt reflektionerna bör femåringarna kunna sitta still en kortare 

stund. Texterna återger ett resonemang som visar att femåringen förväntas kunna återberätta 

saker i korthet, skriva sitt namn eller i som det uttrycks i en reflektion: ”alla fall sin 

begynnelsebokstav”.   

Femåringen uppges också vara medveten om att de är störst och är förväntansfulla inför att få 

vara i femårsgruppen och gå iväg med fröken och göra aktiviteter för större barn, men att vara 

”ifred” innebär här att slippa de barn som är yngre och mer krävande, har särskilda behov och 

behöver extra tillsyn för att landa. ”Vi går iväg för att kunna göra det femåringar gör som inte 

de mindre kan än”. Förskollärarna menar att femåringarna ser ut att uppleva det som något 

positivt att få gå i väg, vara lite speciella och få göra ”storgrejer” (Förskollärare, skriftlig 

reflektion) som man bara hittills har hört talas om genom kamraternas återgivelse från tidigare 

år. Det kan handla om experiment, utforskande aktiviteter eller pyssel. Förskollärarna 

framhäver femåringens andäktighet och nästan blyga sätt i samlingarna: ”femåringen sitter 

ofta tysta, raka i ryggen på knä med händerna i knäet och är fullständigt koncentrerade på vad 

som sägs och frågas efter. Det är en högtidlig känsla över deras sätt, i alla fall i början av 

terminen” (Förskollärare, skriftlig reflektion). Rollen som äldst ser ut att vara spännande 

enligt förskollärarna och de menar att den nya rollen att vara äldst på förskolan tas på allvar 

och medför i sig en osäkerhet och blyghet inför det okända den rollen kan komma att kräva. 

Detta både förväntar man sig och tycker sig se i åldersamlingarna, speciellt innan barnen vet 

vad som förväntas av dem och vad det kan betyda att vara med på femåringarnas egen 

samling. Dessa förskollärare menar att barnen behöver få utmaningar som de klarar av så att 

de kan bygga upp sitt självförtroende att våga samt att de behöver uppmuntran och 

bekräftelse.  

I denna konstruktion av femåringen som argumenterande och sårbar framträder såväl 

kopplingen till det lustfyllda lärandet som till omsorg. Talet om utmaningar ovan kopplas till 

det lustfyllda lärandet.  I de texter som ligger till grund för denna konstruktion fokuseras det 

lustfyllda lärandet genom beskrivningar av teman och projekt, baserade på barnens egna idéer 

som främsta femårsverksamhet. När det gäller fostran framhålls att de äldsta barnen behöver 

kunna torka sig själv på toaletten, men att ”självklart hjälper vi dem om de verkligen behöver 

t.ex. om de är lösa i magen eller säger att de har försökt redan” (Förskollärare, skriftlig 

reflektion). En förskollärares förgivettaganden framkommer i en av reflektionerna: ”På skolan 

kommer ingen fröken kunna torka alla barn i rumpan så det är bra om de tränar”.  Detta 

synliggör förväntningar på att femåringarna bör klara sig själv i större utsträckning när det 

gäller sociala förmågor och hygien än de mindre barnen.  

6.3 Gemensamma drag 

 
Gemensamma drag i konstruktionerna är att i såväl det ansvarsfulla och villiga barnet som i 

det argumenterande och sårbara barnet vill barnen vara duktiga och göra rätt. De äldsta 

barnen bör enligt förskollärarnas skriftliga reflektioner uppvisa en god social kompetens och 

vara införstådda i att alla som vill bör få vara med och leka och att ingen ska känna sig 

utanför eller mobbad.  De beskrivs som en bra kompis och en god förebild för övriga barn. 

Synen på behov av egenskaper till följd av fostran syns i båda konstruktionerna och löper 



 

24 

 

genomgående och parallellt genom båda konstruktionerna men på lite olika sätt. De handlar 

främst om socialt beteende som att fungera i grupp på ett tillfredställande sätt. En vanligt 

förekommande förväntning är att det femåriga barnet bör kunna dela med sig, visa hänsyn och 

vänta på sin tur. Även skötsel av personlig hygien och bordsskick framkommer som en 

central förväntan. Femåringen ses som mer och mer mogen, färdig och ”redo inför något 

annat” (Förskollärare, skriftlig reflektion) allt eftersom terminen fortlöper. Någon skriftlig 

reflektion beskriver också den process som femåringen genomgår under året som en form av 

”frigörelseprocess från förskolan” (Förskollärare, skriftlig reflektion). Generellt menar 

förskollärarna att det händer något med de blivande femåringarna under sommarlovet mot det 

sista året på förskolan och de flesta femåringarna ses som redo och mogna för att övergå till 

förskoleklass och skolan. Redo och mogen är enligt min analys olika ordval för samma sak 

medan man ändå kan mena helt skilda förmågor och kunskaper som femåringen bör ha. 
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7 Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras såväl metod som bortfall och resultat. Resultatet kommer att 

diskuteras utifrån socialkonstruktionistisk teori med en postmodern influens samt utifrån 

Michel Foucaults maktperspektiv i relation till två konstruktioner som framkom i materialet 

samt hur dessa påverkar förskolans verksamhet och mötet mellan förskollärarna och 

femåringen som äldst på förskolan.  

7.1 Metoddiskussion 

 
Bryman (2002) problematiserar en kvalitativ studies användning av begreppen validitet och 

reliabilitet då dessa härrör mer till kvantitativa studier och att mäta något. Han föreslår 

tillförlitlighet, överfarbarhet, pålitlighet, styrka och konfirmation som bättre lämpade begrepp 

vilket studien tog fasta på. Dessa begrepp innebar sammanfattningsvis att jag grundligt 

övervägde metodvalets tillförlitlighet vilket enligt Bryman handlar om att försäkra sig om att 

metoden kunde bidra till att studiens resultat kunde beskrivas på ett trovärdigt sätt. Detta 

förde naturligt in mig på överväganden kring Brymans (2002) begrepp styrka och 

konfirmation. Dessa överväganden gjorde att valet föll på en diskursanalys där analytiska 

frågor ställdes till texterna under bearbetningsfasen, så att personliga värderingar inte skulle 

styra genomförandet och dess resultat. Detta till trots är jag medveten om och vill belysa det 

Börjesson (2003) framhäver gällande att det inte finns några självklara objektiva kriterier för 

kategoriseringar när man försöker beskriva en verklighet. Detta innebar att de 

begreppsgrundande antaganden som sattes till kategorierna ingenting annat var än en tänkbar 

tolkning. Genom studiens teori kunde jag ändå hitta stöd i att gå vidare i bearbetning, tolkning 

och analys eftersom den skapar möjlighet att se hur förskolans historia bidrar till hur vi skapar 

oss själva idag utifrån den verklighet vi lever i och de normer som råder idag. Hur vår 

verklighet ser ut är en följd av vårt eget beteende och enligt Berger och Luckmann (1966) 

konstrueras verkligheten och kunskap i samspel med omgivningen i ett ömsesidigt beroende. 

Mitt teoretiska val kommer också att kunna komplettera den syn vi har på det femåriga 

förskolebarnet och det vi tror oss veta om femåringarna som förgivettagna sanningar. Bryman 

(2002) beskriver postmoderniteten som starkt kritisk till att man kan komma fram till en 

sanning om en verklighet. Den verklighet som reflektionerna berättar om har dels tolkats av 

förskollärarna via minnen men också av mig via deras tolkningar. Det postmoderna 

perspektivet i denna studie gör att man kontinuerligt behöver ifrågasätta och problematisera 

resultatet och det sätt arbetet utfördes på, enligt Bryman.   

De skriftliga reflektionerna visade sig vara texter som hängde samman d v s var koherenta 

och kommunikativa. Alla texter var skrivna i liknande miljöer och utifrån likartade situationer 

vilket Boréus (2011) menar innebär att texterna tillhör en och samma genre. Det betyder i det 

här fallet att deltagarnas ordval, språkliga struktur och sätt att formulera sig var tolkningsbara 

då miljöer och sammanhang inte var okända för mig eftersom jag har erfarenhet av förskolans 

verksamhet dels som vikarie och dels som studerande inom förskollärarutbildningen samt 

som förälder. Detta hjälpte mig i tolkning och analys av dels det som skrivits men också det 

som inte skrivits, det underförstådda.  
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7.1.1 Bortfallsanalys 

 
Jag skickade ut 24 inbjudningar och hade fått tillbaka nio stycken vid sista inlämningsdatum. 

Anledningen till storleken på bortfallet berodde troligen på olika faktorer. Tidsbrist kan ha 

varit en. Jag skickade inbjudan en måndag och begärde tillbaka reflektionerna senast 

onsdagen veckan därpå. Detta innebar 8 arbetsdagar och kan ha upplevts som ytterligare en 

uppgift i en verksamhet som redan hade fullt upp med många vikarier och med december i 

snabbt antågande. En av de inbjudna som avböjde att delta via e-post angav som skäl för 

bortfall att det inte fanns tid att lämna barngruppen då hon var den enda närvarande ordinarie 

pedagogen på avdelningen. En annan angav som skäl att: ”jag har varken tid eller ork just nu 

att sätta mig ner och reflektera över detta då vi har en stor barngrupp med mycket småbarn 

som kräver väldigt mycket”. Min förhoppning var att förskollärarna skulle ta sig tid via 

planeringstiden och att på så vis skriftligen kunna reflektera under arbetstid. Min avsikt var 

aldrig att de skulle behöva lämna barngruppen, vilket också var ett av de skäl som gjorde att 

valet till slut föll på en skriftlig reflektion med endast två frågor som metod. Ytterligare en 

bidragande faktor kan ha varit att syftet med studien och dess bidrag till framtiden kunde ha 

framgått tydligare i inbjudan. Då kanske förskollärarna hade känt samma engagemang och 

motivation som jag inför detta forskningsområde och tagit sig tiden det skulle ha tagit att 

reflektera över detta. 

7.2 Resultatdiskussion 

De två huvudsakliga konstruktioner av det femåriga förskolebarnet som studiens resultat 

pekar på: det ansvarsfulla och villiga barnet samt som det argumenterande och sårbara 

barnet visar att femåringen formas och konstrueras som en följd av olika antaganden om 

behov, sociala förmågor, förväntningar och krav. Dessa kan hänföras till olika diskurser som 

är verksamma inom förskolan vilket gör att barnen formas efter förgivettaganden om 

stereotyper och de normer de innebär (Börjesson, 2003). Tullgren (2003) framför att det är 

just dessa förgivettagna sanningar som formar människan som individer utifrån Foucaults syn 

på makten och dess konsekvenser. Nilsson (2008) förklarar hur Foucault menade att varje 

samhälle och varje tidsålder producerar sina egna sanningar beroende på de institutionella och 

diskursiva praktikerna. Den rådande sanningen hör samman med makten och dessa existerar 

inte utan varandra. Enligt Börjesson (2003) byggdes skolans traditioner historiskt upp som ett 

resultat av just den rådande tidens diskurser kring dels den normala eleven men också den 

abnorma. Jag ser en likhet med det Munkhammar (2001) framhåller om att sättet vi talar om 

barnen också påverkar det bemötande dessa barn sedan får i praktiken och i vardagen. Det sätt 

vi talar om barnen skapar konstruktioner och förväntningar baserade på de begreppsgrundade 

antaganden som utgör konstruktioner av barn i t.ex. en viss ålder. Denna process blir dock 

kontraproduktiv enligt Munkhammar då dessa förväntningar och krav samtidigt också föder 

förväntningar och krav från de individer som konstrueras. Detta resonemang hittar stöd via 

Berger och Luckmann (1966) som menar att samhället ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv är ett resultat av människors handlingar och sätt att tala med och om varandra. De 

förklarar vidare att den upplevda verkligheten återskapas genom att den både formar och 

formas efter hur den upplevs. Internaliseringsprocessen av vad som uppfattats som t.ex. rätt, 
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fel, sant och falskt löper parallellt med socialisationsprocessen. När dessa återskapas nedärvs 

diskurserna från generation till generation. I relation till förskolans verksamhet och mötet med 

det femåriga barnet leder diskurserna som ligger till grund för de konstruktioner som studien 

tagit fram till olika arbetssätt. Ett arbetssätt främst baserat på det styrda lärandet och fostran 

och ett annat arbetssätt på omsorg och det lustfyllda lärandet.  

7.2.1 Konstruktioner av femåringen i relation till förskolans verksamhet 

  
Den pedagogiska praktiken gentemot de äldsta barnen på förskolan beror på hur barnen är, 

men också gruppen som helhet enligt förskollärarnas reflektioner. Det samspel mellan 

förskollärarna och femåringarna som talet om dem leder till återskapar också konstruktionen 

av de äldsta barnen via de förväntningar och krav som de möter. Utifrån 

socialkonstruktionstiskt perspektiv (Berger & Luckmann, 1966) kan man dra slutsatsen att 

förskollärarna kanske inte är medvetna om detta. Konstruktioner innebär alltid en 

maktpåverkan eftersom diskurserna både kan verka som en möjlighet och som en begränsning 

i hur vi konstruerar varandra (Burr, 2003; Nilsson, 2008). Detta syns i resultatet i och med att 

man under konstruktionen den ansvarsfulle och villige fokuserar på ett styrt lärande och 

fostran som dominerande pedagogisk praktik i samlingarna med femåringarna genom 

användandet av handledande och stegrande svårighetsgradsmaterial som Bornholm, Trulle 

och Små barns matematik. Följderna av denna uppfattning blir att det lustfyllda lärandet 

underställts det styrda i konstruktionen av femåringen som ansvarsfull och villig. Det 

lustfyllda är fortfarande viktigt men är snarare något som sker när barnen repeterar och 

återskapar ett tidigare styrt lärande i sin fria lek. Det styrda lärandet innehåller ofta material 

mer i linje med skolans traditioner vilket innebär att förskollärarna oftast tar ut 

läroplansmålen i förväg inför sin femårsverksamhet. Detta kan ses som ett exempel på 

disciplinär makt, i enighet med hur Nilsson (2008) diskuterar detta begrepp. De förgivettagna 

sanningarna och konstruktionerna leder till en indirekt styrning och reglering av såväl barnet 

som de verksamheter de ingår i.  

 

Det resonemang som ligger till grund för konstruktionen femåringen som argumenterande 

och sårbar innebär att förskollärarna planerar teman och projekt utefter vad barnen är 

intresserade av och knyter arbetet till strävansmålen i läroplanen ibland före, ibland i 

efterhand. Femåringarna ska uppleva lärandet lustfyllt vilket förankras i Lpfö98 (Skolverket, 

2011a) där det förespråkas att man bör utgå från barnens erfarenhetsvärld och intressen som 

motivation att utveckla kunskaper. Resonemanget som fokuserar på omsorg och lustfyllt 

lärande stödjer sig mot att ”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter” (Lpfö98, s. 9). Arbetssättet med omsorg och det lustfyllda 

lärandet som huvudfokus kan också luta sig mot Lgr11 (Skolverket, 2011b) som anger: 

”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper” (s. 9).   

Påminnelser och tjat kan leda till tillsägelser av fostrande karaktär, stereotyper och attityder. 

Den durkheimiska linje som Börjesson (2003) refererar till realiseras när man i reflektionerna 
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får ta del av att man som femåring vill vara som de andra, svara och göra rätt saker samt vara 

goda förebilder för de mindre barnen. Varje grupp innehåller enligt Börjesson ett 

homogeniserade samspel i sätt att tänka och bete sig mot varandra, vilket framträder i 

förskollärarnas återgivning av femåringens önskan om att vara som alla andra. Dessa attityder 

är enligt Lundh och Smedler (2005) en explicit attityd, en attityd som visar sig när man ska 

svara på en fråga. Förskollärarnas uppfattning om femåringens explicita attityder under 

femårsverksamheten visar sig tydligt i resonemanget om femåringen som argumenterande 

och sårbar när de beskriver en blyghet och osäkerhet från femåringarna inför vad som 

förväntas av dem och hur de ska svara för att svara på ett för gruppen positivt sätt.  

 

Det homogeniserande samspel som femåringen som argumenterande och sårbar är 

involverad i kan ses som en strävan från förskollärarna att femåringen ska vara socialt 

kompetent. Det innebär inte att lärandet förbises utan istället att lärande är något som sker 

kontinuerligt i alla situationer och bygger på delaktighet, inflytande och lustfylldhet. Det 

lustfyllda lärandet tar hänsyn till barnens olikheter, intressen och idéer och fostrar genom att 

man lyssnar till varandra, ser och tar hänsyn till varandra samt har en gemensam värdegrund 

vilket är en strävan enligt Lpfö98 (Skolverket, 2011a). Vidare menar Läroplanen att den 

ökade mångfalden i samhället och förskolorna skapar en möjlighet, och kräver en 

grundläggande respekt för varje människa oavsett bakgrund. Det är pedagogens ansvar att 

omsorgsfullt visa femåringen vägen till lärande enligt Johansson och Pramling Samuelsson 

(2001). Det kräver ömsesidighet och känslomässig närvaro av pedagogen samt en vilja att se 

till helheten enligt författarna. Mötet som förskollärarna och femåringen delar bör syfta till att 

stötta och hjälpa femåringen att utvecklas och lära i ett vidare perspektiv, men via omsorgen 

och på barnets villkor. De skriver:  

Vi menar att med denna utgångspunkt kan man inte separera omsorg från 

pedagogik eller pedagogiken från omsorg. Pedagogiken förblir instrumentell 

om den inte sammanfasas med omsorg och omsorgen saknar en riktning om 

den inte tar fasta på lärandet också bortom här och nu. (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2001, s.88) 

Johansson och Johansson (2003) belyser hur en syn på barnet som ett varande istället för som 

blivande riskerar att leda till stereotyper om t.ex. just femåringen och att det de uttrycker beror 

på just deras ålder eller mognadsgrad. När förskollärarna anger att de äldsta barnen bör kunna 

eller klara av saker och situationer utifrån att de är just fem år, innebär det en syn på barnen 

som ett varande. De förväntningarna som dessa krav utgör kräver att barnen på något vis 

förbereds och till viss del tränas för att dessa förmågor ska kunna mogna eller växa fram. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) anser att det är pedagogen som skall utmana 

barnens lärande, visa omsorg med fokus på vad och hur de tillsammans kan bli till och 

utvecklas och lära i en ständig förändringsprocess.  

Resultatet som visar att femårsverksamhet ibland bara sker när möjlighet bjuds ser jag som 

direkt i motsats till syftet med att höja kvaliteten genom revideringen av Läroplanen 2010 och 

som misstämmande med den rapport från skolinspektionen (2011) där det framgick att 

verksamheterna i större utsträckning intresserar sig för prestationer i linje med skolans. 
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Juul och Jensen (2003) beskriver förskolans och skolans traditioner som olika men med ett 

gemensamt ansvar över barnens personliga, sociala och intellektuella utveckling och 

lärande, även om läroplanen inte anger att förskolan måste ha en femårsverksamhet med en 

uttalad strategi vilken utvecklar lärandet och intellektet. Juul och Jensen menar vidare att de 

relationella processerna är desamma trots att förskolan har strävansmål och skolan uppnående 

mål vilket stödjer en verksamhet där skillnaderna mellan de olika verksamheterna utjämnas. 

Detta menar de kan ses som ett steg mot att förskolans verksamhet skolifieras vilket 

framträder i femårsverksamhet med den ansvarsfulle och villige femåringen. Barnen 

förbereds för övergången till förskoleklass mer och tydligare utifrån riktlinjer och strävansmål 

i ett styrt lärande. Här sker det riktiga lärandet i mötet mellan de äldsta barnen på förskolan 

och pedagogerna under planerade aktiviteter som följer en typ av mall baserad på mognad och 

utvecklingsnivå vilket framkommer i och med att barn tränas specifikt mot att uppnå vissa 

förmågor om man upptäckt att en femåring inte behärskar vad de andra kan. 

Att kombinera ett styrt och lustfyllt lärande är en möjlighet till utveckling och lärande helt i 

linje med både Lpfö98 (Skolverket, 2011a) och Lgr11 (Skolverket, 2011b). Det sker när det 

femåriga förskolebarnet får vistas i en miljö som förbereder för skolans traditioner genom 

dels ett styrt lärande och dels genom det lustfyllda lärandet i den fria leken där barnen är 

själva utan närvarande pedagog. Genom kombinationen kan barnen stärka sitt självförtroende 

och sin identitet då de ges tillfälle att prova de förmågor och kunskaper som det styrda 

lärandet utgjort genom repetition i leken. Detta kan betraktas som educare. Ackesjö (2013) 

menar däremot att det är viktigt att pedagoger gör skillnad mellan omsorg och lärande för att 

säkerställa verksamheternas kvalitet. I relation till förskolans verksamhet och mötet med det 

femåriga barnet leder diskurserna som ligger till grund för de konstruktioner som studien tagit 

fram till olika arbetssätt. Det ena arbetssättet är främst baserat på det styrda lärandet och 

fostran medan det andra arbetssättet tar sin utgångspunkt i omsorgen och det lustfyllda 

lärandet. 

Utifrån ett postmodernt perspektiv bör man försöka se hur de relationer vi är en del samtidigt 

konstruerar oss. Dahlberg et al. (2014) gör jämförelsen att världen är något mer än en enda 

stor karta där beskrivningar och kategoriseringar behövs för att tolka den. Med en postmodern 

syn bör det man tror sig veta om olika individer betraktas som situationsbaserat och 

kontinuerligt ifrågasättas (Burr, 2003). I reflektionerna ser jag tendenser till det i 

konstruktionen av femåringen som argumenterande och sårbar när man försöker möta barnet 

på deras villkor och utifrån deras intressen.  Barnet konstrueras och blir till utifrån 

förväntningar och sociala handlingar (Nordin Hultman, 2004). Detta skulle kunna vara det 

som gör att förskoleklassläraren tror sig kunna förutsäga vilka förskolor de nya 

förskolklassbarnen vistas på. Bauman (1996) kopplar de sociala normerna till regler omkring 

hur man bör och inte bör vara, vad man får och inte får göra på olika platser och i olika 

situationer. Detta kan också verka som ett verktyg för att döva samvetet om man inte tycker 

likadant som sina kollegor men ändå väljer att arbeta på det sätt som förväntas. Man 

underkastar sig de rådande sociala normerna vilket förklarar hur en rådande diskurs på en 

förskola kan överleva trots olikheter inom personalgruppen. Den som till antalet är i 
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underläge underkastar sig gruppens satta sociala norm för arbetsplatsen, för barnens möjlighet 

att vara och bli någon samt för verksamhetens funktion. 

7.2.2 Konstruktionerna som möjliggör eller hindrar i mötet med barnen 

  
Johansson och Pramling Samuelsson (2001) beskriver hur mötet mellan pedagog och barn 

kräver pedagogens engagemang och närvaro som en naturlig del av processen. Hundeide 

(2006) belyser hur lärandet sker i samspel med andra och hur bemötande baseras på den 

etiska grund man själv står på. Dahlberg et al. (2014) och Hundeide (2006) beskriver hur den 

etiska grunden påverkats av de erfarenheter vi fått genom historisk och kulturell påverkan och 

att det satt ramar för vad som anses normalt och inte. Dessa ofta oreflekterade förväntningar 

och krav leder till en sanning som skapats i möten med andra. Alatalo et al. (2014) skriver att 

de förväntningar barnet möter är avgörande för deras utveckling och lärande. Detta befästs 

ytterligare av Skogen (2005, refererad i Eriksson, 2014) gällande att det omsorgsklimat som 

råder på verksamheten påverkar personalens värderingar synsätt och beteenden. Berger och 

Luckmann (1966) beskriver den process som oavsett konstruktion styr barnen mot den 

sekundära socialisationen och formar de redan socialiserade individerna in i nya kulturer, 

diskurser och kunskaper. Det socialkonstruktionistiska perspektivet på detta innebär enligt 

Berger och Luckmann att den nära relationen till kompisarna i femårsgruppen gör att barnen 

identifierar sig med och internaliserar specifika kunskaper. Roller och attityder som 

introduceras för dem övertas genom eller via avsaknad av femårsverksamhet. Resultatet av 

detta leder till generaliserande slutsatser och normer, vilka blir allmängiltiga för femåringen 

när barnet inser att alla på förskolan, kompisar som förskollärare, tycker lika om ett visst 

beteende. Vad som är rätt, fel, sant och falskt kan dock variera från förskola till förskola varpå 

individerna också formas och konstrueras olika vilket studiens resultat också visar.  

Enligt Stensaasen och Sletta (1997)  så får en del barn lära sig att sitta stilla och lyssna 

uppmärksamt medans andra kanske får lära sig att fritt uttrycka sina tankar. Detta framkom 

också tydligt i reflektionerna. Femåringen som ansvarsfull och villig ansågs inneha förmåga 

att kunna sitta still och lyssna uppmärksamt medan femåringen som argumenterande och 

sårbar uppmuntrades att fritt uttrycka sina tankar.  Som ett resultat av vilken diskurs barnen 

bemötts utifrån så verkar rätt sorts förmågor inkluderande då de upplevs som positiva. 

Foucault menade, enligt Nilsson (2008) att de generaliserade uppfattningarna leder till ett 

maktutövande. Utifrån Foucaults maktperspektiv kan man dra slutsatsen att makten som våra 

pedagogiska praktiker producerar inte bara handlar om framställandet av vad som är sant och 

vad kunskap egentligen är, utan styr vad femåringarna är och blir som individer, vilket 

handlar om governmentality (Nilsson, 2008). Enligt Nilsson så innebär det att handlingar 

alltid grundar sig på en diskurs där styrningsrationalitet är ett sätt att forma, skapa och 

påverka hur människor beter sig. Enligt Dahlberg et al. (2014) och Lenz Taguchi (2012) så 

beror detta på hur förskollärarna positionerar sig själva och femåringarna. Efter sommarlovet 

som näst äldst inleds den nya terminen med axlandet av rollen som de äldsta barnen på 

förskolan och plötsligt ska femåringen leva upp till det som förskollärarna tror sig veta om 

dem och dess förmågor. Burr (2003) anger att då en positionering tillåts har man accepterat 

eller begränsat möjliga beteenden, rättigheter och skyldigheter vilket även framträder i 
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materialet när förskollärarna menar att påminnelser av olika art får en fostrande karaktär. 

Fostran ingick i båda resonemangen men främst när barnet konstrueras som det ansvarsfulla 

och villiga barnet. Resultatet relaterar dock fostran till att barnen ska fungera i grupp, besitta 

sociala egenskaper och förmågor som dels möter vad man anser att befintlig verksamhet 

behöver och dels vad man tror skolans traditioner kommer kräva av barnen. Fostran kan också 

innebära ett krav på egenskaper som visar ett gott exempel på hur man ska bete sig mot andra. 

De olika synsätten leder enligt Foucault till olika sociala effekter eftersom diskursen som 

råder både producerar och för vidare makt. Enligt Dahlberg et al. (2014) så bidrar makten till 

att konstruera individer oavsett om de är medvetna om maktens närvaro och påverkan eller 

inte. Maktutövandet skapar en norm, en standard som alla individer ställs och mäts emot. 

Johansson och Johansson (2003) konstaterar att makten som barnen möter i verksamheterna 

handlar om dels att konkret bli tillsagda vad som ska göras, hur, var och när men som också 

blir en definition av verkligheten.  

Dahlberg et al. (2014) och Nilsson (2008) beskriver vidare hur gruppen – t.ex. femåringarna 

homogeniseras i enlighet med den norm man vill införliva när de äldsta barnen successivt 

anpassar sig till korrigeringen. Detta fenomen kan liknas vid det Hundeide (2006) framför om 

den positiva empatiska identifikationen som en väg in i en kulturell praktik där förskollärarna 

är medkonstruktörer och performativa agenter jämte femåringarna. Hur förskollärarna tolkar 

femåringarnas aktivitet i mötet emellan dem blir avgörande för explicita och implicita 

attityder (Lundh & Smedler, 2005). Detta framkommer i resultatet när förskollärarna 

generaliserar femåringarna, antingen som ansvarsfulla och villiga eller som argumenterande 

och sårbara. 

Omvårdnad sätts inte i samband med femåringarna då inga begreppsgrundande antaganden 

kring omvårdnadsmoment anges, som t.ex. torka bort snor, tillgodose femåringens 

näringsbehov eller insatser som handlar om att klara vardagen i övrigt på ett fysiskt plan när 

det gäller hälsa och säkerhet (Johansson & Pramling Samuelsson, 2010).  Här vill jag dock 

betona att omsorg och omvårdnad är två begrepp som ligger väldigt nära varandra och 

uppfattas olika av varje individ, vilket innebär att avsaknaden av omvårdnad är min tolkning 

baserat på Johansson och Pramling Samuelssons uppfattning.  

Johansson och Pramling Samuelsson berör också begreppet omsorg på ett sätt som studien 

tagit fasta på. Enligt dem står begreppet för en etisk relation vars innebörd refererar till att jag 

som förskollärare finns som hjälp och stöd till den som behöver det där behov och upplevelser 

hos den andre upplevs som viktig. Denna definition överensstämmer med de antaganden som 

låg till grund för synen på femåringen som argumenterande och sårbar.  Förskollärarnas 

ansvar och resonemang kring omsorg och fostran innebär inte bara en kontroll av barnen och 

barndomen utan ger dem också ett tolkningsföreträde som de använder för att formulera och 

skapa förgivettagna sanningar om, i det här fallet, femåringarna. 

Sommer (2005) beskriver hur varje uttalande om barnet och dess utveckling är ett nedslag och 

en röst i nutiden. Förskollärarens resonemang om att det t.ex. förmodligen är bra att träna på 

att torka sig själv som förberedelse inför att börja i förskoleklass visar just ett nedslag i tiden 

och Lenz Taguchi (2012) menar att hur man hanterar situationen verbalt och praktiskt beror 
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på just förgivettaganden om i detta fall skolans traditioner och resurser beträffande att hjälpa 

barnen med toalettbesök. Detta leder till en maktproduktion då toalettbesöket i sig blir en 

lärandesituation som formas utifrån förväntningar och krav på barnet baserat på ålder. 

Dahlberg et al. (2014) beskriver hur Foucault inte menade att denna sorts disciplinära makt 

behöver vara fel eller omoralisk utan kan visa på variation i konstruktioner av barnen. 

Börjesson (2013) menar att det alltid finns ett sammanhang ur vilket man förstår verkligheten 

på. Det man kan och tror sig veta är producerat ur ett visst perspektiv. Varje arbetsplats har en 

egen norm, som verkligheten och kunskapen är en följd av enligt Berger och Luckmann 

(1966). Detta speglas i och med att förskollärarna tar förgivet att på skolan har man inte 

resurser att hjälpa barnen med toalettbesök. Vidare menar Berger och Luckmann att det är i 

samspel med normen som den rådande verkligheten och kunskapen konstrueras. Berger och 

Luckmann (1966) gör att jag naturligt kopplar samman detta samspel med innebörden av 

relationer med viktiga andra. Bauman (1996) menar att hur nära man än står dessa viktiga 

andra så är konstruktionen av den andre baserad på den kunskap man redan har och kommer 

att få genom att tillsammans inverka på varandra i ett samspel. 
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8 Slutsatser och pedagogiska konsekvenser 
 

Studien inbjöd förskollärare i en inlandskommun att skriftligen reflektera utifrån två öppna 

frågor gällande grundläggande antaganden om femåringen. Detta gjordes för att synliggöra 

eventuella konstruktioner av de äldsta barnen på skolan och se om och hur de påverkar den 

pedagogiska praktiken. Resultat visade två konstruktioner: femåringen som ansvarsfull och 

villig och femåringen som argumenterande och sårbar. I relation till förskolans verksamhet 

kunde olika beskrivningar kopplas till olika arbetssätt och därmed konstruktion av 

femåringen. Balansen mellan omvårdnad, omsorg, fostran och lärande undersöktes och 

femåringen som ansvarsfull och villig kombinerade fostran och styrt lärande medan 

femåringen som argumenterande och sårbar kombinerade omsorg och det lustfyllda lärandet. 

Studien utgår från ett sociokonstruktionistiskt, postmodernt synsätt med Michel Foucaults 

maktperspektiv. Det innebär att den verklighet vi lever i är skapad av oss själva och 

återreproduceras genom förgivettaganden och disciplinär makt i relationerna med varandra. 

Diskurserna homogeniserar vilket ibland kan vara en möjlighet och ibland ett hinder i mötet 

mellan pedagoger och barn. Studiens resultat indikerar att det är viktigt att kritiskt granska 

och ifrågasätta de förgivettaganden som finns på förskolorna genom att hela tiden reflektera 

och föra ett öppet samtal om vad hur och varför vi gör som vi gör. Detta kommer att inverka 

positivt på de explicita och implicita attityder vilka vi sedan bemöter barnen utifrån. Det 

förhållningssätt som barnen möts av kommer att påverka deras utveckling och lärande och vår 

syn på de kategoriseringar som stereotypifiering leder till. Det är också viktigt att 

kontinuerligt föra resonemang om styrdokumentens innebörd och intentioner i arbetslaget 

samt att inbjuda barnen till delaktighet och inflytande för att kunna ta del av deras intressen 

och idéer i det lustfyllda och styrda lärandet i förberedelsen för, inte bara förskoleklassen, 

utan också livet. 
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9 Fortsatt forskning 

 
Studien har synliggjort och diskuterat hur grundläggande antaganden om det femåriga 

förskolebarnet kan styra och bidra till olika konstruktioner av dem. Den har också försökt 

tydliggöra den påverkan konstruktioner kan få på förskolans praktiker. Det hade varit 

intressant att i en ny undersökning jämföra mitt resultat med ett resultat baserat på 

barnskötares resonemang omkring femåringen, då Johansson och Pramling Samuelsson 

(2001) framhåller att barnskötarna traditionellt och historiskt arbetat mest med de yngre 

barnen som de menar främst har ett omsorgsbehov och att förskollärarna parallellt med detta 

ägnat sig mest åt de äldre barnen och mer fokuserat på lärandet. I en fortsättningsstudie skulle 

man kunna undersöka om barnskötarna vilar på en omsorgsdiskurs även när det gäller 

femåringen och att arbetslagets struktur därmed kan påverka hur balansen mellan omsorg och 

lärande fördelas. 

 

Det skulle också vara intressant att i fortsatt forskning undersöka och jämföra hur femåringen 

själv upplever rollen som äldst på förskolan och vilka förväntningar och krav de menar att den 

rollen innebär gentemot delar av denna studies resultat.  

 

Studien skulle också kunna utvecklas genom vidare forskning omkring hur och om 

konstruktionerna påverkar femåringens uppfattning om förskoleklassen och den verksamhet 

som bedrivs där när övergången skett. Vidare skulle man också kunna titta på hur och om 

deras skolresultat i högre åldrar visar på skillnader beroende på vilken konstruktion barnet 

blev bemött utifrån som femåring.   
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10 Avslutningsord 
 

Studien har fått mig att vilja bidra med att motivation till att lära och utvecklas följer med 

varje barn från förskolan till förskoleklass. Under arbetets gång har jag insett hur lätt det är att 

vardagen bara flyter på och hur erfarenhet inte bara bidrar till möjligheter utan också till 

begränsningar i mötet med barnet. Jag behöver kontinuerligt granska mig själv och den 

påverkan min närvaro utgör utifrån mina förgivettaganden om de barn jag har framför mig.   

Den vidgade förståelse och de insikter som min studie gett mig om hur mitt förhållningssätt 

kan få oväntade konsekvenser för de barn som möter mig och mina krav och förväntningar 

har fått mig att inse att för att varje barn verkligt ska kunna kallas och känna sig unika måste 

jag som förskollärare också våga släppa taget om vad jag tror är sant, vad jag tror att de 

behöver kunna och vilka filurer jag tror barnen är. Barnen är ingenting, de är ett blivande i 

samspel med sin omgivning och det kräver att jag är medveten om att barnen faktiskt har rätt 

till att se och uppleva olika saker.  

 

Tack för ordet.
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Bilaga 1 

 

Inbjudan till att skriftligt berätta och reflektera kring verksamheten med de äldsta barnen. 

Hej!  

 

Jag heter Cecilia Ström och genomför just nu min c-uppsats under förskollärarutbildningens 

sista moment på Luleå tekniska universitet.  C-uppsatsen kommer att handla om femåringarna 

på förskolan och hur verksamheterna kring dem ser ut. 

 

Jag skulle behöva Din hjälp och vill därför inbjuda Dig att skriftligt berätta och reflektera 

kring er verksamhet med de äldsta barnen på förskolan. Vad ni gör och varför . Jag skulle 

uppskatta om Du  kan ta dig tid att hjälpa mig med detta för att få ett så rikt underlag som 

möjligt för mitt arbete. Nedan finner du två öppna frågor att utgå ifrån för din berättelse och 

reflektion. 

 

Jag följer forskningsetiska principer vilket bl.a. innebär att deltagandet i studien är helt 

frivilligt, samt att det insamlade materialet kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av det. När du skickar din reflektion till mig kommer jag att kopiera texten och sätta in det 

i ett tomt dokument innan jag själv läst igenom det för att på så sätt avpersonifiera och säkra 

din konfidentialitet. Genom att skicka svaret till mig samtycker du till att delta i studien. 

Jag ber er skicka era reflektioner till mig senast Onsdag den 26/11 med vändande  mail, dvs 

på följande mail-adress:  

cecstr-1@student.ltu.se 

 

 Berätta om och reflektera kring er verksamhet och femåringens plats/roll i den, såväl i 

den dagliga verksamheten som i  ev särskilda aktiviteter för dessa barn. 

 Som du ser det, vad är det viktigaste syftet och motivet med det?  

 

Tack på förhand – jag hoppas att du kan och vill ta dig tid att medverka i min studie! 

 

Mvh Cecilia Ström  

 

 

  



 

 

Bilaga 2 

 
Kategorikriterier  Kategori Förekomst  Lpfö98

Vill mycket, vill prova på skolan, prova på att vara storbarn 5åringen vanligt Lärande

Andäktiga och förväntansfulla inför att få vara i storbarnsgruppen enstaka Omsorg

Spännande, tar rollen på allvar sporadiskt Omsorg

Uttrycker sina åsikter - men vill ofta vara som de andra vanligt Lärande

Ifrågasätter, krävande, efterfrågar och tar eget ansvar, sporadiskt Lärande

Vill vara duktiga och göra rätt vanligt Lärande

Frigör sig från förskolan, de växer, det händer "något" vanligt Lärande

Alla är olika individer med olika behov som alla andra barn vanligt Omsorg

Närhet och tröst om de gör sig illa Behov vanligt Omsorg

”Stöd i det allmänna varandet” enstaka Omsorg

Vill bli hörda sporadiskt Omsorg

Utmaningar efter utvecklingsgrad vanligt Lärande

Behöver uppmuntran, kräver ökad respekt och pålitlighet vanligt Omsorg

Behöver känna  delaktighet,  trygghet och inflytande sporadiskt Omsorg

vill bli bekräftade och uppmuntrade sporadiiskt Lärande

Som alla andra barn. Stöd vid behov. vanligt Omsorg

De flesta rutiner och regler  bör vara accepterade och flyta på. Förmågor,Krav vanligt Lärande

Bör för det mesta kunna sitta still i samlingarna, lyssna vanligt Fostran

Bör kunna återberätta i korthet, skriva sitt namn eller sin bokstav vanligt Lärande

Känna igen sitt eget bokstavsljud, kunna räkna till tio vanligt Lärande

Bör kunna äta med gaffel och kniv, torka sig själv på toaletten sporadiskt Fostran

Bör kunna tvätta händerna före och efter mat utan påminnelse enstaka Fostran

Bör kunna klä sig själv, hjälpa till att städa bort vanligt Fostran

Är en bra förebild vanligt Lärande

Olika från barn till barn sporadiskt Lärande

Bör kunna följa lättare instruktioner enstaka Lärande

Ansvarsfull  och hjälpsam

Sociala 

förväntningar vanligt Fostran

Försöker göra "rätt" vanligt Lärande

Bestämda – vet vad de vill sporadiskt Lärande

Bör kunna visa hänsyn, vänta på sin tur vanligt Fostran

Bör kunna dela med sig, samarbeta vanligt Lärande

Bör bete sig efter allas lika värda även om man inte tycker lika om allt.  sporadiskt Omsorg

Är en bra kompis vanligt Fostran

 5 års samling ( i mån av tid )1 gång per vecka för att stärka gruppen inför 

skolan. Större utmaningar allteftersom efter mognad. Lpfö98 ämnesblock 

viktiga. Tränar på att skriva  sitt namn, rim, ramsor, bokstavsljud, 

experimenterar, testar och undersöker naturvetenskap, bygger och 

konstruerar teknik. matematik genom samlingen och utomhus. Använder 

bornholm, trulle, kemiberta, cilla snok osv. Tränar på sociala kompetenser 

som  att räcka upp handen, lyssna på någon annan, sitta still i samlingen. 

Styrt lärande vanligt Lärande

 ”i mån av tid” ”har fått mer egentid pga en speciell barngrupp i övrigt” enstaka

Fläta samman barnens intressen med läroplanens ämnesblock, delaktighet, 

inflytande, ”sker hela tiden", det ska vara roligt, barnens intressen och ideér 

som grund.

Lustfyllt lärande vanligt Lärande

 

 

För att kunna bedöma och diskutera kring hur väl förankrat resonemangen var så valde jag att ange hur vanligt 

förekommande liknande påståenden var genom att uppskatta förekomst genom skalan mycket vanligt, vanligt, 

sporadiskt och enstaka gånger. 

 

Rubrikerna omvårdnad, omsorg, fostran och lärande knöts också till kategorierna för att möjliggöra en 

bedömning kring huruvida det finns balans mellan omvårdnad omsorg fostran och lärande vilket Lpfö98, 

(Skolverket 2011a) förespråkar genom hela förskolans verksamhet.  

 

 

 


