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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur makt och motstånd mellan vuxna och de yngre barnen tar 

sig i uttryck i hallsituationen vid på- och avklädning. Vi vill även identifiera dominerande diskurser 

som kan ligga till grund för pedagogernas och barnens agerande. För att undersöka detta har vi använt 

oss av videoobservationer som metod, och för att analysera det empiriska materialet har vi inspirerats 

av diskursanalys. Vi har i vår studie kunnat synliggöra hur makt och motstånd på olika sätt tar sig i 

uttryck i hallen. Genom vår analys av det empiriska materialet har vi kunnat få syn på en diskurs som 

vi uppfattar råder. Den möjliga diskursen är diskursen om det kompetenta barnet. Vidare i analysen 

berör vi också pedagogers och barns positionering, barns motstånd som förhandling samt barnet som 

kompetent. Vår huvudsakliga slutsats är att makt och motstånd finns i varje situation och att det inte är 

något vi kan undkomma. 
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Förord 

Vi är två studenter från Stockholms Universitet som har gjort denna studie. Vi är glada över att ha fått 

möjligheten att titta mer djupgående på vårt gemensamma intresse med inriktning på makt och 

motstånd i förskolans verksamhet. Uppsatsens fokus började växa fram våren 2016 i gemensamma 

samtal och diskussioner om ämnet, samt vid spontana möten efter föreläsningar och seminarier då vi 

vid detta tillfälle inte gick i samma studiegrupp. 

Tiden med vårt slutarbete har gått väldigt fort och tiden har ibland känts knapp. Men uppsatsen är nu 

klar och vi vill därför tacka några som hjälpt och stöttat oss under skrivandets process. Vi vill börja 

med att gemensamt ge ett stort tack till Klara Dolk som stöttat och handlett oss genom vårt arbete med 

denna uppsats, både för kloka ord och ett stort engagemang. Vi vill också tacka personal, barn och 

vårdnadshavare på förskolan där vi gjorde vår undersökning som med glädje och öppna armar tog 

emot oss. 

Jag, Erica, vill tacka min sambo Mattias och mina föräldrar för ett fantastiskt stöd under 

skrivprocessen och den extra uppmuntran de perioder som känts motiga och lite extra tunga. Jag, 

Sofia, vill rikta ett särskilt tack till min mamma Ann-Britt för ditt tålmodiga stöd och alla givande 

diskussioner vi haft under resans gång. 

Vi hoppas att vi med vår studie kan öppna upp för nya tolkningar av pedagogers makt och barns 

motstånd. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Till en början satt vi tillsammans och spånade på idéer och tankar kring vårt ämne. Vi började med att 

göra en tankekarta för att hitta vår ingång. Under arbetets gång har vi träffats regelbundet, ett flertal 

gånger i veckan, för att skriva och diskutera tillsammans. När vi inte har suttit tillsammans har vi delat 

upp arbetet och de delar vi kommit överens om att vi ska fokusera på. Vi har båda deltagit under 

insamlingen av det empiriska materialet ute i en förskoleverksamhet, och vi satt sedan tillsammans 

och transkriberade våra videoobservationer. Även vid handledningstillfällen har båda deltagit och varit 

engagerade. 

Litteraturen har vi fördelat sinsemellan för att på ett effektivt sätt hitta material från litteraturen som 

kunde vara användbart för vår minietnografiska studie. Båda har trots uppdelningen av litteraturen 

tagit del av den som använts genom att vi bytt böcker med varandra, samt att vi båda haft tillgång till 

de elektroniska artiklar och avhandlingar som använts. 

Vi valde att skapa konton på Google då vi ansåg att det skulle underlätta för oss att skriva i samma 

dokument. Det gav oss möjligheten att snabbt kunna ta del av det den andre skrivit, men också 

möjligheten att kunna arbeta i samma text samtidigt. Google drive har gjort det möjligt för oss att 

arbeta på skilda håll, samtidigt som vi kunnat föra tankar och diskussioner över telefon. Tack för 

tekniken! 
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Inledning 

Förskolan som institution är präglad av olika förväntningar och föreställningar. Dessa påverkar de 

olika möten som sker mellan barn och personal. Ett av de möten som sker är mellan en professionell 

och en medborgare. Varav den professionella är en person som besitter vissa befogenheter som 

innebär en viss makt, och barnet som medborgare är i en beroendeställning (Markström 2007, s. 100). 

Enligt Johannesen och Sandvik (2009) besitter vuxna alltid en maktposition i relation till barn 

(Johannesen och Sandvik 2009, s. 40). Pedagogerna är de som organiserar dagarna på förskolan. 

Därmed besitter de också makten att ge barnen möjligheter, samtidigt som de också kan ta ifrån dem 

möjligheter att påverka dagarnas utformning och innehåll (Åberg 2005, s. 67). Som pedagog som 

arbetar med barn har man därför ett stort ansvar att göra sig medveten om den makt man besitter i en 

barngrupp menar Åberg (2005, s. 67). 

Makten är levande i alla mellanmänskliga relationer och de aspekter som påverkar maktsituationen är 

bland annat ålder, kön och erfarenhet. Foucault (2002, s. 105) menar på att där makt finns, där finns 

också motstånd. Motstånd kan vara högljudda protester, men kan också förekomma i mer dolda former 

(Dolk 2013, s. 34). I förskolan kan det handla om att barn gör motstånd mot pedagogerna och den 

vardagliga verksamheten (Dolk 2013, s. 34). Både makten och motståndet sker i vardagliga möten och 

situationer men kan vara subtilt, vilket gör att det kan bli svårt att upptäcka och göra sig medveten om 

detta (Nilsson 2008, ss. 92-94). Johannesen och Sandvik (2009, s. 40) tar upp att barnen även gör 

motstånd mot de vuxnas maktutövande. Dock är motståndet inte alltid medvetet eller reflekterat. 

Beroende på hur pedagogerna uppfattar, förstår och bemöter barns motstånd får det olika utfall. Ser 

pedagogen exempelvis barnets motstånd som ett sätt att förhandla om sin delaktighet i situationen 

(Dolk 2013, s. 225), eller som något problematiskt och som stör ordningen? 

Våra egna upplevelser kring ämnet makt och motstånd har vi fått genom eget “elevskap” i både 

förskola och skola, samt som pedagoger ute i olika förskoleverksamheter. Vår erfarenhet är att barns 

avvikande beteende ofta uppfattas som något problematiskt och stressande hos den vuxna, och att det 

många gånger leder till konflikter mellan barnet och pedagogen. Likt det Dolk (2013, s. 219) skriver 

ser pedagoger ofta barns motstånd som ett individuellt problem, såsom att barnet är besvärligt, 

krävande eller gnälligt. Vi har upplevt att makt- och motståndsrelationen mellan pedagog och barn ofta 

tas förgiven, där pedagogen intar en självklar maktposition. Våra erfarenheter, tidigare forskning samt 

även vår studie, visar på att barn ibland anpassar sig efter detta och ibland inte. Vi tycker att makt och 

motstånd är ett intressant område att diskutera och viktigt att lyfta. Det är när maktrelationerna 

synliggörs som ett förändringsarbete kan tas vid. 

Vi har valt att studera hallen av den orsaken att det är en situation som vi upplevt “bara ska passeras” 

och sällan reflekteras över (Jfr Markström 2007, s. 102-103). Skolinspektionen (2016) gjorde under 

2015 en granskning av förskolor där de bland annat observerade hallsituationen. Det framkom i 

rapporten att hallsituationens huvudsakliga syfte tycktes vara att låta barnen passera hallen på ett 

smidigt sätt. En iakttagelse de också gjorde var att det fanns brister i personalens lyhördhet och 

tillgänglighet. Detta tog sig främst i uttryck i en mer passiv och övervakande attityd hos pedagogerna i 

rapporten (Skolinspektionen 2016, s. 5). 
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Vi vill med vår studie synliggöra pedagogens maktposition samt hur barnen visar motstånd och 

förhandlar med pedagogerna i en vanlig rutinsituation. Därav har vi utfört en minietnografisk studie, 

där vi valt att utgå ifrån hallsituationen vid av- och påklädning. 

Syfte och frågeställningar   

Syftet med vår studie är att undersöka hur makt och motstånd mellan pedagoger och de yngre barnen 

tar sig i uttryck vid på- och avklädning i hallen. Som en del av detta vill vi även identifiera 

dominerande diskurser som kan ligga till grund för pedagogernas och barnens agerande eller görande i 

hallen. 

 Vilken eller vilka diskurser tycks påverka pedagogernas och barnens agerande? 

 Hur positionerar sig pedagoger och barn gentemot varandra? 

 Hur kan man förstå pedagogernas makt och barnens motstånd? 

Tidigare forskning 

För att underbygga vårt syfte har vi i denna del valt att utgå ifrån tidigare forskning som fokuserar på 

hur förskolans normaliserande styrning ser ut och vilka regleringar som finns. Men också på studier 

kring barns möjliga strategier och motstånd. Anledningen till att vi valt att fokusera på dessa aspekter i 

just empiriska studier är för att resultaten skapar möjlighet till jämförelser med vårt eget material. I 

huvudsak redogör vi för empiriska studier från svensk förskola, men redogör också för en studie som 

är gjord i Nya Zeeland. 

Normaliserande styrning i förskolan 

Markström och Halldén (2009, s. 113) har i artikeln Children’s Strategies for Agency in Preschool 

undersökt förskolan som ”barnens plats”, där barnen är engagerade i att upprätta ett vardagsliv. Syftet 

med deras studie är bland annat att ta reda på samt analysera på vilket sätt barn tillägnar sig makt, men 

även försöka få en förståelse för hur de tillägnar sig den. De utgår i sin studie från ett barnperspektiv 

och analyserar förskolan som en arena där olika förhandlingar sker. De tar även upp vikten av att inte 

enbart analysera barnen som mottagare av vuxnas handlingar, utan även som aktiva agenter i 

samhället. Att barn ses som aktiva agenter innebär i denna artikel att författarna poängterar att barn 

både upplever och påverkar hur förskolans strukturerade miljö kan användas. De anser att en viktig 

sak att utreda är hur den sociala ordningen fungerar i praktiken samt i relationen mellan barn och 

vuxna. Markström och Halldén (2009, s. 114) menar också att vuxna ofta önskar att de kunde ha 

kontroll över effekterna av de konsekvenser som kommer av barnens agerande. 

Problemen som Markström och Halldén (2009, s. 115) tar upp tycker de är extra viktiga då barn ofta 

ses som underlägsna de vuxnas kontroll. Markström och Halldén (2009) understryker att förskolans 
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regler och rutiner är en del av både den sociala och tidsliga ordningen som karaktäriserar förskolan 

som institution, men regler och rutiner innebär också en självreglering. Rutinerna och det existerande 

tidsschemat bestämmer vilken aktivitet som ska ske och när. Genom institutionens traditioner, men 

också de närvarande vuxnas och barns handlingar, finns en stor kontroll över barnens tillgång till tid 

och rum (Markström & Halldén 2009, s. 115). Markström och Halldén (2009, s. 120) skriver i studiens 

slutsatser att trots den höga graden av förutbestämda aktiviteter och rutiner i förskolan så finns det 

alltid möjlighet till undantag. De visar också att både vuxna och barn har möjlighet att förhandla kring 

den sociala ordningen. De hävdar att den betoning som finns på den institutionaliserade barndomen 

riskerar att skymma det faktum att även barnen är aktörer i skapandet av förskolan som institution. 

Brennan (2015, ss. 2, 6) har i sin artikel Rule Breaking in the Child Care Centre: Tensions for 

Children and Teachers, diskuterat de överenskomna reglernas roll i stödjandet av barns delaktighet i 

förskolans vardag. Frågan hon ställer sig i denna studie är “Varför överträder vissa barn de regler som 

finns, om deras handlingar riskerar att äventyra deras plats i gruppen?”. De överenskomna reglerna 

som styr vardagen i förskolan är implicita snarare än explicita och kan benämnas som “en osynlig 

pedagogik”. Brennan (2015, s. 8) kan genom sin studie se att reglerna inte var tydligt uttalade i skriven 

eller verbal form. Utan reglerna blev synliga i den stund barnen överträdde dessa. Påminnelserna som 

barnen som överträdde reglerna fick, verkade också vara ett sätt att klargöra reglerna för barngruppen i 

stort. Emilson (2007 se Brennan 2015, s. 12) menar att pedagogernas förhållningssätt också kan 

påverka barns godtagande eller överträdelse av de regler som finns. En av Brennans (2015, s. 12) 

slutsatser är att ett barns beteende som uppfattas som störande kan vara ett sätt för barnet att försöka 

klara av de krav som ställs av omgivningen. 

Dolk (2013) fokuserar i sin avhandling Bångstyriga barn på relationen mellan barn och vuxna inom 

värdegrundsarbetet i förskolan. Hennes syfte med studien var att undersöka de konflikter och 

spänningar som uppstår i relationen mellan vuxna och barn inom värdegrundsarbetet. Vidare i sitt 

inledande kapitel och i senare kapitel i avhandlingen går hon bland annat in på normer. Trots bristen 

på empiriska studier som har berört ålder som maktordning inom det pedagogiska arbetet, som syftar 

till att barns delaktighet och jämställdhet utökas, så har hon funnit studier som tar upp detta implicit 

eller explicit gällande förskolans arbete generellt (Dolk 2013, s. 39). 

Dolk (2013, ss. 26, 38-39) skriver att en viss barnsyn kan ses som att den är med och skapar de 

normaliserande praktikerna i förskolan. Vuxna är ofta styrande och styr barnen mot de sätt som 

uppfattas vara det normala, lagom och rätta sättet att vara på. Förskolans miljö är med och bidrar till 

önskvärda sätt att vara på, medan andra sätt istället ses som problematiska eller avvikande. De som 

beter sig efter de rådande normerna framstår som självklara, begripliga och naturliga medan de som 

bryter mot detta kan uppfattas som konstiga och mer avvikande. Samtidigt skapar förskolans styrning 

alltid möjlighet till överskridande och Dolk (2013, s. 238) beskriver hur de ”bångstyriga barnen” 

utmanar förskolans normer och värderingar genom att på olika sätt göra motstånd. 

Markström (2005, s. 2) vill med sin avhandling Förskolan som normaliseringspraktik - en etnografisk 

studie, öka kunskaperna kring förskolan och hur den som social praktik görs och upprätthålls av dess 

aktörer. Förskolan, som institutionell praktik, kan bland annat förknippas med traditioner och normer. 

Kunskaper om dessa uppstår i interaktionen mellan människor där de ständigt prövas och förhandlas 

(Markström 2005, s. 33), vilket kan liknas vid det Dolk (2013) menar i stycket ovanför. 

Synsättet som präglar den sociala praktiken påverkar handlandet och dess konsekvenser. Är 

utgångspunkten individuella brister menar Markström (2005, s. 34) att det skapar ett normaliserings 

arbete som fokuserar på att fostra, behandla och korrigera det avvikande och onormala. Är 
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utgångångspunkten istället omgivningens brister hamnar omgivningen i fokus. Markström (2005, s. 

35) poängterar att vad som än klassas som normalt eller avvikande inte är något givet, utan hänger 

ihop med vad som förväntas och är önskvärt i varje enskild kontext. Markström (2005, s. 64) nämner 

bland annat hallen som en arena där information, instruktioner och normer existerar i mötet mellan 

aktörerna. Markström (2005, s. 80) har genom sina observationer fått föreställningen av att förskolans 

olika rum genomsyras av regler som skapar vissa förväntningar på barnet samt normer som förutsätter 

ett visst uppförande och önskvärda beteenden. Men poängterar samtidigt att regler och normer också 

skapar möjligheten att göra på ett annat sätt. Som Markström (2005, s. 86) skriver så präglas 

förskolans verksamhet av styrning, rutiner och regler, men kännetecknas även av att dessa överträds 

och bryts av både barn och vuxna. Aktörerna är de som skapar specifika praktiker och diskurser vilket 

blir synligt i olika rum och rutiner. Det är också dessa som aktörerna sedan förhåller sig till, följer eller 

utmanar (Markström 2005, s. 86). 

Bartholdsson (2007, s. 10) vill i sin avhandling Med facit i hand: Normalitet, elevskap och vänlig 

maktutövning i två svenska skolor, främst synliggöra den normalitet som påverkar mötet mellan 

aktörer i skolan samt hur detta konstruerar och formar elevskapet. Normalitet som begrepp beskriver 

det typiska samtidigt som det också utgår från antagandet om hur något borde vara (Bartholdsson 

2007, s. 13). En barndom som utspelar sig i skolan präglas starkt av de maktrelationer som finns och 

eleverna befinner sig i ständig relation till “professionella personer” (Bartholdsson 2007, s. 63). 

Bartholdsson (2007, s. 67) beskriver bland annat ett exempel då ett barn i förskoleklassen tilltalar 

henne genom att säga Åsa-åsna. Klassläraren som befinner sig i närheten väljer då att snabbt 

tillrättavisa barnet och korrigera beteendet. Men som Bartholdsson (2007, s. 67) också skriver är de 

vuxna ansvariga för att barnen utvecklas mot de normer som finns för att vara en god elev, vilket 

också stöds av de konventioner som finns. Denna typ av målstyrning eller normaliserande styrning kan 

därmed också kopplas till förskolan som institution, vilket liknar det som även Markström (2005, s. 

33) skriver om i sin avhandling. Bartholdsson (2005, s. 209) har genom sin avhandling kunnat 

synliggöra att elevskapet innebär att ha kunskap och kompetens kring den normalitet som finns och 

uppstår i olika kontexter tillsammans med andra. Denna normalitet skapar ett mer begränsat 

handlingsutrymme hos aktörerna (Bartholdsson 2007, s. 14). 

Elfström (2013, s. 235) kunde i sin avhandling Uppföljning och utvärdering för förändring - 

pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan, få syn på pedagogernas barnsyn genom att barnen omtalades som 

kompetenta. Flera förskoleforskare påstår sig också ha uppmärksammat detta och menar att det 

kompetenta barnet blivit en norm som barnen också sedan bedöms efter (Dahlberg & Moss, 2005; 

Fendler, 2001; Kampman, 2004; Olsson, 2003; 2009 se Elfström 2013, s. 235). Risken med normer är 

att det alltid finns någon som hamnar utanför och blir avvikande. Konsekvensen kan därmed bli att 

pedagogerna ser bristande förmågor hos det enskilda barnet snarare än de yttre omständigheternas 

påverkan, som exempelvis miljö eller erbjudanden (Elfström 2013, s. 235).  Elfström (2013, s. 235) 

menar också att det finns en ytterligare risk med att se de yngre barnen som kompetenta i sig själva. 

Det kan leda till att den vuxna blir passiv och därför låter barnen vara aktiva genom att på egen hand 

skapa mening och förståelse för sin omvärld. 

Pedagoger och barns perspektiv 

Johansson (2003, s. 42) vill med sin artikel Att närma sig barns perspektiv - forskares och pedagogers 

möten med barns perspektiv, redogöra för vad barns perspektiv kan innebära inom pedagogisk 
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forskning och i det pedagogiska arbetet med barn. Det som påvisas i Johanssons artikel (2003, s. 50) är 

bland annat att pedagogers förhållningssätt många gånger utgår från det egna synsättet om vad man 

tror är det bästa för barnet. Hon menar exempelvis att pedagogen avgör vad barnet behöver vara med 

om, vad barnet behöver öva på och vad den ska lära sig, trots att barnet möjligtvis inte alls är av 

samma uppfattning. Det kan i sin tur uppfattas som en typ av maktutövning. I och med att pedagogen 

är “den professionella” och vet vad som är bäst för barnet är det möjligt att koppla till det som 

Bartholdsson (2007) skriver om i sin avhandling. 

Johansson (2003, s. 44) menar dock att det blir svårt att helt förstå barnens perspektiv, intentioner och 

uttryck då detta är komplext. För att få tillgång till barnens värld krävs därför en fysisk och psykisk 

närhet av pedagogen, eller forskaren, för att i större grad möjliggöra möten och perspektivbyten 

(Johansson 2003, s. 44). Johansson (2003, s. 47) skriver att en viss barnsyn kan öka närmandet av det 

enskilda barnets perspektiv, men att en viss barnsyn även kan medverka till att barnets perspektiv 

skyms. Den rådande barnsynen påverkar därför pedagogers förhållningssätt gentemot barnen. Det 

liknar det som Markström (2005) skriver då hon menar att synen på den sociala praktiken påverkar 

våra handlingar. Johanssons (2003, s. 42) kommer i sin artikel fram till att aktörer, med dess olika 

intentioner och agerande, tillsammans med en specifik kontext, påverkar hur och om barns perspektiv 

visar sig för pedagogen eller forskaren. Som Johansson (2003, s. 42) uttrycker det så har därför 

“Frågor om makt betydelse för hur vi närmar oss respektive fjärmar oss barns perspektiv”. 

Williams och Pramling Samuelsson (2000, s. 292) har i sin artikel Barns olikheter - en pedagogisk 

utmaning, fokus på kommunikationsmönster och hur dessa mönster utvecklas i en barngrupp. De 

skriver bland annat om hur kommunikationen och mötet mellan människor skapar en specifik kultur. 

Det som därför särskilt framhålls i texten är vikten av att vara medveten om och ta tillvara på de 

olikheter som finns i en barngrupp. Det kan till exempel gälla sätt att tänka, uppfatta information och 

kommunikationen med andra barn och vuxna (Williams & Pramling Samuelsson 2000, ss. 281, 291). I 

olika kontexter och i olika barngrupper utvecklas speciella samtalsmönster. Det gör att några barn 

exempelvis blir aktiva i kommunikationen och samtalet, medan en del barn istället blir tystlåtna. 

Artikeln visar på att det saknas samtal som problematiserar en mer jämlik kommunikation mellan 

pedagogen och de aktuella barnen i artikeln (Williams & Pramling Samuelsson 2000, ss. 285, 289). 

Williams och Pramling Samuelsson (2000, s. 290) menar också att bristen på medvetenhet gör att man 

som pedagog agerar traditionellt och på så sätt förstärker vissa mönster och positioner. Det blir därför 

oerhört viktigt att man som pedagog reflekterar över sitt arbete och utvärderar sitt förhållningssätt för 

att kunna möta det enskilda barnet efter dess förutsättningar (Williams & Pramling Samuelsson 2000, 

s. 304). 

Barns strategier och motstånd i förskolan 

Är man extra lyhörd och uppmärksam i de specifika situationerna under barnens aktiviteter är det 

möjligt att se hur barnen både använder men också står emot pedagogernas sociala ordning. Genom att 

använda sig av olika strategier är det möjligt för barnen att ta sig ur den kollektiva tiden, platsen och 

aktiviteten och samtidigt också från ramen av det som är normalt. Barnens huvudstrategier är att 

undvika och ignorera för att undgå både vuxna och andra barns kontroll. Det kan bland annat vara att 

de inte lyssnar, går iväg och inte svarar på frågor. Användandet av strategier visar barnens kompetens 

att stå emot förskolans diskurser i gemensamma aktiviteter (Markström & Halldén 2009, s. 116). 

Markström och Halldén (2009, s. 116) tar i sin artikel upp ett exempel från sitt empiriska material där 

barnet använder sig utav en tyst och undvikande strategi. Det har visat sig i deras studie att denna typ 
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av strategi ofta utövas av de yngre barnen. Detta för att undgå de vuxnas eller de andra barnens 

anmärkningar och intentioner att involvera dem i kollektiva aktiviteter de inte vill delta i. Vidare tar 

Markström och Halldén (2009, s. 117) även upp förhandling som en strategi barnen använder sig av 

för att försöka avstå från de gemensamma aktiviteterna och för att få kontroll. Men också för att 

försöka förverkliga sina tankar och idéer om vardagen och olika aktiviteter. Att barnen förhandlar är 

en del av deras vardagliga interaktion på förskolan. 

Tolkningen som Markström och Halldén (2009, s. 117) gör i en av sina situationer är att den vuxnas 

intention diskuteras med barnen genom att barnen argumenterar för möjligheten att få igenom sin egen 

vilja. Eftersom att dem i denna situation är en del av den större gruppen förväntas dem att delta i den 

gemensamma aktiviteten. Dock använder de sig i detta fall av sin kunskap av de kollektiva rutinerna 

och normerna för att få tillgång till tid och rum. I detta fall sker det när ett av barnen säger att de kan 

vistas i ett annat rum för att inte störa de andra barnen. Exemplet i artikeln visar på att barn är 

tillräckligt kompetenta för att förhandla sig till egen tid och rum, samt aktiviteter. Genom att navigera 

mellan de schemalagda och förbestämda aktiviteterna blir barnen aktörer. Barnen är medvetna om att 

de har möjlighet att agera och förhandla, eller att acceptera pedagogernas olika beslut. Kunskapen 

barnen har om detta kan ses som ett sätt att försöka förverkliga sina egna syften och mål (Markström 

& Halldén 2009, s. 117). 

Dolk (2013, ss. 34, 218-219) tar i sin avhandling Bångstyriga barn upp olika former som motstånd 

kan visas i. Det kan visas både kollektivt och individuellt, kroppsligt och verbalt. Men också öppet 

eller dolt, skojande eller argt samt som gnäll, tystnad eller vägran. Barns motståndshandlingar tolkas 

ofta som ett uttryck för deras oförmåga, som till exempel oförmåga att lyssna, sitta stilla, vänta på sin 

tur eller hantera att deras önskan inte uppfylls. Det är lätt att barnet som visar motstånd ses som 

besvärligt, krävande eller gnälligt. Men det kan också tolkas som att dessa barn möjligtvis behöver 

extra hjälp och stöd. 

Ett poststrukturalistiskt perspektiv 

Vi har i denna studie valt att utgå ifrån en feministisk poststrukturell teori och några av dess centrala 

begrepp. Till skillnad från den stränga poststrukturella tankefiguren har den feministiska 

poststrukturalismen ett intresse för det enskilda subjektet och en viss form av diskursivt agentskap 

(Lenz Taguchi 2014, s. 53). Alla individers reproducering eller upprepningar av ett beteende eller en 

tanke innebär ett agentiskt och aktivt deltagande i ett ständigt pågående gemensamt betydelseskapande 

(Lenz Taguchi 2014, s. 89). Den feministiska poststrukturalismen vill även upphäva kategoriseringar 

som skapar dikotomier, såsom barn och vuxen, makt och maktlöshet, och på så sätt visa att våra 

förståelser för både subjektet och omvärlden formuleras i de meningsbärande diskurser som vi 

människor konstruerat (Lenz Taguchi 2014, s. 18). 

Vi behöver tänka bort ifrån sanningen och essensen som är nedlagd på förhand i både subjektet och 

omvärlden och istället se subjektet som något som görs och blir till i de kulturellt konstruerade 

föreställningar som råder. Vad är ett subjekt och vad kan ett subjekt vara? Föreställningarna både 

kommunicerar och formulerar vi med hjälp av olika uttrycksformer, som till exempel tal och ljud, 

kroppsliga rörelser och uttryck, samt bild och skrift (Lenz Taguchi 2014, s. 49). 
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Vi kommer nedan att redogöra för våra centrala begrepp: diskurs, normer, positionering, makt och 

motstånd. 

Diskurser 

Lenz Taguchi (2014, s. 18) förklarar diskurs som det som är betydelsen och innebörden i det vi säger 

och vad vi menar, men också hur det som sägs påverkar vårt handlande. Diskursen är avgörande för 

sättet vi skapar vår omvärld på, i enlighet med diskursens innebörd sker det på ett specifikt sätt i ett 

specifikt sammanhang. Vissa konstituerande och meningsbärande diskurser dominerar över andra i 

specifika sammanhang, detta eftersom diskurser skiftar och förändras i olika kontexter. Det är de 

dominerande diskurserna i ett sammanhang som benämns som den rådande diskursen. 

Johannesen och Sandvik (2009, s. 48) beskriver diskurser som tankemönster som styr varje samhälle. 

Diskurser kan förstås som ramar som reglerar vårt beteende samt vår förståelse för det som sker runt 

omkring oss. I förskolan kan diskurser handla om de ramar, den förståelse och den kunskap som råder, 

och kan förstås som grunden för hur förskolan organiseras. Diskurserna utgörs av samhällets normer, 

värderingar och regler som råder just nu. Diskurser är inte oföränderliga, utan vi bidrar alla med 

förändringar och förskjutningar i diskursernas betydelse. Dock bidrar vi också till att bibehålla och 

upprepa dess innebörder så att de blir starka och dominerande (Lenz Taguchi 2014, s. 65). 

Positionering 

Lenz Taguchi (2014, s. 94) tar upp Davies förklaring på positionering. Begreppet kan ses som en 

diskursiv process där vi ofta helt omedvetet placerar oss i förhållande till den diskurs som innehar 

störst legitimitet eller mest makt. För att exempelvis bli lyssnade till eller få medhåll och erkännande 

av andra använder vi de begrepp och de berättelser som hänger samman med den rådande diskursen. I 

förskolan skulle detta kunna betyda att man som aktör blir styrd av diskursen som påverkar sättet att 

handla, både verbalt och fysiskt. Hur man väljer att positionera sig och hur andra väljer att positionera 

sig samt vilket sammanhang man befinner sig i påverkar vem man är eller blir i situationen. 

Diskurserna som råder i situationen uppbär information om fördelningen av makten mellan 

positioneringar (Lenz Taguchi 2014, ss. 55, 91). 

Normer, makt och motstånd 

Normer är vanligen osynliga då makt opererar genom människors begär och önskningar. Normerna är 

oftast svåra att uppfatta och är outtalade. Man får oftast syn på dem i följd av effekterna de skapar, då 

de blir tydligare. Är det så att vi följer normerna är det desto svårare att känna av vilka som råder både 

i och omkring oss. För de som inte följer de normer som råder kan det bli problematiskt då det av 

andra kan uppfattas som ett problem (Butler 2006 se Dolk 2013, s. 27). 

Det finns en dubbelhet med normer, och ena sidan klarar vi oss inte utan dem då de står för våra 

ambitioner, mål, riktlinjer och vägledning. Och andra sidan begränsar även normer oss och ibland 

även kränker. Det sistnämnda är något som måste bekämpas av sociala rättviseskäl (Butler 2006 se 

Dolk 2013, s. 28). Dolk (2013, s. 26) skriver även att normer tydligt går att koppla till maktbegreppet. 

Makt innebär vanligtvis inte handlingar genom våld eller tvång, utan genom att människor anpassar 

sitt tankesätt och sina viljor medvetet eller omedvetet efter de normer som finns. Foucault (1980, s. 
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135) skriver att makt inte innebär att skapa rättvisa genom att straffa personerna eller på något sätt 

försöka förhindra personerna att göra brott. Utan att det snarare är en total synlighet där diskurser, 

yttrandet och observationen av andra istället skulle hindra personer från att göra dåliga handlingar. 

Tidigare har makt framförallt förståtts som en juridisk föreställning, något som man som individ är 

underordnad och bör följa (Foucault 2002, s. 97). Foucault (2002, ss. 88-89, 101) har dock velat se 

bort från makten som lag och förbud, något som enbart innebär lagar, regler och underkastelse. Han 

vill istället även uppmärksamma maktens produktiva funktioner, som strategier och som mångfald av 

styrkeförhållanden. Foucault menar att makten finns överallt och är hela tiden närvarande, även i 

relationen med andra. Inte för att den omsluter allt, utan för att den kommer ifrån allt och överallt. Den 

utövas från otaliga håll i ett växelspel mellan rörliga och olika relationer. Dess uppgift är inte enbart 

att stöta ut eller hindra, utan har som sagt även en produktiv roll (Foucault 2002, ss. 102, 104). Makt är 

ett fenomen som endast existerar som en aktivitet, det är därför inte möjligt att besitta makt utan att 

utöva den. Makten kan därför ses som en effekt av den strategiska position som någon väljer att inta 

(Foucault 1975, s. xii). Lenz Taguchi (2014, s. 59) menar även att makt konstrueras genom den 

kollektivt konstruerade diskursen och de sammanhängande materiella praktikerna. Detta är något som 

vi alla ständigt och omedvetet reproducerar i vardagen. 

Där det finns makt, där finns också motstånd. I förhållande till makten står aldrig motståndet i en 

utanförställning. Motstånd kan te sig på olika sätt, och det kan bland annat ske i form av tysta, 

smygande, våldsamma, kompromissvilliga, vilda eller spontana uttryck (Foucault 2002, ss. 105-106). 

Genom motståndet bekräftar också individen makten, den bekräftas i den stund som motståndet görs 

(Lenz Taguchi 2014, s. 103). Att säga att makt alltid övervinner motståndet skulle innebära att man 

bortsåg från den strängt relationella karaktären som maktförhållanden har (Foucault 2002, s. 105). 

Foucault (2002, s. 106) skriver fram motstånd som den andra sidan i maktrelationerna, samt att de är 

en oundviklig motpart till makten. 

Något som Hollander och Einwohner (2004, s. 538) uppmärksammat i sin studie är att motstånd alltid 

sker i form av en handling. Det är därför inte en kvalitet av en aktör, eller ett varande tillstånd. Oavsett 

i vilken form motståndet ter sig innebär det ett visst aktivt beteende, antingen fysiskt, verbalt eller 

kognitivt. Målen med det motstånd som görs varierar, det kan både vara individuella mål och 

gemensamma mål. Att göra motstånd innebär oftast att individen vill att något ska förändras. Dem 

som gör motstånd är ofta i underläge av någon med högre dominans (Hollander & Einwohner 2004, s. 

536). 

Tidigare togs det för givet att motstånd var synligt och uppenbart och att det därför var lätt att känna 

igen det som motstånd. Dock utmanades detta sätt att se på motstånd och begreppet “vardagligt 

motstånd” skapades. Detta begrepp skapades från tanken att personer med mindre makt ofta inte har 

den mängd resurser för att skapa massiva proteströrelser. Anledningen till att motståndshandlingarna 

benämns som “vardagligt motstånd” är på grund av dess alldaglighet och vardagliga karaktär 

(Hollander & Einwohner 2004, s. 539). Hollander och Einwohner (2004, s. 541) skriver att vissa 

forskare inte anser att ett beteende är ett motstånd om det inte erkänns av andra, medan andra forskare 

menar på att motstånd inte behöver kännas igen som det för att det ska vara ett motstånd. 
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En minietnografisk ansats 

I metod delen kommer vi att redogöra för den metod vi har använt för att generera vårt empiriska 

material, samt hur vi har gått tillväga. Vidare beskriver vi de urval och avgränsningar vi har gjort och 

varför vi valt att göra dessa. Avslutningsvis går vi in på den analysmetod vi har använt oss av för att 

analysera den genererade datan, samt vilka etiska överväganden vi har behövt göra. 

Val av metod och genomförande 

Öhlander (2011, s. 14) skriver att en metod är beroende av vilken teori man tänkt utgå ifrån i sin studie 

och vad det är som man faktiskt vill synliggöra. En teori kan ses som ett par glasögon, och genom att 

använda ett visst par glasögon, en viss teori, blir vissa saker mer tydliga medan andra hamnar i 

bakgrunden (Svensson 2015, s. 208). Då vi valt att utgå ifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv och 

några av de centrala begreppen som finns inom den teorin, riktas vårt fokus mot vissa specifika saker. 

Även vårt syfte och frågeställningar ligger till grund för det vi väljer att undersöka. Fejes och 

Thornberg (2015, s. 33) skriver att metoden som forskaren väljer att använda bör grundas i vilken 

metod som är möjlig att använda i sammanhanget, och som kan bidra till att forskaren får en bredare 

och djupare förståelse för den situation eller det fenomen som studeras. Eftersom att vi ville undersöka 

hur makt och motstånd tar sig i uttryck mellan pedagog och barn vid på- och avklädning i 

hallsituationen, kunde därför videoobservationer med fördel användas för att generera en för oss 

användbar empiri (Jfr Svensson & Ahrne 2015, s. 21). 

Videoobservationer som är en kvalitativ metod används inte för att mäta något, utan används för att 

konstatera att något finns, samt i vilka situationer något förekommer och hur detta fungerar. Med 

kvalitativa metoder fokuserar man till exempel på händelser, en bild eller ett yttrande. Denna data kan 

vara intressant i sig, men kan även vara ett sätt att indirekt studera andra fenomen som kan vara svåra 

att fånga upp eller uppfatta. Såsom upplevelser, beslutsfattande, intentioner eller hur makt opererar 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 10). Videoobservationerna gjorde det möjligt för oss att analysera en 

sekvens flera gånger eftersom vi kunde återgå till den inspelade observationen. En videoobservation 

skapar därmed förutsättningar för en noggrann analys av situationen och personerna där bland annat 

kroppsspråk, mimik och samtal blir centralt tillsammans med de objekt och ting som används 

(Eidevald 2015, s. 115). 

Veckan innan vi påbörjade observationerna åkte vi dit för att presentera oss, vår studie och för att 

lämna information och samtyckesbreven. Vi testade också kamerans ljudupptagningsförmåga för att se 

ifall vi behövde komplettera med ett till verktyg, men det visade sig att vi inte behövde det. Våra 

observationer gjordes under tre dagar på en yngrebarnsavdelning. Vi var där tidigt på morgonen första 

dagen för att få möjligheten att presentera oss för barnen samt berätta för dem vad vi skulle göra. De 

fick då även tid att vänja sig vid vår närvaro. Den totala längden av våra videoobservationer kom att 

bli cirka två och en halv timme, och varje observation hade en längd på femton till tjugo minuter. Alla 

observationerna gjordes i avdelningens hall, när barn och pedagoger gick ut på morgonen samt när de 

gick in på förmiddagen. Vi valde att positionera oss så att vi fick en överblick över hela hallen för att i 

största möjliga mån få helhetsbilden av situationerna och de omständigheter som fanns. Vi filmade 

hela hallsituationens procedur, från när barnen kom in i hallen, till att de gick ut genom ytterdörren 
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och ut på gården. Samt när de kom in igen för att klä av sig sin ytterkläder tills det att de gick vidare in 

på avdelningen. 

Våra analyser har vi medvetet valt att göra könsneutrala. Detta för att vi ansåg att det inte är tillräckligt 

relevant i vår studie vilket kön personerna, barn som pedagoger, besitter. Barnen benämns därför med 

könsneutrala namn och pedagogerna benämns endast med begreppet “pedagog”. Vi använder därför 

även pronomenet “hen” när vi beskriver vad någon säger eller gör. 

Urval och avgränsningar 

Förskolan vi gjorde våran undersökning på låg söder om Stockholm och var Reggio Emilia inspirerad. 

Genom samtal med förskolechef och pedagoger fick vi möjligheten att vistas där för att generera vår 

empiri. De hade på denna avdelning arbetat mycket med barnens självständighet i hallen. I studien har 

tre pedagoger från avdelningen deltagit varav två stycken var barnskötare och den tredje var 

förskollärare. Vi valde att förlägga våra observationer på en yngrebarnsavdelning där barnen var 

mellan 1 till 3 år gamla. Anledningen till att vi valde den specifika åldersgruppen var för att vi under 

vår sökning av tidigare forskning upplevde att forskningen kring yngre barn var bristfällig inom vårt 

aktuella ämne. Få studier fokuserade på de yngsta barnen, och var istället inriktade på de äldre barnen 

och barn i skolåldern. En annan anledning till valet av åldersgrupp är att barn i den åldern befinner sig 

i en tydlig beroendeställning till vuxna då de bland annat har en begränsad fysisk och verbal förmåga. 

Vi såg därför en spännande möjlighet i att studera vårt syfte om hur pedagogers makt och barns 

motstånd kan ta sig i uttryck i hallsituationen på en yngrebarnsavdelning. 

Som vi nämnde i den tidigare inledningen är en av orsakerna till att vi valde hallsituationen vår 

upplevelse av att den ofta är något som “bara ska passeras” och sällan reflekteras över. Men också för 

att pedagoger och barn befinner sig i ett begränsat utrymme en längre stund. Utifrån vad vårt syfte och 

våra frågeställningar vill beröra, ansåg vi att det skulle underlätta för oss att observera en situation där 

både pedagoger och barn vistas samtidigt en längre stund. Från början hade vi också andra alternativ, 

bland annat badrumssituationen, men valde bort den av etiska skäl. Men en fråga vi kan ställa oss, är 

om vi hade valt just hallsituationen under sommarhalvåret då förutsättningarna ser annorlunda ut. 

Detta för att barn och pedagoger inte befinner sig i hallen lika länge tillsammans och mängden kläder 

att klä på sig är mindre. 

Vårt syfte och våra frågeställningar har påverkat vart i våra observationer vi har riktat vårt fokus. Även 

den poststrukturalistiska teorin, med några av dess centrala begrepp, har legat till grund för vad vi har 

valt att fokusera på. Detta har lett till att vi valt ut vissa delar ur observationerna som vi ansett vara 

relevanta för vårt ämne. Som Rennstam och Wästerfors (2015, s. 228) skriver är det inte möjligt att 

använda allt material, utan det måste därför reduceras. 

I en av observationerna i vår analysdel har vi valt att använda begreppet gnälla/gnälligt. Vi är 

medvetna om att detta är ett begrepp som kan uppfattas som värderande, dock fann vi inget annat ord 

som vi upplevde passade för att beskriva barnets beteende i den aktuella situationen. 

Databearbetning och analysmetod 

Rennstam och Wästerfors (2015, s. 220) tar upp att det inte är möjligt att ha med allt empiriskt 

material, utan det är viktigt att göra valen utifrån vad man i sin studie vill uppmärksamma. Detta är i 

sin tur bundet till den tidigare forskningen i studien, samt den teori man valt att använda. Efter varje 
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avslutad observation granskade vi materialet och valde ut de delar i materialet som vi ansåg relevanta 

för vårt syfte och våra frågeställningar, och påbörjade att transkribera detta. Syftet med att reducera det 

insamlade materialet är att skapa en så god representation av materialet som möjligt. Även om 

materialet ska återges reducerat ska det ändå ske på ett korrekt sätt (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 

228). Det som gav oss möjligheten att transkribera direkt var när barnen befann sig utomhus, eftersom 

vi då vi fick längre uppehåll mellan varje observationstillfälle. Detta kan ses som en fördel då 

situationen nyligen var upplevd. Att transkribera materialet och börja bearbeta det kort efter 

upplevelsen är positivt då det finns en risk för att känslan för situationen och detaljernas betydelse 

minskar desto längre tid det tar mellan observationen och bearbetningen (Gradén & Kaijser 2011, s. 

201). 

För att analysera den insamlade empirin har vi låtit oss inspireras av diskursanalys eftersom att vi såg 

det som en bra metod för att få fatt i det vi var intresserade av att undersöka. Genom att använda sig av 

diskursanalys som metodansats är det möjligt att studera hur sanningar om vad som är normalt eller 

onormalt skapas, men också vad som tas för givet eller osynliggörs (Bolander & Fejes 2015, s. 90). 

Winther Jørgensen och Philips (2000, s. 28) skriver fram att diskursanalysens utgångspunkt är att det 

inte är möjligt att nå verkligheten utanför diskurserna. Vilket i sin tur innebär att det är diskursen i sig 

som blir föremål för analysen. Inom denna metod finns det dock ingen tydlig uppdelning mellan 

datainsamlingen och analysen, utan det ses som en helhet av analysen. Allt material som finns 

beskriver en verklighet och ses som språkliga utsagor. I vårt fall ses transkriberingen av situationerna 

som det som beskriver verkligheten (Bolander & Fejes 2015, ss. 93-94). 

Boréus (2015, s. 184) tar upp att det är viktigt att ringa in diskursen som är tänkt att studeras innan 

man börjar arbeta med forskningsfrågorna på allvar. Genom analys av vår empiri försökte vi först att 

synliggöra den eventuellt rådande diskursen i hallen. Därefter fortsatte vi att analysera våra 

transkriberade situationer utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 

Forskningsetiska överväganden  

Det finns alltid en viss risk att personerna som medverkar i en studie kan uppleva någon form av 

negativ konsekvens, men det är viktigt att göra denna risk minimal. Ett villkor för att minska risken är 

att metoden bidrar till svaret på den frågeställning som finns (Vetenskapsrådet 2011, s. 31). Efter att vi 

hade formulerat vårt syfte samt frågeställningar valde vi den metod som var mest lämplig för oss. 

I vår studie har vi behövt göra olika etiska överväganden där det också ingår vissa skyldigheter. Pripp 

(2011, ss. 80, 82) tar bland annat upp individskyddskravet, vilket innebär att de som deltar i en 

undersökning ska skyddas mot kränkningar, förödmjukelse, samt mot otillbörlig syn och risken att 

utsättas för skada. De som ska utföra studien är skyldiga att informera personerna som har blivit 

erbjudna att delta om anonymitetsskydd samt att materialet kommer att skyddas för otillbörlig insyn. 

Detta var delar som vi skrev i vårt samtyckesbrev och informerade deltagarna om. Vi har valt att måna 

om att hålla förskolan och deltagarna anonyma. Det som bland annat gett möjlighet till att hålla 

deltagarna så pass anonyma är för att det inte har haft tillräcklig relevans för vår studie. Detta är något 

vi också återkommer till under rubriken studiens kvalitet. 

Då vi har valt att använda oss av videoobservationer i vår studie finns risken att inkräkta på individens 

integritet och privatliv, detta på grund av att personerna som medverkar kan identifieras. Det är viktigt 

att individens integritet respekteras och att filmningen sker på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 43). Även om videoobservationer är en tillgång och skapar andra 
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rörelsemöjligheter och tillträden än andra verktyg, är det viktigt att ha i åtanke att detta kan påverka de 

medverkande personerna. När de är medvetna om kamerans närvaro kan det leda till att de blir 

medvetna om sig själva och sitt sätt att vara, sina insikter, hur de pratar och deras kroppshållning 

(Gradén & Kaijser 2011, s. 196). 

Eftersom att vi i denna studie har observerat både pedagoger och barn har vi behövt både 

pedagogernas och barnens vårdnadshavares samtycke. Då barnen är under femton år krävs det att båda 

vårdnadshavarna ger samtycke till att barnen deltar (Vetenskapsrådet 2011, s. 43). I våra samtyckes 

lappar skrevs information om studien samt hur vi skulle samla in data. Men också hur datan skulle 

komma att hanteras och regler kring tystnadsplikt, personuppgiftslagen samt Vetenskapsrådets (2011) 

skrift om god forskningssed och vad detta innebär. 

Gradén och Kaijser (2011, s. 201) tar upp vikten av att så snabbt som möjligt efter generering av 

datan, i detta fall observationerna, sätta sig och påbörja att sortera materialet. Detta för att det finns en 

risk att känslan inför det som händer avtar och betydelsen av detaljerna sjunker desto längre tid det går 

mellan situationen och bearbetningen. Som vi nämnde tidigare i delen om genomförandet valde vi att 

transkribera samma dag som observationerna gjordes, eftersom att möjligheten till det fanns. 

Studiens kvalitet 

I denna del kommer vi att reflektera över några av de styrkor och svagheter vi ser med vår studie, men 

också svårigheter som vi stötte på under vägen. Bland annat upplevde vi inte att kameran var något 

störningsmoment för barnen, dock upplevde vi det som att pedagogerna påverkades av vår närvaro 

med kameran. Vilket pedagogerna till viss del också uttalade innan vi påbörjade observationerna. 

Detta kan ses som en svaghet då det finns en risk att det slutgiltiga resultatet kan ha påverkats. Vårt 

metodval har trots det varit till stor hjälp då det underlättat analyserna av vårt empiriska material 

utifrån syfte och frågeställningar. Videoobservationerna har gjort det möjligt för oss att på ett så 

rättvist och noggrant sätt transkribera videomaterialet till text. Detta är något vi ser som en styrka i vår 

studie. 

Eidevald (2015, s. 126) skriver att mycket av det insamlade materialet försvinner i och med att det inte 

är allt material som transkriberas till text. Det är möjligt att se som en svaghet, men vi tänker att det 

också är en möjlighet att ge läsaren ett tydligt fokus på det som är relevant för just den studie som 

görs. I vårt fall har vi transkriberat och riktat fokuset mot de delar och situationer som vårt syfte och 

våra frågeställningar riktar sig mot. Det vill säga vilken eller vilka diskurser som kan ligga till grund 

för pedagogernas och barnens agerande, samt hur pedagoger och barn positionerar sig gentemot 

varandra och hur det är möjligt att förstå pedagogens makt och barns motstånd. 

Vårt fokus har i två observationer riktats mot samma barn. En fråga som vi tycker kan vara viktigt att 

ställa sig är vad det är som gör att man “väljer” de barn som ska analyseras. I vårt fall hamnade samma 

barn i fokus på grund av hens agerande, eftersom att agerandet var relevant utifrån det vi ville 

undersöka. För att få en bild av möjliga mönster kan observationer med samma barn med fördel 

jämföras. Dock kan det också ses som en nackdel då materialet inte får en bredd, vilket kan påverka 

studiens kvalité negativt. Som vi nämnde i genomförandet valde vi att göra våra transkriberingar helt 

könsneutrala. Dock kände vi under skrivandet att begreppet stundtals försvårade skrivtekniken. 

Könsneutraliteten som är genomgående i våra analyser och i diskussionsdelen har möjligen gjort 

texten väldigt anonym. Läsaren kan möjligen uppfatta texten som opersonlig, vilket kan påverka 

känslan för deltagarna i studien och de olika händelserna. Hade vi valt att använda oss av mer 
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personliga benämningar skulle känslan i texten möjligtvis kunnat skapa en annorlunda tolkning hos 

läsaren. 

Pedagogerna berättade för oss att de aktivt arbetar med att barnen ska bli självständiga vid på- och 

avklädning i hallen. Detta var något som vi även kunde se i helheten av vårt empiriska material då 

majoriteten av barnen var mycket självgående. För oss ledde det till att vårt resultat av den insamlade 

datan påverkades så att vi inte fick den mängd empiri vi hade hoppats på, trots att vi gjorde en större 

mängd observationer. 

Resultaten i vår studie som är baserade på en avdelnings hallsituationer gör att studien blir svår att 

generalisera och applicera på förskolan som institution i stort. Hade vi istället undersökt vårt syfte och 

våra frågeställningar på flera avdelningar eller på flera förskolor hade vi kunnat få en mängd empiri att 

jämföra för att sedan se om det fanns liknande mönster eller skillnader mellan dessa. Detta hade också 

bidragit till en ökad kvalité på vår studie, dock blev tiden en begränsning för oss. 

Resultat och analys 

Hallen vi vistades i under insamlingen av det empiriska materialet bestod av två rum. När vi kom in 

genom ytterdörren fanns hängare för barnens skor och deras regnkläder, två torkskåp och en bänk att 

sitta på. Till vänster genom ett dörrhål fanns ett rum med barnens hyllor, samt en större lägre pall på 

cirka 1x1 meter intill ena väggen. Denna del av hallen gränsade till ett ytterligare rum på avdelningen. 

Pedagogerna i hallen intog en mestadels stationär position på pallen vilket gjorde att pallen blev en 

central punkt i varje situation. När barnen behövde hjälp med på- eller avklädningen gick de till 

pedagogen. Utifrån de teoretiska begreppen kommer vi nedan att analysera vårt material. Analysen 

består av tre utvalda situationer, varav det i två av dessa är samma barn i fokus. 

Hallens rådande diskurs samt barns och 

pedagogers positioneringar 

En pedagog och sex barn befinner sig i hallen. Det är morgon och barnen håller på att klä på sig för att 

gå ut på gården. 

Fyra av barnen har börjat klä på sig själva. Pedagogen säger till det femte barnet, Kim: ”Vart är din 

fleecetröja?”. Kim svarar “Där” och pekar mot sin hylla. Pedagogen sätter sig ner på pallen och 

hjälper de barnen som kommer fram. Kim, som intagit en plats i hörnet vid sin hylla hoppar fram en 

bit på rumpan. Pedagogen reser sig samtidigt upp från pallen och säger: ”Här Kim är din fleecetröja” 

och lägger ner den på golvet. Sedan går pedagogen tillbaka till pallen och sätter sig ner och fortsätter 

hjälpa de andra barnen. Kim sitter kvar i hörnet. Hen slänger sig sedan framåt på fyra ben och säger 

”Där” varpå pedagogen svarar ”Ta på dig fleecetröjan nu Kim”. Kim backar tillbaka till hörnet. Efter 

en kort stund kastar hen sig framåt igen och säger ”Där” samtidigt som hen tittar på pedagogen som 

hjälper de andra barnen med påklädningen. 

Lite senare kryper Kim in bland overallerna och hoppar fram och säger ”Tittut” och tittar åt 

pedagogen. Kim stannar upp. Sedan kryper hen fram ytterligare en bit mot pedagogen och säger tittut 

och tittar samtidigt upp mot pedagogen. Pedagogen tittar då på Kim och svarar glatt ”Tittut”. Kim 
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backar in bland overallerna igen och hoppar sedan fram och säger ”Tittut” igen. Pedagogen som sitter 

kvar på pallen svarar oengagerat ”Tittut” och säger sedan: ”Kan du komma med din fleece Kim, så vi 

kan sätta på den?” Kim svarar då ”Nej” och pedagogen säger ”Jo”, men Kim kryper in bland 

overallerna igen. Efter en stund kommer en annan pedagog in i hallen, tar upp Kims fleecetröja från 

golvet, går fram till Kim och sätter sig på golvet vid henom. Kim lyfter då upp armarna och säger 

”Jaaa”. Pedagogen hjälper Kim att klä på sig. 

Kim klär inte på sig ytterkläderna. Pedagogen går därför fram mot Kim och försöker få hen att klä på 

sig genom att verbalt försöka uppmärksamma henom på sin fleecetröja. Pedagogen återgår sedan till 

sin pall och hjälper de andra barnen. Trots pedagogens anvisningar klär Kim inte på sig sina kläder. 

Kim gömmer sig istället bakom overallerna och påbörjar en tittutlek med pedagogen. Pedagogen 

ställer sedan frågan till Kim om hen kan komma med tröjan och att de hjälps åt med den varpå Kim 

säger “Nej” och pedagogen säger “Jo”. Kim försvinner samtidigt in bland overallerna igen tills det att 

en andra pedagog kommer fram till Kim och sätter sig bredvid på golvet. Kim sträcker då upp sina 

armar och säger “Jaa”. 

Genom det poststrukturella perspektivet kan vi få syn på den rådande diskursen i hallsituationen vilket 

vi uppfattar präglar de normer som uppstår. Vi tolkar det som att den rådande diskursen i hallen utgår 

från ett synsätt där barnen ses som kompetenta då barnen i stor utsträckning får försöka att klä sig 

själva, pedagogen blir därför passiv (Elfström 2013, s. 235). Eftersom att pedagogen intagit en fast 

position på pallen tolkar vi det som att det indirekt ställer ett krav på att barnen själva behöver ta 

initiativet att be pedagogen om hjälp. Kraven på att barnen ska kunna själva ställs genom att 

pedagogerna uppmuntrar barnen att vara självständiga. Till exempel som när pedagogen ber Kim att 

hämta sina kläder och ta på sig sin fleecetröja. Det kan tolkas som att diskursen om det kompetenta 

barnet präglar pedagogernas arbetssätt. 

Vi förhåller oss på olika sätt beroende på vilken diskurs som råder och vad som därför görs möjligt. 

Detta blir tydligt då pedagogen ber Kim att komma för att få hjälp varpå Kim svarar ”nej” och kryper 

in bland overallerna. Detta kan förstås, likt det Dolk (2013, s. 63) menar när hon skriver att förskolan 

är en arena där barn, och även vuxna, utmanar de strukturer som finns. Mening, makt och kunskap är 

därför något som ständigt konstrueras, både medvetet och omedvetet. Vi kan inte säkert veta om Kims 

agerande var medvetet eller inte, men vi kan tolka hens rörelsemönster som strategier för att få 

pedagogens uppmärksamhet (Markström & Halldén 2009, s. 116). Pedagogen bekräftar Kim vid några 

tillfällen genom att svara “tittut” tillbaka. Men var det detta som Kim sökte efter? Eller var Kims 

handlingsmönster en strategi för att få hjälp? 

Lenz Taguchi (2014, s. 4) skriver om positioneringsbegreppet som en del i den diskursiva processen. 

Den diskurs som har mest makt och störst präglan i hallen kommer att påverka både barnens och 

pedagogernas positionering då diskursen bär på information om hur makt och positioneringar fördelas 

(Lenz Taguchi 2014, s. 91). Vi kan i situationen se att pedagogen positionerat sig på pallen medan 

Kim positionerat sig på golvet i hörnet. Vi kan tolka det som att positioneringarna är en konsekvens av 

den diskurs som råder i hallen. På det sättet som pedagogen positionerar sig efter diskursen är det 

möjligt att se detta som ett maktutövande. Enligt Lenz Taguchi (2014, s. 59) är makt och styrning 

inget som kommer inifrån individerna och ägs därför inte av enskilda personer. Utan makten 

produceras genom de materialiserade praktikerna som hänger samman med de innebörder i de 

kollektivt konstruerade diskursernas som finns. Detta är något som vi alla ständigt reproducerar i 

vardagen, ofta helt omedvetet. 
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Det är även möjligt att se det som att pedagogen har en föreställning om hur hallrutinen ska gå till där 

barnen i stor mån ska vara självgående. Denna diskurs, eller idé, om barnet som kompetent kan ha 

påverkat pedagogens passiva agerande. Konsekvensen av detta kan leda till krav på barnen som aktiva. 

Ett exempel på detta är när pedagogen ber Kim att komma till pallen där de tillsammans kan hjälpas åt 

med tröjan. Och eftersom att Kim inte gjorde som pedagogen sa kan detta, kanske omedvetet, ha 

uppfattats av pedagogen som att Kim inte alls behövde hjälp. Detta är möjligt att koppla till det Lenz 

Taguchi (2014, s. 55) menar när hon skriver att olika sammanhang och val av positionering påverkar 

vem man är och vem man blir. Det är också möjligt att pedagogen medvetet väljer att inte hjälpa Kim 

då hen inte följer instruktionerna. Kan det vara så att barnen får hjälp när de lyssnar på och rättar sig 

efter pedagogen? 

Hallen är en arena där normer och instruktioner existerar i mötet mellan aktörerna. Rummet 

genomsyras av olika regler och normer som skapar förväntningar och förutsätter ett visst uppförande 

och önskvärt beteende hos barnen (Markström 2005, ss. 64, 80). Vi uppfattar det som att Kim inte 

handlar efter pedagogens krav och förväntningar eftersom att hen inte följer pedagogens instruktioner. 

Kims agerande skiljer sig också från de andra barnen. Som Markström (2005, s. 80) skriver kan regler 

och normer skapa möjligheten att göra på ett annorlunda sätt, vilket vi tydligt kan se att Kim gör i 

situationen. Det är även möjligt att tolka det som att Kim gör motstånd mot hallens normer och 

förväntningar (Jfr Dolk 2013, s. 220), och kan i den meningen uppfattas som en normbrytare. 

Men Kims agerande och positionering skulle också kunna bero på att hen inte förstår de instruktioner 

som ges. Det är även möjligt att Kim inte har kunskap eller är medveten om de normer och 

förväntningar som existerar. Man skulle också kunna tolka det som att beteendet orsakas av hens 

verbala och fysiska begränsningar på grund av sin ålder. Vilket kan ha påverkat att Kim inte börjar klä 

på sig utan snarare vill ha hjälp eller stöd under påklädningen. Oavsett vad Kims beteende beror på 

tolkar vi det som att den första pedagogen inte möter Kims intentioner. Det tolkar vi dock som att den 

andra pedagogen gör i slutet av observationen då Kim uppfattas mer följsam då hen samarbetar med 

pedagog två. Genom pedagogens förhållningssätt är det möjligt att tolka det som att hen inte är låst vid 

den rådande diskursen. Det kan också vara så att pedagogerna har olika syn på Kim som kompetent 

eller inte, vilket skapar olika förväntningar. Detta i sin tur gör att pedagogerna positionerar och 

förhåller sig på olika sätt gentemot Kim. 

Lenz Taguchi (2014, s. 65) menar också på att diskurserna inte är beständiga utan snarare föränderliga. 

Trots att en diskurs är stark och dominerande är det möjligt att som aktör förskjuta och förändra dess 

innebörd. Det är möjligt att se den andra pedagogens handlande som en tillfällig förskjutning av den 

dominerande diskursen. I och med att hen valde att hjälpa Kim istället för att ställa kravet att hen 

skulle klä på sig själv. 

Motstånd som förhandling 

Vi såg även en likhet med en observation som vi gjorde två dagar senare med samma barn, Kim, och 

samma pedagog. Utöver Kim är det fyra barn till i hallen, och under observationens gång tillkommer 

totalt tre barn. Även denna observation gjordes i samband med påklädning då barnen och pedagogerna 

skulle gå ut på gården. 

Barnen går fram till pedagogen som sitter på pallen där de får hjälp att klä på sig om behov finns. 

Kim sitter i hörnet och slänger sig fram på alla fyra och säger ”Tittut” och backar sedan tillbaka igen. 

Kim hoppar återigen fram mot pedagogen och tittar på hen och säger glatt ”Tittut”. Kim lägger sig på 
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mage en kortare stund för att sedan sätta sig i hörnet. Kim kryper sedan in under overallerna vid sin 

hylla. Sedan kryper Kim fram och ställer sig på huk och säger ”Tittut” medan hen tittar på pedagogen 

och kryper sedan iväg till hyllorna bredvid. 

Pedagogen avbryter då att hjälpa de andra barnen och ställer sig upp och går fram till Kim som ligger 

under overallerna. Pedagogen säger något bestämt ”Vet du vad Kim, då får du gå ut härifrån så länge, 

så.”, och leder henom samtidigt mjukt ut ur hallen till rummet intill. Pedagogen gör det genom att 

lyfta upp Kim för att sedan lägga en hand på hens rygg. 

Under tiden som Kim har vistats i rummet bredvid hallen så har ytterligare en pedagog kommit in för 

att hjälpa till. 

Senare i hallsituationen ropar pedagog två ” Kim, kom min vän så så ska vi klä på oss”. Kim ropar 

”Jaa” och kommer inspringandes. Pedagogen säger då ”Jaaa, braaa” och frågar sedan Kim ”Vart har 

du dina kläder då?” 

Kim tittar på pedagogen och går mot sin hylla och säger ”Där” och pekar på sina kläder. Pedagogen 

säger då ”Då kan du ta din fleecetröja först”. Kim säger då ”Där” och tar tag i sin fleecetröja. 

 Pedagogen säger då ”Ja, bra”. Kim försöker ta sin tröja från kroken men lyckas inte. Pedagogen 

säger då ”Du måste lyfta upp tröjan för att få av den”. Kim försöker igen medan pedagogen säger 

”Upp, inte ner” samtidigt som pedagogen visar genom att tillsammans med Kim lyfta av tröjan från 

kroken. 

Pedagogen och Kim hjälps sedan åt att klä på sig. 

Likt den tidigare situation har Kim tagit plats i hörnet. Hen börjar leka tittut med pedagogen och 

uttrycker en glädje och riktar blicken mot pedagogen varje gång hen hoppar fram. Denna gång får 

dock Kim inte någon respons i form av tittut tillbaka av pedagogen. Responsen sker den här gången 

istället genom att pedagogen leder ut Kim ur hallen. 

När den andra pedagogen som kommit in i hallen ropar in Kim och säger till henom att de ska klä på 

sig kommer Kim inspringandes och ropar med glädje ja. Pedagogen finns under hela tiden i Kims 

närhet och vägleder och uppmuntrar henom under påklädningsprocessen. 

Även den här gången tar pedagogen plats på pallen och Kim sätter sig i hörnet. Pedagogens position i 

rummet kräver att barnen behöver gå fram till hen för att få hjälp, vilket kan uppfattas som en form av 

maktutövande. Som Foucault (1975, s. xii) menar är makt något som existerar genom att den utövas 

och det kan därför ses som att pedagogen väljer att inta denna strategiska position. 

Som Lenz Taguchi (2014, s.100) tar upp så är motstånd en effekt av makt. Kan det därför vara så att 

Kim sätter sig i hörnet för att göra ett slags motstånd mot denna makt? Vi tolkar i den här situationen 

Kims beteendemönster som ett sätt att göra motstånd olikt situationen innan då vi tolkade Kims 

agerande som en strategi för att få pedagogens uppmärksamhet eller hjälp. Som vi tagit upp i den 

tidigare forskningen så kan motstånd ta sig uttryck på olika sätt. I den här situationen kan motståndet 

uppfattas som lekfullt, både kroppsligt och verbalt (Dolk 2013, s. 218). 

Kim försöker som i tidigare situation påkalla pedagogens uppmärksamhet men får inget gensvar förrän 

pedagogen leder ut Kim ur rummet. Barns motstånd ses ofta som ett individuellt, snarare än 

strukturellt eller situationellt problem i förskolan. Om motståndet ses som ett individuellt problem 

finns en tendens att även lösningen blir individuell (Markström 2005, s. 34). Syftet med lösningen, 

som Dolk (2013, s. 219) uttrycker det, blir då att eliminera eller minska motståndet på olika sätt. I 

situationen ovan går det att förstå det som om pedagogen eliminerar Kims motstånd genom att leda ut 
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Kim. I den här observationen tolkar vi att pedagogen ser Kims motstånd som ett problem (Jfr Dolk 

2013, s. 218) olikt situationen innan. I den här observationen utesluts Kim ur rummet genom att 

pedagogen leder ut henom ur hallen, något som inte skedde i den tidigare situationen. Vad är det som 

påverkar samma pedagog att agera på ett annat sätt? 

Bartholdsson (2007, s. 156) menar att ett visst bemötande av en person förutbestämmer dess 

personlighet. När Kim leker tittut och befinner sig bland overallerna kan detta ses som en konsekvens 

av att pedagogen inte bemöter Kims behov. När pedagogen istället leder ut Kim ur rummet så sker 

detta utan någon form av motstånd, trots att man skulle kunna uppfatta pedagogens handling som en 

form av maktutövande. Dolk (2013, s. 33) skriver fram att motståndet kan ses som en förhandling av 

makten mellan vuxna och barn. Vår uppfattning är att förhandlingen sker i samband med motståndet 

då Kim leker tittut istället för att klä på sig. Om Kims mål var att få lämna hallen och leka i det andra 

rummet är det möjligt att tolka det som att hen lyckades med sin förhandling med pedagogen. Detta 

tolkar vi utifrån att Kim inte gjorde något motstånd när pedagogen ledde ut henom, utan istället var 

följsam. 

Senare i situationen när en andra pedagog har kommit in i hallen och ropar in Kim för att klä på sig 

visar Kim en glädje och är samarbetsvillig. En viktig aspekt är att den andra pedagogen tagit plats på 

golvet i närheten av Kim samt stödjer och bekräftar henom under tiden. Detta kan jämföras med den 

första pedagogen i denna situation då hen hade en mer stationär plats på pallen. Därför är det också 

möjligt att tolka situationen som att Kim försökte förhandla sig till att pedagogen skulle komma fram 

till henom för att få hjälp och stöd under påklädningen. Likt det Hollander och Einwohner (2004, s. 

536; Lenz Taguchi 2014, s. 100) skriver innebär ett motstånd oftast att individen vill att någonting ska 

förändras. I och med att Kim gör motstånd är det också möjligt att utifrån Hollander och Einwohner 

(2004, s. 536) se henom underlägsen pedagogernas högre dominans. 

Vi tolkar det som att pedagogernas olika positioneringar och agerande i denna situation har betydelse 

för hur Kim agerar. Den mer stationära positionen som den ena pedagogen hade kan ha lett till att Kim 

blev motsträvig. Medan den andra pedagogen som positionerade sig på golvet i närheten av Kim 

istället mötte ett barn som samarbetade. 

Kravet på barnet som kompetent  

Barnen har kommit in från utevistelsen. Ellis och ytterligare två barn befinner sig i hallen med två 

pedagoger för att klä av sig ytterkläderna. 

Pedagogen leder Ellis fram till skoknekten och hen börjar själv att ta av sig skorna. Ellis ställer sedan 

sina skor vid skohyllan och går tillbaka till skoknekten där hen stannar en längre stund. Ellis gäspar 

och försöker få av sig mössan. 

Efter en kort stund följer Ellis efter pedagogen in i den andra delen av hallen.  Pedagogen har satt sig 

på pallen och Ellis går fram till hen. Pedagogen håller upp dragkedjan på Ellis jacka, varav Ellis tar 

tag i den och pedagogen säger ”Dra ner” och sedan ”Titta Ellis, det går visst”. Ellis börjar gnälla utan 

att gråta. Pedagogen berömmer Ellis när hen försöker dra i dragkedjan och säger ”Du kan”. Ellis är 

inte fokuserad utan hens blick går över rummet och de andra barnen, varav pedagogen säger ”Titta 

Ellis, du kan”. Tillslut får hen ner dragkedjan med hjälp av pedagogen. 

Ellis tar av sig mössan och lägger den på golvet. När hen ska ta av sig jackan börjar hen återigen att 

gnälla och tittar in mot lekrummet bredvid. Ellis tittar uppåt taket och gnäller, varav pedagogen säger 
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”Jorå, dra lite” och sedan ”Såå”. Ellis tittar åter igen runt i rummet och Ellis för ut handen i 

jackärmen igen, och pedagogen säger ”Men nu sätter du ju på dig den igen”. Pedagogen tar tag i 

kanten på jackärmen och säger ”Dra då Ellis”. När Ellis får ut armen ur jackan säger pedagogen ”Det 

där går ju jättebra” och sedan ”Den andra armen”. 

När Ellis fått av sig jackan lägger hen den på golvet och pedagogen säger ”Och så tar du av dig 

fleecen”. Ellis tittar bort igen och pedagogen drar ner dragkedjan en bit och Ellis riktar sedan blicken 

mot dragkedjan och tar tag i den. Pedagogen säger ”Du kan! Jag vet att du kan”. Ellis drar i 

dragkedjan samtidigt som hen gnäller. Hen försöker få av sig fleecetröjan samtidigt som hen gnäller 

och har fokus på barnet bredvid. Pedagogen tar tag i fleecetröjan och säger ”Tar du av dig den” 

samtidigt som hen hjälper Ellis av med tröjan. 

Sedan ber pedagogen Ellis att ta av sig sina byxor. Ellis fortsätter att gnälla och tar tag i byxkanten. 

Ellis tittar mot den andra pedagogen som sitter på golvet och hen säger till Ellis med en skämtsam 

röst ”Varför gnäller du för?”. 

Ellis står vid skoknekten och gäspar. Ellis går sedan fram till pedagogen som sitter på pallen. 

Pedagogen börjar stötta Ellis i avklädningen genom instruktioner och uppmuntran. Ellis ger ifrån sig 

ett gnällande ljud samtidig som hen försöker att klä av sig. Pedagogen berömmer henom. Ellis ser sig 

sedan om i rummet och hens blick fokuseras på de andra barnen. Pedagogen instruerar återigen Ellis. 

När Ellis försöker få av sig jackan själv börjar hen återigen att gnälla och fokuserar sin blick bort från 

sin egen situation. Pedagogen fortsätter att instruera och berömma. Detta pågår tills Ellis har kommit 

till att ta av sig ytterbyxorna. Ellis fortsätter att gnälla under hela avklädningsprocessen. Den andra 

pedagogen säger då till Ellis med en skämtsam röst “Varför gnäller du för?”. 

Pedagogens positionering på pallen tolkar vi synliggör en oskriven regel som innebär att barnen ska 

komma fram till pedagogen för att få hjälp. Vi tolkar det som att Ellis är medveten om denna regel då 

hen går fram till pedagogen för att få hjälp att klä av sig. Trots att pedagogen stödjer Ellis upplever vi 

det som att Ellis inte är nöjd då hen gnäller. Detta kan tolkas som ett motstånd mot pedagogens krav 

och förväntningar. Likt det Dolk (2013, ss. 218-219) skriver kan barns motståndshandlingar tolkas 

som ett uttryck för deras oförmåga. Ellis agerande kan bero på en form av oförmåga, men vi kan inte 

säkert veta om agerandet bara är tillfälligt eller inte. Det är möjligt att det är ett tillfälligt agerande i det 

avseendet att situationen utspelar sig innan lunch och vila. Som vi såg i vår observation gäspade Ellis 

och visade tecken på att hen möjligtvis var trött. Lenz Taguchi (2014, s. 100) tar upp motståndet som 

ett möjligt resultat av att individen inte har förmågan eller viljan att handla i enlighet med den 

dominerande diskursen. Vi upplever det som att pedagogen ser Ellis som mer självständig än vad hen 

kanske har möjlighet att vara. Pedagogens förväntningar kan också bero på att Ellis i vanliga fall är 

självständig. Men att den möjliga tröttheten eller hungern denna gång tar över. 

Som vi nämnt i analysen av den första situationen kan hallen präglas av en diskurs där barnet som 

kompetent står i fokus. Vilket i sin tur kan ha påverkat de strategier som används av pedagogen när 

hen försöker uppmuntra barnet till självständighet. Som Johansson (2003, s. 50) skriver så utgår 

pedagogers förhållningssätt många gånger från det egna perspektivet och sitt egna synsätt om vad man 

tror är barnets bästa. Pedagogen är den som avgör vad barnet behöver lära sig. I detta fall är det 

möjligt att tolka att pedagogen anser att Ellis behöver träna på att klä av sig sina ytterkläder. Vi 

upplever det som att pedagogen försöker övertala Ellis att hen kan själv. Genom henoms uppmuntran 

och handlande kan vi indirekt tolka det som att innebörden av det som sägs är att “bara man försöker 

så går allt” och “man kan om man vill”. 
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Trots att Ellis gnäller så fortsätter pedagogen att instruera och uppmuntra Ellis att hen kan. Här är det 

möjligt att förstå det som att pedagogen inte har intagit barnperspektivet. Detta kan dock bli svårt då 

det är svårt att helt inta barnens perspektiv eller förstå deras intentioner då detta har en stor 

komplexitet (Jfr Johansson 2003, s. 44). Situationen kan tolkas som att pedagogen inte möter Ellis 

behov som hen kan tänkas kommunicera när hen gnäller. En viss barnsyn, som i detta fall kan vara 

präglat av det kompetenta barnet kan riskera att skymma Ellis perspektiv (Jfr Johansson 2003, s. 47). 

Istället för instruktioner och beröm hade Ellis möjligen istället behövt mer hjälp. Med den här 

tolkningen hade pedagogen behövt inta ett annat perspektiv som möjliggör ett närmande av Ellis 

behov. I en sådan här situation kan det därför vara bra att vara flexibel och som pedagog kunna 

anpassa sig efter barnens behov. Vi upplever det som att diskursen styr och barnets bästa hamnar i 

andra hand. 

Den andra pedagogen som hjälper ett annat barn bredvid väljer att påpeka Ellis beteende. Trots att det 

sker på ett skämtsamt sätt kan man ställa sig frågan om detta uttalande är okej? Hade pedagogen 

uttryckt sig så till en kollega? Beroende på röstläge kan uttrycket förstås på olika sätt. Är det den 

vuxnes självklara maktposition som ger mandatet att uttala sig så till barnet? 

Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis har vi genom vår analys av det empiriska materialet kunnat synliggöra den 

möjliga rådande diskursen om det kompetenta barnet. Pedagogens positionering på pallen förstärker 

denna uppfattning. Vi har uppfattat det som att pedagogens passiva positionering leder till att det 

enskilda barnet behöver vara aktiv i både påklädningen men också i att be om hjälp. Vilket indirekt 

leder till kravet om självständighet. Pedagogers olika positioneringar och agerande har betydelse för 

barnens agerande. Genom vår analys har vi tolkat det som att makten inte behöver finnas i form av ett 

strängt handlande. Utan mer i form av rutinerna i hallen och pedagogernas arbetssätt, samt hur de 

väljer att positionera sig. Som Johansson (2003, s. 50) skriver så är det pedagogerna som avgör vad 

barnen behöver och ska lära sig. I detta fall vill pedagogerna uppnå barn som är självgående vid på- 

och avklädning. Det vi sett genom vår analys är att barn reagerar olika på detta. Majoriteten av barnen 

anpassade sig medan vissa barn inte gjorde det, vilket vi har tolkat som de barn som gör motstånd. 

Vi har genom analysen kunnat få syn på att aktörer inte endast anpassar sig till rådande diskurser och 

normer, utan det sker alltid en förhandling om dessa. Detta kan i vissa fall uppfattas som ett motstånd. 

Finns regler och normer finns även möjligheten att göra annorlunda (Markström 2005, s. 80). Genom 

att se barnens motstånd som en förhandling är det möjligt att tolka det som att barnen från början har 

ett mål. Vi kan inte säkert veta vad barnen vill åstadkomma, men vi skulle kunna tolka det som att 

båda barnen vill ha hjälp och stöd i på- och avklädningen. 

Enligt Foucault (2002, s.106; Dolk 2013, ss. 34, 218-219) kan motstånd ta sig i uttryck på olika sätt 

vilket blir synligt i vår analys. Det ena barnet gjorde motstånd på ett mer öppet, skojigt och lekfullt 

sätt. Medan det andra barnet gjorde det på ett mer dolt och gnälligt sätt. Som Lenz Taguchi (2014, s. 

100) skriver så är motstånd alltid en effekt av makt. Det vi kunnat utläsa är att det kan finnas olika 

orsaker till barns motstånd. Hur pedagogerna sedan väljer att tolka barnets behov har betydelse för 

bemötandet av barnet. Barnsynen, som i hallen präglas av det kompetenta barnet, riskerar att skymma 

barnens perspektiv vid motståndshandlingar. Vid barns motstånd är det därför viktigt att pedagogen 

intar ett barnperspektiv för att möjliggöra ett närmande av det enskilda barnets behov och intentioner 

(Johansson 2003, s. 42). 
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Liknande det Focault (2002, s.105-106) skriver så är inte motstånd i en utanförställning till makten, 

utan finns det makt finns det också motstånd. Vilket också framkommit genom vår analys. Vi har fått 

uppfattningen av att makt och motstånd existerar i symbios, vilket gör dessa fenomen ofrånkomliga 

från varandra. 

Diskussion  

Vårt syfte med studien var att undersöka hur pedagogers makt och barns motstånd tas i uttryck i en 

vanlig rutinsituation på förskolan. Vi ville även identifiera hallens dominerande diskurser som kunde 

ligga till grund för pedagogers och barns agerande, samt deras positionering gentemot varandra. Men 

också hur pedagogernas makt och barnens motstånd var möjligt att förstå. 

Det sammanfattade resultatet av våra analyser är att vi har kommit fram till att det kan uppstå en 

uppenbar makt och motstånds relation mellan pedagog och barn. Hur detta tas i uttryck präglas starkt 

av det vi tolkar är den rådande diskursen, nämligen diskursen om det kompetenta barnet. Vi upplevde 

att diskursen påverkade barnens och pedagogernas vuxnas positionering i hallen. Genom vår analys 

kunde vi se att barnen reagerade olika på pedagogernas positionering. Som Markström (2005, s. 29) 

skriver anpassar sig aktörerna inte bara efter de diskurser och normer som finns, utan förhandlar också 

kring dessa. Vilket vi också har kunnat se genom vår analys. Dessa förhandlingar skapar en makt och 

motståndsrelation i och med att de hela tiden finns i förhållande till varandra, och inte existerar utan 

motparten (Foucault 2002, ss. 105-106). Det gör att man kan se makt och motstånds relationen som 

svår att undvika. 

Genom våra analyser kan vi förstå pedagogernas makt genom att de intar en position där de ställer 

krav på barnen. Detta kan ses som ett maktutövande då det är pedagogen som avgör hur rutinen i 

hallen ska fungera. Genom de specifika krav och förväntningar som pedagogerna har på barnen 

upprätthåller de diskursen om det kompetenta barnet. Barnen kan göra motstånd mot detta på olika 

sätt, vilket framkommit i vårt empiriska material. Det ena barnet visade motstånd på ett mer öppet, 

skojande och lekfullt sätt. Medan det andra barnet gjorde det mer dolt och gnälligt. 

Pedagogernas profession 

Barn som befinner sig i förskolan är i ständig relation till professionella personer (Bartholdsson 2007, 

s. 63) som måste förhålla sig till förskolans läroplan. Läroplanen har en stor påverkan på pedagogers 

sätt att arbeta vilket indirekt därför också påverkar den verksamhet som barnen erbjuds menar 

Bartholdsson (2007, s. 67). Diskursen om det kompetenta barnet som präglar hallen i vår 

minietnografiska studie kan ha påverkats av läroplanen då det i förskolans läroplan (Skolverket 2016, 

s. 9) bland annat står att: “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit 

till sin egen förmåga”. Det är därför möjligt att koppla detta till pedagogernas arbetssätt i vår analys. 

Då dem väljer att uppmuntra och instruera barnen mot ett mer självgående sätt i hallen. Genom detta 

kan man tolka pedagogernas handlande som att de vet vad som är bäst för barnen. Johansson (2003, s. 

50) menar att pedagogernas förhållningssätt oftast utgår ofta från vad som är bäst för barnen. Förutom 

pedagogernas självklara maktposition som vuxna, besitter också pedagogerna en specifik profession 

som leder till en form av maktutövande (Johansson 2003, s. 50). Markström och Halldén (2009, s.115) 
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skriver även dem om att barn är underlägsna vuxnas kontroll. Trots att pedagoger och barn inte alltid 

är överens så väger pedagogernas beslut och åsikter tyngst, vilket kan bero på att de måste förhålla sig 

till läroplanens mål och riktlinjer (Bartholdsson 2007, s. 67). 

Som Markström och Halldén (2009, s. 115) tar upp så förutbestämmer de rutiner och regler som finns 

vilka aktiviteter som ska ske, samt när och hur dessa ska gå till. Detta innebär också att barnen 

behöver kunna anpassa sig efter dessa. Men det vi kunde utläsa av vår analys var att inte alla barnen 

gjorde det. De regler och normer som görs i ett visst sammanhang skapar förväntningar men skapar 

samtidigt möjligheter till att göra annorlunda (Jfr Markström & Halldén 2009, s. 120; Markström 

2005, s. 80). Den som inte lever upp till det önskvärda beteendet kan därför framstå som avvikande 

eller problematisk (Dolk 2013, s. 39), vilket vi har tolkat ske i de situationer vi har analyserat. Till 

exempel kan Kims utåtagerande tittut lek ha uppfattats som problematisk utifrån pedagogens 

perspektiv då hen leder ut Kim från hallen. Det är möjligt att tolka det utifrån Bartholdsson (2007, s. 

67) som att pedagogen i detta fall korrigerar Kims beteende mot normerna om att vara en “god elev”. 

Eftersom att pedagogen är ansvarig för en fungerande verksamhet kan handlandet stödjas av de 

konventioner som finns (Bartholdsson 2007, s. 67), däribland läroplanen. 

Som vi nämnt tidigare arbetade pedagogerna medvetet med barnens självständighet i hallsituationen. 

Att arbeta aktivt och medvetet för att utveckla barnens lärande, även i hallsituationen, är något som 

Skolinspektionen förespråkar (Skolinspektionen 2016, s. 19). I den sista situationen med Ellis kunde vi 

se att pedagogen på ett aktivt sätt försökte uppmuntra Ellis att på egen hand klä av sig. Genom ständig 

bekräftelse och uppmuntran visar pedagogen tillit till barnens egen förmåga att klä på och av sig (Jfr 

Skolinspektionen (2016, s. 20). 

Positionering, makt och motstånd 

Olikt Dolks (2013, s. 33) tolkning av motstånd som förhandling kring delaktighet, har vi valt att tolka 

barnens motstånd som en förhandling om att få hjälp eller stöd. Som Dolk (2013, ss. 33, 238) skriver 

gör barn på olika sätt motstånd mot de normer och värderingar som finns i förskolan. Barnets agerande 

behöver inte innebära ett medvetet motstånd mot något, utan det kan också vara ett sätt att förhandla 

sig till någonting. Beroende på hur pedagogen väljer att tolka barnets agerande kan det vara avgörande 

för förhållningssättet och den relationen som uppstår mellan dem. Detta kan vi se i första situationen 

med Kim då hen bemöttes på olika sätt av de två pedagogerna. Den första pedagogen bemötte henom 

på avstånd då pedagogen positionerat sig på pallen. Medan den andra pedagogen hade positionerat sig 

nära Kim på golvet. Kims agerande skiljer sig åt beroende på vilket sätt hen blev bemött. Det kan 

jämföras med det som Emilson (2007 se Brennan 2015, s. 12) menar med att pedagogers 

förhållningssätt starkt påverkar om barn accepterar eller överträder de regler och normer som finns. 

Tillsammans med den andra pedagogen blev Kim mer följsam vilket kan ha berott på att den 

pedagogen befann sig nära Kim både fysiskt och mentalt. Som Johansson (2003, s. 44) menar har 

närmandet av barnen betydelse för byte av perspektiv och möjliggörandet av ett nytt möte. I och med 

den andra pedagogens närmande av Kim kan hen ha fått en annan inblick och förståelse för Kims 

intentioner. Pedagogernas olika val av positionering i hallen påverkar om barnets perspektiv 

synliggörs eller skyms (Johansson 2003, s. 42). Som vi nämnt tidigare präglas hallen av diskursen om 

det kompetenta barnet. Vilket vi anser kan ha påverkat pedagogernas barnsyn. Men vad är det då som 

gör att pedagogerna förhåller sig på olika sätt till barnen trots den rådande diskursen? Kan det 

möjligtvis vara den individuella barnsynen som skiljer sig åt, eller är det skilda tolkningar av 

läroplanen? 
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Utifrån citatet i förskolans läroplan (2016, s. 12) där det står “att arbetslaget ska ta till vara varje 

barns förmåga och vilja att ta ett större ansvar för sig själv…” kan det ha påverkat den första 

pedagogens instruktioner till Kim och de krav som ställs. Det kan vara så att Kim oftast är relativt 

självgående men att hen vid dessa tillfällen hade andra behov. En annan orsak kan vara våran närvaro 

som utomstående, vilket också kan ha påverkat pedagogernas arbete. 

Makten är en effekt av pedagogernas strategiska positionering (Foucault 1975, s. xii) och 

positioneringen kan i detta fall ha konstruerats genom diskursen om det kompetenta barnet (Jfr Lenz 

Taguchi 2014, s. 59). Vi har kunnat utläsa att pedagogernas positionering kan uppfattas som en typ av 

styrning av barnen. När pedagogen intar en fast och passiv ställning på pallen ställer det indirekt krav 

på att barnen ska vara aktiva. 

Pedagogernas syn på barnen som kompetenta har varit med och skapat den normaliserande praktiken i 

hallen. Det gör att pedagogerna genom normaliseringsarbetet styr barnen mot det “rätta sättet” att vara 

på i hallsituationen (Jfr Dolk 2013, s. 39; Markström 2005, s. 34), där självständigheten blir 

framträdande. Det är möjligt att det fanns en oskriven regel om att barnen skulle komma fram till 

pedagogen när de behövde hjälp. Den oskrivna regeln blev synlig i och med att Kim överträdde den 

(Jfr Brennan 2015, s. 8). Dock kan vi inte säkert veta om det är ett gemensamt beslut sedan tidigare, 

eller om det är en oskriven regel som följs. Många gånger anpassar sig människor efter de normer som 

finns, och det kan ske både medvetet och omedvetet. Detta kan ses som en form av makt menar Dolk 

(2013, s. 26). Oavsett vilket kan vi se att kravet om självständighet skapas. Det vi kan se genom vår 

analys är att majoriteten av barnen går fram till pedagogen när de behöver hjälp, men vi får också syn 

på det motsatta. I våra analyser framkommer det att Ellis troligen är medveten om den norm eller regel 

som gäller för att få hjälp, eftersom att hen går fram till pallen och pedagogen. Kan det vara så att Kim 

inte är medveten om de normer och regler som gäller i hallen, eftersom att hen inte klär på sig? 

Pallens betydelse i hallen 

En fråga vi kan ställa oss är varför pedagogerna intar en sådan stationär position på pallen. Möjligtvis 

kan det ha att göra med att arbetsställningen av ergonomiska skäl förbättras, till skillnad från om 

pedagogerna suttit direkt på golvet. Genom pallen hamnar även pedagogerna på barnens nivå, vilket 

också kan vara en tanke bakom dess funktion. Som Williams och Pramling Samuelsson (2000, s. 281) 

skriver så skapas det en specifik kultur av de möten och den kommunikation som sker mellan 

människor. Hade pedagogerna till exempel stått upp hade det kanske minskat pedagogernas förmåga 

att kommunicera med barnen och intagandet av deras perspektiv. Genom intagandet av positionen på 

pallen ökade istället möjligheten att inta eller närma sig barnens perspektiv (Johansson 2003). Ett 

intagande av barnens perspektiv ökar även möjligheten att uppfatta de olikheter som finns i en 

barngrupp. Det kan till exempel gälla barnens olika sätt att uppfatta information på och hur 

kommunikationen med andra aktörer sker (Williams & Pramling Samuelsson 2000, s. 291). Trots att 

pedagogen intog en position på barnens nivå genom att sitta på pallen som enligt Johansson (2003, s. 

44) ska öka möjligheten att inta ett barnperspektiv, så mötte inte pedagogen Kims behov. Synen på 

barnet som kompetent kan uppfattas skymma Kims perspektiv då hens troliga intentioner inte 

bemöttes av pedagogen (Jfr Johansson 2003, s. 47). Detta är något som vi även kan uppfatta ske i Ellis 

situation. Även fast hen står vid pallen som vi tidigare nämnt som en central punkt för stöd och hjälp, 

uppfattar vi att det finns förväntningar från pedagogen att Ellis vid det här tillfället ska försöka klä av 

sig själv. En diskurs är påverkad av de värderingar och normer som råder i samhället (Lenz Taguchi 

2014, s. 65). Vi har i situationen med Ellis tolkat att ordspråket “man kan om man vill” framträder. 
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Vilket vi kan koppla till samhället i stort med dess förväntningar och föreställningar om att bara man 

försöker så går det. 

Den stationära pallen har en stor betydelse för vad som sker i hallen då den tycks påverka 

pedagogernas förhållningssätt och barnens agerande. Kan situationen fått ett annat utfall om 

pedagogen istället var rörlig i hallen? En lösning vi har funderat kring är om en rörlig pall hade 

fungerat bättre. Men finns inte förutsättningarna kan det därför vara svårt att arbeta utifrån barnets 

bästa, samt de mål och riktlinjer som förskolans läroplan föreskriver (Skolverket 2016). Williams och 

Pramling Samuelsson (2000, s. 304) tar även upp vikten av att utvärdera och reflektera över sitt 

förhållningssätt och arbete. Finns inte medvetenheten hos pedagogerna finns risken att agera 

traditionellt, och genom detta förstärks också vissa positioner och mönster (Williams & Pramling 

Samuelsson 2000, s. 290). Genom att reflektera över en situation är det möjligt att få syn på 

omständigheter som i bakgrunden påverkar både pedagogernas arbetssätt och situationen som helhet. 

Reflektion skapar möjligheten till förändring vilket gör att man som pedagog medvetet kan påverka 

sitt arbetssätt och därmed sitt bemötande av barnens olika typer av motstånd. 

Det är viktigt att inte se barnen som passiva mottagare, utan som några som har förmågan och 

möjlighet att påverka (Markström & Halldén 2009, s. 113). En människa anpassar sig inte bara, utan 

förhandlar ständigt (Markström 2005, s. 33). Detta kan uppfattas som en form av motstånd eftersom 

individen inte följer de normer och därmed den normaliserande styrningen som finns (Dolk 2013, s. 

220). Som Foucault (2002, s. 105) menar så finns inte motstånd om inte makt finns. Barnens motstånd 

som oftast visar sig i form av bus eller att testa gränser, tas sällan på allvar (Dolk 2013, s. 220). Utifrån 

detta är det därför möjligt att se det som att pedagogerna inte tar Kims och Ellis agerande på allvar och 

försöker få en förståelse för deras beteende. Utan det leder istället till att Kim tillslut leds ut ur 

rummet, och Ellis får uppmuntran till att hen har slutfört avklädningen. Hade pedagogerna istället varit 

medvetna om sin makt i mötet med barnen hade det kunnat skapas andra möjligheter att lyssna till 

barnens kroppsspråk och intentioner (Johannesen & Sandvik 2009, s. 40). Det som bland annat ska 

prägla arbetet i förskolan är omsorgen av varje barns enskilda trygghet, utveckling, lärande och 

välbefinnande. Det innebär också att de pedagogerna ska ta hänsyn till barnens olika behov och 

förutsättningar. Är det så att ett barn behöver ett varaktigt eller tillfälligt stöd av en pedagog ska den få 

det, och stödet ska utformas med hänsyn till barnets behov och förutsättningar (Skolverket 2016, s. 5). 

En fråga vi har ställt oss är varför det är så viktigt att barnen i en så ung ålder behöver vara 

självgående. För vem och varför? Är det för barnens skull, eller är det för att det underlättar för 

pedagogerna i deras arbete och vardag? 

Betydelse för praktiken och professionen 

Genom att våran studie har framhållit diskursen som en central påverkan till de makt- och 

motståndsrelationer som uppkommer, kan det möjligtvis skapa ett intresse för att få syn på den egna 

diskursen i sin hall på förskolan. 

Många associerar kanske begreppet makt med en synlig handling som är hård och våldsam. Men vi 

har genom vår studie kunnat synliggöra en annan typ av makt, den mer subtila. Likaså kan man ha en 

förutbestämd bild av hur motstånd tar sig i uttryck. Vilket många gånger kan kopplas samman med 

högljudda protester och demonstrationer. I och med studien kunde vi också synliggöra att motståndet 

kunde ske på flera olika sätt och är beroende av hur man väljer att tolka det. 
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Genom att skapa en medvetenhet kring den rådande diskursen, sin egen maktposition, samt barnens 

motstånd är det möjligt att påbörja eller fortsätta arbetet med makt- och motståndsrelationerna i hallen. 

Genom att skapa denna medvetenhet är det möjligt att både utveckla det pedagogiska 

förhållningssättet och den pedagogiska miljön. Detta kan bidra till att förändringar kan ske i mötet 

mellan pedagog och barn. 

Vår förhoppning med studien är att möjliggöra nya tolkningar av makt och motstånd som kan leda till 

ytterligare reflektioner och diskussioner kring hallen som rutinsituation. Det kan öka medvetenheten 

kring arbetet, samt skapa en annan förståelse för både barn och pedagoger, men också för miljön. 

Slutsatser 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi genom vår analys kunnat dra slutsatsen att den 

rådande diskursen är synen på barnet som kompetent. Vi har uppfattat det som att diskursen om det 

kompetenta barnet riskerar att skymma det enskilda barnets behov och perspektiv. Den påverkade 

också både pedagogernas och barnens handlingar och agerande. Bland annat blev pedagogerna mer 

passiva och kravet på barnen som aktiva skapades. Diskursen om barnet som kompetent är positiv ur 

den synvinkel att tron på barnet finns. Men är det så att barnet inte lever upp till de förväntningar och 

krav som ställs utifrån diskursen, riskerar barnet att hamna utanför och bli avvikande (Elfström 2013, 

s. 235). 

Pedagogernas makt såg vi inte i form av våldsamma fysiska eller verbala handlingar. Makten tog sig 

snarare i uttryck i form av mer subtila handlingar, och genom pedagogernas positioneringar samt 

hallens rutiner. Pedagogerna hade en mestadels fast position under hela rutinsituationen, vilket indirekt 

ställde kravet på att barnen behövde vara aktiva. Det vi kunde se var att majoriteten av barnen 

anpassade sig till förväntningarna och normerna, medan vissa av barnen inte gjorde det (Jfr Markström 

2005, s. 80). Barnen som inte anpassade sig tolkade vi genom vår analys göra motstånd mot den 

rådande diskursen och de normer som fanns. Det vi kunde se var att motståndet tog sig uttryck på 

olika sätt. Vi har i denna studie fått syn på motstånd i form av skojande och lekfullhet, men också som 

mer dolt och gnälligt. Genom våra tolkningar av barnens motstånd har vi kommit fram till att det kan 

finnas olika orsaker till att motstånd görs. 

Barnen anpassar sig inte enbart efter de diskurser och normer som finns, utan det sker oftast en 

förhandling om dessa. Utifrån vår analys har vi kunnat tolka barnens motstånd som en förhandling 

kring att få hjälp eller stöd, olikt Dolks (2013, s. 225) tolkning av motstånd som förhandling kring 

delaktighet. Genom att vi fick syn på barnens motstånd i hallen, kunde vi också dra slutsatsen om att 

någon form av makt fanns. Vilket bekräftar det Foucault (2002, s. 105) menar med att makt och 

motstånd inte existerar utan varandra. 

Vidare forskning 

Vi har upplevt att det finns en bristfällig forskning kring makt och motstånd i förhållande till de yngre 

barnen. Det krävs därför forskning på de yngre barnen för att kunna möjliggöra förståelsen för och öka 

kunskapen kring deras motståndshandlingar. Möjliga frågeställningar för att kunna studera detta kan 

vara: 

- Hur påverkar de yngre barnens begränsade fysiska och verbala förmåga deras möjlighet till att 

göra motstånd?  
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- Vad kan yngre barns motståndshandlingar bero på? 

Det är även möjligt att göra vidare studier vars fokus riktas mot pedagogernas egna uppfattningar och 

upplevelser om sin egen maktposition och dess påverkan. För att studera detta skulle intervjuer som 

metod med fördel kunna användas. Genom att studera detta skulle det kunna öka förståelsen för 

pedagogers olika arbetsmetodik. Detta kan i sin tur ligga till grund för reflektioner kring det egna 

arbetet. Möjliga frågor att ställa sig skulle kunna vara: 

- Hur förstår pedagogerna sin egen maktposition? 

- Hur förstår pedagogerna barnens motstånd? 
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