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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka förskolepedagogers upplevelser av fenomenet fostran och belysa 
rådande uppfattningar och tankar i relation till förskolan. Inriktningen för studien uppkom med 
bakgrund i att fostransbegreppet tagits bort i revideringen av förskolans läroplan, Lpfö 18. 
Genomförandet av studien består av semistrukturerade intervjuer med anledning av den valda 
teoretiska utgångspunkten fenomenologisk ansats som möjliggör lärande kring enskildas upplevelser 
och riktar fokus mot essensen av fenomen. Resultatet som analyserats fram med hjälp av interpretativ 
fenomenologisk analys - IPA-metoden visar att begreppet fostran inte diskuteras mellan kollegor eller 
lyfts fram i praktiken. Fenomenet fostran är ändock något ständigt närvarande som utgör en del av 
helheten i förskolans verksamhet. Diskussionen som härleds till studiens syfte visar på att trots 
begreppets borttagning i förskolans läroplan kommer fenomenet fostran leva vidare som en betydande 
del av förskolan då fostran spelar en central roll i hur individer blir till fungerande människor i 
samhället. 
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Förord 
Det har varit en utmanande men likväl spännande tid att studera på förskollärarprogrammet på 
Stockholms Universitet. Under utbildningens gång har vi fyllt verktygslådan med nödvändigt och 
antagligen avgörande innehåll för det som väntar efter avslutad utbildning ute i det fortsatta arbetslivet 
i förskolan. Studien som vi genomfört har uppmärksammat oss på hur några verksamma i förskolan 
ser på fostransbegreppet och det har samtidigt medvetandegjorts för oss själva hur vi tolkar fenomenet 
fostran och hur det kan ta sig uttryck i förskolan. En medvetenhet som kan bidra till skapandet av goda 
förutsättningar och möjligheter för barn att utvecklas och få en god start på ett livslångt lärande. Vi vill 
tacka alla deltagare som ställt upp och tagit av sin värdefulla tid för att bidra till empirin i denna 
studie. Vi tackar även våra nära och kära som stöttat och gett oss energi att slutföra arbetet.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Gällande våra insatser i studien har båda varit lika delaktiga under arbetets gång. I vissa delar har vi 
valt att till en början dela på oss bland annat vid sökning av artiklar, läsning av litteratur och skrivning 
av tidigare forskningsavsnittet. Efter våra individuella insatser har vi sammanställt våra urval och 
skrivningar tillsammans i digitala dokument där båda kunnat redigerat och arbetat med texten. Vi har 
även individuellt varit ute och genomfört intervjuer på olika förskolor och det med hänsyn först och 
främst till deltagarna. Efter varje intervju har vi enskilt transkriberat men delat vårt individuella arbete 
med varandra under processens gång. Vi har upplevt stor vikt av att ha tät kontakt med varandra för att 
värna varandras åsikter innan vi gått vidare i arbetet, där diskussioner kring innehåll kunnat ventileras. 
Vid bearbetning av det empiriska materialet har vi träffats fysiskt och tillsammans lyft ut viktiga delar 
i relation till vårt syfte och analyserat resultatet. Vi har haft en gemensam arbetsbörda men det har 
samtidigt visat sig att vi har haft olika personliga kvalitéer som har bidragit till arbetets framskridande. 
Värt att lyfta är att Jennifer har lagt en betydande grund för metoddelens framskrivning som vi sedan 
arbetat vidare med tillsammans och Sandra har bidragit med sammanvävning av enskilda texter till en 
gemensamt flytande text samt bidragit med en betydande grund i teoriavsnittet. Vi vill avslutningsvis 
passa på att tacka varandra för ett gott samarbete. 
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Inledning 
År 1998 togs första läroplanen för förskolan i bruk med utgång i en pedagogik som skulle innefatta 
omvårdnad, omsorg, fostran och lärande som en helhet (Lpfö 98 1998, s. 8), en ram som följde under 
utbildningsdepartementets kontroll. Motivet var en sammanhållen linje kring barns skolgång och 
förskolan ansågs lägga grunden för det livslånga lärandet. Samtidigt som förskolan skulle se till 
barnets behov under hela dagen så fanns även ett uttryckt ansvar kring att socialt fostra och utveckla 
barnets förmågor och kunskaper (SOU 1997:157). I senaste revideringen av läroplanen för förskolan 
som togs i bruk 1 juli 2019 har dock fostransbegreppet tagits bort och utgångspunkten har 
omformulerats. ”Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg,  
utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö 18, 2018, s. 7).  
 
Då förskolan generellt kan ses utgöra en stor del i barns förberedelser för samhällslivet och där 
förskolans läroplan betonar värden och kunskaper genomgående genom texten att sträva emot medförs 
att en viss önskvärd ”fostran” framträder. Fostransbegreppet skrivs inte ut explicit men kan 
fostransbegreppet tolkas vara inskrivet implicit i den övriga textens uttryck, eller kan fostran vara så 
självklart att det inte längre behöver poängteras och skrivas ut? 
 
Fostran som kan beröras utifrån olika infallsvinklar och betydelser, vilket kommer fördjupas i avsnittet 
“tidigare forskning” men till en början tar ansats i Sommers (2005, s. 156) beskrivning som en del av 
en process i att indirekt vinna kunskaper kring sociala regler och praxis. En gemensamhetsakt som 
utgörs av att tillsammans med andra människor formas in i de indirekta koderna och underförstådda 
ramverken för att fungera i samhället. Vidare benämner Bigsten (2015, s. 114) fostran som både 
skyldigheter och rättigheter i relation till andra och som ett led i skapandet av en god 
samhällsmedborgare i form av inordningen i rådande normer och värden. Den engelska översättningen 
foster/ing beskriver mer någon som ska tas om hand, vårdas eller utvecklas vilket får en mer auktoritär 
ton medan den svenska benämningen uttrycker ett stödjande och ordnande för gynnsamma förhållande 
att utveckla förmågor och kompetenser menar Thelander (2012, s. 16). Nationalencyklopedin 
formulerar fostran som den process där människan formas av den omgivande kulturen 
(Nationalencyklopedin u.å). Med den ingången kan förskolan ses utgöra forum för att forma goda 
människor till samhället, men utan begreppet fostran i läroplanen tenderar det finnas en spänning i 
aktualiteten i att fostra i förskolan eller är det så att trots begreppets borttagning lever fenomenet 
fostran vidare i förskolans kontext?  
 
Här har studien till uppgift att vinna förståelse kring verksamma förskolepedagogers upplevelser kring 
fenomenet fostran och dess uttryck i praktiken. Studien utgår från en fenomenologisk ansats vilket 
bidrar till att kunna vinna förståelse kring personliga upplevelser och sökning av kunskaper kring 
fenomenet fostrans upplevda beståndsdelar. Studien kan ses ha medvetandegjort för deltagarna som 
intervjuats fostransbegreppets komplexitet och förhoppningen är att studien ska bidra till att belysa 
och uppmärksamma ett förgivettaget fenomen och mångfalden i beskrivningarna av det. Vidare följer 
den förankring som gjorts i tidigare forskning som senare i arbetet tillsammans med de 
semistrukturerade intervjuerna leder fram till resultat och analys. 
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Tidigare forskning 
Fenomenet fostran som studien har som syfte att belysa är mångfacetterat och inrymmer en mängd 
förgivettagande och diskursiva situerade beskrivningar. I ett försök med utgång i tidigare forskning 
vill vi ringa in vad som innefattas i fostran och hur det kan relateras till arbetet i förskolan samt utifrån 
beskrivningen av fostran vinna förståelse kring varför begreppet tagits bort från förskolans läroplan.  
 

Fostran som socialisation  

Rantala (2016, s. 20) är universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen i Umeå och beskriver i 
sin doktorsavhandling fostran till viss del synonymt med socialisation, socialisation som vidare 
relateras till en process där individen utvecklar sin identitet och aktivt är en del av sociala aktiviteter 
tillsammans med andra som förberedelser för att leva i samhället. Även Emilson (2008, ss. 19-20) 
docent vid institutionen för didaktik och lärares praktik i Kalmar anser att fostran vävs samman med 
socialisation vilket hon menar både kan ses utifrån ett individperspektiv men även ur ett 
samhällsperspektiv där relationen; människa, samhälle och kultur ses utgöra vinklar av socialisation. 
Individen påverkar och påverkas av samhället och kan inte ses åtskild från den. Så i förhållandet 
fostran och socialisation blir individen inte en passiv mottagare utan är med och tillsammans formar 
den process som tillför socialisationen (Emilson 2008, s. 20). Sommer (2005, s. 116) menar som 
professor ur ett barndomspsykologiskt perspektiv att synen på barns egen aktivitet i sociala 
sammanhang har förändrats över tid och barns sociala horisont har utvidgats. Detta till följd av en 
förändrad syn, från kärnfamiljen som det primära utvecklingssammanhanget till den senmoderna 
familjens mer vidgade sociala omvärldskontext där även mer sammanvävda relation med 
institutionella insatser som förskola medför ett större krav på att barn tillägnar sig kulturell kompetens 
genom egen praktik i olika sammanhang. Sommer (2005, s. 116) menar att mening skapas genom 
kulturintegrerande processer och det är genom det aktuell kompetens kring vår livsvärld skapas. 
Renblad och Brodin (2012, s. 416), filosofie doktor på avdelningen för psykologi respektive professor 
emirta i barn- och ungdomsvetenskap nämner att en trygghetsgrund kan formas hos barn genom att 
kunna socialisera sig och kommunicera med andra individer med hjälp av olika strategier vilket bidrar 
till välbefinnande och välmående. Renblad och Brodin (2012, s. 416) anser vidare att vuxna ses ha en 
viktig roll i barns utveckling i kommunikation samt socialisation.  

 

Fostran till den önskvärda människan 

Samtidigt som resonemanget kring fostran i sammanvävning med socialisation lyfter betydelsen av 
den gemensamma processen i en fostransstrategi att fungera i samhället tenderar det finnas en 
motsägelse i att se individen som en del i en likvärdig process tillsammans med andra. Den polske 
forskar doktorn Jezierska-Wiejak (2014, s. 59) medvetandegör tre arenor; familjen, förskola och 
skolan, där socialisering och erfarenheter kring samhälliga värden formas och överförs till barn vilket 
visar på vikten av att vuxna hjälper till och stöttar och forma barns uppfattning om sig själv och sin 
plats/roll i samhället. Rantala (2016, s. 16) benämner bland annat att barnet ses mer som mottagare 
och den vuxne ses som den aktiva fostraren. Sommer (2005, s. 115) beskriver i linje med det att 
socialisering är kopplad till den rådande kulturella kontexten vilket medför att de vuxna (som redan är 
en del av sammanhanget) agerar förmedlare i utvecklingen av kunskaper om samhället och kulturen 
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till barnen. I och med en samhällsutveckling mot ett mer marknadsanpassat klimat medföljer behovet 
av att skapa konkurrenskraftiga människor som kan producera och skapa vinning för samhällets 
kunskap- och ekonomiska mål. Här kan beskrivningarna som Dahlstedt och Olson (2014, s. 13, 17) 
professor i socialt arbete respektive professor i ämnesdidaktik gör utifrån sin studie, vilket ses gå i 
liknande linje där deras bearbetning av policydokument kastar ljus på den riktningen som utbildningen 
(där även förskolan inryms) är på väg mot vilket är formandet av den entreprenöriella medborgaren. 
Det finns en bild av den önskvärda människan vilket Dahlstedt och Olsons (2014) belyser i sin 
forskning och utbildningsvärlden formar/fostrar den människan för att passa in i samhället. Författaren 
Thelander (2012, s. 162) skriver samtidigt i sin licentiatavhandling att det önskvärda barnet är ett 
självständigt barn som tar ansvar för sig själv, visar empati och har ett kritiskt och problemlösande 
tänk. Thelander (2012, s. 162) menar vidare att läroplanerna i utbildningssammanhang framhäver 
samverkan med hemmet inom ramen för fostran men där skolvärlden ändå tar på sig det största 
ansvaret då det inte går att vara säker på att hemmet strävar åt samma mål.  
 

Hur fostran praktiseras i förskolans kontext  

Önskvärda beteenden för samhället i stort men även för förskolan mer specifikt för beskrivningen av 
fostran vidare. Förskolan är ålagd att arbeta utifrån styrdokument som både signalerar vad samhället 
efterfrågar av kunskaper men också vad som eftersträvas i beteendemönster. I Johanssons (2002, s. 
206) studie lyfts moral som viktigt värde för barn att tillägna sig med innebörden om hur hänsyn skall 
visas till andra individer. Moral i detta sammanhang beskrivs i situationer som att visa förståelse för 
andra, användning av goda strategier vid olika möten, undvika konflikter och sätta gränser (Johansson 
2002, s. 206). Detta är något som ska ske med stöttning från pedagoger, som beskrivs som moraliska 
förebilder (Johansson 2002, s. 219). Moral är något även Thelander (2012, ss. 136-137) menar finns 
som inriktning som läroplanen för förskolan starkt trycker på och som benämns falla under både 
hemmets uppgift men likväl förskolepersonalens uppdrag att fungera som förebilder och påvisa genom 
sitt förhållningssätt. Dock kan skymtas i Johansons (2002) studie en konflikt i vilket syfte fostran sker 
mot, det diskuteras huruvida fostran sker i led med att anpassas till sin omgivning eller för en 
individuell nytta. Det beskrivs även en tvetydighet i betydelsen av olika normer och värden hos 
pedagoger, också delade uppfattningar om hur barn tillägnar sig dessa. Det poängteras även vikten av 
överensstämmande mål om vilka barn pedagogerna vill fostra (Johansson 2002, s. 206). Här tenderar 
riktningen gå mot huruvida barn korrigeras/normaliseras in i rådande normer på olika sätt utifrån hur 
vuxna agerar/kommunicerar. Vilket vidare kan till viss del förstås genom Emilsons (2008) studie som 
identifierat tre områden med utgång i fostran i förskolan; omsorg, demokrati och disciplinering. Där 
omsorgsidealet som Emilson (2008, s. 34) menar utgår från behovet gentemot barnen, att trösta, ta 
hand om och värna deras fysiska behov för att genom tydlig omsorg visa på omsorgens generella 
värde. Vilket kan ses som att omsorgen om barn bidrar till lärda kunskaper/fostran till förmågan till 
egen omsorg om sig själv och andra. Genom upplevda situationer skapas förmågan att kunna uppleva 
andras känslor och skapa förståelse kring moraliska värderingar och hur man är mot andra (Emilson 
2008, s. 35).  
 
Bigsten (2015, s. 29) universitetslektor och doktor lyfter i sin avhandling att förskollärares yrke och 
uppdrag är förhållandevis normativt i och med olika styrningar via exempelvis läroplaner och 
dokument och kopplat till fostran skall barn dagligen få erfara olika levda värden. Strukturer och 
villkor som till exempel stora barngrupper påverkar vilken fostran som kan möjliggöras i 
verksamheten likväl organisationen av verksamheten som ramar, miljön och tiden (Bigsten 2015, s. 
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30). Barn kan därför ses formas/disciplineras i förskolekontexten genom ramar, strukturerar och 
rutiner. Rantala (2016, s. 23) menar även att organisationen och miljön i sig bidrar till fostran i att följa 
regler, tider och förhållningspunkter. Emilson (2008, ss. 33-34) beskriver vidare att anpassningen till 
regler och rutiner sker genom dolda och underifrån styrda tillvägagångssätt snarare än direkta ”öppna” 
åtgärder, ett tillvägagångssätt som låter barnen tro att de gör saker av egen vilja men styrningen har 
gjorts från vuxna men lite osynligt i en ”vänlig maktutövning”. Även Bigsten (2015, s. 31) förklarar 
fostran i förskolan som en form av styrning, där barn regleras och styrs mot att utvecklas som 
individer i olika önskvärda riktningar. Detta kopplas även samman med en viss maktutövning, 
beroende på hur den vuxne brukar sin makt påverkas vilken delaktighet och inflytande barn ges. Vilket 
kan ses att regler i verksamheten syftar till att fostra och styra barn (Bigsten 2015, s. 31). Med olika 
former av kravändringar som förskolan ställts inför och variationen av tolkningar av styrdokument har 
visat att detta både indirekt eller direkt kan begränsa eller möjliggöra förskollärares sätt att fostra 
barnen (Bigsten 2015, ss. 29, 31). 
 
Emilson (2008, s. 32) bidrar utifrån sin studie vidare i att förklara att fostran till social ordning sker via 
strukturell disciplinering, vilket även kan relateras till det Rantala (2016, s. 23) redovisar som 
”indirekt vägledning”. Även genom leken fostras barn och det kan göra att pedagogerna kan styra bort 
oönskat beteende eller förhållningssätt via leken men också medvetet eller omedvetet uppmuntra till 
andra beteenden, speciellt om de själva är med och deltar (Emilson 2008, s. 33). Loukatari, Matsouka, 
Papadimitriou, Nani och Grammatikopoulos (2019, ss. 247-248) forskare bland annat på institutionen 
för förskoleutbildning vid universitetet på Kreta/Grekland menar att utan lämpliga insatser bland annat 
inom organiserad lek tillsammans med vuxna så kan små barn få negativa upplevelser som genererar 
ohälsosamma vuxna, lek anses vara ett viktigt verktyg som bidrar till social utveckling, 
personlighetsutveckling och mental hälsa genom vilken barn får livserfarenheter som stödjer dem att 
samexistera med andra människor. 
 
Rantala (2016, ss. 78-80) menar även att indirekt vägledning sker i förskolan via frågor, beröm och 
avledning. Frågor framskrivs till viss del möjliggöra att barnen upplevs få inflytande över situationer 
och pedagogerna anses engagerade kring barnets vilja och eget tänkande men utifrån gjorda 
observationer menar Rantala (2016, ss. 78-80) att frågorna snarare användes för att vägleda och leda in 
på vissa resonemang och att frågorna därmed utgör ett led i att få barnen att utföra något, alternativt 
avbryta ett agerande. Beröm menar Rantala (2016, s. 80) är ytterligare ett tillvägagångssätt i 
beskrivningen av indirekt vägledning, när pedagogen använder positivt laddade ord som, duktig, bra, 
snäll, toppen och perfekt. Barnen får mest beröm när de följer regler och rutiner och instruktioner från 
pedagogerna. Eller när de har en idé som går i linje med pedagogernas intentioner eller med 
reglerna/rutinerna (Rantala 2016, s. 81). Likväl används avledning också för att få barnen på andra 
tankar när de exempelvis är ledsna eller arga för att få dem fokuserade på något annat och släppa sin 
”negativa” känsla. Även om dessa sätt beskriver utövning av fostran i förskolan belyser trots det 
Rantala (2016, s. 144) att en mer direkt vägledning är det som dominerar. Där den vuxne verbalt 
förmedlar en förväntan om att barnet ska ändra sitt handlande/beteende oftast i vanlig ton även om en 
mer höjd och bestämd röst kan förekomma (Rantala 2016, ss. 73-74). 
 

Fostran implicit i andra benämningar   

Vidare i en förskolekontext uttrycker läroplanen för förskolan en fostran mot den demokratiska 
samhällsmedborgaren där rättigheter och skyldigheter gentemot sig själv och andra framkommer 
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(Emilson 2008, s. 27). I förskolan sker fostran menar Jezierska-Wiejak (2014, ss. 63-64) genom att 
visa på vad som är rätt och fel, få möjligheten att utveckla sina talanger och känsloregister och hur 
man är mot andra i ömsesidig respekt i olika vardagliga situationer. I bekräftande rätt och fel kan 
Rantalas (2016, s. 104) resonemang medvetandegöra att fostran är ett kulturellt fenomen som styrs av 
den samtid den aktualiseras vilket formar den rådande och kommande praktiken. I dagsläget kan 
fostran och lärande också ses som en sammanvävning då fostran även kan tolkas vara en överföring av 
något från en med kunskapen, någon som vill lära den andra något (Emilson 2008, ss. 23-24). Fostran 
har i ett samhälle som lyfter kunskap och lärande högt tämligen fått stå tillbaka och i förskolan har det 
märkts att andra områden lyfts som mer aktuella som att ge kunskap inom olika ämnen och barns 
kompetens kring sin egen utveckling värnats och lyfts (Rantala 2016, s.36). 
 
Kraevskij (2002, s. 93) med en rysk bakgrund men som även skulle kunna ses vara applicerbar i 
Sverige, belyser frågan huruvida uppfostran har fått stå tillbaka för utbildning i dagens 
utbildningssammanhang men menar att det finns vinning i det båda och att det därför behövs i en 
kombination. Utifrån Kraevskii (2002, s. 93) beskrivning kan det skymtas att utbildning/lärande fått en 
hierarkisk överordnad position då det i forskningssammanhang kan generera tydligare resultat. Trots 
nyttan med ämneskunskaper så anses socialisation utgöra värde för subjektet själv samt som viktig 
kunskap i att leva i omvärlden tillsammans med andra. Renblad och Brodin (2012, s. 419) visar dock 
även de på överhanden som lärandet har då diskussioner redan vid revideringen av förskolans läroplan 
2010 handlade om ett ökat fokus på lärande med ett närmande mot skolan. De ändringarna som 
gjordes i och med revideringen 2010 kan ses ha landat både positivt och negativt vilket skulle kunna 
ses i relation till ändringarna som nu gjorts i Lpfö 18. Renblad och Brodin (2012, ss. 419–420) menar 
att förtydliganden som gjordes i 2010 revidering har bidragit till en lättare tolkning men ändock har 
frågetecken och tolkningsutrymmet kvarstått kring hur vissa mål ska uppnås. Vid revideringen 2010 
av förskolans läroplan, om det ökade fokuset på lärande och ämnesinnehållet uttrycktes en oro kring 
omsorgens plats och framförallt i relation till lärandet. Det kunde skönjas upplevda svårigheter med att 
skilja omsorg från lärande men även kombinationen dem emellan var en pedagogisk utmaning. I 
revidering 2018 kanske samma frågetecken kring fostran blivit aktuellt och huruvida utveckling tagit 
dess plats. Vilket bör relateras i och med en kortare historisk tillbakablick då fostran har ur ett 
historiskt perspektiv haft en betydande plats i förskolans verksamhet där bland annat visionen om vad 
barn skall fostras till cirkulerat.  
 
Redan innan 1998 när förskolan fick sin första läroplan har andra typer av dokument styrt 
verksamhetens innehåll och som personal behövt förhålla sig till (Bigsten 2015, s. 25). Den röda 
tråden har alltid varit en strävan att forma och fostra barn efter rådande samhällsförväntningar och 
önskvärda moraliska personer som varit aktuellt för den levda tiden (Bigsten 2015, s. 26). Formen och 
innehållet för fostran har tagits i uttryck på olika sätt och en möjlig förskjutning från en explicit 
disciplinerande funktionalitet med viktiga delar som arbetsmoral och anpassning, till en implicit 
fostran mer inriktad mot inflytande, ansvar och demokrati har kunnat urskönjas. Här uppdagas en 
spänning då fostran kanske blivit sammanvävt med andra begrepp och formuleringar i Lpfö 18 vilket 
kan ha resulterat i dess borttagning. Vår studie kommer fokusera vidare på förskolepedagogers 
upplevelser av fenomenet fostran och hur de ser på borttagningen av begreppet från Lpfö 18.  
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Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att utifrån förskolepedagogers upplevelser belysa fenomenet fostran. Detta sker med 
bakgrund i att fostransbegreppet tagits bort i revidering av förskolans läroplan, Lpfö 18 som togs i 
bruk 1 juli 2019. Den fenomenologiska utgångspunkten anses kunna bidra till att fokusera de 
personliga upplevelserna av fenomenet fostran och skapar en riktadhet mot de beståndsdelar som 
framträder och den möjliga kärna som kan utkristalliseras.  
 
Frågeställningarna som studien tar utgång ifrån:  

Hur upplever förskolepedagoger fenomenet fostran?  

Vilka beståndsdelar av fenomenet fostran kan fås fatt i utifrån förskolepedagogers upplevelser? 

Uppfattar förskolepedagoger att de är fostrare i förskolan och i så fall hur?  

Hur upplever förskolepedagoger borttagningen av fostransbegreppet i förskolans läroplan i den nya 
revideringen Lpfö 18? 

Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt redogörs den teoretiska ansatsen för studien som vidare kommer att användas i relation 
till det empiriska materialet i resultat- och analysdelen. Utifrån studiens syfte att vinna kunskap kring 
förskolepedagogers upplevelser kring fenomenet fostran har den fenomenologiska teoriansatsen valts 
för att genom det filosofiska tankesättet öppna upp för möjliga förståelser och betydelser. Valet av 
fenomenologiskt perspektiv ger en möjlighet att komma närmare det mest väsentliga faktorerna kring 
fenomenet fostran utifrån enskilda personers upplevelser. Den filosofiska tankegången kan hypotetiskt 
stödja att få fatt i pedagogers primära upplevelser och tankar samt hur detta tas i uttryck i 
verksamheten. Utifrån tidigare forskning har fostran beskrivits från olika infallsvinklar där 
framträdande beståndsdelar varit socialisation, normer och värden samt att fostransbegreppet möjligen 
mist sin position i att förklara ett handlande i förskolans kontext och ses istället sammanvävt med 
andra benämningar. Det manar till att det fenomenologiska perspektivet kan öppna upp för att 
antingen bekräfta den koppling som presenteras i tidigare forskning alternativt i och med de gjorda 
semistrukturerade intervjuerna där förskolepersonalens upplevelser fokuserats belysa nya 
infallsvinklar. Dahlberg (2019, s. 164) poängterar en grundläggande idé inom fenomenologin, 
nämligen att det förgivettaganden utifrån det egna perspektivet formar ens synsätt på världen men där 
det fenomenologiska perspektivet ger verktyg för att gå bortom de förgivettagna och kasta ljus över 
den verklighetsförståelse som informanterna delger.  
 
Vidare kan fenomenologi förklaras som läran om fenomen, från grekiskan fenomen och logi’a – lära, - 
vetenskap, av lo’gos (ord) (Nationalencyklopedin u.å). Ett starkt kännetecken för fenomenologi är 
riktningen mot att se sakerna/fenomen som det verkligen är, ”tillbaka till sakerna” tillika rikta blicken 
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mot fenomenet självt (Bjurwill 1995, s. 12). Fostran tillskrivs som fenomen i enlighet med det 
Bjurwill (1995, s. 42) inrymmer i kriterium av ett fenomen att det är något som betraktats och har och 
kommer generera eftertanke genom mänskligt medvetande. Med den förståelsen följer att i studieform 
gå till fenomenet fostran i sig och låta det tala till oss och skapa möjlighet att visa sig som det 
verkligen är, för att på så sätt vinna kunskap kring det. 
 
Edmund Husserl, en frontperson som satt ramarna för den fenomenologiska filosofin vilket bland 
annat Szklarski (2015, ss. 132, 148-149) och Bjurwill (1995, s. 18) hämtat sin förståelse ifrån och 
vidare menar att fenomenologins centrala del förklaras i att söka essensen i ett visst fenomen. Vilket 
kan ses grunda sig i tanken om att det mänskliga medvetandet alltid är riktad mot något vilket utgör 
möjligheten att skapa mening av fenomen (Szklarski 2015, s. 132). Vilket vidare förklaras av 
Szklarski (2015, s. 132) som ett intentionalt medvetande tillika den riktadhet som medvetandet får i 
mötet med ett fenomen samt det meningsskapande som uppstår i mötet med fenomenet och det 
mänskliga medvetandet. Bjurwill (1995, s. 49) bjuder in till att se fenomenologi genom liknelsen av ett 
par glasögon, som i ena glaset kan visa verkligheten så som den är oss given utan förutfattade 
meningar och tolkningar och i det andra glaset visa den riktning mot medvetandet som genom delar 
kan göra oss medvetna om helheten. Beroende på vem som tar på sig glasögonen läggs förståelser och 
mening in vilket manar till att belysa att det finns olika uppfattningar och olika sätt att se på världen 
och verkligheten. Vilket även visar på att en självkritisk blick inför seendet på fenomenet fostran 
behövs och vidare en öppenhet kring andras upplevelser. Vilket även leder fram till ytterligare en 
central utgångspunkt nämligen livsvärld, vilket kan ses som den egenupplevda verkligheten, den 
dagliga levda erfarenhetens ram där vi medvetet eller omedvetet upplever och verkar i vår omgivning 
genom förutfattad och förgivettaganden (Bengtsson 1998, s. 18). Eller som Lindgren (1994, s. 91) 
metaforiskt beskriver det som att vi navigerar med hjälp av vår “autopilot”. 
 
Vår blick i studien är riktad mot fostran och därmed blir det också de intervjuades riktning och 
fokusering, vilket öppnar upp för ett möjliggörande för samspel mellan fenomenet fostran och det 
mänskliga medvetandet i jakten på meningsskapande inom området. Utifrån vald metod; 
semistrukturerade intervjuer, har förskolepedagoger fått svara på sina upplevelser kring fostran vilket 
öppnar upp för att möjliggöra att en verklighetsbild träder fram och avtäcker tidigare förförståelser 
som kan ha grumlat tidigare förståelser kring fostran i en förskolekontext. Vilket Bjurwill (1995, s. 34) 
bildligt beskriver som att ett sken har lagt sig över fenomenet och behöver skingras för att se det som 
det verkligen är. Därför kan studien genom en fenomenologisk ansats ge ingångar till att få fatt i 
fenomenets kärna/essens genom informanternas beskrivningar men också urskilja olika förståelser och 
uppfattningar som förskolepedagoger har kring fenomenet fostran och då upptäcka deras sanning och 
utgång vid praktisering i verksamheten. I nästföljande del fördjupas förståelsen kring några av 
fenomenologins centrala utgångspunkter som används som ram för studien.  

Fenomenologins centrala utgångspunkter 
Intentionalitet är ett nyckelbegrepp inom fenomenologin och visar på vikten av att se subjekt och 
fenomen i relation till varandra. Szklarski (2015, s. 132) beskriver intentionalt medvetande likt 
Bjurwills citat nedan, att vara riktad mot något kan bringa mening och kunskap men det är inte förens 
medvetandet aktivt är riktad med en intention som det kan anses bringa meningsskapande.  
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Medvetandet, subjektet, är alltid ett medvetande om något, det riktar sig mot 
något och har en intentionalitet. Det intentionala jaget är därmed en mer eller 
mindre aktiv och arbetande agent med förmåga till aktivt uppmärksammade och 
reflekterande. 

(Bjurwill 1995, s. 42) 

För att komma nära fenomenet fostran krävs att vårt medvetande är riktade mot det, både för oss som 
forskare men också gemensamt i intervjuerna med de verksamma i förskolan. Med den förklaringen 
kvarstår tanken om att vi handlar medvetet med intentioner men likväl även omedvetet utefter invanda 
mönster. Även om benämningen intentionalt medvetande i sig inte genereras som verktyg i analysen 
senare i arbetet så är det av betydelse att lyfta i det fenomenologiska perspektivet för att skapa 
förståelse av lärande kring fenomen. Begreppet anser vi genererar en riktadhet för oss i arbetet med 
studien men motiveringen till att det inte används i analysen görs med grund i att vi inte kan vara säkra 
på att deltagarna har samma riktadhet eller intentionalt fokus för forskningsområdet. Därmed används 
det intentionala medvetandet som en del för vår egen skull och inte för att diskutera deltagarnas svar. 
 
I relation till intentionen av att rikta medvetandet kan dock även förskolepedagoger i kopplingen till 
fostrande aktiviteter anses rikta barns meningsskapande förutsättningar på olika sätt i förskolan 
medvetet eller omedvetet. Det menas också att barn i förskolan själva är subjekt och aktiva agenter att 
kunna rikta sitt medvetande mot fostran och i olika grad reflektera över de vuxnas agerande och 
antingen rätta sin in i ledet eller ifrågasätta handlanden. 
 

Essensen 

Resultatet av Husslers danade av fenomenologin är att den erbjuder en start på vetenskap, ett vidgat 
medvetandegörande kring innebörden av att reducera bort delar i ens subjektiva uppfattning om ett 
fenomen för att se till dess oföränderliga beståndsdelar och därmed vinna kunskap om fenomenet i 
vinning för verklighetsuppfattningen och praktiker (Bjurwill 1995, s. 19; Szklarski 2015, s. 
132). ”Essensen ska stå för det oföränderliga i fenomenet, det som gör saken till det den är, sakens 
väsen” (Bjurwill 1995, s. 18). 
 
Fostran som i presenterad tidigare forskning karakteriserades av att anpassas in i det sociala samspelet 
i samhället tillsammans med andra vilket skulle kunna ses som den beståndsdel som kan ses som 
essensen för fenomenet. För att borra djupare in i kärna av fenomenet fostran i denna studie krävs ett 
empiriskt material som utgår från informanternas egna upplevelser och förståelse av fenomenet och 
genom en vidare process avgränsa fenomenets essens genom eidetiskt reduktion (Szklarski 2015, s. 
132). Genom eidetisk reduktion sätts tidigare kunskap kring fostran i parentes och fram kan det 
väsentliga belysas och ringa in det oföränderliga i beskrivningen av fostran som framträder i 
informanternas utsagor. Inom fenomenologin benämns en så kallad tyglad inställning som innebär ett 
reflekterande bemötande i forskningssammanhang där den naturliga inställningen med ett spontant och 
oreflekterat flöde bromsas och istället granskas och ifrågasätts (Dahlberg 2019, s. 44). Epoché har 
värnats vilket innebär att ta ett steg tillbaka och inte se med vana ögon på materialet utan närmandet 
har gjorts med en öppenhet för att kunna finna in till det mest betydelsefulla (Szklarski 2015, s. 132). 
Målet är att komma fram till fenomenet fostrans renaste och innersta uppsättning så att en så 
sanningsenlig bild kan beskrivas. Vilket något förenklat kan förklaras att studien syftar till att få fatt i 
människors sanningar om fenomenet fostran för att belysa gemensamma uppfattningar och därmed 
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vinna förståelse, betydelse och hur det praktiseras i förskolan. En fenomenologisk ansats ger ingångar 
till att få fatt i fenomenets essens genom informanternas beskrivningar men också urskilja olika 
förståelser och betydelser av fostran som förskolepedagoger genom sin livsvärld skapat erfarenheter 
kring.  

Livsvärld 

Dahlberg (2019, s. 32) förklarar begreppet livsvärld som relationen mellan vår värld och våra liv. 
Dock handlar det inte om en avgränsad värld utan vårt förhållningssätt gentemot den verklighet som 
är, det vill säga hur vår värld framstår samt är betydande för oss. Bengtsson (1998, s. 18) beskriver det 
som att ”Livsvärld är den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än omedvetet tar för 
given”. Livsvärld berörs utifrån levda erfarenheter men inrymmer än mer komplexa inslag. För att 
vidareutveckla Lindgrens (1994, s. 91) resonemang kring att fungera i omgivning med hjälp av sin 
autopilot vilket skulle kunna ses i relation till den tidigare forskningen där vissa nämnda ingångar på 
fostran mer kan ses som osynliga förhållningssätt och praktiker. Där vuxna i förskolan handlar utifrån 
levda erfarenheter som både kan kopplas till en medvetenhet och intention men vilket även kan ses 
spegla omedvetna handlingar som styr barnen i en viss fostran. I en förskolekontext kan därför vissa 
praktiker utförda av vuxna ske via den beskrivna autopilotsstyrningen, eller den 
livsvärldsbeskrivningen som ramas in av förgivettagna handlingar som sker omedvetet. Det sociala 
samspelet som kan ses rör sig inom mänskliga livsvärldar och sammansmälter med olika erfarenheter 
och verklighetsuppfattningar. 
 
Innebörden av livsvärld kan därmed ses å ena sidan som hur den påverkar oss och å andra sidan hur vi 
påverkar den med beaktning hur vi agerar genom och i vår verklighet (Dahlberg 2019, s. 33). Vår 
erfarenhetsvärld baseras på sinneserfarenheter, förståelser och upplevelser i mötet med världen och 
vårt självklara förhållande samt relation till den (Dahlberg 2019, s. 32). Dahlberg (2019, s. 35) 
beskriver livsvärld som ett avgörande element för all existens samtidigt som det är relativt osynligt 
och svårt att greppa. Livsvärlden är ständigt närvarande då vi hela tiden förhåller oss och känner av 
människor och saker runt omkring oss. Den är också beroende av sitt sammanhang och i hög grad 
kontextbunden.  
 
Bengtsson (1998, s. 18) beskriver att livsvärlden är föränderlig då den inte bara i sin fysiska form 
upplevs utan även formar olika och varierande egenskaper, värden, betydelser och 
användningsområden. Vilket kan kopplas till vårt sätt att se på fostran, vilket kan upplevas i mångfald 
där kontexten och de aktiva aktörer som inryms i sammanhanget har en betydande roll (Bengtsson 
1998, s. 18). Livsvärlden är förbunden med subjektet vilket härleder till att fenomenet fostran blir en 
upplevelse kopplad till den personliga levda erfarenheten och verklighetsbilden. I en studie kan olika 
uppsättningar av förståelser som människor har av samma fenomen möjliggöra en inblick i deras 
livsvärldar, i denna studie, hur förskolepedagoger skildrar sina förståelser av fostran. Alla individer 
har sitt subjektiva sätt att förstå, uppleva samt erfara världen med det faktum att samma värld delas av 
alla människor (Dahlberg 2019, s. 37). Det objektiva träder fram i mötet med det egna och den 
gemensamma världen, livsvärld utgår både från det gemensamma och det egna unika sättet att förstå 
varandra, sig själv och allt runt omkring oss i ett oupphörligt möte och samskapande med andra 
människor. Livsvärld inbegriper därför både ett subjektivt samt objektivt perspektiv. 
 
Fenomenologin beskrivs som en filosofi innefattande ett förmedlande av radikala motsatser det vill 
säga ett så kallat mellanrum som uppstår i mötet mellan människor och den omgivande omvärlden 
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(Dahlberg 2019, s. 34). Det handlar om att se både och i en samhandling där allt är beroende, en del 
och meningsskapare av varandra. Istället för att se antingen eller, det ena eller de andra så tydliggörs 
beroendeförhållandet sinsemellan och att vi lär oss röra oss i det ständigt förekommande 
mellanrummet som bildas (Dahlberg 2019, s. 34). Dahlberg (2019, s. 34) formulerar Husserls starka 
betoning av en förståelse och kunskap inför hur vi och världen hänger samman annars kan aldrig en 
förståelse för existens, världen, oss själva eller relationen till andra och världen danas. Allt måste 
förstås i relation till varandra då allt på ett eller annat sätt har en inverkan på varandra och går därför 
inte att åtskiljas.  

 

Motivering av vald teori 

Fenomenologi är ett filosofiskt tankesätt en teori och en metod som vi tänker utgör ett samspel som 
vidare genomsyras i analysen. Utgångspunkterna kan inte ses som färdiga begrepp att direkt applicera 
på det empiriska materialet utan analysen grundar sig i att med nyöppnade ögon få syn på fenomenet 
fostran och belysa ett lärande kring förskolepedagogers upplevelser av det. Informanterna i studien har 
på olika sätt skapat förståelse kring fostran och det är deras erfarenhet som fokuseras och den mening 
de fått för dem. Fenomenologi lämpar sig därmed för studien då grunden bygger på att lära sig mer om 
och förstå hur individer tänker kring fenomen i sin omvärld. För att få fatt i medvetandegjorda 
upplevelser i området har vi ansett det varit av vikt att informanterna fått kännedom om studieområdet 
innan genomförd intervju. För att närma sig sin egenlevda livsvärld krävs att subjektet kan ta ett steg 
utanför sitt förgivettagande och i och med det vill vi att informanterna ska ha hunnit medvetandegöra 
för sig själv vilken mening de sätter i relation till fenomenet fostran så att en intervju blir en 
fördjupning av informantens resonemang och upplevelse.   

Metod 
I detta avsnitt kommer vi att utifrån studiens syfte redogöra för den metod som valts. För att bringa 
förståelse kring hur förskolepedagogers upplever fostran i relation till förskolan används 
semistrukturerade intervjuer. Då studien berör ett specifikt fenomen har vi valt att ge informanterna en 
kort bakgrund till studien för att innan intervjutillfället hinna medvetandegöra och reflektera över sin 
uppfattning av fostran. 

Val av metod 

För att närma oss den aktuella verkligheten kring informanternas upplevelser av fenomenet fostran 
ansågs semistrukturerade intervjuer med förskolepedagoger vara lämplig, vilket även går i linje med 
den fenomenologiska ansatsens närmande av kunskap kring ett fenomen. Metoden för studien används 
med anledning av att det är upplevelser och tankar som vill nås och genom metoden av både 
färdigformulerade frågor och öppenhet för spontana dialoger lättast kan närmas kärnan i fenomenet 
genom förskolepedagogers egna upplevelser. Det intentionala medvetandet kan skymtas i den 
riktadhet och det meningsskapande som upplyses i mötet med fenomenet under intervjuerna. 
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Livsvärlden kan tydliggöras genom informanternas upplevelser av sin verklighet och metoden kan då 
stötta att medvetandegöra deras upplevelser och förståelse av fenomenet. 

Fägerborg (2011, s. 88) förklarar intervju som ett samtal som är riktad mot ett visst syfte och tema som 
båda parter skall vara införstådda i. Samtalet leds av frågor med syfte att få fatt i personens kunskaper, 
upplevelser och tankar. Intervjuer är därmed mer än ett ”vanligt” samtal, det är en väldefinierad 
situation med ett syfte att komma närmare personliga upplevelser (Fägerborg 2011, s. 85). Eriksson-
Zetterqvist och Ahrne (2015, ss. 34, 38) förklarar formen intervju som ett verktyg för att kunna samla 
insikter om rådande förhållanden inom olika sociala nätverk, sociala miljöer och organisationer samt 
enskilda individers upplevelser och känslor. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 38) nämner 
vidare en fördel med intervju som metodform då den är öppen för en variation i hur frågor kan ställas 
och i vilken ordning, där också möjligheten finns för nya frågor att konstrueras under tiden. Vilket 
även lyftas i förklaringen som Back och Berterö (2015, s. 148) gör av semistrukturerade intervjuer där 
en början tas i en formulerad intervjuguide med styrda frågor men som kan öppnas upp i en 
spontanitet i vidareutveckling av frågor för att följa informanternas egna ord i beskrivningen av sin 
upplevelse av fenomen. Vidare poängterar dock både Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 35) och 
Back och Berterö (2015, s. 152) en nackdel i valet av intervju som metod då det omfattar ett enormt 
arbete bland annat genom att intervjuerna skall planeras, genomföras, transkriberas och analyseras för 
att sedan återges i skrift. 
 
Intervjusituationen som sådan kan ses avspegla vilken typ av information som blir tillgänglig, en 
intervju är en social situation där mötet och förhållandet generellt påverkar deltagarna i rummet menar 
Fägerborg (2011, s. 93). Kunskapsbidraget kan i och med det möjligen upprätthålla eller ifrågasätta 
rådande diskurser kring fostran vilket krävs ett reflekterande kring och vilket bidrag man själv som 
forskare haft på situationen. Valet av semistrukturerade intervjuer som metod har gjorts bland annat på 
grund av dess öppenhet för omformulering under intervjuns gång. Då syftet för studien har varit att få 
fatt i pedagogers egna uppfattningar och upplevelser med en möjlig stor variation på svar har metoden 
behövt varit som sådan att den kan möta och vara öppen för olika utfall. Ett antal färdigformulerade 
frågor har lett intervjun framåt och alternativa frågor har även formuleras i ett förebyggande syfte som 
förberedelser i att kunna möta olika svar. Vidare kommer urval och de avgränsningar som gjorts att 
redogöras för. 

Urval och avgränsningar 
Metoden som använts för studien är semistrukturerade intervjuer av förskolepedagoger, nio intervjuer 
har genomförts men sju kommer att användas för denna studie. Det fanns tidigt en klar bild av att 
endast intervjua förskollärare men efter att det visat sig att två av informanterna som tackat ja till 
medverkan via sin chef var barnskötare fick vi tänka om kring syftet och bredda den till att innefatta 
förskolepedagoger. Vi har intervjuat sju förskollärare och två barnskötare och materialet från 
intervjuerna finns i form av ljudinspelningar, anteckningar och transkriberingar. Vi har valt att inte 
särskilja de olika grupperna åt vidare i arbetet då vi inte anser studiens syfte att visa på skillnader dem 
emellan, båda yrkesgrupperna behandlas i likhet med varandra då studien istället värnar den personliga 
upplevelsen snarare än kopplingen till en viss titel eller utbildningsgrad. I ett försök att skapa en bredd 
utifrån våra förutsättningar har intervjuerna genomförts i olika stadsdelar i Stockholm som legat 
strategiskt till där vi bor. Områdena där förskolorna är placerade har invånare som generellt är medel-, 
eller höginkomsttagare och där närhet till både stadspuls och naturupplevelser är möjliga inom en kort 
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radie. Vi ser att båda områdena är priviligierade på många sätt och därför kan studien bara anses bidra 
med en snäv vinkling och förståelse av fenomenet fostran i förskolans kontext. Vi anser dock inte att 
det behöver göras någon åtskillnad mellan områdena då vi inte har som uppgift att visa på skillnader 
rörande områdets karaktär utan snarare fokusera de personliga upplevelserna. 
 
Urvalet kan inte på något sätt ses som perfekt för forskningsområdets relevans utan har gjorts utifrån 
givna förutsättningar och möjligheter. Arbetet kan anses vara en kvalitativ forskningsstudie då 
informanternas personliga upplevelser fokuserats utifrån valt syfte och frågeställningar. Det bidrar 
dock inte till någon uttömmande studie i området och därmed kan inte generella antagande göras. 
Upptagningsområdena och utbildningsgraden på informanterna kan till viss del ha färgat svaren och 
därmed resultat för denna studie, vi anser oss dock ha gjort urval som på olika sätt berikat studien med 
personer i olika åldrar, olika länge verksamma i förskolan samt olika utbildningsgrad. Vi menar att det 
kan utgöra en bredd för studien och ge infallsvinklar från olika erfarenheter hos de svarande. Av nio 
intervjuer har vi valt ut citat från sju stycken som relateras till vårt syfte och vald teori och 
informanterna från dessa sju har getts fiktiva namn och kommer vidare att benämnas; Karin, Silla, 
Åslög, Johanna, Alma, Elin, Annika. Anledningen till nio utförda intervjuer var för att försäkra oss om 
att ha tillräckligt med material för studien. Vid genomgång och transkribering av intervjuerna 
upplevdes efter sju intervjuer att mängden av empiri fick avgränsas på grund av riktlinjerna om 
arbetets ordomfång samt tidsbegränsning. De två bortvald intervjuerna har vid genomläsning skildrat 
en lik upplevelse av fenomenet fostran då det därför inte varit nödvändigt att återupprepa materialet i 
form av liknande formuleringar.  

Genomförande 
Frågan om att delta i studien har ställts både i direktkontakt med pedagoger men även via e-mail. 
Mailen har skickats till pedagoger men också till berörda förskolechefer för att delge information samt 
få tips om tänkbara deltagare. En kortare presentation om oss har gjorts samt en beskrivning av tänkt 
studie, både till syfte och innehåll samt vad informanternas medverkan kan bidra till. Vid uttryckt 
intresse om att delta har deltagaren fått en skriftlig och mer utförlig beskrivning av arbetets bakgrund 
samt ett samtyckesbrev. Samtyckesbrevet har tagits med i utskriven version och deltagarna har skrivit 
under innan intervjun startade. Pedagogerna var involverade i när intervjun skulle äga rum samt vilken 
tid och plats som var mest lämplig för dem. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med en av 
oss studenter närvarande samt en pedagog åt gången. Under intervjuernas gång fördes anteckningar 
och samtalet spelades in genom ljudupptagning på en mobil. Tre av de semistrukturerade intervjuerna 
har gjorts per telefon vilket har föranletts utifrån önskemål från informanterna som inte önskat avsätta 
tid under verksamhetens gång på förskolan utan velat bidra till studien men efter avslutad arbetsdag. 
Telefonintervjuerna har genomförts med högtalartelefon och inspelning har då gjorts på dator. Vi 
motiverar valet av dessa telefonintervjuer både på grund av att vi ansett det utgöra lika stort värde för 
studien som de fysiskt genomförda intervjuerna samt att vi värnat deltagarnas önskan om att vilja delta 
men i lugn och ro utanför arbetet. Vi upplever att fördelarna med telefonintervjuerna har varit att 
informanterna har kunnat prata avslappnat när de inte haft andra störningsmoment runt omkring samt 
att de inte behövt möta våra blickar som kan påverka deras svar. Nackdelarna med telefonintervjuer 
kan ses vara att dessa blickar även kunnat uppmuntra och föra samtalet vidare vilket inte varit möjligt 
när vi inte setts fysiskt samtidigt som metoden inte heller kunnat erbjuda möjligheten att läsa av 
kroppsspråk och minspel som skulle kunna bidra med en fördjupning av den empiriska datan. Dock är 
inte kroppsspråk något som har gjorts anteckningar om från det fysiskt gjorda intervjuerna och har 
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därför inte tagits i beaktning vidare. I avslutningen av intervjuerna, både de fysiska och de som 
genomförts via telefon har det gjorts en genomgång av det som sagts för att undvika eventuella 
missförstånd eller feltolkningar. Pedagogen som intervjuats har fått möjlighet att tillägga eller ta bort 
något för att sedan kunna godkänna materialet. En kort tid efter intervjun transkriberades 
ljudupptagning och anteckningarna renskrevs. 

Databearbetning och analysmetod 

IPA-metoden 

I linje med vald utgångspunkt i den fenomenologiska filosofiska teorin har IPA-metoden, interpretativ 
fenomenologisk analys valts för vidare bearbetning och analys av insamlad data. IPA-metoden 
genererar möjlighet att få insikter om personers upplevelser av fenomen och fokusera reflektionen 
kring betydelsen av det (Back & Berterö 2015, s. 148). Metoden går även i linje med att söka kunskap 
kring kärnan i fenomen och borra på djupet i informanternas erfarenhet av världen, vilket även inryms 
i att få en inblick i deras livsvärld (Back & Berterö 2015, s. 148). Utifrån studiens syfte att vinna 
kunskap kring förskolepedagogers upplevelser av fenomenet fostran har IPA-metoden ansetts lämplig 
då den kan möjliggöra en fördjupad förståelse kring individers personliga upplevelser och vilken 
betydelse i den situerade kontexten det har för dem. Informanterna är verksamma i förskolan och i och 
med det innefattas de i en liknande kontext och det kan antas ha liknande förkunskaper och 
erfarenheter (Back & Berterö 2015, s. 151), vilket i vårt fall står i relation till att på något sätt ha 
kännedom om fostran. Ur en fenomenologisk utgångspunkt har semistrukturerade intervjuer använts 
för insamling av data där vissa frågor varit formulerade för att föra samtalet vidare men samtidigt har 
en öppenhet värnats genom metodformens karaktär och gett informanterna utrymme att själva välja 
väg för samtalet och delgivit sina egna erfarenheter och upplevelser av fenomenet fostran på olika sätt 
(Back & Berterö 2015, s. 151). De semistrukturerade intervjuerna har transkriberats ordagrant för att 
inte mista någon meningsenhet. 
 
Transkriberingarna har sedan skrivits ut och genomläsningen av de genererade texterna har gjorts både 
enskilt och gemensamt för att lära känna materialet och för att komma igång att ställa frågor till 
texterna, vilket Back och Berterö (2015, s. 153) beskriver som det första steget i analysarbetet enligt 
IPA-metoden, att skapa ett ”första möte med texten”. I samband med det första mötet med texten har 
vi antecknat frågor, funderingar och vidare diskuterat idéer och förslag på teman som uppkommit i 
relation till det empiriska materialet. Back och Berterö (2015, s. 154) beskriver vidare nämligen att 
steg två i IPA-metoden handlar om att ”identifiera teman”. Vilket har gjort att materialet blivit mer 
överskådligt där väsentliga delar har kunnat belysas. För att tydliggöra de olika temana har 
överstrykningspennor i olika färger använts. Nio specifika teman framträdde vilket har samlats under 
fyra kluster som formulerats; “Fostran i praktiken”, “Intentionen av att fostra den goda människan”, 
“Essensen av fenomenet fostran” och “Fostran i läroplanen - en sammanvävning med andra begrepp”. 
I arbetet med att konstruera kluster har det handlat om att se samband och likheter men samtidigt 
också det som skiljer sig åt, både det som framträder som lika i informanternas upplevelser men även 
det som bryter mönstret och sticker ut vilket Back och Berterö (2015, ss. 154-155) beskriver som steg 
tre i IPA-metoden. Även ett eget avsnitt för de spänningar som framkommit har tagits med i resultatet.  
 
Ambitionen i databearbetningen har varit att bidra till kunskap kring hur förskolepedagoger upplever 
fenomenet fostran. Vi har valt att vara empirinära genom att plocka citat från informanterna och i linje 
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med Back och Berterös (2015, s. 155) beskrivning av steg fyra i IPA-metoden, har en sammanställning 
i tabeller gjorts. Det utgör en tydlighet i att både beakta värdet i datan samt synliggöra vad som är 
relevant i riktning mot studiens syfte då endast teman som är relevanta för forskningsfrågan tagits 
med. Det har visats sig fördelaktigt att vi transkriberat intervjuerna i sin helhet då meningsbärande 
material på så sätt kunnat processas i samband med de olika stegen i IPA-metodens bearbetnings 
upplägg. För kännedom har vi valt att omvandla visst talspråk till skriftspråk när citaten från 
informanterna använts i resultat- och analysavsnittet. Med det menas att vissa tankeord som hmm och 
ahaa tagits bort för att få en mer sammanhållen text samt även vissa upprepningar som kommit efter 
varandra som exempelvis, jag tror, jag tror. Svarens meningsbärighet har inte i den bemärkelsen 
ändrats eller kastas om utan endast förtydligas och gjort texten mer läsbar.  
 
Tabellerna med kluster och teman redovisas i en bifogad bilaga, se bilaga 1.  

Forskningsetiska överväganden  
Ur en etisk aspekt har vi värnat samtycke och tydlig information under processen av insamling av det 
empiriska materialet. Detta nämns förefalla att följa god forskningsetik där etiska frågor och 
överväganden som berör individens medverkan beaktas. Löfgren (2014, s. 148) och Löfdahl (2014, s. 
36) tar båda upp vikten av att informera om studiens syfte, innehåll, etiska och praktiska 
förutsättningar till dem som ska delta, vidare nämner de även att innan något kan påbörjas behövs ett 
samtycke från deltagaren och denne skall informeras om sin rätt till att avbryta sin medverkan när som 
helst, vilket värnats med aktning. Deltagarna har informerats på olika sätt genom mailkonversation 
och direktkontakt för delge kännedom om studiens syfte, hur deras medverkan tillhandahålls i form av 
insamling av data och lagringen av denna. Samtyckesbrevet som använts för studie och som 
informanterna delgivits i samband med intervjutillfället har innehållit beskrivning om intervjuns 
upplägg, deltagarnas rättigheter och information om hur identiteter och platser avidentifieras i linje 
med individskyddet och konfidalitetskravet (Pripp 2011, ss. 80, 83). I samband med intervjuerna har vi 
även informerat om nyttjandekravet som innebär att datan får bara användas till den aktuella studien 
och därmed inte sparas efter att studien blivit godkänd, vilket vi tagit i beaktning och varit noga med 
att förvara materialet säkert och samlat så att bara vi har tillgång till det. Stor vikt har lagts vid att 
delge hur materialet från de genomförda intervjuerna skall användas och redovisas, vilket Fägerborg 
(2011, ss. 89-90) menar kan ge personen som intervjuas delaktighet samt kontroll över 
kommunikationen och ta ställning till hur svaren formuleras. Enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 12) får 
personer som deltar i studier inte utsättas för några risker eller kränkningar genom sin medverkan 
därav har tillkännagetts att all data kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Efter all 
information för att säkerställa skyddet för informanten har denna avslutningsvis fått skriva under med 
namnunderskrift och då gett sitt medgivande till studien. 
 
Vidare har forskaretiska riktlinjer beaktats innefattat de etiska frågor som skall övervägas och ställas 
till studien och materialet, det vill säga forskarens ansvar för forskningen (Vetenskapsrådet 2017, s. 
12). Pripp (2011, ss. 80–81) poängterar bland annat att svaren som informanterna ger inte får 
förvrängas eller ändras för att passa studiens syfte. Bengtsson (1998, s. 184) menar att den 
fenomenologiska ansatsen utgår från den levda erfarenheten och studien syftar till att utforska 
informanternas levda erfarenhet och upplevelser i sin livsvärld. Med det sagt kan vi som forskare 
aldrig helt plockas bort från ekvationen då livsvärldarna sammanblandas i mötet med varandra. Vilket 
i en etisk aspekt bidrar till att det inte finns en neutral grund utan i mötet finns redan en påverkan men 
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genom eidetisk reduktion möjliggör vi att sätta parentes kring egna uppfattningar av fenomenet fostran 
och genom ett induktivt förhållningssätt som bland annat Szklarski (2015, s. 135) lyfter fram låter vi 
den empiriska datan tala för sig och öppna upp för ett nytt seende. Även om intervjuer ger ett utsnitt ur 
personens livsvärld behöver även deras omgivande kontext inkluderas i en livsvärlds etik, samtidigt 
som hela deras väsen behöver beaktas enligt Dahlberg (2019, ss. 46-47). Det innebär dock inte att vi i 
denna studie kan skapa ett omfång som innesluter hela personens livsvärld utan utsnittet kommer ligga 
till grund för tolkningar men inte utifrån det förgivettagna utan som i ifrågasättande och diskuterande 
form vilket går i linje med den livsvärldsetik som Dahlberg (2019) behandlar.  

Studiens kvalitet 
En kvalitativ studie betecknar ett arbete som är väl strukturerat, noggrant utfört och med en systematik 
som kan följas från början till slut (Thornberg & Fejes 2015, s. 259). Ett reflekterande arbetssätt 
behövs i alla delar för att skapa trovärdighet men även för att synliggöra sin egen förförståelse och 
kunna separera den från resulterat fynd och kunna kritiskt pröva sina egna tolkningar av data 
(Öhlander 2011, ss. 289-290). Även med hänsyn till validitet som Thornberg och Fejes (2015, s. 258) 
beskriver som att genomförandet och de metoder som används skall gå i linje med det som studien 
avser att undersöka, har vi kontinuerligt återkopplat till syftet för studien och fokuserat informanternas 
enskilda upplevelse av fenomenet fostran. Vi har arbetat utifrån att vara så transparenta som möjligt i 
vår arbetsprocess genom att tydligt förklara hur vi gått tillväga i insamlandet av material, hur resultatet 
och analysen skrivits fram och vilken tidigare forskning som arbetet relateras till för att möjliggöra en 
etisk försvarbar undersökning samt utgöra belägg för att vara en trovärdig och tillförlitlig studie. 
Begreppet trovärdighet är något som färgat arbetet bland annat genom Öhlanders (2011, s. 288) 
beskrivning att redovisa arbetet med en transparens samt att tolkningar, förklaringar, beskrivningar, 
analyser och slutsats grundas i materialet alltså att det skall finnas belägg för det som påstås. Något 
även Pripp (2011, s. 80) formulerar att en genomskinlighet krävs för att bidra på ett ärligt och adekvat 
sätt till kunskap inom området i framskrivningen av resultat och analysen. 
 
I linje med att upprätthålla en kvalitativ forskningsstudie har mycket engagemang lagts kring att skapa 
en koherens mellan alla delar så som teori, metod och tillvägagångssätt för att inte ha lösryckta delar. 
Thornberg och Fejes (2015, s. 261) talar även om forskarens ansvar att etablera en god kontakt och 
kommunikation till informanterna för att bygga ett förtroende både sinsemellan och gentemot studiens 
kvalitet, vilket tagits på stort allvar i processen för att skapa en trygghet. Vi har även värnat 
informanternas önskemål om tid och plats för att skapa en avslappnad och trygg miljö där ett gott 
samtalsforum kunnat skapas. Detta i enighet med Back och Berterö (2015, s. 152) som poängterar att 
informanten bör känna en trygghet till den miljön som intervjun sker på då det kan avgöra intensiteten 
och engagemanget. Vad Thornberg och Fejes (2015, s. 260) också tar upp i relation till studiers 
kvalitet är vikten av forskarens färdigheter och kompetens i arbetet med metodansatsen och 
vetenskapliga tillvägagångssätt. Då detta är första gången vi genomför ett arbete i denna utsträckning 
har vi haft en ödmjuk inställning på så vis att vi sökt stöttning i hela processen i litteratur och artiklar 
för att tillgodose kunskap om tillvägagångssätt. Vi har bland annat använt Thornbergs och Fejes 
(2015, s, 260) frågeställningar om ett kreativt och kritiskt tänkande i arbetet genom att försöka göra 
nya tolkningar och inte fastna i en första tolkning och hela tiden pröva om och ifrågasätta datans 
uttryck. 
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Studiens bidrag kan ses generera kunskap för det fortsatta arbetet i förskolan samt medvetandegöra 
fostran som ett komplex och mångfacetterat fenomen och vidga förståelsen av vilken betydelse och 
mening det ges i förskolan. Studien omfattar nio intervjuer men endast sju har används i redovisningen 
av det empiriska materialet där informanterna inte är ett urval som kan representera förskolepedagoger 
överlag, vilket bidrar till att vi inte kan göra generaliseringar som är applicerbara i andra miljöer eller 
kontexter. Vissa likheter har ändock framkommit i det empiriska materialet vilket skulle kunna ses 
som en tillfällighet eller relateras till att det finns likheter i upplevelse av fenomenet fostran hos 
förskolepedagoger. Det kan också härledas till Cronbach resonemang som Thornberg och Fejes (2015, 
s. 271) refererar till, att sociala fenomen är ständigt föränderliga och knuta till sitt sammanhang. 
Viktigt att också poängtera och i led med Fejes och Thornbergs (2015, s. 25) resonemang är att den 
teoretiska ansatsen inte ska ses som någon sanning eller ge materialet någon legitim giltighet utan som 
ett analysverktyg och synsätt. 
 
Styrkan i semistrukturerad intervju kan anses vara både den förberedda intervjuguiden som givit 
riktning för samtalet samt öppenheten i att kunna bringa förståelse i förskolepedagogernas upplevelser 
genom spontana utvecklande frågeställningar. Dock kan det finnas en problematik i att öppna upp för 
nya frågor då informanterna kan sväva iväg vilket kan medföra att det inte går i linje med syftet. 
Observation övervägdes som alternativ metod men valdes bort med anledning av tolkningsutrymmet 
som observatören då besitter och svårigheten med att bringa klarhet i förskolepedagogernas egna 
upplevelser.  

Resultat och analys 
I linje med studiens syfte att studera förskolepedagogers upplevelser av fenomenet fostran kommer här 
att redogöras för resultat och analys utifrån det insamlade empiriska materialet. I bearbetning av datan 
genom IPA-metodens analysform har sammanlagt fyra kluster och nio underteman framträtt vilka 
ramar in detta avsnitt.  

Essensen av fenomenet fostran 
I linje med en av forskningsfrågorna för studien har informanterna fått tänka kring beståndsdelar och 
vilka de upplever utgör en kärna i fenomenet fostran. Resultatet efter bearbetning av de transkriberade 
intervjuerna visar mot tre teman som informanterna lyfter som viktiga när de vill förklara deras 
upplevelse av fostran. Klustret har det övergripande namnet ”Essensen av fenomenet fostran” för i 
linje med det fenomenologiska perspektivet kan essens stå för beståndsdelarna i ett fenomen vilket vi 
haft intentionen av att mejsla fram genom analys av data, vilket följande teman kan ses utgöra ett 
resultat av.  

Hur vi är mot varandra 

Alla informanternas upplevelser har varit individuellt erfarna och de har beskrivits utifrån en personlig 
uppfattning och därav har flera olika svar givits, trots det kan en samstämmighet tydas i att hur vi är 
mot varandra är en av de viktiga beståndsdelarna i fostran.  
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Karin som är relativt nyexaminerad förskolepedagog nämner att 
 

[...] det viktigaste i fostran är hur vi är mot varandra. Det skulle jag säga 
är fostran, hur man ter sig, det sociala samspelet, hur vi är mot varandra. 
Det tycker jag är det viktiga, det är kärnan. 

 
För att kunna förhålla sig till andra i sin närhet menar Elin som arbetat på förskola länge att det krävs 
vissa sociala regler vilket avspeglas i “[...] vad man säger och inte säger till varandra och även som 
bordsskick, att man säger hej och hejdå och tack”. Vilket även kan utläsas av resultaten att flera av 
informanterna bland annat Annika, Åslög, Elin och Alma nämner att tack men även hej, hejdå och 
förlåt är viktiga beståndsdelar inom ramen för fenomenet fostran. Vilket förklarades som viktiga ord 
inom de sociala reglerna och som en del i hur vi är mot varandra och hur man behandlar varandra med 
respekt. Alla informanterna nämnde på ett eller annat sätt att om fostrans skalas ner så bottnade det i 
att visa aktning mot varandra och sig själv där hur vi agerar mot varandra blir avgörande för att leva 
tillsammans med andra i samhället.   

Formas som person 

Temat visade sig genom analysmetoden då flera av informanterna nämnde fostran i relation till 
subjektets egen inlärning och utveckling vilket tolkas att de menade danade en formning av sig själv 
som person både för sig själv och för att kunna samspela med andra. Johanna är en medelålders kvinna 
som arbetat i förskolan under en lång tid och hon beskriver fostran som att “Det är hur du formas som 
person, hur du formas att ta in och lära dig saker, hur du bemöter andra människor i olika situationer, 
hur mycket empati du visar för människor över huvud taget, det formas i begreppet fostran”. I linje 
med Johannas resonemang beskriver Elin det som 
 

[...] att utveckling är egentligen vad fostran handlar om. För det handlar 
ju om som jag sa innan att man ska utvecklas till att bli en vuxen 
människa som står på egna ben. Och har du inte fått testa eller fått 
kunskap och liksom någon som visar vägen så vet du inte hur du ska 
göra. 

 

Två informanters citat finns med men flera röster i riktningen mot att göra möjligt för barn att kunna 
formas som personer i förskolan förekom i materialet.   

Fungerande medmänniska 

Alma som går i pension inom några år kopplar fostran till. 
  

Det är att man ska bli en fungerande medmänniska. Man ska fungera i 
livet, överallt vart man än är någonstans. Vara trygg och må bra och 
kunna samspela med andra. 

 

Almas beskrivning visar på att en fungerande medmänniska i ett övergripande perspektiv, bland annat 
i samspel med andra kan leda till ett välmående och en trygghetskänsla. Genom att inte fungera 
tillsammans med andra människor kan det indirekt leda till ett utanförskap. Karin som är relativt ny 
inom förskolevärlden menar att det finns ett ansvar hos de vuxna i förskolan för att lära barn hur man 
är en bra medmänniska. “[...] de är ju ändå vi som ska lära dom hur man är en bra medmänniska hur 
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man liksom för sig i konflikter och då är det viktigt att vi vuxna alltid finns nära till hands för att 
hjälpa dom, för det är vårt ansvar”.  
 
Detta tema framkom då flera av informanterna uttryckte begreppet medmänniska i relation till fostran 
vilket kan tolkas att de menade hörde ihop med att känna sig trygg men också i förhållande till sin 
egen uppgift att tillhandahålla forum där barn kunde lära sig att vara en bra medmänniska. 
 
Sammanfattning  
Resultatet kan bara ses som enskildas verklighetsbilder av fenomenet fostran, vilket menas att det kan 
finnas fler uppfattningar där av de indelningarna i olika teman. Trots olika livsvärldar inom ramen för 
förskolans sammanhang uppfattas det finnas en samstämmighet i att förklara fostran som hur vi 
formas som människor i relation till det sociala samspelet för att kunna leva tillsammans med andra. 
Det belyses via några informanters beskrivningar att de vuxna är med och ansvarar för att barn lär sig 
att föra sig tillsammans med andra, hantera konflikter och därför kunna formas till bra medmänniskor 
som fungerar väl i ett samhälle.     

Intentionen av att fostra den goda människan 
Utifrån kopplingen till forskningsfrågan angående förskolepedagogers upplevelser av fenomenet 
fostran har detta kluster blivit framträdanden i bearbetningen av materialet. Citaten som följer påvisar 
några informanters upplevelser men som går igen i flera av intervjuerna och beskriver intentionen som 
nästintill underförstådd men ändock avgörande för arbetet i förskolan, att ”fostra” den goda 
människan. 
 
Alma som varit med i förskolans värld länge talar om intentionen av fostran som sådan 
 

Fostran är, om man börjar tänka såhär, fostret ligger i magen och har det 
bra där inne. Den får omsorg, mat och den är trygg där inne helt enkelt. 
Sen när den kommer ut så ska den fortsätta att vara trygg, vart den än är 
någonstans. 

 
Alma beskriver att intentionen av att fostra är att forma en trygg grund hos människor för den 
individuellas nytta. Annika som arbetat några år i förskolan beskriver att “Aktivt delta i samhället, 
alltså det här är barn som ska fungera i vårt samhälle. Då byggs en grund, försöka vara en god 
människa”. Annika gör mer en koppling till samhället att formandet av en grund och en god människa 
görs i syftet att fungera i samhället. Samtidigt vittnar Johanna som trots att hon arbetat länge i 
verksamheten, inte allt för ofta stöter på begreppet fostran. 
 

Jag kommer faktiskt inte ihåg när man uttryckte fostran. Det förknippas 
lite med uppfostran och det kan låta väldigt negativt. Fast det behöver 
inte vara negativt men jag kan tänka mig att många äldre och tidigare att 
uppfostran betyder disciplin. Men vi ser inte fostran som någon disciplin 
grej utan det är mer hur man formar barnen som människor. 
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Elin som även hon har mycket erfarenhet av förskolan beskriver att 
  

Allting är ju ändå indirekt en uppfostrans grej. Det handlar ju lite om att 
man ska klara sig på egen hand och stå på egna ben sen. Under barnaåren 
ska man öva på att klara sig själv. Det är väl samma sak som att bli 
uppfostrad, klara sig på sina egna vingar. 

 

Sammanfattning  
Några informanter beskrev fostran i förskolan som en del i att fostra den goda människan både för 
individens nytta och väl men även som en del i att aktivt kunna delta i samhället på dess premisser 
med en samhällelig vinning. Trots en samstämmighet i informanternas beskrivningar av sina 
upplevelser av fenomenet fostran lyser en viss ambivalens igenom då bland annat en informant 
beskriver att fostran inte är något som benämns eller diskuteras i förskolan. Informanten resonerar att 
det kan tolkas vara av en disciplinerande karaktär och det vill de vända sig bort ifrån och därför sker 
fostran mer implicit genom personliga förhållningssätt i linje med att forma snarare än att uppfostra.  

Fostran som praktik 
Det finns en samstämmighet som blir tydliga i bearbetningen av materialet, att förskolepedagogerna 
upplever sig fungerar utifrån roller som de benämner som guider och förebilder för att vägleda barn i 
förskolan. Bland annat utifrån de regler samhället satt upp och de regler som gemensamt konstruerats 
på förskolan. Därav har klustret fått namnet utifrån hur fostran sker i praktiken på förskolan. Teman 
har analyserats fram genom informanternas svar där flera nämner guidning, förebild och regler i sina 
intervjuer, där personliga upplevelser framhäver både skillnader och likheter i upplevelsen av 
förskolans praktik i relation till fostran.   

Guidning 

Annika har genom sin levda livsvärld fått erfarenheter som hon förhåller sig till på olika sätt. Hennes 
livsvärld är med henne när hon guidar barnen inom vad som är rätt eller fel, ”[...] vi guidar barnen, vi 
vägleder dem, jag tänker såhär också, vi hjälper dem att hitta en inre kompass för hur dom ska känna 
vad som är rätt och fel”. 
 
Barnen som Annika arbetar med blir en del av en hennes livsvärld och hon i deras genom att de fysiskt 
vistas på samma ställe men också genom att guida barnen på olika sätt vad hon anser vara av värde för 
att erfara vad som är rätt och fel. Hon nämner även en inre kompass som skall hjälpa barnen att känna 
vad som är rätt och fel, det vill säga någon form av grund som de ska bära med sig. Karin ger sken av 
att orden rätt och fel är något som bör undvikas ändock kvarstår ordens innebörd vara av vikt att föra 
vidare till barn. 

 
Jag tycker inte riktigt om orden rätt och fel men någonstans måste man ju 
ändå lära sig att det är fel att slå någon annan. Men också, det här hela 
dan det sociala samspelet att det är det som är, hur vi vuxna hjälper 
barnen i socialt samspel. Det är väl det som jag riktigt tänker på med 
fostran i förskolan. 
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Även hon visar på den sociala samvarons vikt i relation till fostran vilket även kan utläsas att den 
vuxna behöver vara aktiv för att leda barnen rätt. 
 
Sillas beskrivning visar samtidigt på att det inte bara är den vuxne som är en aktiv fostrare i praktiken 
utan hela gruppen är en del. “Sen ligger det som sagt mycket i själva förskolan och som gruppen i sig 
har ju en indirekt fostran, liksom som att de äldre guidar de yngre och inte på ett negativt vis”. Likväl 
som att pedagogernas livsvärld omges av barnens och att de förmedlar sina intentioner och 
erfarenheter med grund ur sin egen livsvärld, förmedlar även barnen sina intentioner och erfarenheter 
påverkat av dem vuxnas men även av varandras. På så vis kan det därför tänkas oundvikligt att alla 
individer fostrar varandra utefter sin och varandras livsvärld, något ständigt pågående där ingen kan 
ses som avskild från sin omvärld och endast i relation till sig själv. Elin beskriver samtidigt i citatet 
nedan att fostran är något som sker hela tiden. 

 

[...] indirekt så är det ju det vi gör hela tiden. En av mina absolut största 
uppgifter är ju att vara en fin förebild för barnen här så jag ska kunna leda 
och dem ska kunna titta på mig och känna att ja okej det är så vi ska vara. 

 

Elin kommer ständigt att förändras som förebild och därför kommer de upplevelserna hon berättar om 
här inte se likadana ut om vi skulle fråga henne om en vecka, eller om ett år. Elins verklighetsbild av 
sig själv och fenomenet fostran kommer ständigt att utvecklas men likväl kommer hennes sätt att vara 
en förebild kunna urskönja en glimt av hennes livsvärld då hur hon upplevt för sig själv vad som är 
rätt och fel kommer att färgas i hennes sätt att vara och därför också färga henne i sitt varande av att 
vara förebild för barn på förskolan.  

Förebild 

Elin citat ovan binds samman med detta tema om att några informanter anses sig arbeta utifrån 
förhållningssättet att vara förebilder i förskolan för att på så sätt påverka barnen i önskad riktning. 
Åslög poängterar vikten av att praktisera fostran inför barnen, de lär genom att observera och tar efter 
det pedagogerna gör. “Som förskolan säger man ju att fostran sker genom att vara en god förebild. Att 
vad man säger är inte så viktigt men hur man gör och hur man beter sig det är så som barn ofta lär och 
sådär”. Johanna talar även om gruppens funktion i relation till fostran och menar att fostran sker hela 
tiden och att gruppen på så vis formar individen. 

 
Fostran är ju hela tiden. Man fostras i gruppen, man lär sig utav varandra 
och formas utifrån hur gruppen är och därför fostrar även gruppen. Där 
har jag ett jättestort ansvar tycker jag. För det är jag och vi som lag som 
hjälps åt att det skall bli en så bra och schysst fostran i den bemärkelsen 
hur man bemöter varandra, hur man är som kompis och även bemöter 
folk. 

 

Begreppet mellanrum kan förklara fostrans uppståndelse i dessa upplevelser på så vis att det sker i 
mötet mellan individer. Det är i överföringen och vid tolkningen av det som förs från en individ till en 
annan som mellanrummet uppstår. På så vis blir även begreppet livsvärld av betydelse då det spelar in 
på hur individer genom nya upplevelser tar till sig och gör om allt till något nytt påverkat av dem egna 
upplevelserna och erfarenheter av verkligheten sen innan.  
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Regler 

Framträdande hos nästan alla informanter (även om det inte alltid var önskvärt hos dem själva) var att 
regler var viktiga där av detta temas uppkomst, men samtidigt så skymtades implicit en osäkerhet 
kring att rama in fostran som en regelstyrd praktik bland annat genom rätt och fel. Silla påvisar att 
regler bör finnas och att de ska vara klara och tydliga, samtidigt visar hon ett ifrågasättande till regler 
genom att nämna att det inte bör finnas för många av dem “[...] att ha tydliga och klara regler, inte 
många men som de vet hur dom ska förhålla sig till, för jag tänker också att dom här barnen som är 
hos oss de är också dom samhällsmedborgarna som kommer å växa upp”. 
 
Åslög resonerar kring att vuxna har ansvaret för att hjälpa barn till kännedom om vad som gäller i den 
givna kontexten. Men hon nämner även barnens stora inverkan på varandra i olika aktiviteter och 
sammanhang där fostran tas i uttryck i vad som är rätt och fel. Vuxna lägger en så kallad grund som 
barnen sedan tar efter och för vidare till varandra vilket Åslög beskriver såhär, 

 
Ja för jag tänker också att i en förskolegrupp är ju fostran väldigt viktigt, 
jag menar barn fostrar ju varandra också, ett barn som inte håller sig till 
regler, blir ju utstött, ett barn som inte förstår samspel eller vänta på sin 
tur eller knuffas eller tränger sig före blir ju inte omtyckt i gruppen så jag 
menar, där har jag ett ansvar gentemot det barnet att lära den, du förstår 
de blir arga på dig om du inte gör så. Om du inte lyssnar på de kommer 
de inte lyssna på dig. Om du alltid tränger dig kommer de bli arga på dig. 
Jag menar det är jätteviktigt att man uppfostrar barnen till att visa respekt 
och bli en i gruppen tänker jag. Och sen de här barnen som är uppfostrade 
säger dumheter och ingen talar om det till dem att såhär ska man inte bete 
sig, de här blir fel, det är elakt mot barnen också. Jag menar de gör ju 
efter bästa förmåga, men om ingen då säger stopp så här kan du inte bete 
dig, så kan det bli ganska läskigt för dem för de kommer inte att ta sig 
fram och folk kommer vara arga på dom och de kommer få mycket skit 
och det brukar jag säga det är inte deras eget fel utan det är dom vuxna, 
runtomkring, om man beter sig illa. 

 

Åslög tar också upp risken och vilka följder hon tror kan bli av att barn inte får lära sig ta hänsyn till 
andra människor eller aktuella regler. Det är en del i att föra vidare ett beteende som är accepterat av 
samhället i stort och för att bli en accepterad människa som fungerar i sociala samspel. Får barnen inte 
del av detta kan de få utmaningar i sociala sammanhang och möten i det fortsatta livet. 
 
Sammanfattning 
Fostran är inte ett fenomen som står för sig självt utan blir gällande i mötet mellan människor. Det 
ligger även ett uttryckt ansvar i fostransbegreppet och förskolepedagogerna vittnar i sina upplevelser 
om att fostran tas i uttryck genom en praktisk praktik där de vuxna har en stor roll. Medan en annan 
informant menar att gruppen är med och tillrättavisar vad som gäller i givna situationer och 
sammanhang. Ingen av informanterna talar i ordalag om sig själva som fostrare utan väljer istället att 
identifiera sig som guider och flera av informanterna säger sig vilja fungera som förebilder. Samtidigt 
framträder en spänningen då alla informanter beskriver att det finns regler att förhålla sig till både i 
förskolan och i samhället överlag men några av informanterna nämner att det inte bör finnas för många 
regler i förskolan. Klustret visar på den skillnad som informanterna upplever kring fostran i förskolan 
och hur det ska praktiseras.  
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Fostran i läroplanen – en sammanvävning med 
andra begrepp 

Bakgrunden till studien var att fostransbegreppet tagits bort från Lpfö 18, därav fick informanterna 
frågor kring deras upplevelse av det. Vilket resulterade i olika uppfattningar om varför och vilka 
konsekvenser i verksamheten det kan få.  Klustret har valts att delas upp i tre underteman som visats 
sig utifrån informanternas svar kring frågan.   

Förhållningssätt/värdegrund 

Silla som har några år kvar innan pension beskriver att fenomenet fostran är inget som förknippas med 
begreppet i sig utan genomlevas genom andra definierade formuleringar i läroplanen för förskolan. 
Silla beskriver att värdegrund och riktlinjer för förhållningssätt i förskolan träder in i 
fostransbegreppets ställe och ger en hint om i vilken anda förskolan ska drivas och fostran blir då 
implicit men ändå aktuellt. Silla beskriver här att hela kontexten bör läsas i läroplanen för att vinna 
kunskap om fostran. “Om man tänker att jag läser vidare, alltså läser hela kontexten, så kan jag tycka 
att det ändå kommer in indirekt, i och med att det står förhållningssätt och värdegrund, det är 
beståndsdelar anser jag i fostran”.  
Utveckling 

Vi kunde se vid genomgången av de transkriberade intervjuerna att de fanns olika sätt att prata kring 
egna upplevelser i förhållande till begreppets borttagning. Bland annat förklarades fostran 
sammanvävt med andra begrepp och här problematiserar Elin sitt eget resonemang kring att begreppet 
utveckling nu tagit platsen i formuleringen i läroplanen för förskolan istället för fostransbegreppet. 
 

Men indirekt så handlar det egentligen om, uppfostran låter ju mer som 
det här att en vuxen verkligen trampar vägen och nu gör du som jag 
säger. Och utvecklingen är att du ska följa din takt och hitta den vägen 
och bli coachad av en vuxen, men så står det ju inte riktigt.  

 
Vidare belyser Johanna det mångfacetterade innehållet som ryms i fostran, 
  

Det innefattar så mycket, det är allt ifrån omvårdnad, lärande och 
undervisning. Men även leken innefattar fostran, där fostrar barnen även 
varandra. Så fostran är ett helhetsbegrepp. 

 
Alma beskriver det på liknande sätt men upplever samtidigt ett ifrågasättande i relation till 
borttagningen “Fostran är ju själva helheten och oavsett om det plockats bort så ingår det i det som står 
nu i alla fall. Det blir det här med att uppfostra, vem ska uppfostra barnen?”. 

Omsorg 

Karin upplever att fostransbegreppet i sig blivit förlegat och beskriver fenomenet fostran som 
sammanvävt med att ha omsorg om någon, “För det är lite gammalmodigt, och jag tycker att fostran 
ingår ju i omsorg. Om man har omsorg om ett barn eller en grupp så ingår ju det, alltså fostran i den 
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biten och även i utveckling så jag tycker att man har gjort rätt på ett sätt att man tagit bort det”. Elin 
nämner istället en annan riktning i synen på varför det är borttaget och menar att det kan hänga ihop 
med en förändrad barnsyn, 
 

Jag tänker såhär att för många år sen kanske, barn det kanske bara är 
någonting man är, vi väntar på att bli vuxna. För då händer det saker, det 
är inte så viktigt innan, det är inte så noga utan latcha och ha kul ungefär. 
Det är så viktigt, dom kan så mycket och vet så mycket. Det dom bidrar 
med är ju jätteviktigt, att vi lär tillsammans. Där tror jag mycket att såna 
barnsyn frågor kring de, och då tror jag att de här begreppet uppfostran 
och fostran, att man har diskuterat det ordvalet. Vad kan man säga 
istället? Barnsynen förändras. 

 
Elins resonemang kring en förändrad barnsyn kan ses ha effekter på hur barn bemöts i förskolans 
sammanhang och kanske i samhället överlag. Elins citat skönjer att det finns en annan respekt idag för 
barn och hur barn bemöts. Samtidigt finns en ambivalens i vad skulle kunna ersätta begreppet fostran 
men ändå utifrån den förändrade barnsynen se till dess värde.  
 

Sammanfattning 
Informanternas upplevelser speglar att fenomenet fostran är något som anses utgöra grunden i 
förskolan och inte något som påverkas av att ordet är borttaget ifrån läroplanen för förskolan. 
Fostransbegreppet uppfattas vara brett och informanterna beskriver andra benämningar som fostran 
kan tänkas innefattas i.  

Spänningar och motsägelser i resultatet 
Vidare för att skapa en nyanserad bild av resultatet vill vi i denna del visa på de spänningar som 
framkommit i analysen av det empiriska materialet. Resultatet visar på en tydlig samstämmighet i vad 
gäller att fenomenet fostran är något som inte går att värja sig emot eller plocka bort för det är något 
som genomlevs bara genom att vara människa och speciellt i att vara vuxen i mötet med barn i 
förskolans sammanhang. Det fanns ändå något som bröt mönstret, en informant, Silla resonerade med 
bestämdhet att fostransbegreppet absolut bör vara kvar i förskolans läroplan och istället borde det 
utvecklas och medvetandegöras som fenomen snarare än bara ett begrepp. “[...] jag tror faktiskt att det 
skulle behöva stå och kanske utvecklas, själva begreppet fostran, skulle behöva utvecklas inte bara stå 
som ett ord”. Sillas upplevelse skiljer sig gentemot de andra informanternas, bland annat nämner 
Johanna som likt Silla har lång erfarenhet av arbetet i förskolan, 

 
Det är ett så stort begrepp. Jag kan tycka att det är bra att det har tagits 
bort. Det är en lite negativ klang över fostran, lite som uppfostran, för 
mig är det för mycket disciplin och alla ska formas till ett och samma. 
Man ser inte till individen lika mycket som till gruppen när man pratar 
om fostran i förskolan uppfattar jag det som. 

 

Johannas upplevelser som citerats ovan kan ge en bild av att fostran är något av en utstakning som ska 
följas av gruppen och därmed åsidosätts individen inom ramen för den negativa klang som hon menar 
att fostransbegreppet ger. Samtidigt resonerar Alma utifrån sina upplevelser att 
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I förskolan ger vi barnen mera tid och ger möjligheter att lyckas. Det 
kanske inte är lika stressigt som hemma. Då blir det kanske en lite annan 
fostran för att tidspressen är annorlunda. 

 

De olika uppfattningarna om vad fostran är och hur förskolan lägger grund för det blir tydligt i 
resultatet att det skiljer sig väldigt mycket åt. Så trots samstämmigheten i informanternas tidigare 
beskrivningar om vilka beståndsdelar som fostran utgör så uppkommer en spänning kring hur 
förutsättningarna möjliggörs kring praktiseringen av fostran. I majoriteten av upplevelserna finns det 
en direkt tolkning av fostran men det beskrivs samtidigt hur fostrandet sker indirekt på så vis att det 
täcker helheten av förskolans verksamhet och medvetenheten om att det är just fostran som praktiseras 
i varje stund finns inte. Det finns samtidigt ett ifrågasättande kring vems ansvar fostran ligger på, 
Johanna beskriver det, “Jag upplever generellt att föräldrar överlåter mer och mer all fostran, om man 
nu använder det begreppet, till förskolan och vill inte ta samma del i fostran utan lämnar gärna över. 
Istället för att vilja vara delaktig så skjuter dem det gärna ifrån sig och tycker att barnen är så mycket 
på förskolan så det kan ju dem göra”. Johanna nämner även relation till hemmet vidare och hon har 
arbetat länge och här relaterar hon till en tidigare läroplan, 
 

Tidigare har det stått i läroplanen att vi ska vara ett komplement till 
hemmet och det tycker jag skall lyftas fram mer att vi är bara ett 
komplement. Föräldrarna och familjen är det viktigaste dem har. Sen ska 
ju vi såklart se till att dem får det så bra som möjligt här. Men nu känns 
det mer som att föräldrarna är ett komplement till förskolan. Många 
föräldrar kan nog känna sig rädda att dem inte är tillräckligt bra, dem litar 
inte på sin roll som föräldrar och så tycker dem att ni i förskolan kan ju 
det där och då får mitt barn rätt förutsättningar för att ta sig vidare i livet 
och klara skolan. 

 
En annan spänning som skymtas är med vilken intention fostran görs. Alma nämnde tidigare en 
individuell nytta i relation till fostran att barn formas till trygga individer och klara sig i mötet med 
olika situationer. Annika beskrev tidigare att barnen skall fostras till en god människa som aktivt deltar 
och fungerar i samhället. Här kan en mer samhällsnytta träda fram, då målet om den goda människan 
görs med syftet att fungera i samhället. Elin beskrev tidigare att allting indirekt är en uppfostran att 
under barnaåren skall barnen övas till att sedan kunna stå på egna ben och klara sig själva. Här blir 
möjligtvis å ena sidan en individuell nytta och å andra sidan en samhällsnytta i kombination aktuell. 
Vad uppfostran står för och hur individer bör bli för att klara sig själva kan kopplas till den reella 
tiden, kulturen och samhället, vilka förväntningar finns där. Alltså i led med vad samhället antar 
acceptabelt. Samtidigt poängteras en styrka i att klara sig själv vilket mer kan ses för individens skull. 
 
Spänningarna som har presenterats utifrån resultatet visar på att fenomenet fostran kvarstår som 
komplext och inrymmer stort tolkningsutrymme. Informanterna påvisar den enskilda tolkningens 
svårigheter när det kommer till att tyda och utgå ifrån styrdokumentet Lpfö 18. Utifrån denna friktion 
kommer vidare diskussioner göras i avsnittet som följer där även studiens frågeställningar kommer att 
besvaras.  
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Diskussion  
I denna del har vi som avsikt att utifrån syftet diskutera resultatet och de kopplingar som kan göras 
utifrån studiens frågeställningar och presenterad tidigare forskning. Tidigare redogjort 
fenomenologiskt tankesätt med de centrala utgångspunkterna; essens och livsvärld kommer att 
användas för att vinna förståelse kring informanternas upplevelse och betydelse för studiens 
kunskapsbidrag. Inledningsvis redogörs en kort sammanfattning av studiens syfte, analyserade resultat 
och därefter följer ett diskuterande resonemang. 
 
Resultatet visar på att det finns en samstämmighet i upplevelsen av fenomenet fostrans “nödvändiga” 
beståndsdelar där informanterna nämner hur vi är mot varandra och hur vi formas till en respektfull 
medmänniska är en del av fostrans kärna. Flera av informanterna nämner att de vill ses sig själva som 
förebilder/guider till barn i förskolan och visa aktivt med att göra fostran via att själva visa på 
önskvärda beteenden snarare än att disciplinera med massa regler som enligt dem ger en negativ klang 
på fostran. Det har även belysts genom några informanters svar att trots fostransbegreppets borttagning 
från den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18 kommer fenomenet leva vidare. Både i relation 
till att fostran anses sammanvävt i andra benämningar i läroplanen för förskolan men även som en del 
i att det inryms i helheten av att vara människa, att hjälpa andra på vägen genom livet. Det är även där 
det fenomenologiska tankesättet har bidragit till studien då filosofin gett ingångar till att se att 
livsvärldar sammanblandas och genom att få del i andras livsvärldar och erfarenheter så erfar och 
aktivt genomsyras vi av varandra. Det märks av citaten som hämtas från empirin att olika 
erfarenhetsgrunder färgat upplevelserna av fenomenet fostran och vi tolkar in att variationen av 
livsvärldar och medvetenheten kring sin egen levda livsvärld bidrar till den dynamik som ses i svaren 
och som även blir gällande i praktiseringen av fostran i förskolan. Vidare besvaras studiens 
frågeställningar tillsammans med en diskussion kring presenterat resultat.  
 
Hur upplever förskolepedagoger fenomenet fostran?  
Den huvudsakliga forskningsfrågan för studien riktade fokus mot förskolepedagogers upplevelser av 
fenomenet fostran. Utifrån en av de grundläggande idéer inom fenomenologin som innebär att kasta 
ljus över det förgivettagna för att gå bortom det och starta ett reflekterande (Dahlberg 2019, s. 164), 
blir det synligt i många av förskolepedagogernas beskrivningar att en första tanke kring fenomenet 
upplevs självklara men med eftertanke framskrider en mer ambivalens. Studien bygger på personliga 
upplevelser, vilket blir en del i att visa på fenomenets mångtydiga betydelse, vilket den tidigare 
forskningen visar i samma riktning mot att det finns många ingångar för att beskriva ett sådant 
komplext fenomen som fostran är. 
 
Rantala (2016) beskrev bland annat fostran som en överföring av livsvärden från vuxen till barn där 
den vuxne var den aktiva fostraren och barnet den passiva mottagaren. Resultat i denna studie visar att 
förskolepedagoger genom sina upplevelser av fostran även de vill förmedla livsvärden men till 
skillnad med att vara en aktiv fostrare i den bemärkelsen som Rantala (2016) beskriver, när 
förskolepedagogerna själva fick beskriva sin upplevelse av fostran i förskolan så beskrev de sig själva 
i en positiv mening som guider och förebilder där barnen är med och är aktiva. De upplevdes följa 
barnen och tryckte på vikten av att göra fostran genom att själva agera utifrån ett beteende som var 
önskvärt att föra vidare. Ett resonemang som även återfinns i Thelanders (2012, ss. 136-137) resultat 
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att det handlar om att vara aktiv men inte i ett direkt förmedlande utan i ett indirekt tillvägagångssätt 
där barn i förskolan fick del av goda värden genom att omges av personer som speglade ett gott 
förhållningssättet. Till skillnad från vår studie som utgick från informanternas enskilda upplevelser så 
har både Rantala (2016) och Emilson (2008) visat genom observationer att förskolepedagoger haft 
intentionen och redskapen att indirekt ”fostra” barn genom att visa på omsorgshandlingar och 
exempelvis berömma istället för att bedöma men trots det har deras studier ändå visat på att en direkt 
tillrättavisning genom verbalt tilltal dominerat i verksamheten. Den verbala tillrättavisningen är inte 
något informanterna i vår studie nämner när de beskriver fostran utan de beskriver istället hur de 
arbetar med förhållningssättet av att vara goda förebilder. Vilket även var en del av Jezierska-Wiejak 
(2014, ss. 63-64) resonemang att förskolan är en plats där förmågor utvecklas där barn behöver ett 
stödjande mer indirekt än ett direkt förmedlande. 
 
Johansson (2002) beskrev vikten av moral och att visa hänsyn till andra och det kan absolut skymtas i 
vår studie där förskolepedagogerna uttrycker att barn skall lära sig vad som är rätt och fel och behöver 
få hjälp i hur de ska hantera konflikter och skapa bärande relationer med andra. Samtidigt som 
informanterna beskriver att det finns regler i samhället generellt och i förskolan specifikt så upplevs 
regler vara viktiga men att det inte får finnas för många av dem. En spänning lyser möjligen igenom i 
hur pedagogerna vill uppleva fostran och hur det kanske egentligen är, det inryms ett stort 
tolkningsutrymme i analysen av intervjuerna i hur informanterna medvetet vill förklara fostran på ett 
sätt men omedvetet kanske handlar utifrån ett annat. För trots den positiva klang som informanterna 
ger i studiens resultat kring en idealiserande bild av att tillsammans forma varandra till goda 
medmänniskor så kanske de negativa aspekterna trycks undan, bland annat att det finns en underbyggd 
maktrelation där barn inte har samma livserfarenhet som en vuxen och ibland behöver barnet den 
vuxnes hjälp att riktas mot ett önskvärt beteende gentemot andra. Sommer (2015) beskrev det som att 
den vuxna redan finns i en kontext och har livserfarenhet som ett barn föds in i. I relation till förskolan 
sätts barn in i ett sammanhang där andra har mer erfarenhet kring rådande förhållanden där.  
 
Fostran blir på så sätt en nödvändighet vilket både tidigare forskning vittnar om och även vår studie. 
Men det är egentligen hur fostran görs snarare än upplevelserna om fenomenet som blir relevant i 
förskolan. I denna studie kan fostran ses likt den process som Rantala (2016), Emilson (2008) och 
Sommer (2015) beskrev som att utveckla och vinna kunskap kring sociala regler för att kunna fungera 
i samhället tillsammans med andra. I vår studie nämns att bli en medmänniska, en god människa som 
visar hänsyn och respekt och ett omsorgsfullt bemötande mot andra men också sig själv. Det finns en 
balansgång i och med att förskolepedagogerna har både sin mänskliga roll att utgå ifrån att vara 
förebild och guide som de beskriver, samtidigt som de har en professionell roll att förhålla sig till i och 
med att de styrs under läroplanen för förskolan. Så efter att nu ha riktat blicken och medvetandegjort 
fostran som fenomen så återstår hur detta ska genomföras i förskolans sammanhang. Bigsten (2015) 
menade i sin studie att dagliga rutiner, ramar och miljöer är med och reglerar barn, tillika inbyggda 
regler på vad som är rätt och fel påvisas genom den dagliga rutinen utan att det finns uttalat. Vilket 
möjligen hänger ihop med presenterat resultat som visar på att det kan vara känsligt att ha för många 
regler på förskolan och därför används det dagliga förhållningssättet och rutinerna som ett 
underförstått ramverk. 
 
Förskolan är en institution som agerar i mångt och mycket ställföreträdare till familjen. Barn vistas 
tillsammans i grupp med andra människor men är samtidigt en individ i den gruppen. Individuella 
behov kantas av en målstyrd verksamhet med plikter och skyldigheter att sträva emot. Det kan utläsas 
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av intervjuerna att det finns en intention i verksamheten, det finns en medveten intention att möta 
barnets behov och förutsättningar för livet. I studien har frågorna riktat informanternas medvetande att 
sätta ord på vad fenomenet fostran är, vilket har resulterat i en mängd beskrivningar och infallsvinklar. 
Denna riktadhet hör inte till vanligheterna vilken kan utläsas av resultatet där beskrivningar av att 
fenomenet fostran inte är något det pratas om i regel men trots det så har det vid ett 
medvetandegörande ändå uttryckts idéer om vad det står för och vad det kan kopplas ihop med. Vilket 
vidare tyder på att trots bristen på användningen av själva begreppet har informanter genom sin levda 
livsvärld erfarenheter och förmågan att beskriva det med ord. Det finns tillika en problematik vilket tar 
sig i uttryck genom de enskilda upplevelserna att de inte riktigt har kunnat sätta fenomenet i relation 
till förskolan för det är ett begrepp som inte används regelbundet. Det kan signalera att trots att 
informanterna själva är aktiv i sin levda livsvärld och gör medvetna handlingar så finns även en 
omedveten akt som styr vissa handlanden. Vidare nämns att fostran innefattas inom ramen av att vara 
en god människa där förskolan kan ses som en plats som möjliggör för att skapa en god grund för att 
vara en god människa som kan fungera i samhället tillsammans med andra. Det innebär att röra sig 
inom varandras livsvärldar och erfara hur en god människa är. Det går inte att bara titta på utifrån, utan 
det krävs också en aktivitet, inte bara något som ligger framför i framtiden utan som blir aktuellt hela 
tiden. Resultat visar på att fenomenet fostran anses återfinnas i alla delar och aktuellt under hela dagen 
i förskolans verksamhet. Det är inget som går att komma ifrån utan sker i ständig rörelse mellan 
livsvärldar som möts på förskolan där fostran finns som ett ständigt aktivt mellanrum. Informanters 
upplevelser av själva intentionen med fostran, är en genomgående tråd att barnen skall få en grund och 
verktyg till att formas till trygga individer för att sedan kunna stå på egna ben och fungera i livet. 
Alltså kan betydelsen av fostran utefter förskelopedagogernas upplevelser i studien bottna sig i att bli 
en god människa.  
 
Vilka beståndsdelar av fenomenet fostran kan fås fatt i utifrån förskolepedagogers upplevelser? 
Genom presenterat resultat kan skymtas att beståndsdelar i fenomenet fostran kan ses vara hur vi är 
mot varandra och hur vi formas till respektfulla medmänniskor, vilket möjligen kan tolkas som kärnan 
i fenomenet fostran. För även om informanterna beskrivit på olika sätt kan vi ändå se en grund som är 
gemensam och där tolkar vi in att fostrans essens finns. Det finns dock en problematik i att dra för 
generella antagande utifrån den lilla empiri som studien bygger på kring essensen av ett sådant stort 
och komplext fenomen som fostran. Fostran som samtidigt är ett socialt fenomen kan tolkas vara i 
ständig förändring och kärnan som ur ett fenomenologiskt tankesätt skulle förklaras som det 
oföränderliga i ett fenomen går därför tolkningsvis aldrig att omfamna. Fenomenet fostran kan utifrån 
ett fenomenologiskt perspektiv aldrig förklaras i den innersta beståndsdelen trots att det är filosofins 
centrala motivation, den kan bara utifrån personliga erfarenheter och upplevelser ramas in men inte 
specifikt pekas ut. Å ena sidan kan det vara en del av filosofins arbetssätt att hela tiden tänka i nya 
banor och kritiskt ifrågasätta invanda sätt att se på fenomen. Fostran är en aktiv process och så länge 
den sker i ett socialt samspel antas den tolkningsvis vara för flyktig för att reduceras ner i en innersta 
kärna, den kan bara få en tillfällig förklaring av att innehålla vissa beståndsdelar men det är utifrån den 
personliga erfarenheten och den levda livsvärlden och denne persons upplevelse. 
 
Utifrån forskningsfrågan att söka kunskap genom förskolepedagogers upplevelser om fenomenet 
fostrans beståndsdelar beskrivs den process mot att vägleda barn till att kunna klara sig själva och 
klara sig i samhället som del av en kärna. Vilket går i linje med Rantalas (2016, s. 20) benämning på 
fostran som den process där individen utvecklar sin identitet och aktivt i samspelet med andra formade 
och formades in i samhällets koder. Samtidigt visar studiens resultat att detta sker tillsammans i en 
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gemensamhet där både pedagoger och barn påverkar varandra vilket även Emilson (2008, ss. 19-20) 
beskrev med begreppet socialisation som innebär att se både individ och samhälle i relationen med 
varandra sammankopplade. Informanternas svar visar att individen påverkar gruppen/samhället och 
samtidigt finns gruppen/samhället där och påverkar individen i ett sammelsurium. Så även om de 
vuxna i förskolan har intentionen av att skapa den goda människan har barnen i relation till det även en 
del i det hela. Barn upplevs inte av informanterna som passiva mottagare av fostran utan de är en del i 
processen i att vilja formas in mot något eller ifrågasätta det. Vilket gör att resultatet utifrån 
förskolepedagogers upplevelser skiljer sig från bedömningen som Rantala (2016) gjorde att barn bara 
är passiva mottagare. En tolkning kan dock vara att vad som sägs och vad som görs kan skilja sig åt 
och vår studie bygger bara på personliga uttalanden och inte på observationer. Så möjligen med 
anledningen av att tidigare forskning kring fostran belyser en disciplinerande karaktär på fenomenet så 
vill förskolepedagogerna i vår studie se på fostran som något positivt och nödvändigt. Vissa av 
informanterna som deltagit kan tolkas vilja komma bort ifrån den hårda och disciplinära fostran till en 
mer ödmjuk sådan som möjligen kan tolkas kopplas samman med den moderna barnsynen om det 
kompetenta barnet. Samtidigt hålls det ändå fast vid av många deltagare att barnen bör lära sig 
önskvärda riktlinjer kring vad som är rätt och fel i mötet med andra människor.  
 
I pedagogernas upplevelser mynnar en beskrivande bild fram av olika tolkningar kring hur den goda 
människan bör gestaltas och te sig. Det rör sig inom allt ifrån det sociala samspelet, normer och 
värden, sociala regler och förmågan att visa empati och respekt för sina medmänniskor men det finns 
en intention att vägleda för det ger barnet bra förutsättningar för livet. Detta kan kopplas till det 
Renblad och Brodin (2012, s. 416) beskrev som en trygghetsgrund, att ett välbefinnande och 
välmående formas hos barn genom att kunna socialisera sig och kommunicera med andra individer. 
Detta kan även liknas med det som nämnts av Rantala (2016, s. 20) och Emilson (2008, ss. 19-20) där 
begreppet socialisation beskrivs synonymt med fostran och beskrivs som en process där människor 
tillsammans och individuellt påverkas av samhället och kulturen, formar och förbereder för det 
fortsatta subjektiva livet. Tolkningsvis då människan formas tillsammans med andra och samhället i 
stort, finns där en önskvärd bild och väg för fostran om hur individer skall klara sig i livet och smälta 
in i den accepterade samhällsbilden av den goda människan likväl att det kan bli avgörande för den 
allmänna hälsan och måendet.  
 
Uppfattar förskolepedagoger att de är fostrare i förskolan och i så fall hur?  
Forskningsfrågan om hur vida förskolepedagoger ser sig själva som fostrare i förskolan har redan 
berörts till viss del. Förskolepedagogerna som intervjuats har inte i direkta ordalag valt att benämna 
sig som fostrare utan snarare har de valt att beskriva sig som guider eller förebilder. I det inryms att 
det inte bara är vad som sägs som bidrar till ett fostrande förhållningssätt utan det är vad som görs i 
handling vilket framgår speciellt i informanternas upplevelsebeskrivning att hur de vuxna agerar bidrar 
till hur barn formas. En tolkning i relation till att informanterna inte beskriver sig som fostrare trots att 
det är indirekt är vad de är genom att de visar på hur man ska vara, är att de möjligen är medvetna om 
hur de vill framställa sig själva. Informanterna ses ha ansvar både i att följa styrdokument, 
vårdnadshavares önskemål, chefernas förväntningar, kollegors samspel och barns behov vilket kan 
bidra till att för att tillgodose allt det behöver de vara goda människor så som de själva beskriver att de 
vill föra vidare till barnen. Det kanske även utgör deras syn på sig själva och att de inte vill beskriva 
sig som några som vill tvinga på ett visst sätt att tänka till barnen utan genom att beskriva sig som 
förebilder eller guider behöver de inte axla rollen att disciplinera utan de får en positivt laddad roll i 
sammanhanget. Sommer (2016, s. 16) beskrev det som att vuxna redan är en del av samhället vad 
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gäller både att vara omfamnad av den kulturella kontexten och de värden som är av vikt för att leva i 
den aktuella tiden men de är också fyllda av erfarenheter som de upplevt genom årens lopp. Detta kan 
gå i led med det förskolepedagogerna beskriver i sina upplevelser om den vuxne som en vägvisande 
guide i relation till fostran och det sociala samspelet. Även poängteras i resultat att även gruppen i sig 
fostrar varandra och att de äldre och yngre lär av varandra.  
 
Informanternas svar visar på en stor bredd på vad som inryms i fostran, med likheter och skillnader. 
Det visade sig i genomläsningen av intervjuerna att fenomenet fostran till viss del ansågs vara en 
allomfattande livsprocess som är högst närvarande i förskolans kontext. De olika informanternas 
upplevelse och beskrivning kan ses som ett litet utsnitt av deras livsvärld. De har riktat sitt 
medvetande mot fenomenet fostran och delger sin relation till det och sin egen roll och agerande 
utifrån det, vilket även kan ses i att alla informanterna samtidigt som de bär på enskilda upplevelser 
även sammanfaller att ingå i en gemensam kontext, förskolan. Kontexten kan ses bidra till deras 
förkunskaper kring fostran och förhållanden till vad som bör beskrivas och vad som anses nästintill 
tabu. För det kan tolkas vara en viss försköning av fostran och hur det praktiseras i förskolan som kan 
skönjas då många av informanterna vill ta omvägar i beskrivningen av det men samtidigt ändå landar i 
att mena att fostran är tillika vad som är rätt och fel och att de vuxna i förskolan har ett stort ansvar i 
att göra barn medvetna om det. Det kan möjligen finnas en vilja att på något sätt återupprätta fostran i 
en positiv klang och därför kanske inte informanternas innersta upplevelse kommer fram utan en 
romantiserande praktik i förskolan istället framhävs. Alternativt kan även informanternas 
beskrivningar vara ett led i att den gemensamma kontexten påverkat deras livsvärld så tillvida att de 
indoktrinerats i riktlinjerna som förskolan står för och därför applicerat det i sin egen livsvärld och 
beskriver sin upplevelse utifrån det. Utifrån en sådan tolkning kan vi inte säga att informanterna “gått 
tillbaka till sakerna själva” som var en av fenomenologins utgångspunkter utan vi forskare har försökt 
rikta in dem på att se fenomenet fostran så som det är för dem given men kanske inte lyckats få deras 
intentionala medvetande direkt riktat utan de har möjligen i sin förgivettagna uppfattning färgats i sin 
beskrivning och inte vågat blotta sina innersta och personliga upplevelser. Så trots vår riktadhet så 
kanske det inte kan sägas att informanterna haft samma avskärmande medveten riktadhet i sin givna 
beskrivning av sin upplevelse av fenomenet fostran och sin roll i praktiserandet av det i förskolan. 
 
Hur upplever förskolepedagoger borttagningen av fostransbegreppet i förskolans läroplan i den 
nya revideringen Lpfö 18? 
Bakgrunden till studien var att fostransbegreppet tagits bort i den senaste revideringen av förskolans 
läroplan, därav fick informanterna även beskriva sina upplevelser kring det som en av studiens 
forskningsfråga. Resultatet visar på att det finns en spänning i hur förskolepedagogerna upplever 
borttagningen. Det finns en samstämmighet kring att fenomenet fostran ändock kommer att leva 
vidare. Samtidigt finns det skiljande åsikter där någon anser att det är av vikt att istället för att ta bort 
det förtydliga fostransbegreppet i läroplanen för förskolan och utveckla det så det blir mer tydligt vad 
det står för medan andra ansåg att det var gammalmodigt med en negativ klang och därför ansågs det 
bra att det försvunnit. Det finns vidare en gemensam röst kring att fenomenet fostran implicit kopplas 
ihop med andra formuleringar och även som underförstådd riktning om hela läroplanen för förskolan 
lästes i sin fulla helhetskontext. Det kan möjligen tolkas som att informanterna å ena sidan är väldigt 
flexibla i sitt arbetssätt och lätt kan applicera nya tankegångar som blir gällande via läroplanen för 
förskolan. Eller å andra sidan kan det tolkas att förskolepedagogerna ständigt är i ett ifrågasättande till 
de styrdokumenten som styr förskolan och trots nya riktlinjer arbetar på utefter egna tolkningar och 
lokala överenskommelser. Resultat vittnar på att fostransbegreppet inte är något som nämnts i 
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verksamheten trots att det stått med i tidigare upplagor av läroplanen för förskolan och därför har det 
ingen relevans till att det tas bort utan verksamheten kommer fortsätta i linje med de verksammas 
uppfattningar om hur förskolan ska drivas i linje med den helhet som läroplanen för förskolan skriver 
fram och inte i relation till specifika begrepp eller formuleringar. Det kan tolkas att 
förskolepedagogerna utgår hellre från sin levda livsvärld och de erfarenheter som de fått än att till 
punkt och pricka följa ett skrivet dokument som i mångt och mycket är författat av människor som inte 
är praktiserande i verksamheten. 
 
Likt Johansson (2002, s. 206) resonemang belyser denna studie en friktion när det kommer till fostran 
och i vilken riktigt den ska ske är det för individen i sig eller för samhällets nytta (gruppens behov). Så 
om fostran praktiseras indirekt utan att finns som ett utskrivet begrepp tenderar det att relateras till 
olika mål och riktningar. Då vissa kanske tänker i liknelsen av att de vuxna trampat vägen och nu får 
barn följa, alternativt att fostran tendera att ta andra riktningar som att vinna nytta för samhället eller 
utgöras i ett led att uppmana barn till aktivitet i sin egen utveckling. Trots att det fanns tankegångar 
som inte var samstämmiga bland informanternas upplevelse av fostransbegreppets borttagning från 
läroplanen för förskolan så kan det ändå skymtas en röd tråd i att fenomenet fostran i sig inte kommer 
försvinna för att begreppet tas bort. För i linje med den tidigare forskningen som Dahlstedt och Olson 
(2014) har gjort så är det marknadsanpassade klimatet ett faktum och det tenderar att upprätthålla vissa 
önskvärda människor som kan producera och skapa vinning för samhället. Det bidrar till att tolka att 
informanternas upplevelser av att fostran är ett fenomen som behövs för att forma den 
samhällsmedborgaren som uppskattas av sin omgivning. Här går även Thelanders (2012, s. 162) 
resonemang i linje som visade mot att personal i förskolan tar på sig ansvaret för att fostra goda 
samhällsmedborgare för att de inte riktigt litar på att hemmet sköter det. Förskolepedagogerna i denna 
studie vittnar om att det blir ofrånkomligt att ta bort fenomenet fostran för det är ständigt finns 
influerat i andra riktlinjer. Dessa riktlinjer syns bland annat i läroplanen för förskolan (Lpfö 18, 2018) 
men utgår även ifrån generella förväntningar och regler från samhället överlag. Förskolan som 
institution har fått en roll i samhället att förbereda barn för det livslånga lärandet och att fungera 
tillsammans med andra i samhället vare sig förskolepedagoger uttryckligen väljer att ta på sig ansvaret 
eller ej.  

Slutord 

Vi som blivande förskollärare och författare till detta arbete har fått en vidgad förståelse om begreppet 
fostran genom informanternas uttalade upplevelser, både till olika tolkningar samt olika innebörder 
och förståelser. Vi har samtidigt skapat en medvetenhet hos förskolepedagogerna som deltagit samt så 
har det framkommit att dem har fört vidare till kollegor om begreppets borttagning från förskolans 
läroplan. Det har öppnat upp för reflektion kring fostran som fenomen och hur verksamma kan 
förhålla sig till det i förskolans verksamhet. En återkommande reflektion i upplevelserna har varit att 
begreppet fostran inte aktivt diskuteras men att det sitter i väggarna och formar förskolans helhet. 
Diskussioner har förts vidare om att borttagningen av fostransbegreppet kan bidra till en ökad oklarhet 
och otydlighet om dess plats och betydelse i verksamheten vilket stärkt betydelsen om att samtala om 
och lyfta begreppet. En framträdande osäkerhet kring vem som ska fostra barnen har även skymtats, är 
det föräldrarnas ansvar eller förskolans? Vem fostrar våra barn?   
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Betydelse för praktiken och professionen 
Kunskapsbidraget som studien möjliggör är att trots fostransbegreppets borttagning från läroplanen för 
förskolan så lever fenomenet fostran vidare i förskolepedagogers tankesätt och förhållningssätt i 
förskolans verksamhet. Det är något självklart men samtidigt svårgreppat. Trots att inga 
generaliseringar kan göras utifrån studien upplevs det ändock av värde att medvetandegöra detta 
mångfacetterade fenomen och låta det få ta plats i samtalsforum i förskolans sammanhang så att det 
inte blir nedtystat och får en negativ klang utan något som det som informanterna i denna studie 
åsyftar till att göra det till en positiv medvetenhet som bidrar på ett positivt sätt till att barn får redskap 
till det livslånga lärandet och agerandet i samhället. Författaren Kinge (2017, s. 31) beskriver fostran 
som en utifrån och in modell vilket både tidigare forskning och studiens resultat visar mot att 
förskolepedagoger upplever fostran som, mer eller mindre. För att komma bort från tanken om att 
fostran är något negativt där den vuxne överför något till barnet så kan en vidare tanke vara utifrån 
Kinges (2017, s. 32) beskrivning av ”danande” vilket beskrivs som ett inifrån och ut perspektiv där det 
handlar om att frigöra barns inre resurser och lära dem vilka kvaliteter och egenskaper som redan finns 
inom dem och låta det utvecklas och samt hjälpa dem att själva komma fram till saker. Med det vill vi 
avsluta med att det krävs en aktiv medvetenhet och självinsikt för att arbeta i nära relationer i 
förskolan och för att arbeta och utveckla komplexa och mångfacetterade fenomen och begrepp som 
blir en del av styrande koncept och förhållningssätt i förskolan. Vi behöver vända och vrida på egna 
och andras upplevelser av fenomen och därmed utveckla förutsättningarna för barn att få bästa 
möjligheterna i starten på livet. Kanske danande utifrån Kinges (2017) beskrivning kanske därför blir 
mer användbart att blicka vidare mot i förskolanskontext som ett förklarande av en annan variant av 
fostrans praktik.   

Vidare forskning 
Med tanke på avslutningen i föregående del i framskrivningen kring betydelsen för studien bidrar 
borttagningen av fostransbegreppet för läroplanen för förskolan att en problematik uppstår kring vart 
ansvaret landar i frågan om fostran. För även om fostran möjligen fått en negativ klang så är det något 
som verkar genomsyras bara genom att vara människa i ett socialt samspel med andra. Vilket för 
resonemanget vidare att tänka och lägga förslag på vidare forskning i riktning mot att även 
uppmärksamma vårdnadshavares inställning till fostran och belysa deras upplevelser både i relation till 
familjen som sammanhang men även i koppling med förskolan. Vad har vårdnadshavare för 
upplevelse av fostran, vad har det för innebörd för dem och när deras barn börjar förskolan vem anses 
ha ansvar för barnets fostran, utveckling och lärande? 
 
Det skulle även vara intressant att observera vårdnadshavare och pedagoger vid hämtning och 
lämnings i förskolan för att uppmärksamma fostransstrategier och hur dialoger kring det förs dem 
emellan. Det krävs dock ett stort mått av etiska överväganden för en sådan studie och att inte 
observationerna ska ses som bedömningar av handlingar utan mer fokusera hur ansvarsfördelningen 
kring fostran resoneras i möten och samspel och vilka delar som respektive part tar ansvar för. 
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Bilagor  
Bilaga 1. Tabell över kluster och teman utefter IPA-metodens 
analysredskap 

 

 
 
 
 
 
 

 

Kluster 1: Essensen av fenomenet fostran                                                                   Sidnummer / rad 
 
Teman: 
Hur vi är mot varandra  “[...] det viktigaste i fostran är hur vi är mot 

varandra. Det skulle jag säg är fostran, hur man 
ter sig, det sociala samspelet, hur vi är mot 
varandra. Det tycker jag är det viktiga, det är 
kärnan.” 
 
“[...] vad man säger och inte säger till varandra 
och även som bordsskick, att man säger hej och 
hejdå och tack.” 
 
 

s.1 rad 14 
Karin 
 
 
 
 
s. 1 rad 8 
Elin 

Formas som person  “Det är hur du formas som person, hur du formas 
att ta in och lära dig saker, hur du bemöter andra 
människor i olika situationer, hur mycket empati du 
visar för människor över huvud taget, det formas i 
begreppet fostran.”  
 
“[...] att utveckling är egentligen vad fostran 
handlar om. För det handlar ju om som jag sa 
innan att man ska utvecklas till att bli en vuxen 
människa som står på egna ben. Och har du inte 
fått testa eller fått kunskap och liksom någon som 
visar vägen så vet du inte hur du ska göra.” 

s. 2 rad 12 
Johanna 
 
 
 
 
s. 2 rad 47 
Elin 

Fungerande medmänniska “Det är att man ska bli en fungerande 
medmänniska. Man ska fungera i livet, överallt vart 
man än är någonstans. Vara trygg och må bra och 
kunna samspela med andra.” 
 
“[...] de är ju ändå vi som ska lära dom hur man är 
en bra medmänniska hur man liksom för sig i 
konflikter och då är det viktigt att vi vuxna alltid 
finns nära till hands för att hjälpa dom, för det är 
vårt ansvar.” 

s. 1 rad 8 
Alma 
 
 
 
s. 1 rad 39 
Karin 
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Kluster 2: Intentionen av att fostra den goda människan                                         Sid nummer rad 
 “Fostran är, om man börjar tänka såhär, fostret 

ligger i magen och har det bra där inne. Den får 
omsorg, mat och den är trygg där inne helt enkelt. 
Sen när den kommer ut så ska den fortsätta att 
vara trygg, vart den än är någonstans.” 
 
“Aktivt delta i samhället, alltså det här är barn 
som ska fungera i vårt samhälle. Då byggs en 
grund. Försöka vara en god människa.” 
 
”Jag kommer faktiskt inte ihåg när man uttryckte 
fostran. Det förknippas lite med uppfostran och 
det kan låta väldigt negativt. Fast det behöver inte 
vara negativt men jag kan tänka mig att många 
äldre och tidigare att uppfostran betyder 
disciplin. Men vi ser inte fostran som någon 
disciplin grej utan det är mer hur man formar 
barnen som människor.” 
 
“Allting är ju ändå indirekt en uppfostrans grej. 
Det handlar ju lite om att man ska klara sig på 
egen hand och stå på egna ben sen. Under 
barnaåren ska man öva på att klara sig själv. Det 
är väl samma sak som att bli uppfostrad, klara sig 
på sina egna vingar.” 

s. 1 rad 2 
Alma 
 
 
 
 
 
s. 3 rad 82 
Annika 
 
 
s. 1 rad 20 
Johanna 
 
 
 
 
 
 
 
s. 1 rad 32 
Elin 
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Kluster 3: Fostran som praktik                                                                                    Sid nummer rad 
 
Teman: 
Guidning   

”[...] vi guidar barnen, vi vägleder 
dem, jag tänker såhär också, vi 
hjälper dem att hitta en inre kompass 
för hur dom ska känna vad som är 
rätt och fel.” 

 

“Jag tycker inte riktigt om orden rätt 
och fel men någonstans måste man ju 
ändå lära sig att det är fel att slå 
någon annan. Men också, det här 
hela dan det sociala samspelet att det 
är det som är, hur vi vuxna hjälper 
barnen i socialt samspel. Det är väl 
det som jag riktigt tänker på med 
fostran i förskolan.” 

“Sen ligger det som sagt mycket i 
själva förskolan och som gruppen i 
sig har ju en indirekt fostran, liksom 
som att de äldre guidar de yngre och 
inte på ett negativt vis.” 

 

[...] indirekt så är det ju det vi gör 
hela tiden. En av mina absolut 
största uppgifter är ju att va en fin 
förebild för barnen här så jag ska 
kunna leda och dom ska kunna titta 
på mig och känna att ja okej det är 
så vi ska vara.” 

 

 
s. 1 rad 31 
Annika 
 
 
 
 
 
s. 1 rad 22 
Karin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. 1 rad 8 
Silla 
 
 
 
 
 
s. 3 rad 89 
Elin 

Förebild  “Som förskolan säger man ju att fostran sker 
genom att vara en god förebild. Att vad man säger 
är inte så viktigt men hur man gör å hur man 
beter sig det är så som barn ofta lär och sådär.” 
 
“Fostran är ju hela tiden. Man fostras i gruppen, 
man lär sig utav varandra och formas utifrån hur 
gruppen är och därför fostrar även gruppen. Där 
har jag ett jättestort ansvar tycker jag. För det är 
jag och vi som lag som hjälps åt att det skall bli 
en så bra och schysst fostran i den bemärkelsen 
hur man bemöter varandra, hur man är som 
kompis och även bemöter folk.”  
 

s. 2 rad 40 
Åslög 
 
 
 
 
s. 2 rad 50 
Johanna 
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Regler  “[...] att ha tydliga och klara regler, inte många 
men som de vet hur dom ska förhålla sig till, för 
jag tänker också att dom här barnen som är hos 
oss de är också dom samhällsmedborgarna som 
kommer å växa upp.” 
 

”Ja för jag tänker också att i en 
förskolegrupp är ju fostran väldigt 
viktigt, jag menar barn fostrar ju 
varandra också, ett barn som inte 
håller sig till regler, blir ju utstött, ett 
barn som inte förstår samspel eller 
vänta på sin tur eller knuffas eller 
tränger sig före blir ju inte omtyckt i 
gruppen så att jag menar, där har 
jag ju ett ansvar gentemot det barnet 
att lära den, du förstår de blir arga 
på dig om du inte gör så, så jaa jaa. 
Om du inte lyssnar på de kommer de 
inte lyssna på dig. Om du alltid 
tränger dig kommer de bli arga på 
dig. Och så så att jag menar det är 
jätteviktigt att man uppfostrar barnen 
till att visa respekt och bli en i 
gruppen tänker jag. Och sen de här 
barnen som är uppfostrade säger 
dumheter och ingen talar om det till 
dem att såhär ska man inte bete sig, 
de här blir fel, det är elakt mot 
barnen också det jag menar, de gör 
ju efter bästa förmåga, men om ingen 
då säger stopp så här kan du inte 
bete dig, så kan det bli ganska läskigt 
för dem för de kommer liksom inte att 
ta sig fram och folk kommer vara 
arga på dom å de kommer få mycket 
skit och det brukar jag säga det är 
inte deras eget fel utan det är dom 
vuxna, runtomkring. Om man beter 
sig illa.” 

s. 1 rad 10 
Silla 
 
 
 
 
 
 
s. 4 rad 127 
Åslög 
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Kluster 4: Fostran i läroplanen – en sammanvävning med andra begrepp             Sid nummer rad 
Teman: 
Förhållningssätt/Värdegrund  “Om man tänker att jag läser vidare, alltså läser 

hela kontexten, så kan jag tycka att det ändå 
kommer in indirekt, i och med att det står 
förhållningssätt och värdegrund, det är 
beståndsdelar anser jag i fostran.” 

s. 3 rad 86 
Silla 

Utveckling 
”Men indirekt så handlar det 
egentligen om, uppfostran låter ju 
mer som det här att en vuxen 
verkligen trampar vägen och nu gör 
du som jag säger. Och utvecklingen 
är att du ska följa din takt och hitta 
den vägen och bli coachad av en 
vuxen, men så står det ju inte 
riktigt.” 

“Det innefattar så mycket, det är allt 
ifrån omvårdnad, lärande och 
undervisning. Men även leken 
innefattar fostran, där fostrar barnen 
även varandra. Så fostran är ett 
helhetsbegrepp.” 

“Fostran är ju själva helheten och 
oavsett om det plockats bort så ingår 
det i det som står nu i alla fall. Det 
blir det här med att uppfostra, vem 
ska uppfostra barnen?.” 

”Jag tänker såhär att för många år 
sen kanske, barn det kanske bara är 
någonting man är, vi väntar på att bli 
vuxna. För då händer det saker, det 
är inte så viktigt innan, det är inte så 
noga utan latcha och ha kul ungefär. 
Det är så viktigt, dom kan så mycket 
och vet så mycket. Det dom bidrar 
med är ju jätteviktigt, att vi lär 
tillsammans. Där tror jag mycket att 
såna barnsyn frågor kring de, och då 
tror jag att de här begreppet 
uppfostran och fostran, att man har 
diskuterat det ordvalet. Vad kan man 
säga istället? Barnsynen förändras.” 

 

 
s. 2 rad 41 
Elin 
 
 
 
 
 
 
 
s. 1 rad 5 
Johanna 
 
 
 
 
 
s. 1 rad 21 
Alma 
 
 
 
 
 
s. 2 rad 43 
Elin 

Omsorg “För det är lite gammalmodigt, och jag tycker att 
fostran ingår ju i omsorg. Om man har omsorg 
om ett barn eller en grupp så ingår ju det, alltså 
fostran i den biten å även i utveckling så jag 
tycker att man har gjort rätt på ett sätt att man 
tagit bort det” 

s. 2 rad 73 
Karin 
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Bilaga 2. Informationsbrev som skickades ut till deltagare inför intervju 
Hej! Vi är två studenter, Sandra och Jennifer som läser sista året på förskollärarprogrammet och vi har nu inlett 
arbetet med den avslutande c-uppsatsen. Vi har kommit fram till att vårt fokus kommer ligga på 
fostransbegreppet och förskollärares upplevelser kring begreppet i relation till förskolan.  
 
I och med den nya revideringen av förskolans läroplan som trädde i kraft i somras har vi uppmärksammat att 
fostransbegreppet tagits bort från förskolans läroplan och det har gjort oss nyfikna på hur detta tas emot av 
verksamma förskollärare. Därför kommer vi intressera oss för att göra intervjuer med verksamma förskollärare 
där vi kommer fråga kring deras upplevelser av fostransbegreppet och dess borttagning.  
 
Vi önskar att komma i kontakt med ett antal förskollärare för att kunna göra en kvalitativ studie och vi hoppas att 
någon på er arbetsplats kan vilja ställa upp.  
Vi planerar för att intervjun kommer ta ca 45 minuter och önskar att få tillgång till ett avskilt rum under den 
tiden. Intervjuerna hoppas vi med fördel kommer att kunna genomföras under vecka 47, vi är däremot flexibla 
när det kommer till vilken tid som passar er och verksamheten bäst under den veckan. Meddela gärna om 
möjligheten finns, när och med vem så vi kan boka in ett möte för intervjun. Under mötet kommer endast en av 
oss studenter vara närvarande för att skapa en jämvikt i intervjutillfället.  
 
Vi tänker att detta även kan vara av värde för er då fostransbegreppet medvetandegörs och ett tillfälle för 
reflektion kring fenomenet möjliggörs. Vi vore därför jätte tacksamma om ni ville skapa möjlighet till detta för 
både vårt fortsatta arbete ska kunna genomföras och för er i bidrag till en mini fortbildning i ämnet.  
 
Efter uppsatsen är klar får ni gärna ta del av vad som kom fram av intervjuerna. Deltagarna kommer dock inte 
kunna identifieras då vi kommer att använda fiktiva namn och avidentifiera förskolan i enlighet med 
individskyddet.  
 
Vi är tacksamma för svar och hoppas på någons medverkan. Ni får gärna meddela oss via mailadressen som 
detta meddelande är skickat ifrån. Alternativt via telefon.  
Bifogat finns ett samtyckesbrev som alla deltagare fyller i för att visa att samtycke till deltagande är godkänt. 
Brevet kommer tas med till intervjun men för kännedom om dess upplägg skickas detta ut även innan.   
 
Varma hälsningar från Sandra och Jennifer  
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Bilaga 3. Intervjuguide som användes som grund vid de 
semistrukturerade intervjuerna som genomfördes 
 

1. Vad innebär fostran för dig? 
 

2. Vad anser du är huvudbeståndsdelen i fostran 
Vad märker ut att det är fostran vi pratar om, vad är kärnan.  

 
3. Hur upplever du att fostran kommer till uttryck i praktiken/verksamheten på förskolan? 

Kan du ge ett exempel på när fostran syns i verksamheten. 
 

4. Vad är dina tankar kring att fostransbegreppet tagits bort från läroplanen för förskolan? 
”Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 
bildar en helhet” (Lpfö 98 1998, s. 8). Den aktuella ”Utbildningen ska utgå̊ från en helhetssyn på barn 
och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö 18 2018, s. 7). 

 
5. Vilka konsekvenser upplever du kan komma att synas i verksamheten utav att fostransbegreppet 

tas bort från läroplanen för förskolan. 
Kommer det göra någon skillnad alls, eller kommer det förändras i arbetet på något sätt? 

 
6. På vilken grund tror du att fostransbegreppet tagits bort? 

 
7. Vad upplever du är förskolans ansvar i relation till fostran? 

Hur mycket fostran, i vilken form? Hur fostra? 
 

8. Familjen vs förskolan hur upplever du den fördelningen i relation till fostran?  
Vilka delar hör till familjen och vilka hör till förskolan. Olika hur man gör i praktiken?
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