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Titel 
När olikheter blir likheter – en studie av förskolans pedagogik 

 

English title 
When differences become similarities - a study of pre-school education 

 

Abstrakt 
Den här studien grundar sig på antagandet att det finns en snäv pedagogik i förskolan 

som syftar till att anpassa barn utifrån förväntningar på normalitet. Den teoretiska 

grundsynen i studien utgår ifrån teorier om den dolda läroplanen och Foucaults teorier 

om makt och normalisering. Studiens syfte är att synliggöra den snäva pedagogiken och 

dess konsekvenser för barns möjligheter att vara olika i förskolan. Studien genomfördes 

på en förskola i en mindre stad och metoderna som användes var deltagande 

observationer och semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar att den snäva 

pedagogiken begränsar barns möjligheter att vara olika i förskolan samt att en begränsad 

syn på normalitet bidrar till att pedagogiken blir kringgärdad, vilket vidare leder till att 

barn anpassas till verksamheten istället för tvärtom. Studiens resultat visar även att 

pedagogerna i förskolan upplever sig ha begränsade möjligheter att anpassa 

verksamheten till alla barn i förskolan.  
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1 Inledning 
I förskolans läroplan står det att ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta 

stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 

som möjligt.” (Lpfö98, s.5). Utifrån mina erfarenheter som förskollärare ser dock 

verkligheten i förskolans verksamhet annorlunda ut på så sätt att det är barnen som ska 

anpassas och inte verksamheten. Den här studien grundar sig på antagandet att det finns 

en snäv pedagogik i förskolan som syftar till att anpassa barn utifrån förväntningar på 

normalitet. Den snäva pedagogiken har som mål att genom kompenserande åtgärder få 

eleven att passa in i skolmiljön (Karlsudd, 2011). I den här studien benämns 

utvecklingspsykologi som en möjlig anledning till förväntningarna på normalitet. 

Aktuell forskning visar att förskolan domineras av utvecklingspsykologiska diskurser 

(Palla, 2011). Genom utvecklingspsykologin och dess utvärderingar av utveckling har 

en barncentrerad pedagogik vuxit fram där barnet blir ett objekt för normalisering 

(Dahlberg, Moss, Pence, 2014). Nordin-Hultman (2004) beskriver att sedan 1900-talet 

har flera teorier om barns lärande, utveckling och socialisation betonat samspel eller 

interaktion mellan barnen och deras omvärld. Författaren menar att denna syn på 

samspel även är en av de dominerande diskurserna i de statliga styrdokumenten (se 

Lpfö98; SFS 2010:800). Trots detta är ett fokus på barns psykologiska värld och sociala 

bakgrund, samt fokus på det som ses som typiskt för barnet och på det som barnet inte 

klarar av, ett tankesätt som verkar vara naturligt och dominerande bland pedagoger. Det 

är barnen som blir föremål för observationer och de utvecklingsplaner och 

åtgärdsprogram som skapas är riktade mot barnen med målet att barnen ska förändras 

och anpassas (Nordin-Hultman, 2004). Föreliggande studie syftar till att synliggöra den 

snäva pedagogiken samt vilka pedagogiska konsekvenser den kan få för barns 

möjligheter att vara olika i förskolans verksamhet. I en verksamhet där normaliteten är 

snäv finns det större risker för diskriminering och stigmatisering (Karlsudd, 2011). Jag 

menar att faran med den snäva pedagogiken är att den kan skapa verksamheter där barns 

olikheter blir till barns avvikelser i relation till den snäva önskvärda normen. Att utgå 

ifrån antagandet att det bland pedagogerna i förskolan finns ett förhållningssätt som 

företräder en kraftigt normerande pedagogik kan uppfattas som normativt och 

enkelspårigt. Det här förhållningssättet har specialpedagogiken kritiserats för många 

gånger. Jag har dock med stöd i forskning antagit denna utgångspunkt och öppet visat 

mina antaganden. Således anser jag att detta förhållningssätt är det som Karlsudd (2018) 

kallar för öppet normativ. Att vara öppet normativ innebär att bakgrunden ges till varför 

forskaren står bakom sina ställningstaganden, med andra ord redovisas förförståelsen 

tydligt. På ett sätt kan all vetenskap betraktas som mer eller mindre normativ eftersom 

den grundar sig på forskarens och problemets förankring i kunskapsteoretiska 

utgångspunkter (Karlsudd, 2018). Vetenskapliga teorier och politiska ideologier bygger 

också till stor del på förförståelse (Thurén, 2007). Termen normativ tolkas många 

gånger som en åsikt om hur något ska vara (Karlsudd, 2018). Detta kan liknas vid det 

Thurén (2007) beskriver angående att vetenskapen sägs ha tagit över religionens gamla 

roll att övertyga människor om att samhällsordningen är naturlig och oföränderlig. Det 

är även möjligt att tolka termen normativ som att den står för hur något kan vara. Med 

det senare synsättet kan det normativa bli ett riktmärke för hur den pedagogiska 

verksamheten kan utvecklas (Karlsudd, 2018). Min tanke är att utifrån normativa 

utgångspunkter om hur förskolan är, kan föreliggande studie också bidra med tankar om 

hur förskolan skulle kunna utvecklas och vara.  
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1.1 Syfte 

Syftet med min studie är att synliggöra den snäva pedagogiken och dess konsekvenser 

för barns möjligheter att vara olika.  

1.2 Frågeställningar 

• Hur visar sig den snäva pedagogiken i förskolans verksamhet? 

• Hur påverkar den barns möjligheter att vara olika i förskolan? 
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet kommer tidigare forskning med relevans för studien att presenteras. 

Utvecklingspsykologi och förskolans kontext lyfts fram som möjliga anledningar till 

förväntningarna på normalitet i förskolan. I kapitlet beskrivs även hur barn bedöms och 

konstrueras i relation till normer. Det beskrivs också hur förskolan har ett mångtydigt 

uppdrag eftersom verksamheten både ska anpassas till alla barn samtidigt som 

verksamheten strävar efter gemensamma värden. Vidare ges en bild av den snäva 

pedagogiken i kapitlet. 

2.1 Utvecklingspsykologi 

Som nämndes i inledningen kan utvecklingspsykologi ses som en möjlig anledning till 

förväntningar på normalitet. I sin avhandling beskriver Palla (2011) att 

utvecklingspsykologin möjliggjordes genom förskolan, då exempelvis forskaren Arnold 

Gesell på 1920-talet började genomföra normskapande studier med laboratorieliknande 

observationer av barn i samma och olika åldrar. Dessa observationer grundlade analyser 

som konstruerade specifika normer om barns förmågor och prestationer. Lutz (2009) 

beskriver i sin avhandling att bedömningar av barns utveckling ställt mot en tänkt 

normalutveckling relaterat till ålder blev en del av förskolans och skolans värld genom 

1930-talets retorik med vetenskapliga ideal. Palla (2011) beskriver att för att få kunskap 

om barnet har det inom förskolan länge varit vanligt att observera och kartlägga barnet 

utifrån olika kategorier grundade i utvecklingspsykologi. Författaren framhåller att 

aktuell forskning visar att förskolan än idag domineras av utvecklingspsykologiska 

diskurser. Författaren beskriver att de observations-, kartläggnings- och testmaterial 

som nämns i det empiriska materialet i hennes studie av förskolan är kopplat till barns 

olika utvecklingsområden. De är i stor utsträckning grundade i stadiebaserade och 

åldersindelade utvecklingspsykologiska förklaringsmodeller av barns utveckling. Min 

tanke är att utvecklingspsykologin tycks ha vunnit ett starkt grepp om förskolan. En 

möjlig förklaring till detta är det som Lutz (2009) beskriver, nämligen att det finns 

processer inom verksamheten som stärker utvecklingspsykologiska teorier som en 

ideologisk producerad sanning. I verksamheten växer tekniker fram som grundar sig i 

individuella jämförelser av barns beteende i jämförelse med varandra. Beteenden 

observeras utifrån normer baserade på teoretiska konstruktioner om barns utveckling 

länkat till ålder och stadier. På detta sätt skapas normalitet och avvikelser. Det finns 

förväntningar kopplade till barnens ålder gällande hur långt i utvecklingen de ska ha 

kommit. Tanken om utveckling skapar en sanning som utesluter andra sätt att se på barn 

(Lutz, 2009).  

2.2 Kontextens betydelse 

I det här avsnittet beskrivs en annan möjlig anledning till de normativa förväntningarna, 

nämligen själva förskolan som kontext. I sin avhandling beskriver Markström (2005) att 

det finns ett synsätt som grundar sig på att normalitet och avvikelse skapas i 

interaktionen i en given kontext och att normaliteten på så vis blir ett relativt begrepp. 

Innebörden av detta är att vad som uppfattas som avvikande eller normalt ses som 

konstruerat i ett sammanhang med sina traditioner, vanor och normer. Vidare betyder 

det att vad som ses som normalt eller avvikande är sammanbundet med vad som 

förväntas, är önskvärt eller eftersträvansvärt i varje kontext vilket innebär att dessa inte 

är givna tillstånd. Gränserna för hur ett normalt förskolebarn bör vara ser olika ut 

beroende på barns ålder, kön eller situation. Detta talar för att det finns en föreställning 

om ett genomsnittsbarn och även en föreställning om förskolebarnet som är beroende av 

kontexten (Markström, 2005). Den sociala kontexten kan avgöra vem som anses vara i 

behov av särskilt stöd och kan ses som en social produkt (Palla, 2011). Sandberg, 
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Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) har genomfört en studie som 

undersöker hur förskolepersonal definierar barn i behov av särskilt stöd. I studien 

beskrivs hur förskolepersonalen med barns observerade egenskaper som grund, 

konstruerar en bild av det ideala barnet som passar systemets organisatoriska mål och 

värden. Dessa mål och värden baseras delvis på samhällsvärden och delvis på 

egenskaperna hos majoriteten av barn i gruppen. Resultatet av studien indikerar att 

personalens uppfattningar om vilket barn som anses vara i behov av särskilt stöd 

påverkas till viss del av andelen barn med vissa egenskaper i en grupp. Nordin-Hultman 

(2004) beskriver i sin avhandling att i förhållande till vilka normer som finns i olika 

miljöer kan bilder av barnen som antingen kompetenta eller avvikande framträda. 

Författaren ifrågasätter olika sätt att se på omgivningens och miljöns betydelse för hur 

barn blir och gestaltar sig. Författaren ifrågasätter även varför barn överhuvudtaget vid 

upprepade tillfällen försätts i situationer som får dem att framstå som avvikande och 

”fel”.  

I förskolan eftersträvas, bland annat, att barnen ska lära sig sociala förmågor, visa sig 

sociala mot vuxna och barn samt behärska regler och rutiner i det kollektiva livet. 

Således tas förmågor, egenskaper och normaliteter inte alltid för givna, utan barnet 

förväntas utveckla dessa egenskaper (Markström, 2005). Det finns en stor betydelse av 

att förskolan fostrar barn till att bli sociala med förmåga att behärska och förvalta de 

gemensamma normer som skapats i samhället (Palla, 2011). Ofta uttrycker sig både 

föräldrar och personal positivt om barn som ”är sociala” och med lätthet umgås med 

andra barn. Det kan ses som att vissa egenskaper krävs för att bli sedd som ett ”riktigt” 

förskolebarn och dessa egenskaper innefattar att barnet är öppet och aktivt (Markström, 

2005). Vidare ses leken ofta som en viktig och central del i förskolan, vilket också gör 

det viktigt att barnen leker och att de leker på lämpliga sätt. För att kunna leka krävs att 

man som barn är medveten om hur kontakt bör tas med andra barn på ett passande sätt 

(Palla, 2011). Barn förväntas även vara flexibla och självständiga i sina relationer med 

andra och att de ska kunna leka med de barn som för tillfället är på förskolan. Det finns 

en strävan efter ett lärande barn som utvecklas, är socialt, samt visar glädje och trivsel i 

förskolans kollektiv (Markström, 2005). Här ser vi tydliga exempel på förväntningarna 

på barns beteende som ryms inom kontexten. Jag finner det relevant att ifrågasätta vad 

som händer med de barn som inte uppfyller de normativa förväntningarnas krav. Palla 

(2011) beskriver att ageranden som skiljer sig från barns ”vanliga” sätt att vara skapar 

förvirring, bekymmer och funderingar hos personal, barn eller föräldrar. Författaren 

förklarar att sådana ageranden blir speciella eftersom de bryter mot de normativa 

förväntningarna om hur barn ska bete sig. Det som blir betraktat som speciellt uppstår i 

relation till de krav, förväntningar, förhoppningar och föreställningar som finns i 

förskolan. Således blir förskolan en samhällelig institution med makten att bestämma 

vem som ska bli betraktad som speciell.  

Ytterligare en aspekt av kontextens betydelse är kvalitén på verksamheten. När det är 

generellt god kvalité på verksamheten med kunnig personal, tillfredställande 

personaltäthet, väl sammansatta barngrupper samt ett medvetet arbetssätt kan detta bidra 

till att behoven är möjliga att tillgodose hos många barn som i annat fall hade bedömts 

som att vara i behov av särskilt stöd (Lutz, 2009).  

2.3 Bedömningar och konstruktioner av barn 

Under senare tid har utvecklingsplaner vuxit betydligt i förskolans praktik. Risker med 

kartläggning av barns individuella utveckling är att de kan uppmuntra 

normaliseringspraktiker (Lutz, 2009). Vallberg Roth och Månsson (2008) har i en studie 

analyserat individuella utvecklingsplaner som uttryck för en reglerad barndom och 
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institutionell praktik. Utvecklingsplanerna som analyserats omfattar barn i förskola och 

förskoleklass. Individuella utvecklingsplaner baseras på någon typ av bedömning. 

Författarna ifrågasätter huruvida det är överensstämmande med förskolans strävansmål 

där enskilda barns resultat inte ska bli föremål för utvärdering eller betygsättning. 

Vidare är de individuella utvecklingsplanerna till stor del konstruerade och skrivna av 

förskollärare och saknar kommunikation med barnet. Dokumenten kan genom olika 

formuleringar erbjuda olika identiteter. Författarna beskriver exempelvis att barns 

identitet kan konstrueras som: ”Jag är någon som behöver tydliga gränser, någon som 

behöver socialt fostras och disciplineras” (2008, s.94). De individuella 

utvecklingsplanerna visar till stor del styrande och standardiserade mallar i olika 

riktningar, bland annat en önskan om självreglering och låg grad av inflytande för barn 

och vårdnadshavare. I stort framträder en typ av mångkontextuell reglering av barndom 

och institutionell praktik (Vallberg Roth & Månsson, 2008). Enskilda barns utveckling 

observeras och kartläggs allt mer. En möjlig konsekvens av detta är att vad som anses 

vara normalt krymper, vilket leder till att fler barn hamnar utanför normen (Lutz, 2009). 

Även utvecklingssamtal innehåller bedömningar, utvärderingar och kategoriseringar av 

enskilda barn (Markström, 2010). I en studie genomförd av Markström (2010) 

presenteras fem kategorier som beskriver hur förskollärare framställer barns motstånd 

mot förskolepersonalen och institutionen. Kategorierna är fysiskt motstånd, socialt 

motstånd, verbalt motstånd, känslomässigt motstånd samt motstånd genom avvisande. 

De fem kategorierna innehåller uttryck för underförstådd kritik av barnen och hur de 

beter sig i relation till idealen och diskurserna om hur ett riktigt barn ska vara. Med 

andra ord ett barn som beter sig enligt sin utvecklingsnivå i den institutionella 

kontexten. Jag menar att den underförstådda kritiken av barnen kan kopplas till den 

snäva pedagogiken.  

I en annan studie har Markström och Alasuutari (2011) undersökt utvecklingssamtal i 

finska och svenska förskolor. I studien undersöks hur bedömningar av barn genomförs 

och hur den institutionella ordningen kring barn skapas i utvecklingssamtalen. Studien 

undersöker även hur det ”vanliga” barnet förutsätts vara enligt den institutionella 

ordningen. Resultatet av studien visar att det finns en mängd olika institutionella 

förväntningar. Det vanliga barnet förväntas följa lärarens instruktioner, lita på och ha en 

nära relation till vuxna, skiljas från sina föräldrar utan att gråta och acceptera lärarens 

omsorg samt berätta om sina känslor. Det finns även förväntningar på att barnet ska ha 

en positiv attityd till förskolan och dess vuxna, vara glatt och intresserat av de 

aktiviteter som erbjuds av vuxna samt delta i dessa aktiviteter. Det vanliga 

förskolebarnet ska även vara självständigt och ha självkontroll, vilja leka med andra 

barn och uppskatta deras sällskap. Vidare ska det vanliga förskolebarnet inte slåss eller 

använda fula ord samt lösa konflikter på ett bra sätt. I studien beskrivs att 

bedömningarna av barn är kontextuella och relaterade till förskolans regler, normer, 

principer, praktiker och rutiner. Därmed konstrueras det vanliga barnet som ett som 

följer de institutionella förväntningarna och som anpassar sig till de begränsningar och 

möjligheter den institutionella rollen som ett förskolebarn ger. Det anpassade barnet kan 

antingen bli benämnt som ett gott exempel för andra barn eller som ett barn som inte 

behöver förskollärarna. Det grundläggande i den institutionella ordningen handlar 

sammanfattningsvis mycket om att bli medlem i ett socialt system och följa dess regler 

(Markström & Alasuutari, 2011). I en studie beskriver Franck och Dyblie Nilsen (2015) 

hur diskursen om det kompetenta barnet tillsammans med en diskurs om tidigt 

ingripande har blivit representativa normer för barns normala förmågor. Vidare beskrivs 

i studien hur personalen på förskolor har en avgörande roll i normaliseringsprocesser. 

Detta eftersom de ges uppgiften att identifiera barn som befinner sig i riskzonen samt 

upptäcka barn med särskilda behov. Ur ett kritiskt perspektiv ses detta som en 
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sorteringsprocess där barn bedöms och placeras i ett utrymme mellan normalitet och 

avvikelse. Författarna lyfter behovet av försiktighet gällande diskursen om det 

kompetenta barnet. Studiens resultat visar hur diskursen bidrar till produktionen av 

subjekt som betraktas som avvikande. Lutz (2009) beskriver att barn i behov av särskilt 

stöd bedöms och definieras från ett vuxenperspektiv. En utgångspunkt för bedömningen 

är att dessa barn utgör ett problem. Syftet med att barnen definieras utifrån en 

problembild kan vara att problemen som beskrivits ska bli bemötta med rätt stöd som 

kan gynna barnet, verksamheten och på längre sikt samhället. Sandberg, m.fl. (2010) 

framhåller att när förskolepersonalen definierar ett barn som i behov av särskilt stöd då 

identifierar de barnen som de själva har svårigheter att interagera med. Barn som inte 

möter deras förväntningar kräver förmodligen mer av dem. Konsekvenserna blir att 

dessa barn av personalen identifieras som barn i behov av särskilt stöd.  

I relation till bedömningar och konstruktioner av barn finner jag det relevant att belysa 

diagnosticering av barn. Palla (2011) beskriver att i förskolans historia har diagnostiska 

metoder förordats, bland annat av forskaren Gesell, som ett sätt att hjälpa det avvikande 

barnet. I förskolans uppdrag ingår det inte att ställa diagnoser, men det framkommer i 

tal och text i förskolan huruvida det är, eller inte är möjligt att tolka barns beteenden 

utifrån en specifik diagnostisk kategori. När ett barn visar ett avvikande agerande kan 

diagnosen fungera som skuldbefriande för både barn och personal samt erbjuda barnet 

en identitet där barnet kan förstås genom sin diagnos (Palla, 2011). Diagnosen kan bli 

en framtida ram som avgör vilka av barnets beteenden som uppmärksammas och även 

fungera som en bekräftelse på att det rätta har genomförts. Risken är att detta påverkar, 

på ett medvetet eller omedvetet plan, att ageranden som inte överensstämmer med 

diagnosen kommer att förminskas. Detta kan leda till att barnet socialiseras in i en 

avvikarroll (Lutz, 2009). Det är viktigt att uppmärksamma hur neuropsykiatriska 

kategorier och diagnoser används för att förstå barn och för att vidta åtgärder (Palla, 

2011). Praktiken kring barn som definierats som avvikande har vuxit fram parallellt 

med vad som anses vara lämplig pedagogik för barn i aktuell kategori. Diagnoser kan 

även fungera som en försäkran för omgivningen att problemet är bundet till barnet, men 

även som ett sätt att öppna dörrar för att få resurser. Barn som har en diagnos ställd av 

läkare är de barn som får mest stödåtgärder. Barn som endast bedömts av pedagoger och 

inte är under utredning får stöd i betydligt mindre utsträckning (Lutz, 2009). Jag finner 

det relevant att reflektera över vilken typ av stöd barnen får och om stödet kan kopplas 

till snäv eller vid pedagogik (se sid. 7). Lutz (2009) beskriver att ofta när pedagoger 

ansöker om en extra personalresurs för enskilda barn är syftet att kunna lyfta ur barnet 

ur barngruppen för att träna det individuellt. Författaren menar att detta indikerar en 

strävan mot mer segregerande lösningar. Jag hävdar att förläggande av problemet hos 

barnet och segregerande lösningar för enskilda barn är ett sätt att inte behöva göra 

förändringar i verksamheten för att den ska fungera för alla barn. Jag menar att dessa 

sätt att tänka kan kopplas till den snäva pedagogiken.  

2.4 Förskolans mångtydiga uppdrag 

Markström (2005) beskriver att förskolan kan ses som en anpassande institution. Den 

bidrar med social fostran och anpassning av barn in i det värdesystem som finns i 

samhället. Utifrån detta perspektiv menar författaren att förskolan kan ses som en 

verksamhet som medverkar till att skapa goda medborgare. Vidare framhåller 

författaren att förskolan även kan ses som en kvalificerande institution. Inom denna 

institution ska alla barn få samma möjligheter att bli förberedda för att möta 

utbildningssystemet samt samhällets krav och förväntningar. Genom förskolan kan 

enskilda barn få förebyggande, kompletterande och kompenserande insatser med syftet 

att de ska erhålla samma möjligheter som andra barn att kvalificera sig den kommande 
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tiden (Markström, 2005). Som tidigare nämnts i inledningen står det i förskolans 

läroplan att verksamheten ska anpassas till alla barn samt att barn som behöver mer stöd 

och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar, detta så att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt (Lpfö98, s.5). 

Vad som menas med att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan och vad 

mer stöd och stimulans innebär kan dock uppfattas som otydligt. Vidare är läroplanen 

generell, vilket ger ett stort utrymme för tolkningar (Lutz, 2009). 

Enligt ovanstående förväntas förskolans personal anpassa verksamheten till samtliga 

barn. Samtidigt ska de även styra och vägleda mot gemensamma värden. De ska även 

sträva efter att barnen utvecklar specifika kompetenser. Dessa kunskaper och 

kompetenser ses som nödvändiga för att kunna verka och fungera som människa i 

samhället. Personalens uppdrag blir därmed att homogenisera samtidigt som de ska 

öppna upp för heterogenitet. Det finns även krav på att verksamheten ska fungera 

utifrån ramar som exempelvis dagsrytm, rutiner och lokala målsättningar, samt att 

kraven på förskolan som lärandemiljö vuxit sig större (Palla, 2011). Här är det intressant 

att reflektera över vilka konsekvenser dessa krav kan få för barns möjligheter att vara 

olika. En konsekvens av att förskolan styrts i riktning mot ett tydligare lärandeuppdrag 

är att tekniker så som dokumentation har utvecklats och blivit mer omfattande för att 

kunna synliggöra barns utveckling. Den ökade dokumentationen kan leda till att barn 

bedöms i relation till konstruerade normer, förväntade kunskaper och beteenden. Dessa 

bedömningar kan begränsa utrymmet för barns olikheter och minska möjligheterna att 

utvecklas på olika sätt (Palla, 2011). Det finns ett synsätt som grundas på ett statistiskt 

tänkande. Detta synsätt tydliggör genomsnittet och normalisering kan då exempelvis 

betyda att människor som anses sakna något ska tillföras detta för att så långt som 

möjligt likna genomsnittet (Markström, 2005). I förskolans teoretiska grund finns en 

uttalad samspelssyn med blicken på relationen mellan barn och omvärld. Trots detta 

tycks dock barnens egenskaper och tidigare erfarenheter hamna i fokus i stället för den 

pedagogik de möter. En konsekvens av detta är att när svårigheter eller problem uppstår 

i förskolan tolkas det som att det är barnen som har eller utgör problemen (Nordin-

Hultman, 2004). När problemet ses som barnets strävar förskoleverksamheten efter att 

genom olika åtgärder skapa en optimal miljö som ska stimulera barnets utveckling. 

Dessa åtgärder utgår ofta ifrån det enskilda barnet och länkas till teoretiska 

konstruktioner gällande barns utveckling. Avvikelsebedömningar blir här ett viktigt 

redskap för att skapa ett nätverk omkring barnet med lämplig kompetens för att möta 

problemet. Individuella lösningar blir svaret på problem som anses finnas hos individen. 

Individuella anpassningar som rör enskilda barn kan med fördel anpassas och gynna alla 

barn i en förskolegrupp i stället. När miljön anpassas till det aktuella barnunderlaget 

kallas det för en inkluderande pedagogisk tanke. Mycket av problemet flyttas då från 

barnet till verksamheten istället. Då blir de barn som faller utanför ramen ett tecken på 

att verksamheten inte är kapabel till att uppnå avsikten att fånga upp barnens olikheter 

(Lutz, 2009).  

2.5 Praktisk utövning av den snäva pedagogiken 

I inledningen beskrevs hur förskolepersonalens strävan efter att forma barnen utifrån 

normativa förväntningar utgör förskolans snäva pedagogik. Den snäva pedagogiken 

verkar genom kompenserande åtgärder för att eleven ska passa in i skolmiljön. Den vida 

pedagogiken arbetar främst med att anpassa omgivningen till eleven (Karlsudd, 2011). 

Som tidigare nämnts står det i förskolans läroplan att verksamheten ska anpassas till alla 

barn. Jag menar att detta överensstämmer med den vida pedagogikens arbetssätt. Dock 

beskrevs även i inledningen att det är barnen som blir föremål för observationer samt att 

de utvecklingsplaner och åtgärdsprogram som skapas är riktade mot barnen med målet 
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att barnen ska förändras och anpassas (Nordin-Hultman, 2004). Jag hävdar att detta 

överensstämmer med den snäva pedagogikens arbetssätt. I detta avsnitt kommer 

beskrivningar ges av hur det kan se ut när pedagoger utövar snäv pedagogik med målet 

att anpassa barn utifrån normer i verksamheten.  

Tullgren (2004) beskriver i sin avhandling förskolan som en arena för politisk styrning, 

där leken är ett verktyg för styrningen. Författaren framhåller att pedagoger använder 

sig av normaliserande tekniker med syftet att homogenisera gruppen och styra in dess 

individer på vägen mot gällande normer. Pedagogerna försöker locka fram, bjuda in till 

och uppmärksamma det önskvärda beteendet och på så sätt avleda barnen från det som 

inte är önskvärt. Pedagogerna använder sig även av tekniker som handlar om att peka ut 

och bestraffa det som är avvikande i förhållande till normen. Vidare kan barn som 

hamnar utanför det som bedöms som normal lek betraktas som att de har leksvårigheter. 

Barnet kategoriseras som att inte ha förmågan att leka på ett acceptabelt sätt och som i 

behov av träning i att leka normalt. Jag hävdar att detta är exempel på hur den snäva 

pedagogiken kan se ut i verksamheten. Jag anser att fler exempel på den snäva 

pedagogiken även finns i en studie av Emilson och Johansson (2009). I deras studie 

beskrivs hur värden och fostran förmedlas av förskollärare och hur detta kommer till 

uttryck i den dagliga interaktionen mellan förskollärare och barn i den svenska 

förskolan som kontext. Syftet med studien var att analysera data från observationer 

gällande värden som förskollärare uttryckligt eller underförstått uppmuntrar och hur 

dessa värden kommuniceras till barn. Värden som fokuseras är de som gäller hur andra 

ska behandlas och hur barn förväntas utvecklas inom utbildningar för barn i tidiga 

åldrar. Ett antagande i studien är att de värden som uppmuntras säger mycket om bilden 

av det önskvärda barnet i förskolan och vilket sorts barn förskolan strävar efter att 

forma. Enligt studiens resultat finns det tre olika värdedimensioner som delas in i 

kategorier med värden om demokrati, omtanke och disciplin. Värden i den 

demokratiska kategorin är förhandling, inflytande och delaktighet. Kategorin med 

värden kring omtanke innehåller att inte skada andra, förstå och visa medkänsla, hjälpa 

varandra samt komma bra överens med andra. Värdena i den disciplinära kategorin är 

lydnad, självständighet och prestation. Av detta dras slutsatsen att det önskvärda barnet 

i förskolan är demokratiskt, omtänksamt och disciplinerat. I studien delas 

förskollärarnas sätt att kommunicera dessa värden till barnen in i två olika kategorier: 

strategiskt eller kommunikativt. När förskollärarna agerar strategiskt kommunicerar de 

med barnen utifrån sina föreställningar om vad ett barn är och hur det bör vara. Tonen 

kan vara formell eller skarp och straffpåföljder eller hot kan presenteras. När 

förskollärarna agerar kommunikativt strävar de efter att bemöta barnets perspektiv och 

pratar med barnet istället för till barnet. Studien visar att strategiskt agerande är 

vanligare gällande värden i den disciplinära kategorin. Exempelvis är värdet lydnad 

användbart för förskolläraren för att upprätthålla kontroll i vissa situationer. I sådana 

situationer krävs ett anpassat och format barn som kan följa instruktioner och göra som 

det blivit tillsagt.  

2.6 Studiens relevans för det specialpedagogiska området 

Studien är relevant för det specialpedagogiska området eftersom den synliggör en snäv 

pedagogik och dess pedagogiska konsekvenser. Jag menar att den snäva pedagogiken 

kan bidra till att individer som inte uppfyller den önskvärda normens krav kan betraktas 

som avvikande. Karlsudd (2011) beskriver att i en verksamhet där normaliteten är snäv 

finns det större risker för diskriminering och stigmatisering. En snäv tolkning av 

normalitet kan bland annat medföra att individer med funktionsnedsättningar hamnar 

utanför det som betraktas som normalt. Författaren belyser å andra sidan en pedagogik 

där målet inte är att avvikaren ska kompenseras till ett normalt beteende utan att 
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variationer och behov som finns i skolan i stället lyfts fram. Denna pedagogik arbetar 

främst med att anpassa omgivningen till eleven och kan benämnas som den vida 

pedagogiken. Min tanke är att studien kan väcka diskussioner som berör hur 

pedagogiken kan anpassas där motpolen, enligt min tolkning, i stället utgörs av att det 

enskilda barnet ska anpassas till den önskvärda normen och förskolans verksamhet. Den 

snäva pedagogiska inriktningen koncentreras många gånger kring svårigheter och 

avvikelser, med fokus på kompensation, metoder och färdigheter. De kompenserande 

åtgärderna syftar till att eleven ska passa in i skolmiljön (Karlsudd, 2011). Min tanke är 

att föreliggande studie kan skapa ökad kunskap bland pedagoger i förskolan angående 

hur olika former av pedagogik och olika synsätt påverkar barns möjligheter att vara 

olika i förskolans verksamhet.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras, vilka har 

valts utifrån studiens syfte och frågeställningar. I studiens bakgrundsdiskussion 

beskrevs hur det som står i läroplanen om att verksamheten ska anpassas till alla barn 

överensstämmer med den vida pedagogiken. Dock beskrevs även att forskning visar att 

barn i många fall anpassas till verksamheten vilket överensstämmer med den snäva 

pedagogiken. Således menar jag att den snäva pedagogiken inte överensstämmer med 

förskolans läroplan. Följaktligen blir den snäva pedagogiken på ett sätt dold. Därmed 

blev teorier kring begreppet ”den dolda läroplanen” användbara för att synliggöra vad 

som menas med dold pedagogik. För att kunna undersöka konsekvenserna av den snäva 

pedagogiken blev den franske filosofen Michel Foucaults tankar kring makt och 

normalisering också användbara. Detta eftersom de kan ge förklaringar till hur 

normalisering fungerar och sorterar individer utifrån normer. I kapitlet beskrivs 

teorierna och deras tillämpning i studien.  

3.1 Den dolda läroplanen  

Det finns många teorier kring pedagogik som inte är synlig. Dolk (2013) beskriver i sin 

avhandling att trots att det finns en strävan efter att utbildning enbart ska handla om 

utveckling och lärande, kommer utbildningen även att ha en normaliserande effekt. 

Detta sker genom det som krävs av barnen utöver det som står i den officiella 

läroplanen. Markström (2005) beskriver att outtalade regler och rutiner skapas och 

bevaras genom praktiskt handlande samt att de även får oss att agera på det sättet som 

anses lämpligt. Författaren kallar detta för ”vardagslivets dolda agenda” (s, 29). Ödman 

och Hayen (2004) skriver hur den franske sociologen Pierre Bourdieu beskrev en 

implicit pedagogik vilken innebär ett omedvetet inpräntande av principer som enbart 

finns som konstruerade tillstånd i praktiken, vilka individen utsätts för. Det finns även 

teorier om något som kallas för osynlig pedagogik. Den osynliga pedagogiken beskrivs 

som att läraren har en underförstådd kontroll av barnet som inte är uttalad och att 

läraren ordnar kontexten som barnet förväntas utforska och leva i (Bernstein, 1983). I 

min studie har jag som teoretisk grund valt att använda mig av teorier kring ett av de 

kanske mest kända begreppen kring pedagogiken som inte är synlig, nämligen 

begreppet ”den dolda läroplanen”. Teorierna kring begreppet är främst relaterade till 

skolan, men jag hävdar att begreppet även är högst relevant för förskolans verksamhet.  

Skolans verksamhet präglas inte endast av lagar, förordningar och läroplaner. Forskning 

har funnit att skolan också präglas av krav och förväntningar, som inte finns formulerade i 

officiella dokument. Dessa krav och förväntningar, som ofta står i strid med den officiella 

läroplanens intentioner, har getts benämningen den dolda läroplanen.  

                                                                                        (Gustafsson, 2009, s.319, kursiv i original) 

Genom en klassrumsstudie som presenterades i boken Life in Classrooms (1968) 

myntades begreppet ”den dolda läroplanen” av den amerikanske forskaren Philip 

Jackson (Gustafsson, 2009). Enligt Gustafsson (2009) finns det fyra olika diskurser 

kring begreppet ”den dolda läroplanen”. Inom den samhällstödjande diskursen ses den 

dolda läroplanen som nödvändig för att det demokratiska samhället ska överleva. Inom 

denna diskurs är skolans viktigaste uppdrag att socialisera individer in i ett kollektiv 

med de disciplinära medel som krävs för att individer ska utveckla ett moraliskt 

beteende. Skolsvårigheter ses i den här diskursen som uppkomna ur att individen inte 

kan internalisera normer och värderingar. I den strukturkritiska diskursen betonas 

kategoriseringsprocesser som förmedlar dolda budskap som påverkar konstruktionen av 

elevernas självförtroende. I den här diskursen ses skolsvårigheter som socialt 

konstruerade. I den samhällskritiska diskursen eftersträvas en förändring av samhället 
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och här ses reproduktionsfunktionen hos skolan som ett hot mot detta. Inom denna 

diskurs ses skolans sätt att vara organiserad som en latent ideologi som är just latent 

eftersom den inte är synlig för alla, utan uppenbarar sig först vid en analys. I den här 

diskursen ses skolsvårigheter som konsekvenser av ett symboliskt våld som sägs utövas 

genom skolan mot barn från arbetarklassen (Gustafsson, 2009). I den skolkritiska 

diskursen betonas skolans outtalade krav och förväntningar. Inom denna diskurs ses 

svårigheter i skolan som grundade i att elever inte lyckas motsvara kraven och 

förväntningarna i den dolda läroplanen (Gustafsson, 2009). Jackson (1968) beskriver 

exempelvis att relationen mellan den dolda läroplanen och studenters svårigheter är 

mycket mer slående än dess relation till elevers framgångar. I min studie kommer 

begreppet ”den dolda läroplanen” främst att användas så som det beskrivs i den 

skolkritiska diskursen och i den samhällstödjande diskursen. Detta eftersom den snäva 

pedagogiken syftar till att normalisera och anpassa barn efter normer i likhet med den 

samhällsstödjande diskursen. Den snäva pedagogiken kan skapa svårigheter för barn i 

förskolan på samma sätt som den dolda läroplanens krav kan skapa svårigheter för 

elever i skolan enligt den skolkritiska diskursen. Fortsättningsvis kommer begreppet 

”den dolda läroplanen” att utredas så som det kommer att användas i föreliggande 

studie.  

Philip Jackson (1968) förklarar att en av de viktigaste lärdomarna i institutioner är att 

lära sig att ha tålamod. Som en av dessa institutioner nämner han skolan. Eleverna 

förväntas stå ut med försening, förnekelse och avbrott av deras personliga önskningar. 

Vidare beskriver Jackson att tålamod är nära relaterat till förmågan att kontrollera sina 

impulser. Exempelvis innehåller den dolda läroplanen kravet att vara uppmärksam, 

kravet att kunna vänta, kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt och kravet att 

underordna sig lärarens osynliga auktoritet (Broady, 2007). ”I den bästa av världar 

förväntas det att barn ska anpassa sig till lärarens auktoritet genom att bli bra arbetare 

och exemplariska elever” (Jackson, 1968, s.32, min översättning). En elev som 

underkastar sig den dolda läroplanens krav får bra övning i tålamod och förnöjsamhet, 

vilka ses som viktiga egenskaper för de som måste utföra monotona arbetsuppgifter i 

samhället (Einarsson, 2009). Kraven som styr livet i klassrummet kan ställas i kontrast 

mot kraven i den officiella läroplanen. Skolans belöningssystem är emellertid relaterat 

till framgång i båda läroplanerna. Många av de belöningar och bestraffningar som 

verkar tillämpas på grund av akademiska framgångar eller misslyckanden är dock 

närmre relaterade till bemästrandet av den dolda läroplanen. Lärarens ilska väcks lättare 

av brott mot institutionella regleringar och rutiner än vid tecken på intellektuella 

svårigheter hos elever (Jackson, 1968). Många av den dolda läroplanens krav anses 

dock inte vara dåliga. Detta eftersom barn måste lära sig arbetsrutiner, att inte tala i mun 

på varandra, passa tider och att stå fast vid överenskommelser. Det dåliga med den 

dolda läroplanen ligger just i att den är dold. Den är dold eftersom lärare tror sig enbart 

lära ut ämneskunskaper och inte undersöker vad eleverna lär sig utöver det (Broady, 

2007). Bartholdsson (2007) framhåller dock att den dolda läroplanen inte är dold för 

elever och lärare, utan att den för dem är en verklighet och utgör en ständig 

lärandeprocess. Författaren framhåller att det enda osynliga med den dolda läroplanen är 

att den är oskriven. Det finns tankar om att den dolda läroplanen måste vara dold 

eftersom den inte stämmer med den öppna läroplanen som är nedskriven och politiskt 

beslutad. Den dolda läroplanen ses som nödvändig med tanke på de ramar som finns för 

skolans arbete (Einarsson, 2009). Broady (2007) menar att den dolda läroplanen inte 

kan försvinna eftersom kraven den ställer på elever är ofrånkomliga i skolsituationer. 

Den dolda läroplanens krav är indirekt förbundna med skolans funktioner i samhället, 

som är att sortera elever och förbereda dem för ett liv som lönearbetare och 

samhällsmedborgare. Det är dock inte hugget i sten hur kraven formuleras och inte 
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heller är det bestämt hur ”dold” den dolda läroplanen måste förbli. Min tolkning av den 

dolda läroplanen är att både skolan och förskolan är organiserade på ett sätt som är 

beroende av att barnen och eleverna underkastar sig den dolda läroplanens krav för att 

verksamheterna ska fungera som det är tänkt samt fylla sin samhälleliga funktion. 

Vidare är min tolkning att den dolda läroplanen är dold eftersom den är oskriven, men 

även dold för förskollärare eftersom den dolda läroplanen är så fundamental och 

självklar att den blir oreflekterad och på så vis osynlig. 

3.2 Makt och normalisering i förskolan 
Den hierarkiserande bestraffningen har alltså en dubbel verkan: den fördelar eleverna efter 

deras kunnighet och uppförande, alltså efter den användning man kan ha av dem när de 

lämnar skolan; man utövar ett ständigt tryck på dem för att alla ska underkasta sig samma 

modell, för att alla tillsammans ska vara tvungna att ”underordna sig, vara lydiga och 

uppmärksamma i sina studier och övningar och till punkt och pricka iaktta sina förpliktelser 

och disciplinen i alla dess delar”. Så att de alla ska likna varandra.  

                                                                                                                         (Foucault, 2003, s.183) 

Michel Foucault var en fransk filosof som har haft en betydelsefull roll i utvecklingen 

av det postmoderna tänkandet (Dahlberg m.fl., 2014). I min studie har jag valt att 

använda mig av Foucaults tankar kring makt och normalisering.  

Inledningsvis kommer begreppet diskurs, som är centralt hos Foucault, att utredas. 

Begreppet innebär en regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier som 

tillsammans bildar en rad föreställningar om något. Foucault menar att en diskurs 

existerar inom en diskursiv praktik, exempelvis vetenskapernas specifika metod för att 

skapa och framställa kunskaper om sina objekt (Lindgren, 2015). Foucault benämner 

diskurser som vårt sätt att benämna och tala om saker. Diskurser som utövar ett stort 

inflytande på en särskild praktik kan enligt Foucault ses som sanningsregimer. Dessa 

utövar makt över vårt tänkande genom att styra oss till att rikta blicken mot det som vi 

uppfattar som ”sanningen” och ”det vi bör göra” (Dahlberg m.fl., 2014). I studiens 

bakgrundsdiskussion nämndes exempelvis utvecklingspsykologiska diskurser som 

dominerar i förskolan. Teorier som används för att beskriva barns utveckling tenderar 

att börja fungera som ”sanna” modeller av verkligheten. Konsekvenserna av detta är att 

vår enda vetskap blir hur det ena eller andra barnet överensstämmer med en viss 

konstruerad norm vi använder oss av. Dessa enkla kartläggningar och generella 

klassificeringar leder till påståenden som exempelvis hävdar att barn i en viss ålder är på 

ett visst sätt. Följderna av detta är att det ur utvecklingspsykologin, med sina 

utvärderingar av utveckling, vuxit fram en barncentrerad pedagogik där barnet blir ett 

objekt för normalisering (Dahlberg m.fl., 2014). När föreställningar om hur barn är och 

bör vara exempelvis utgår ifrån ett utvecklingspsykologiskt tänkande, reproduceras och 

förstärks denna bild. Utifrån detta synsätt skapas föreställningar om barn genom 

diskursiva praktiker (Markström, 2005). Dominanta diskursiva regimer verkar genom 

begrepp, konventioner och kategorier vi använder när vi analyserar, konstruerar och 

beskriver verkligheten. De skapar vår förståelse av vad som är möjligt och önskvärt 

gällande exempelvis barndomen (Dahlberg m.fl., 2014). Jag undrar om det kan vara så 

att den utvecklingspsykologiska diskursen, genom att ha använts upprepade gånger 

inom förskolans verksamhet, blivit till ”sanningen” om hur barn bör vara i 

verksamheten? Markström (2005) menar att eftersom ingen ifrågasätter dominerande 

synsätt utövar de makt genom att diskursen fastställer vad som kan sägas och tänkas om 

ett fenomen. Vidare bidrar det vi uppfattar som sanningar till att vi använder oss av 

tekniker för att kontrollera, kategorisera och reglera. Detta kan kallas för 

normaliseringsprocesser (Markström, 2005). 
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Det är högst relevant att belysa pedagogernas roll gällande makt och normalisering i 

förskolan. Det finns många förväntningar på pedagogens roll. Dolk (2013) anser att 

bilden av en pedagog idag är att pedagogen ska vara rolig, snäll, lyhörd, full av respekt 

och inte auktoritär. Samtidigt ska pedagogen vara en auktoritet som vidmakthåller 

regler, ordning och en bra uppfostran. Enligt lärares samhällsuppdrag har lärare ett 

generellt och kulturellt mandat att utöva makt över barn (Bartholdsson, 2008). Det 

betyder att detta även gäller pedagogerna i förskolan. Det är dock centralt i moderna 

uppfostringstekniker att barn inte ska känna sig tvingade. Detta stämmer överens med 

Foucaults tankar om moderna former av makt, det vill säga att de sällan är våldsamma 

och förtryckande (Dolk, 2013). Foucault (2003) beskriver en disciplinär makt som gör 

sig osynlig. Foucault menar att i institutionella verksamheter så som exempelvis skolor 

använder sig skolpersonalen av olika tillvägagångssätt för att organisera, forma och 

kontrollera och här lägger han stor vikt vid tid och rum (Markström, 2005). Foucault 

skriver att ”Man måste motarbeta följderna av obestämda fördelningar, förhindra att 

individerna försvinner utan kontroll, att de förflyttar sig utan bestämt syfte, att de 

klumpar ihop sig i formationer som på en gång är oanvändbara och farliga” (2003, 

s.145). Enligt Foucault verkar den disciplinära maktutövningen genom att lokaler 

ordnas som ger möjlighet att kontrollera närvaro och aktiviteter och övervakning av 

flera individer. Med andra ord ett arrangemang där själva blicken verkar betvingande 

och blir nödvändigt för att upprätthålla ordning och disciplin. Denna övervakande blick 

kan påverka oss indirekt och bidra till att individer kontrollerar sig själva (Markström, 

2005). Vetskapen om att bli betraktad av den övervakande blicken påverkar hur 

individen framställer sig själv och agerar mot andra (Holligan, 1999). Denna mekanism 

är oftast inte synlig och utgör enligt Foucault den mest effektiva maktutövningen 

(Markström 2005). Foucault menar att disciplinär makt når sitt mål genom att den 

införlivas hos subjektet som på det sättet styr sig självt. Därmed förtrycker inte 

disciplinär makt, utan den når sina mål genom att tvinga på alla en likformighet 

(Dahlberg m.fl., 2014).  

Foucault beskriver maktutövning som normaliserande och disciplinerande. Han 

framhåller dock att maktutövningen även kan fungera positivt genom att den framkallar 

vad som kan uppfattas som goda och förståndiga handlingar, samtidigt som den 

förhindrar handlingar som kan vara negativa för en fungerande mångfald. Då framstår 

normalitet som ett vänligt mål som alla strävar efter att uppnå (Bartholdsson, 2008). 

Normalitet kan kopplas till ett tydligt normgivande som berättar vad som är önskvärt. 

Normaliseringen blir i då en strävan efter att uppnå det som anses vara önskvärt genom 

att individerna ska förändras på något sätt (Markström, 2005). Med andra ord har 

normer en stark koppling till makt, men dessa verkar inte genom tvång utan genom att 

människor medvetet eller omedvetet anpassar sitt sätt att vara efter dem (Dolk, 2013). 

Foucault beskriver att den disciplinära makten normaliserar genom att forma individer 

efter en viss norm och att den avgör vad som är normalt genom mätningar och andra 

praktiker som utvärderar om individerna är normala, för att efter det forma dem så de 

liknar den fastställda normen (Dahlberg m.fl., 2014). Det måste alltså finnas normer för 

att det ska vara möjligt att identifiera avvikelser från dem. När dessa normer fastställs 

uppmuntras människor att anpassa sig genom konstant observation, undersökning och 

dokumentation (Briscoe, 2008). Foucault skriver att ”på sätt och vis har makten att 

normalisera framtvingat homogenitet, men den individualiserar genom att göra det 

möjligt att mäta avvikelserna, bestämma nivåerna, fastslå specialiteterna och dra nytta 

av olikheterna genom att anpassa dem efter varandra.” (2003, s.185). Vidare beskriver 

han att disciplinen producerar kroppar som är undergivna och övade, vilka han kallar 

fogliga kroppar och att ”i alla samhällen är kroppen hårt trängd av olika former för makt 

som utsätter den för tvång, förbud och förpliktelser” (ibid, s.138). Med andra ord är 
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Foucaults definition av normalisering en kropp som är foglig och kan utsättas, 

användas, transformeras och förbättras (Briscoe, 2008). En lyckad normalisering 

producerar självkontrollerande kroppar där makten tagit sig in i själva individens kärna 

och fört in sig själv i individens handlingar, lärandeprocesser och dagliga liv (Holligan, 

1999). Jag tycker att dessa tankar kan kopplas till förskolans verksamhet. Ofta är det så 

att vuxna görs till subjekt och barn görs till objekt som på något sätt ska styras till bättre 

värderingar (Dolk, 2013). Jag menar att denna styrning underlättas om barnen agerar i 

enlighet med Foucaults tankar om fogliga kroppar som är självkontrollerande och kan 

transformeras och förbättras. 

3.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer teorierna om den dolda läroplanen att kopplas samman med 

Foucaults tankar om makt och normalisering för att ge läsaren en enhetlig bild av 

studiens teoretiska utgångspunkter.  

I både teorierna om den dolda läroplanen och i Foucaults tankar om makt och 

normalisering beskrivs en osynlighet. Ett av kraven i den dolda läroplanen är att 

eleverna ska underordna sig lärarens osynliga auktoritet. Detta kan liknas vid Foucaults 

tankar om modern makt som inte är våldsam eller förtryckande utan istället fungerar 

genom osynliga mekanismer. Som nämndes i avsnittet om den dolda läroplanen 

förväntas barn i den bästa av världar att anpassa sig till lärarens auktoritet genom att bli 

bra arbetare och exemplariska elever (Jackson, 1968). Detta kan i sin tur liknas vid 

Foucaults tankar om normalisering där den blir en strävan efter att uppnå det som anses 

vara önskvärt. Det överensstämmer även med Foucaults tankar om normaliseringens 

mål att skapa fogliga kroppar som är undergivna och övade. Vidare liknar Foucaults 

tankar om att kroppen i samhället utsätts för tvång, förbud och förpliktelser den dolda 

läroplanens krav att kunna kontrollera sig motoriskt och verbalt. I avsnittet om den 

dolda läroplanen beskrevs att en elev som underkastar sig den dolda läroplanens krav 

får bra övning i tålamod och förnöjsamhet. Foucault menar att ett ständigt tryck utövas 

på elever för att alla ska underkasta sig samma modell och vara tvungna att vara lydiga 

och uppmärksamma. Jag hävdar att detta ständiga tryck finns i den dolda läroplanens 

krav och i den snäva pedagogiken. Vidare menar jag att båda teorierna är mycket 

relevanta för att syftet med min studie ska uppnås. Syftet är som tidigare nämnts att 

synliggöra den snäva pedagogiken och dess konsekvenser för barns möjligheter att vara 

olika. I föreliggande studies diskussion kommer teorierna att ställas emot det som 

framkommit i analyserna av mina observationer för att belysa konsekvenserna av den 

snäva pedagogiken utifrån studiens teoretiska perspektiv. I diskussionen kommer 

teorierna även att ställas mot analysen av informanternas svar i mina intervjuer för att 

även där belysa resultatet av analysen utifrån mina valda teoretiska perspektiv.  
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4 Metod 
Studiens metoder för att samla information har varit deltagande observationer och 

semistrukturerade intervjuer. Dessa kan benämnas som kvalitativa metoder eftersom de 

inte utformats för att analyseras kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och 

verktyg (Ahrne & Svensson, 2015). I detta kapitel kommer studiens metoder att 

presenteras samt hur studien planerats och genomförts. Även studiens forskningsetiska 

ställningstaganden kommer att redovisas samt studiens trovärdighet.  

4.1 Urval och avgränsningar 

Studien genomfördes på en förskola belägen i en liten stad i mellersta Sverige. 

Förskolan valdes inte ut med hjälp av någon specifik metod. Fangen (2011) beskriver 

att i deltagande observationsstudier förekommer sällan någon fast metod för urval. I 

stället kommer valet av plats, social enhet och informanter naturligt i samband med 

närmandet av fältet. I deltagande observationer är de urval som används ofta selektiva. 

Vidare beskriver författaren att det i ett fältarbete är lämpligt att göra en 

kartläggningsrunda som genomsöker en rad lämpliga platser som fältstudien skulle 

kunna genomföras i. Tillgång kan då ges till olika populationer, platser, människor och 

händelser av intresse för studien. Här är det inte möjligt att observera allt eftersom det är 

för mycket. Därmed är det viktigt att göra ett selektivt urval av vilka enheter som ska 

observeras. En avgörande faktor är hur lång tid som finns till förfogande (Fangen, 

2011). Jag ville genomföra min studie på en förskola utan någon speciell pedagogisk 

inriktning så som Reggio Emilia eller Montessori. Detta då studiens syfte inte innefattar 

att studera en specifik pedagogisk inriktning. Inför genomförandet av min studie gick 

jag in på olika kommuners hemsidor och sökte information om kommunernas olika 

förskolor. Jag valde ut tre förskolor som var av intresse och kontaktade deras 

förskolechefer samt informerade dem om min studie. Jag fick tillåtelse att genomföra 

min studie på två av dessa förskolor. Eftersom tiden jag hade till förfogande för att 

genomföra studien var begränsad valde jag att avgränsa studien till att genomföras på en 

av förskolorna. Fangen (2011) framhåller att när den sociala enheten som ska studeras 

har valts ut och var fältarbetet ska äga rum därmed blivit fastställt kan det bli lämpligt 

att bestämma sig för vilka personer i den sociala enheten fältarbetet ska koncentreras 

kring. I organisationer är roller, yrken och formella positioner utgångspunkten. Då är 

det ofta studiens syfte och forskningsfråga som avgör vilka det är mest lämpligt att ta 

kontakt med (Fangen, 2011). Eftersom min studies syfte är att synliggöra den snäva 

pedagogiken blev det lämpligt att fokusera på personalen i förskolan eftersom de utövar 

pedagogik i verksamheten. Jag fick tillåtelse av personalen på två olika avdelningar att 

genomföra min studie hos dem. Den ena avdelningen var en femårsavdelning och den 

andra en tre till fyraårsavdelning. Personalen på dessa två avdelningar blev de som mitt 

fältarbete fokuserades kring. Totalt var de fyra pedagoger varav två arbetade på den ena 

avdelningen och två på den andra. Dessa pedagoger gav även samtycke till att vara 

informanter i intervjuer. Då jag ville genomföra fler intervjuer tog jag även kontakt med 

två pedagoger från en annan avdelning på förskolan som också gav sitt samtycke till att 

bli intervjuade. Totalt intervjuades sex pedagoger.  

4.2 Deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer 

Studiens empiriska material har som tidigare nämnts samlats in med hjälp av två olika 

metoder. Att använda sig av olika sorters metoder kan vara ett sätt att kunna analysera 

ett samhälleligt fenomens komplexitet och riklighet av infallsvinklar (Ahrne & 

Svensson, 2015).  
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Fangen (2011) beskriver att deltagande observationer innebär att forskaren följer 

deltagarna på olika platser där de är i sin vardag. Den deltagande aspekten handlar om 

att delta i den sociala interaktionen genom att anpassa sig till situationen för att inte ha 

en störande inverkan. Genom att själv delta kan inverkan på situationen undvikas på så 

sätt att de närvarande inte känner sig stressade av forskarens närvaro. Fältarbete utgör 

möjligheten att erhålla kunskap genom förstahandsupplevelser och möjligheten att 

komma närmare människors verklighet. Deltagande observationer kan även ge tillgång 

till information som deltagarna inte vill dela med sig av i en intervju. Observationer gör 

det delvis möjligt att röra sig utanför deltagarnas selektiva perspektiv (Fangen, 2011). 

När implicita innebörder och underförstådda uppfattningar ska undersökas, exempelvis 

en grupps självklara antaganden, kan deltagande observationer av det faktiska beteendet 

ge mer relevant information än intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom den 

snäva pedagogiken både kan vara underförstådd och ett känsligt ämne att ta upp i en 

intervju valdes därmed deltagande observationer som en metod vilken kompletterades 

med intervjuer. I deltagande observation och fältstudier är mer eller mindre formella 

intervjuer viktiga källor till information då de kan fungera som hjälpmetoder (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuer presenterar människors förståelse när de ska sätta ord på 

sina erfarenheter och utgör mycket viktig information (Fangen, 2011). Den kvalitativa 

forskningsintervjun strävar efter att förstå världen utifrån informanternas synvinkel, 

skapa mening ur deras erfarenheter och avslöja deras levda värld (Kvale & Brinkman, 

2009). Vid genomförandet av mina intervjuer användes semistrukturerade intervjuer 

vilket kan innebära att intervjun i hög grad är strukturerad medan frågorna är öppna och 

i låg grad strukturerade (Trost, 2010). Den semistrukturerade intervjun kan även 

definieras av att intervjuaren har en intervjuguide där en rad teman och huvudfrågor är 

definierade i förväg. Det finns dock utrymme för avvikelser från guiden när intervjun 

sker om personen som intervjuas skulle ta upp oväntade intressanta ämnen (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011).  

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av min studie har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. När forskning ska bedrivas är det viktigt att individer inte 

utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav kan 

kallas för individskyddskravet och är en självklar utgångspunkt för forskningsetiska 

överväganden. Individskyddskravet kan tydliggöras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa krav kan kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att: ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de 

har rätt att avbryta sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Inför min studie 

kontaktade jag inledningsvis förskolechefen och informerade i enlighet med 

informationskravet om min studie och vad medverkan i den skulle innebära. Jag 

informerade även om syftet med min studie då informationskravet även innebär att 

deltagarna i studien ska informeras om detta (Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtyckeskravet innebär att: ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke” (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). När jag informerat 

förskolechefen om studien och fått dennes samtycke till att genomföra studien på den 

aktuella förskolan informerade jag även personalen och fick deras samtycke till att 

genomföra min studie på deras avdelningar. Eftersom jag genomförde mina 

observationer av personalen när de arbetade i barngrupp blev även frågan om samtycke 
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från föräldrar aktuell. Jag rådfrågade Etikkommittén Sydost1 angående om föräldrarnas 

samtycke behövde inhämtas. De svarade att det var fullgott att jag informerade 

föräldrarna om min studie vilket jag således gjorde genom ett informationsbrev (se 

bilaga 2) som jag lämnade på alla barns hyllor på avdelningarna där min studie skulle 

genomföras. 

Konfidentialitetskravet innebär att: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). I 

redovisningen av studiens resultat kommer i enlighet med konfidentialitetskravet alla 

informanter i studien att avidentifieras. Vid deltagande observation är de etiska 

övervägandena mycket viktiga. Forskaren ansvarar för att de observerades identitet inte 

avslöjas (Vetenskapsrådet, 2017). I enlighet med konfidentialitetskravet måste åtgärder 

följas för att göra det svårt för utomstående att identifiera enskilda individer eller 

grupper av individer (Vetenskapsrådet, 2002).  

Nyttjandekravet innebär att: ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, 

får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften” (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). I enlighet med nyttjandekravet informerade jag 

alla deltagare i studien om att resultatet av min forskning enbart skulle användas i min 

studie.  

4.4 Studiens planering och genomförande 

Inför mina observationer visste jag vad jag ville titta efter i verksamheten och vilka 

teorier jag skulle utgå ifrån. När observationer ska genomföras är det viktigt att 

forskaren vet precis vad denne ska leta efter. Teori, perspektiv, eller vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt bör vara nedskrivna (Fangen, 2011). Jag var också medveten om 

nödvändigheten av att genomföra observationerna med ett öppet förhållningssätt. Det är 

viktigt som forskare att vara medveten om sina egna fördomar. Det är angeläget att 

förbli öppen för vad som personer säger eller gör betyder och att inte begränsas av sina 

egna förhandsuppfattningar (Fangen, 2011). Innan jag påbörjade mina observationer 

presenterade jag mig och min studie för informanterna samt informerade om de 

forskningsetiska principerna. Jag informerade även om att jag planerade att vara på plats 

i förskolan under en hel vecka. I en deltagande observationsstudie är det i den första 

fasen viktigt att presentera sig och sitt forskningsprojekt på ett förtroendeingivande sätt 

(Fangen, 2011). Gällande dokumentationen av observationerna hade jag innan mina 

observationer påbörjades bestämt mig för att göra fältanteckningar och att inte använda 

mig av videoobservationer. Vid observationsstudier är traditionella fältanteckningar det 

vanligaste sättet att dokumentera observationer. Vid generering av videodata är det lätt 

att bli överhopad av komplexitet och detaljrikedom (Tjora, 2011). Således bar jag med 

mig ett litet anteckningsblock vid genomförandet av mina observationer där jag 

antecknade allt som jag ansåg var av intresse. Här anser jag det vara relevant att belysa 

att fältanteckningar är ett mångfacetterat fenomen eftersom forskaren själv behöver 

bedöma vad som är viktigt eller iögonfallande. Forskarens anteckningar påverkas av 

dennes medvetande förståelse och tolkning (Tjora, 2011). Efter observationstillfällena 

renskrevs fältanteckningarna.  

Vid observationstillfällena försökte jag smälta in i miljön och deltog till viss del i 

aktiviteter i verksamheten. Jag närvarade vid de båda avdelningarna två dagar vardera. 

Intervjuerna skedde löpande under tiden jag var på förskolan efter överenskommelse 

med personalen om lämpliga tidpunkter att genomföra intervjuer på. Inför 

                                                 
1 Kommitté för rådgivning och etisk granskning av projekt 
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genomförandet av intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1) utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Vid själva genomförandet av intervjuerna ställde jag 

frågorna i den ordning de stod i min intervjuguide. Frågorna var öppna och 

uppmuntrade därmed informanterna att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. 

Intervjuerna tog mellan tio till femton minuter att genomföra och spelades in med hjälp 

av ljudupptagning. Därefter transkriberades de ordagrant. Alla intervjuer genomfördes 

på förskolan men i olika rum där det för tillfället fanns möjlighet för ett avskilt samtal. 

Vissa skedde i ett konferensrum, andra i ett personalrum eller ett avskilt matrum.  

4.5 Analys av empiriskt material 

Redan vid utskriften av intervjuer kan intervjusamtalet struktureras i en form som blir 

lämplig att analysera. När forskaren skriver ut intervjun kan även mening upptäckas i 

vad som sades och därmed påbörjas redan analysen. Att analysera innebär att något 

separeras i delar eller element (Kvale & Brinkman, 2009). När jag hade transkriberat 

mina intervjuer och renskrivit mina fältanteckningar hade jag en stor mängd text att 

analysera. Jag påbörjade analysen genom att läsa igenom texten flera gånger. Efter 

upprepade genomläsningar börjar mönster, teman och kategorier framträda och det är då 

nödvändigt att bearbeta och sortera ursprungstexten. Texten kan då sorteras under 

preliminära kategorier för att sedan fortsätta med upprepade genomläsningar och 

försöka se gränser mellan kategorierna (Patel & Davidson, 2011). När jag hade läst 

igenom min text flera gånger och sorterat den växte slutligen två teman fram: Den snäva 

pedagogiken och den vida pedagogiken. Dessa teman analyserades utifrån den tidigare 

forskningen som presenterats i studiens bakgrundsdiskussion.  

4.6 Studiens trovärdighet 

Tankar om reliabilitet och validitet kommer från kvantitativ metodologi. Gällande 

kvalitativa studier blir begreppen annorlunda (Trost, 2010). Kvalitativa forskare 

använder sällan begreppet reliabilitet. Begreppet validitet får istället en vidare betydelse 

inom kvalitativ forskning. I en kvalitativ studie kan validiteten kopplas till om forskaren 

lyckats samla in underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld 

(Patel & Davidson, 2011). Ett av de största problemen med kvalitativa studier är 

trovärdigheten. Det är nödvändigt att kunna visa läsarna att forskningsresultatet, data 

och analyser är trovärdiga. Detta innebär att kunna visa eller göra trovärdigt att data 

samlats in på ett sätt som är seriöst och relevant för problemställningen (Trost, 2010). 

Genom att tydligt beskriva hur jag gått tillväga i insamlingen av empiri i detta avsnitt 

om metod vill jag påvisa studiens trovärdighet. Ett begrepp som är relevant i 

sammanhanget är triangulering som kan innebära att flera olika metoder används, 

exempelvis intervjuer och observationer. När informationen från dessa vägs samman i 

analysen kan en så fyllig bild som möjligt framträda. Exempelvis kan personer säga en 

sak i en intervju och handla på ett sätt som motsäger detta i en observation. Detta kan 

vara ett underlag för en rikare tolkning (Patel & Davidson, 2011). Jag menar att min 

studies trovärdighet ökar genom att två olika metoder har använts för insamling av 

empiri då detta kan skapa flera perspektiv i presentation och tolkning av resultat. Något 

som ytterligare styrker trovärdigheten är att intervjuerna spelades in. När verkligheten är 

lagrad ger detta möjligheten att ta den i repris många gånger för att på så sätt försäkra 

sig om att allt har uppfattats på ett korrekt sätt (Patel & Davidson, 2011). 
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5 Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer studiens resultat att presenteras i två olika huvudteman: den 

snäva pedagogiken och den vida pedagogiken. Indelningen av resultatet i dessa två 

kategorier har inte varit helt enkel då informanternas svar ibland varit motsägelsefulla 

och kunnat tolkas på olika sätt. Resultatet kommer i detta kapitel att analyseras med 

hjälp av tidigare forskning. I presentationen av resultatet kommer informanterna att 

benämnas vid fiktiva namn. Det kommer inte anges vilken avdelning observationerna 

skedde på och samma pedagog som utför olika handlingar kommer inte alltid benämnas 

vid samma namn. Detta för att i största möjliga mån avidentifiera informanterna i 

enlighet med konfidentialitetskravet. I beskrivningen av resultatet kommer citat och 

beskrivningar av observerade situationer finnas med. I presentationen av resultatet har 

detaljer om informanterna så som utbildningsnivå och tid i yrket utelämnats på grund av 

att detta inte ingår i studiens syfte att undersöka. I kapitlet presenteras min tolkning av 

det empiriska materialet.  

5.1 Den snäva pedagogiken  

Den snäva pedagogiken har sedan tidigare beskrivits som en pedagogik där synen på 

normalitet är snäv och syftet är att barnet ska anpassas till verksamheten. I det här 

huvudtemat kommer resultat presenteras som överensstämmer med den snäva 

pedagogiken. Resultatet har delats in i sex olika underteman vilka är: Synen på barns 

olikheter, tankar kring särskilt stöd, att anpassa verksamheten till alla barn, att styra 

barn till ett önskvärt agerande, att sitta stilla och vänta, samt att bli social. 

5.1.1  Synen på barns olikheter 

Några av informanterna beskrev i intervjuerna att vissa sätt barn agerar på kan vara 

svåra att bemöta. Freja förklarade att det kan vara svårt i det första mötet med barnet.  

Jag kan tycka det är lite svårt när jag möter det första gången, alltså när det kommer ett nytt 

barn och man möter det första gången, ett annorlunda beteende eller ett våldsamt beteende. 

Freja tycks utgå från tankar kring normalitet och avvikelse. Detta överensstämmer med 

det Palla (2011) skriver om att ageranden som skiljer sig från barns ”vanliga” sätt att 

vara skapar förvirring, bekymmer och funderingar hos personal, barn eller föräldrar. När 

Freja använder begreppet annorlunda indikerar detta att hon utgår ifrån tanken att 

barnets agerande skiljer sig från normen. Eftersom Freja använder begreppet ”våldsamt 

beteende” är min tanke att detta även kan liknas vid det Markström och Alasuutari 

(2011) beskriver om förväntningarna på det vanliga förskolebarnet som inte slåss. 

Vidare kan detta i enlighet med den snäva pedagogiken tyda på en snäv bild av 

normalitet. Detta eftersom en snäv bild av normalitet ökar risken för att barns ageranden 

blir betraktade som annorlunda. I studiens resultat framkom fler exempel på att 

personalen tycks utgå från ageranden som skiljer sig från bilden av det vanliga barnet 

när de skulle beskriva beteenden som kan vara svåra att bemöta. Pedagogen Linnéa 

beskrev exempelvis att det kan vara svårt att bemöta barn som ”trotsar och bråkar”. 

Det svåra är ju om det är någon som har fått för sig att börja trotsa och bråka eller sådär och 

får med sig alla liksom. Då gäller det ju liksom att få stopp innan innan alla springer runt 

och har kaos. Det kan jag tycka alltså att man ser att man vet vilka barn som man kanske 

behöver ha liksom lite punktmarkering på. Så att man vet, här kan det kanske spåra ur i de 

här situationerna att man är före liksom. För att då vet man att när han eller hon inte har 

något att göra då blir det spring eller putt. 

Min tolkning är att Linnéa uttrycker tankar om att det är viktigt att förebygga ett 

oönskat agerande genom att punktmarkera vissa barn. Vad som anses vara oönskat 

agerande kan jämföras med det Markström och Alasuutari (2011) beskriver om det 
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vanliga barnet som förväntas följa lärarens instruktioner och ha självkontroll. Resultatet 

indikerar att barn som ”trotsar och bråkar” inte överensstämmer med bilden av det 

vanliga barnet som följer de institutionella förväntningarna och som anpassar sig till de 

begränsningar och möjligheter den institutionella rollen som ett förskolebarn ger 

(Markström & Alasuutari, 2011). Vidare kan detta liknas vid den snäva pedagogiken 

eftersom tanken tycks vara att barnen ska anpassas till verksamheten genom att 

punktmarkeras. Linnéa beskriver i citatet inte exakt vad punktmarkeringen innebär. Det 

skulle dock kunna innebära det som Tullgren (2004) beskriver, nämligen att 

pedagogerna använder sig av tekniker som handlar om att peka ut och bestraffa det som 

är avvikande i förhållande till normen. Å andra sidan kan det även ses som att barnen 

kategoriseras som att inte ha förmågan att leka på ett acceptabelt sätt (Tullgren, 2004). 

Detta eftersom Linnéa uttrycker att ”här kan det kanske spåra ur i de här situationerna”. 

Det är möjligt att Linnéa här syftar på situationer där barnen inte klarar av att leka på ett 

bra sätt och i stället springer runt.  

Gällande ageranden hos barn som upplevs svåra att bemöta fanns även tankar hos 

informanterna om barn som anses behöva mer stöd än andra. Vera svarade att det finns 

barn som behöver ha mer stöd av de vuxna för att komma vidare och att det är viktigt att 

utmana de barnen där de befinner sig i sin utveckling.  

För det är skillnad på de barnen som är, de här barnen har speciella behov, det är ju en 

annan kategori. Men även inom det normala spannet så kan man ju också känna ibland att 

man behöver satsa lite extra under vissa tider för att hjälpa dem att komma vidare i sin 

utveckling.  

Pedagogen Vera utrycker tankar som kan tänkas vara grundade i utvecklingspsykologi. 

Hennes utryck ”det normala spannet” kan liknas vid det Lutz (2009) beskriver om att 

beteenden observeras utifrån normer baserade på teoretiska konstruktioner om barns 

utveckling länkat till ålder och stadier. Veras utryck att ”komma vidare i sin utveckling” 

kan liknas vid ett stadietänkande kring barns utveckling. Vera beskrev även att barn 

som har speciella behov är ”en annan kategori”. Min tanke är att detta också 

överensstämmer med utvecklingspsykologiskt tänkande då Palla (2011) beskriver att det 

inom förskolan länge varit vanligt att observera och kartlägga barnet utifrån olika 

kategorier grundade i utvecklingspsykologi. Jag menar att utvecklingspsykologiskt 

baserade tankar stämmer bra överens med den snäva pedagogikens begränsade syn på 

normalitet eftersom tanken om utveckling skapar en sanning som utesluter andra sätt att 

se på barn (Lutz, 2009).  

5.1.2 Tankar kring särskilt stöd 

En fråga jag ställde till informanterna berörde hur de tänker kring särskilt stöd i 

förskolan. Bland informanterna fanns tankar om särskilt stöd som kan liknas vid den 

snäva pedagogikens arbetssätt. Ett exempel är det Stina uttrycker i följande citat. 

Särskilt stöd är ju olika beroende på barn, från barn till barn. Och det handlar väl om att 

hjälpa barnen att fungera i verksamheten. Det kan ju vara allt ifrån att, jag menar extra 

mycket bilder uppe så att det blir tydligt om det är det som är bekymret, att de har svårt att 

hänga med på vad de ska göra så kan ju det vara ett konkret sätt. Vissa har svårt att kanske 

uppfatta vad som händer och man kan teckna istället och det är också ett hjälpmedel. 

Stinas fokus tycks ligga på att barnen ska anpassas till verksamheten genom 

kompenserande hjälpmedel så som extra mycket bilder och användning av tecken. 

Stinas svar kan liknas vid det Nordin-Hultman (2004) beskriver angående att det är 

barnen som blir föremål för observationer samt att de utvecklingsplaner och 

åtgärdsprogram som skapas är riktade mot barnen med målet att barnen ska förändras 

och anpassas. Jag menar att detta stämmer med den snäva pedagogiken som har som 
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mål att genom kompenserande åtgärder få eleven att passa in i skolmiljön (Karlsudd, 

2011). Vidare tycks Stina i citatet fokusera på individuella lösningar då hon använder 

uttrycket ”vissa barn”. Även informanten Vera tycktes fokusera på att problemet finns 

hos individen.  

Det är viktigt att vi diskuterar detta i personalgruppen så att vi får en samlad syn så att säga 

på hur vi ska arbeta med det här, med det barnet som behöver lite mera omtanke, lite stöd 

och lite utmaning och sådär. 

Individuella lösningar blir svaret på problem som anses finnas hos individen (Lutz, 

2009). Vera tycks mena att det extra stödet och utmaningen ska riktas mot barnet då hon 

uttrycker att det är barnet som behöver lite mer omtanke. Hon beskriver inte att det är 

verksamheten som kanske behöver förändras så att problemet flyttas från barnet till 

verksamheten. När detta görs blir de barnen som faller utanför ramen ett tecken på att 

verksamheten inte är kapabel till att uppnå avsikten att fånga upp barnens olikheter 

(Lutz, 2009). Min tolkning är att detta synsätt inte går att urskilja i det Vera uttrycker. 

Vidare är min tanke att Veras uttryck ”behöver lite mera omtanke” bekräftar att barn 

som inte möter förskolepersonalens förväntningar förmodligen kräver mer av dem. 

Konsekvenserna blir att dessa barn av personalen identifieras som barn i behov av 

särskilt stöd (Sandberg, m.fl. 2010). I studiens resultat framgick även diagnosens 

betydelse för särskilt stöd. Pedagogen Barbro förklarade detta i följande exempel. 

Sen är det ju de barnen man får som har en diagnos, då är det mycket lättare. För det har jag 

ju varit med om också. Då finns det redan en väg, att det är såhär det ska vara. Och då finns 

det oftast också en resurs för gruppen. Sen kan det säkert vara så att en del barn får en 

diagnos lite väl lätt fast ändå har de ju det bra, de får ju så mycket. 

Det Barbro uttrycker indikerar att det stämmer att barn som har en diagnos ställd av 

läkare är de barnen som får mest stödåtgärder (Lutz, 2009). Vidare kan Barbros uttryck 

”Då finns det redan en väg, att det är såhär det ska vara” kopplas till att praktiken kring 

barn som definierats som avvikande har vuxit fram parallellt med vad som anses vara 

lämplig pedagogik för barn i aktuell kategori (Lutz, 2009). Möjligtvis syftar Barbro på 

att det redan finns ett utvecklat arbetssätt att använda som är lämpligt i relation till 

vilken diagnos barnet har. Att Barbro uttrycker att en del barn får en diagnos lite väl lätt 

menar jag kan kopplas till att enskilda barns utveckling observeras och kartläggs allt 

mer. En möjlig konsekvens av detta är att vad som anses vara normalt krymper, vilket 

leder till att fler barn hamnar utanför normen (Lutz, 2009). Jag menar att det är möjligt 

att Barbro i citatet syftar på att den ökade kartläggningen av barn kan utgöra en 

anledning till att barn också diagnosticeras i ökad omfattning. En alternativ tolkning är 

att Barbros resonemang är kopplat till diagnosens funktion som skuldbefriande för både 

barn och personal samt att diagnosen erbjuder en identitet där barnet kan förstås genom 

sin diagnos (Palla, 2011). Det är möjligt att detta kan leda till ökad diagnosticering av 

barn.  

5.1.3 Att anpassa verksamheten till alla barn 

En intervjufråga jag ställde till informanterna berörde den praktiska möjligheten att 

anpassa verksamheten till alla barn. Flera av pedagogerna besvarade den här frågan med 

att det inte är praktiskt möjligt att genomföra. Pedagogen Vera beskrev att verkligheten 

inte stämmer med vad som står i läroplanen.  

Om man läser våran arbetsplan och liksom läroplanen och det här då, det står ju att det ska 

vara behovsanpassat och alltihopa detta men det är lite hur det fungerar i verkligheten, det 

skiljer lite kan jag säga. 

Även pedagogen Freja uttryckte att verkligheten ser annorlunda ut. 
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Den där perfekta anpassningen för var och en tycker jag är jättesvår faktiskt. För jag tycker 

att vi har många barn och lite personal. Det är svårt men möjligt är det nog och jag skulle 

önska att jag kände att så har vi det men då ljuger jag lite för så ser inte riktigt sanningen ut. 

Detta kan tolkas som att förskolans uppdrag att homogenisera samtidigt som de ska 

öppna upp för heterogenitet (Palla, 2011) försvåras när det är stora barngrupper och lite 

personal. Informanten Barbro uttrycker i följande citat att det kan vara svårt att räcka till 

som pedagog. 

Nej men just det här att varje barn har rätt att få det så bra som möjligt och då är det ju 

också tvärtom, att de här barnen som kräver så mycket, de ska ha sitt men övriga barn har 

rätt att få sitt, så det går liksom inte att tro att man själv som pedagog ska kunna reda ut 

allting när det är så mycket. Då behöver man ju få hjälp. Men sen är det ju tyvärr så att 

ekonomin styr också. Och man hade ju önskat att det fanns resurser så fort man ropar men 

det gör det ju inte. 

Detta indikerar att vilka förutsättningar personalen har påverkar till hur stor del de 

upplever att de kan anpassa verksamheten. Det fanns även informanter som upplevde 

osäkerhet kring hur mycket verksamheten egentligen ska anpassas. Pedagogen Stina 

berättade att hon känner sig kluven till anpassningen av verksamheten till varje barn. 

Hon förklarade att det beror på att samhället i sig inte är anpassat till varje individ. 

Man har vissa regler och rutiner som måste följas och vissa saker måste barnen lära sig som 

har med samhället att göra. Man kan inte komma och gå som man vill för samhället är styrt 

med tider och som ska passas. Man ska fungera i en grupp och man kan inte göra som man 

vill för då faller samhället. Så det är klart att man kan göra vissa anpassningar, men sen 

handlar det lite om att barnen ska anpassas i samhället också för att samhället i sig ska 

kunna leva vidare och bli bättre.  

Dessa tankar överensstämmer med det Markström (2005) beskriver om att förskolan 

kan ses som en anpassande institution som bidrar med social fostran och anpassning av 

barn in i det värdesystem som finns i samhället. Att Stina känner sig kluven angående 

detta skulle kunna bero på det som Palla (2011) beskriver angående att förskolans 

personal ofta ska anpassa verksamheten till samtliga barn och samtidigt styra och 

vägleda mot gemensamma värden. Pedagogen Barbro uttryckte också tankar kring detta. 

Och lite grann är det ju utmaningen i ens jobb, att alla barn har rätt att få det de behöver och 

samtidigt är vi en grupp då. 

Möjligtvis kan förskolans mångtydiga uppdrag bidra till att skapa en otydlighet kring 

om det är barnet eller verksamheten som ska anpassas. Jag menar att otydligheten kring 

förskolans uppdrag samt stora barngrupper och brist på pedagoger är faktorer som kan 

bidra till att pedagogiken blir snäv.  

5.1.4 Att styra barn till ett önskvärt agerande 

I observationerna jag genomförde såg jag exempel på hur pedagoger strävar efter att 

leda barn mot ett önskvärt agerande. Jag menar att exemplen stämmer överens med den 

snäva pedagogiken eftersom pedagogerna i exemplen använder sig av olika tekniker för 

att barnen ska anpassa sig till verksamhetens normer och regler.  

Freja ska baka med tre av barnen. Två av barnen börjar busa högljutt med varandra när 

pedagogen förbereder baket. ”Jag vet inte om jag vågar baka med er” säger Freja i 

skämtsam ton, ”Jag får nog ta några andra till hjälp”. Barnen slutar då tillfälligt att busa. 

Efter en stund börjar de busa igen. ”Nej då kan ni gå ut” säger Freja. (De andra barnen har 

gått ut på gården). ”Jag vill bara ha hjälp av barn som kan baka ordentligt”.  

I exemplet ovan använder sig Freja av vad som kan liknas vid strategisk kommunikation 

som utgår ifrån föreställningar om vad ett barn är och hur det bör vara. Vid strategisk 

kommunikation kan hot eller straffpåföljder presenteras (Emilson & Johansson, 2009). I 



  
 

23 

 

situationen tycks Freja ha en bild av hur barnen bör agera vid bakningen. När barnen 

inte agerar i enlighet med den bilden presenterar hon en straffpåföljd: om barnen inte 

slutar busa kommer de inte att få delta i bakningen. Den strategiska kommunikationen 

visar sig, som jag ser det, även i följande exempel. 

Efter maten ska ett barn som fyllt år bjuda på glass. ”Nu är det viktigt att alla sitter på sin 

plats, annars vill nog inte Sofia bjuda på glass” säger Vera. Hon ber Sofia att bara bjuda 

barnen på glass som sitter på sina platser.  

Även i denna situation presenteras en straffpåföljd: de barnen som inte sitter still på sina 

platser kommer inte att få någon glass. Det tycks vara så att Vera, genom att klargöra att 

de barnen som inte sitter still blir utan glass, hoppas på att alla barn därmed kommer att 

agera på ett önskvärt sätt. Även i exemplet nedan användes en liknande strategi av 

pedagogen Lotta då de är på väg tillbaka till förskolan från ett skolbesök och barnen ska 

gå i led.  

De går tillbaka mot förskolan. När de gått en stund lämnar ett barn sin plats i ledet. ”Nej då 

får du hålla mig i handen” säger Lotta till barnet. Barnet går då tillbaka till sin plats i ledet. 

En stund senare lämnar barnet sin plats i ledet igen. Lotta tar då barnet i handen och de går 

tillsammans tillbaka till förskolan. 

I situationen verkar Lotta sträva efter att alla barn ska gå på sin plats i ledet. När ett barn 

lämnar sin plats presenteras straffpåföljden: att få hålla Lotta i handen. Presentationen 

av straffpåföljden är verksam en stund då barnet som lämnat sin plats återvänder till 

den. När barnet lämnar platsen igen verkställer Lotta hotet och tar barnet i handen. I 

situationerna använder sig pedagogerna av strategisk kommunikation som även kan 

liknas vid det Tullgren (2004) beskriver angående att pedagoger använder sig av 

normaliserande tekniker med syftet att homogenisera gruppen och styra individerna mot 

gällande normer. I de observerade situationerna användes dock även andra tekniker för 

att leda in barnen mot ett önskvärt agerande så som i följande exempel.  

Det är lunchdags och barnen sitter med pedagogen Lotta och äter vid ett bord. Vid ett 

tillfälle höjer barnen rösterna, Lotta hyschar då och avleder genom att berätta något 

spännande som fångar barnens uppmärksamhet. En stund efter det börjar ett barn att sjunga 

vid bordet. Lotta ber barnet med lugn röst att lugna ner sig. Sedan fortsätter måltiden med 

samtal mellan barnen och Lotta som fångar upp och pratar om barnens intressen.  

I den observerade situationen tycks barnens höjning av rösterna inte vara ett önskvärt 

agerande vid måltiden. För att avleda barnen från det oönskade agerandet berättar Lotta 

något spännande och lyckas genom handlingen återföra ett samtal i önskvärd 

samtalston. Detta stämmer med det Tullgren (2004) skriver om att pedagoger försöker 

locka fram och bjuda in till och det önskvärda beteendet och på det sättet avleda barnen 

från det som inte är önskvärt. Ytterligare ett exempel på detta finns i följande situation.  

Efter maten är det vila och då ska barnen vara i det röda eller gröna rummet. Således är 

barnen indelade i en röd och en grön grupp. Ett barn som ska vara i det gröna rummet vill 

vara i det röda i stället. Pedagogen Linnéa säger nej och leder det protesterande barnet till 

det röda rummet. Ett annat barn vill vara i det röda rummet men ska vara i det gröna. 

Barnet protesterar ”Jo kom” säger Linnéa ”Du gillar ju att läsa bok och bygga med lego”. 

Därefter leder hon barnet till det gröna rummet.  

I den observerade situationen försöker Linnéa locka och bjuda in barnet till att vara i det 

bestämda rummet genom att ge exempel på de roliga sakerna som finns att göra i det 

rummet. På detta sätt försöker hon avleda barnet från det icke önskvärda som i detta fall 

är att inte vilja vara i sitt tilldelade rum på vilan.  
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5.1.5 Att sitta stilla och vänta 

Flera av de situationer jag observerade var tillfällen där hela barngruppen var samlad för 

att göra något tillsammans. I dessa situationer var det vanligt förekommande att barnen 

fick tillsägelser om att sitta stilla och vänta, som i exemplet nedan.  

Barnen sitter i soffan på avdelningen och äter frukt och pedagogerna Lotta och Vera är 

närvarande. När barnen ätit upp frukten ska de sjunga sånger. Ett av barnen vill berätta 

något. Vera säger till barnet att vänta och berätta efter fruktstunden istället. Ett annat barn 

vill gå iväg och göra en sak. Lotta säger till barnet att vänta med det. Ett barn som sitter och 

hoppar i soffan uppmanas av Lotta att sitta stilla. Sedan börjar de sjunga. De barnen som 

inte sjunger uppmuntras av pedagogerna att också sjunga. När det blir tyst mellan sångerna 

vill några av barnen berätta saker igen. Pedagogerna hyschar och säger igen att de får vänta 

då de ska sjunga alla sångerna först. 

Resultatet indikerar att situationer där hela barngruppen ska göra något tillsammans 

innehåller särskilda förväntningar på barnen som inte finns i alla situationer. Detta 

stämmer med det som Markström (2005) beskriver kring att gränserna för hur ett barn i 

förskolan bör agera ser olika ut beroende på barns ålder, kön eller situation. I situationer 

som fruktstunder och sångsamlingar tycks dessa gränser bli snävare och på så vis även 

pedagogiken. I den observerade situationen som beskrivits ovan uppmuntras även 

barnen som inte vill sjunga att delta i sången. Detta kan liknas vid förväntningar på att 

barn i förskolan ska ha en positiv attityd till förskolan och dess vuxna, vara glatt och 

intresserat av de aktiviteter som erbjuds av vuxna samt delta i dessa aktiviteter 

(Markström & Alasuutari, 2011). Det är möjligt att pedagogerna, när de uppmanar alla 

barn att sjunga, agerar utifrån föreställningen att barn ska vara intresserade av och vilja 

delta i aktiviteterna som erbjuds. Detta stämmer med den snäva pedagogiken då 

pedagogerna strävar efter att barnen som inte vill sjunga ska anpassa sig till situationen 

och delta i sången.  

5.1.6 Att bli social 

En fråga jag ställde till informanterna berörde läroplanen och om barnen lär sig saker i 

förskolan utöver det som står i läroplanen. På denna fråga svarade flera av 

informanterna att läroplanen är väldigt tolkningsbar och beroende på hur den tolkas kan 

nästan allt som sker i verksamheten hittas i läroplanen. Kring frågan om läroplanen 

beskrev några av informanterna det som problematiskt att läroplanen blivit så inriktad 

på lärande. Informanten Lotta uttryckte det på följande sätt. 

Saker som kanske trycks på mer i läroplanen kan man ju känna ibland kanske inte är det 

viktigaste, att vi ska undervisa och det ska vara naturkunskap och alltså det låter lite 

högtravande ibland. Först och främst måste vi ju få dem att visa empati och kunna vara med 

andra och alltså det står ju inte så utförligt i läroplanen. 

Lotta tycks vara kritiskt inställd mot förskolans ökade lärandeuppdrag. Att Lotta 

beskriver att de i första hand måste ”få dem att visa empati” stämmer med Markströms 

(2005) tankar om att barns förmågor, egenskaper och normaliteter inte alltid tas för 

givna, utan att barnet förväntas utveckla dessa egenskaper. Vidare är min tanke att detta 

kan tolkas som att överensstämma med den snäva pedagogiken. Detta eftersom det finns 

en strävan efter ett lärande barn som utvecklas, är socialt, samt visar glädje och trivsel i 

förskolans kollektiv. Vad som ses som normalt eller avvikande är sammanbundet med 

vad som förväntas, är önskvärt eller värt att sträva efter i varje kontext (Markström, 

2005). Jag menar att när förväntningarna enligt normen är att barnen ska vara sociala 

kan barnen som inte anses vara sociala bli betraktade som avvikande. Jag anser att detta 

kan liknas vid en snäv syn på normalitet.  
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5.2 Den vida pedagogiken 

Som tidigare beskrivits arbetar den vida pedagogiken främst med att anpassa 

omgivningen till eleven (Karlsudd, 2011). I detta huvudtema kommer resultat att 

presenteras som överensstämmer med den vida pedagogiken. Detta tema har delats in i 

två olika underteman vilka är: Med fokus på samspel och Med fokus på möjligheter.   

5.2.1 Med fokus på samspel  

Vissa frågor jag ställde till informanterna berörde syftet med särskilt stöd och hur de 

avgör när ett barn är i behov av särskilt stöd i förskolan. På dessa frågor svarade flera av 

informanterna i enlighet med den vida pedagogikens arbetssätt. Deras tankar kring 

särskilt stöd berörde till stor del gruppens betydelse för olika sätt att agera hos barn. 

Pedagogen Freja beskrev exempelvis att det är viktigt att inte enbart fokusera på den 

enskilda individen. 

Särskilt stöd kan ju vara väldigt mycket. Oftast så tänker vi väl att särskilt stöd är när det 

sätts in någon speciell, alltså en resurs till gruppen eller något speciellt program för barnet 

eller att ja. Men det kan ju vara mycket annat också. Jag tycker att man skulle sätta in 

särskilt stöd kanske lite oftare än man gör. Både för att hjälpa barnet, personalgruppen och 

resten av gruppen. Jag tror ofta att man glömmer bort gruppen. Det kan ju vara så att det 

finns något i gruppen som triggar det här barnet till någonting hur det nu är alltså vad det nu 

är som händer som man kanske inte ser helt enkelt. 

Informanten Stina uttryckte tankar om betydelsen av samspelet i gruppen. 

Det handlar ju egentligen om hur gruppen i sig är för ett beteende kan ju vara ett problem i 

en situation och ett annat i en annan situation beroende på gruppen och hur de samspelar 

med varandra också så det är svårt att säga bara att just det här är ett bekymmer. Och sen 

handlar det ju om hur de andra barnen tolererar det som händer och sker också. Det handlar 

hur de andra reagerar i, runt omkring om det är ett problem eller svårighet. 

Det är möjligt att ifrågasätta olika sätt att se på omgivningens och miljöns betydelse för 

hur barn blir och gestaltar sig (Nordin-Hultman, 2004). Informanterna tycks vara 

mycket medvetna om vikten av att inte enbart arbeta på individnivå utan även på 

gruppnivå. Informanterna tycks istället lägga fokus vid vad som händer i samspelet i 

gruppen och hur detta är en viktig påverkande faktor för om olika sätt att agera blir 

betraktade som problem eller inte. Stinas tankar bekräftar att den sociala kontexten kan 

avgöra vem som anses vara i behov av särskilt stöd (Palla, 2011). Detta stämmer även 

med att personalens uppfattningar om vilket barn som anses vara i behov av särskilt 

stöd påverkas till viss del av andelen barn med vissa egenskaper i en grupp (Sandberg, 

m.fl., 2010).  

5.2.2 Med fokus på möjligheter 

Angående intervjufrågan som berörde den praktiska möjligheten att anpassa 

verksamheten till alla barn svarade några av informanterna att det till viss del är 

genomförbart i praktiken. Linnéa beskrev samlingen som ett exempel på en situation 

som kan anpassas.  

Vissa förskollärare är väldigt fixerade vid att nu ska vi ha samling, alla måste sitta ner här 

och lyssna liksom det klarar ju inte alla av, utan men då gäller det ju att vi, att man gör det 

så pass kul att man lyckas få med sig dem så många som möjligt liksom men också att 

kanske, att de som inte orkar sitta ned att man har möjlighet att en personal följer med och 

gör något annat. 

Även informanten Lotta tog upp samlingen i relation till frågan om anpassning av 

verksamheten.  

Jag ser inga hinder men jag vet ju att det är besvärligt, det är svårt, särskilt när man ska ha 

de här traditionella samlingarna som det alltid är prat om. Så är det någon som inte kan sitta 
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still och hur gör vi då. Jag tycker man kan se bortom såna saker. Man får lösa det helt 

enkelt. Allt går att lösa. 

Informanterna verkar se på den traditionella samlingen som en situation som kan 

behöva anpassas då den formen av aktivitet inte fungerar för alla barn. Detta kan liknas 

vid Nordin-Hultmans (2004) tankar om att barn upprepade tillfällen försätts i situationer 

som får dem att framstå som avvikande och ”fel”. Informanterna tycks vilja undvika att 

barnen som inte klarar av att sitta stilla ska behöva utsättas för en situation där de 

kanske framstår som fel i förhållande till samlingens normativa förväntningar, som 

verkar vara att alla ska sitta stilla och lyssna. Dock kan Linnéas tankar om att barn som 

inte orkar vara med på samlingen kan få göra något annat med en pedagog även tolkas 

som en strävan mot segregerande lösningar. Detta kan liknas vid det Lutz (2009) skriver 

om att ofta när pedagoger ansöker om en extra personalresurs för enskilda barn, är syftet 

att kunna lyfta ur barnet ur barngruppen för att träna det individuellt. Linnéas tankar om 

att göra samlingen roligare och på så sätt få med sig fler barn kan, som jag ser det, 

tolkas som en mer inkluderande lösning. Informanten Lotta lyfte även fram vikten av att 

det är en bra pedagoggrupp som vill anpassa verksamheten. Detta kan indikera att 

pedagogernas förhållningssätt är av stor betydelse. Om pedagogerna enbart fokuserar på 

barnen och inte pedagogiken de möter blir konsekvensen att när svårigheter eller 

problem uppstår i förskolan tolkas det som att det är barnen som har eller utgör 

problemen (Nordin-Hultman, 2004). Det verkar dock som att många av informanterna i 

min studie har ett fokus på pedagogiken och hur den kan anpassas utifrån barnens 

behov, vilket jag menar överensstämmer med den vida pedagogiken. Vidare fanns 

tankar kring att verksamheten kanske inte kan anpassas individuellt till alla men att 

verksamheten i sig kan bli bättre för alla. Pedagogen Barbro uttryckte detta i följande 

exempel.  

Jag tycker att det är svårt att anpassa individuellt för alla barn, det är svårt. Jag kan se en 

skillnad i att anpassa för varje individ för sig, det är svårt, sen tror jag att man kan anpassa 

verksamheten till så att det ändå passar alla barn sen passar det kanske mer eller mindre bra, 

eller kanske mest bra i alla fall. 

Barbros tankar om att anpassa verksamheten istället för att göra individuella 

anpassningar stämmer överens med den vida pedagogiken. Detta kan även liknas vid att 

när individuella anpassningar som rör enskilda barn anpassas till arbetet med alla kan de 

gynna samtliga barn i en förskolegrupp i stället. När miljön anpassas till det aktuella 

barnunderlaget kallas det för en inkluderande pedagogisk tanke (Lutz, 2009). 

Informanten Lotta tog upp begreppet inkludering i följande citat. 

Man ska inkludera, det är väldigt viktigt att barn inkluderas men man måste också tänka att 

är man femton i en grupp och en ska till vilket pris som helst inkluderas, så kan det faktiskt 

vara att 14 andra exkluderas. Så det är inte sådär lätt, sådär att det barnet behöver lite extra. 

Det behöver det barnet men det kanske är lika många andra som behöver på ett annat sätt 

så, man får sprida ut det och se vad det är de behöver. Och även där ser jag att det finns 

inga problem, jag ser det inte, att det är några problem. 

Lotta tycks syfta på anpassning av verksamheten när hon beskriver inkludering och hur 

den kan anpassas för att kunna tillgodose alla barns olika behov. När hon säger att ”man 

får sprida ut det och se vad de behöver” kan det tolkas som att hon menar hur 

verksamheten kan anpassas utifrån det aktuella barnunderlaget. Jag menar att detta 

överensstämmer med pedagogiken Karlsudd (2011) beskriver där målet inte är att 

avvikaren ska kompenseras till ett normalt beteende utan att variationer och behov som 

finns i skolan lyfts fram istället. Min tanke är att verksamheten behöver förändras och 

varieras utifrån barnens behov istället för att barn ska bli hjälpta att anpassas till 

befintliga verksamheter.  



  
 

27 

 

5.3 Sammanfattning 

I det här avsnittet kommer resultatet som funnits under de två olika kategorierna att 

sammanfattas i en tabell för att ge läsaren en tydlig överblick av studiens resultat.  

 

Den snäva pedagogiken Den vida pedagogiken 
Intervju 

• Det är ju en annan kategori 

• Det normala spannet 

• Kompenserande hjälpmedel 

• Behöver lite mera omtanke 

• Fast ändå har de ju det bra, de får 

ju så mycket 

• Så ser inte riktigt sanningen ut 

• Barnen ska anpassas i samhället 

Intervju 

• Samspelet i gruppen 

• Anpassa verksamheten 

• Man får sprida ut det och se vad 

det är de behöver 

Observation 

• Straffpåföljder 

• Styra mot önskvärt agerande 

• Sitta stilla och vänta 

• Anpassa sig till situationen 

Observation 

- 

 

I tabellen har betydligt fler resultat placerats under kategorin den snäva pedagogiken. I 

kategorin den vida pedagogiken finns det enbart tankar som pedagogerna uttryckte i 

intervjuerna. Realiseringen av talet syntes inte i verksamheten, varpå denna kategori 

saknar resultat från observationerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

28 

 

6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras. Jag hävdar att många av 

exemplen i studiens resultat kan kopplas samman med studiens valda teorier. I det här 

kapitlet kommer jag att synliggöra och diskutera dessa kopplingar. Kapitlet innehåller 

även en reflekterande diskussion kring studiens metod. Vidare diskuteras studiens 

implikationer för specialpedagogiskt arbete.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att synliggöra den snäva pedagogiken och dess 

konsekvenser för barns möjligheter att vara olika. Frågeställningarna har varit hur den 

snäva pedagogiken visar sig i förskolans verksamhet samt hur den påverkar barns 

möjligheter att vara olika i förskolan.  

6.1.1 Med blicken på normalitet 

I resultatet framkom att informanten Vera uttryckte tankar som kunde tolkas som att de 

var grundade i utvecklingspsykologi. Vera använde uttryck så som ”det normala 

spannet” och ”barn med speciella behov är en annan kategori”. Det måste alltså finnas 

normer för att det ska vara möjligt att identifiera avvikelser från dem (Briscoe, 2008). 

Jag menar att tankar kring att det finns något som kan kallas för det normala spannet 

samt att kategorisera barn i behov av särskilt stöd överensstämmer med Foucaults 

(2003) tankar om normalisering. Den önskvärda normen homogeniserar men stänger 

samtidigt ute dem som avviker från den. Vidare kan detta liknas vid Karlsudds (2011) 

tankar om att i en verksamhet där normaliteten är snäv finns det större risker för 

diskriminering och stigmatisering. I studiens bakgrundsdiskussion beskrevs hur 

utvecklingspsykologiska diskurser dominerar inom förskolan. Enligt Foucault kan 

diskurser som utövar ett stort inflytande över en särskild praktik ses som 

sanningsregimer. Dessa utövar makt över vårt tänkande genom att styra oss till att rikta 

blicken mot det som vi uppfattar som ”sanningen” och ”det vi bör göra” (Dahlberg 

m.fl., 2014). Jag anser att tankar som grundas i utvecklingspsykologi kan vara en 

bidragande orsak till den snäva pedagogiken. Inom den snäva pedagogiken är målet att 

avvikaren ska kompenseras till ett normalt beteende (Karlsudd, 2011). Vidare hävdar 

jag att vad som betraktas vara ett normalt beteende kan ha sitt ursprung i 

utvecklingspsykologin. Detta då observationer av barns beteenden utifrån normer 

baserade på teoretiska konstruktioner om barns utveckling länkat till ålder och stadier 

skapar normalitet och avvikelser (Lutz, 2009). Jag anser dock att bilden av vad som 

betraktas som ett normalt beteende inte enbart har sitt ursprung i utvecklingspsykologin. 

I studiens bakgrundsdiskussion lyftes många exempel på att vad som uppfattas som 

avvikande eller normalt kan ses som konstruerat i ett sammanhang med sina traditioner, 

vanor och normer (Markström, 2005). I studiens resultat framkommer exempel på att 

det tycks finnas förväntningar på hur barnen ska agera i förskolans kontext samt att 

pedagogerna försöker få barnen att agera i enlighet med dessa förväntningar. Jag menar 

att de kontextuella förväntningarna som finns på barn i förskolan också kan liknas vid 

Foucaults tankar om sanningsregimer som styr vårt tänkande över vad som är sanningen 

om hur barn bör vara. En slutsats som kan dras av detta är att bilden av vad som anses 

vara normalt har en avgörande betydelse för vilken sorts pedagogik som utövas. Jag 

hävdar att en snäv bild av normalitet i sin tur föder en snäv pedagogik. Vidare anser jag 

att diskurser som utövar ett stort inflytande och som skapar sanningar om hur barn bör 

vara kan utgöra ett hinder för barns möjligheter att vara olika i förskolan. Detta då 

sanningen om hur barn bör vara kan bidra till att barn som inte lyckas leva upp till 

denna sanning blir betraktade som avvikare i behov av att normaliseras.  



  
 

29 

 

6.1.2 Normalisering och anpassning av barn 

I studiens resultat uttryckte informanten Barbro att barn ibland får en diagnos lite väl 

lätt. En möjlig anledning till detta som jag lyfte fram var att enskilda barns utveckling 

observeras och kartläggs allt mer. En möjlig konsekvens av detta är att vad som anses 

vara normalt krymper, vilket leder till att fler barn hamnar utanför normen (Lutz, 2009). 

Jag menar att detta kan kopplas till det Foucault (2003) skriver om att makten att 

normalisera skapat homogenitet, men att den samtidigt individualiserar genom att göra 

det möjligt att mäta avvikelserna, bestämma nivåerna och slå fast specialiteterna. Jag 

hävdar att diagnoser kan ses som en form av mätning av avvikelser som när de leder till 

en diagnos blir en fastslagning av en specialitet. I ett citat uttryckte även Barbro 

gällande barn med diagnoser att ”Då finns det redan en väg, att det är såhär det ska 

vara” vilket jag framhöll som möjligen kopplat till att praktiken kring barn som 

definierats som avvikande har vuxit fram parallellt med vad som anses vara lämplig 

pedagogik för barn i aktuell kategori (Lutz, 2009). Jag menar att det finns en risk med 

färdiga arbetssätt som anses vara lämpliga för barn med diagnoser. Detta eftersom de 

kan vara inriktade på individuella lösningar som eventuellt innebär att verksamheten ses 

som onödig att anpassa i och med att diagnoser även kan fungera som en försäkran för 

omgivningen att problemet är bundet till barnet (Lutz, 2009) och inte till verksamheten.  

I studiens resultat framkom att personalen i praktiken använder sig av olika tekniker för 

att normalisera och styra barn mot ett önskvärt agerande vilket går i linje med den snäva 

pedagogiken. Studiens resultat indikerade exempelvis att tankar om särskilt stöd hos 

pedagoger kan kopplas till den snäva pedagogiken. Informanten Stina uttryckte att 

syftet med det särskilda stödet är att hjälpa barnen att fungera i verksamheten. Hon gav 

som förslag på hur detta kan ske exempel som att använda extra mycket bilder och att 

teckna. Stinas fokus tycktes ligga på att barnen ska anpassas till verksamhetens normer 

genom kompenserande hjälpmedel. Detta kan liknas vid Foucaults tankar om den 

osynliga disciplinära makten som normaliserar genom att forma individer efter en viss 

norm (Dahlberg m.fl., 2014). Vidare hävdar jag att Foucaults definition av osynlig 

disciplinär makt visade sig även i andra situationer. Ett exempel är situationen där 

pedagogen Freja förklarar att bara de barnen som sitter still får glass. Freja tvingar 

egentligen inte barnen att sitta still vilket stämmer med moderna uppfostringstekniker 

där barn inte ska känna sig tvingade. Detta kan vidare kopplas till Foucaults tankar om 

moderna former av makt, det vill säga att de sällan är våldsamma och förtryckande 

(Dolk, 2013). Genom att säga att barnen som inte sitter still blir utan glass förmedlar 

Freja att det önskvärda agerandet är att sitta still. I detta fall blir normaliseringen en 

strävan efter att uppnå det som anses vara önskvärt (Markström, 2005). Jag menar att 

studiens resultat innehåller flera liknande exempel på hur osynlig disciplinär makt kan 

användas i förskolan för att få barn att anpassa sig till det som förmedlas vara önskvärt 

agerande. Vidare hävdar jag att detta går i linje med den snäva pedagogiken där det är 

barnen som ska anpassas till verksamhetens normer. 

I ett citat från svaret på en intervjufråga som berörde barns sätt att agera som kan vara 

svåra att bemöta förklarade informanten Linnéa att det är viktigt att ”få stopp innan alla 

springer runt och har kaos”. Hon förklarade att när vissa barn inte har något att göra blir 

det spring eller putt. Detta kan kopplas till Foucaults tankar om att följder av obestämda 

fördelningar måste motarbetas, samt att individerna försvinner utom kontroll och 

förflyttar sig utan bestämt syfte (Foucault, 2003). Linnéa verkar vilja motarbeta kaoset 

genom att alla barn ska vara sysselsatta med något att göra. Detta stämmer med 

Foucaults tankar kring användningen av tid och rum för att organisera, forma och 

kontrollera (Markström, 2005). Genom att erbjuda barnen en sysselsättning i rummet 

kan Linnéa kontrollera att kaos inte utbryter. Jag menar att detta kan ses som en strategi 
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för att få barnen att anpassa sig till normerna inomhus på förskolan som enligt mina 

erfarenheter ofta inbegriper att inte springa omkring. Vidare kan citatet även kopplas till 

den dolda läroplanen då Linnéa inledde citatet med att förklara att det är svårt att 

bemöta barn som ”trotsar och bråkar”. Jag menar att barn som trotsar kan ses som ett 

barn som inte vill underordna sig den dolda läroplanens krav att underordna sig lärarens 

osynliga auktoritet (Broady, 2007). Den dolda läroplanens krav syntes även, enligt min 

tolkning, tydligt i den observerade situationen där barnen sitter i soffan och ska sjunga 

sånger tillsammans. Här framträdde kravet att kunna vänta och kravet att kontrollera sig 

motoriskt. Barnen förmanades flera gånger av pedagogerna att vänta med att berätta 

saker och att sitta stilla. Pedagogernas krav på barnen att vänta stämmer överens med att 

en av de viktigaste lärdomarna i institutioner är att lära sig att ha tålamod. Eleverna 

förväntas stå ut med försening, förnekelse och avbrott av deras personliga önskningar 

(Jackson, 1968). Detta kan vidare liknas vid Foucaults (2003) tankar om att kroppen i 

alla samhällen är pressad av olika typer av makt som gör den till föremål för tvång, 

förbud och förpliktelser. Vidare menar jag att resultatet av de observerade situationerna 

kan kopplas till Jacksons (1968) tankar om att lärarens ilska väcks lättare av brott mot 

institutionella regleringar och rutiner än vid tecken på intellektuella svårigheter hos 

elever. I de observerade situationerna har förskollärarna inte visat någon ilska men de 

ageranden hos barnen som de regerat på och försökt förhindra har enligt min tolkning 

stridit emot förskolans institutionella regleringar och rutiner. En slutsats som kan dras 

av detta är att pedagogers strävan efter att forma barn mot ett önskvärt agerande samt 

institutionella regler och rutiner kan utgöra ett hinder för barns möjligheter att vara olika 

i förskolan.  

6.1.3 Pedagogernas medvetenhet om den dolda läroplanen 

En fråga jag ställde till informanterna berörde läroplanen och om barnen lär sig saker i 

förskolan utöver det som står i läroplanen. Mitt syfte med frågan var att försöka utreda 

om informanterna själva upplever att det finns en dold läroplan i förskolan. På denna 

fråga svarade dock flera av informanterna att läroplanen är väldigt tolkningsbar och 

beroende på hur den tolkas kan nästan allt som sker i verksamheten hittas i läroplanen. 

Informanterna tycktes således inte uppleva att förskolan har en dold läroplan. En 

förklaring till detta kan vara det som Bartholdsson (2007) framhåller: att den dolda 

läroplanen inte är dold för elever och lärare, utan att den för dem är en verklighet och 

utgör en ständig lärandeprocess. Min reflektion är att det kan diskuteras på vilket sätt 

den dolda läroplanen egentligen är dold och för vem. Jag menar dock att det finns 

exempel i studiens resultat som tyder på att pedagogerna i förskolan upplever att den 

dolda läroplanens krav kan skapa problem, även om de inte är medvetna om att det är 

den dolda läroplanens krav som kan vara källan till problemen. Som beskrevs i studiens 

resultat lyfte några av informanterna upp samlingen som ett exempel på en situation 

som kan behöva anpassas då alla barn inte klarar av att sitta still. I studiens resultat 

beskrev jag även att situationer där hela barngruppen ska göra något tillsammans tycks 

innehålla särskilda förväntningar som inte finns i alla situationer. Jag menar att dessa 

särskilda förväntningar kan kopplas till den dolda läroplanens krav som tycks visa sig 

som allra tydligast i dessa situationer. Jag hävdar att eftersom personalen tog upp just 

samlingarna som ett exempel på situationer som kan behöva anpassas kan detta tyda på 

att de upplever att den dolda läroplanens krav kan skapa problem för vissa barn. 

Informanten Linnéa beskrev just att ”alla måste sitta ner här och lyssna liksom det klarar 

ju inte alla av”.  Min reflektion är att detta tyder på en medvetenhet om att barnen 

utsätts för krav utöver det som står i den skrivna läroplanen. Jag menar att detta till viss 

del motsäger det som Broady (2007) beskriver, att den dolda läroplanen är dold 

eftersom lärare tror sig enbart lära ut ämneskunskaper och inte undersöker vad eleverna 

lär sig utöver det. Jag hävdar dock att denna medvetenhet med fördel skulle kunna vara 
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ännu större och att den dolda läroplanens krav skulle behöva diskuteras bland 

pedagogerna i förskolan. Detta då resultatet av studien visar att även om vissa 

pedagoger har tankar om att anpassa situationer där den dolda läroplanens krav är höga, 

visar observationerna att den dolda läroplanen till stor del utövas. Jag menar att när den 

dolda läroplanen utövas oreflekterat kan den kopplas till den skolkritiska diskursen 

kring den dolda läroplanen som beskrevs i studiens avsnitt om teoretisk grundsyn. Inom 

denna diskurs ses svårigheter i skolan som grundade i att elever inte lyckas motsvara 

kraven och förväntningarna i den dolda läroplanen (Gustafsson, 2009). Jag menar att när 

pedagoger inte är medvetna om den dolda läroplanens krav kan risken vara större för att 

de ser barnen som inte lyckas motsvara dess krav som problem och inte pedagogiken 

barnen möter. Vidare hävdar jag att det finns ett samband mellan den dolda läroplanen 

och den snäva pedagogiken. Detta eftersom studiens resultat visade att pedagogiken 

blev snävare i situationer där också den dolda läroplanens krav var högre.  

6.1.4 En annorlunda verklighet 

Studiens resultat visar att den skrivna läroplanens intentioner inte alltid stämmer med 

verkligheten i förskolans praktik. Exempelvis beskrev några av informanterna att 

verkligheten inte stämmer med vad som står i läroplanen gällande att verksamheten ska 

anpassas till alla barn. Anledningarna till detta som lyftes fram av informanterna var 

främst att barngrupperna är för stora samt att det är för lite personal. Jag menar att detta 

resonemang skulle kunna förklaras genom den disciplinära maktutövningen som enligt 

Foucault (Markström, 2005) sker genom att lokaler ordnas som ger möjlighet att 

kontrollera närvaro och aktiviteter och övervakning av flera individer. Jag anser att ju 

fler individer som måste kontrolleras desto striktare behöver lokaler ordnas för att ge 

möjlighet till kontroll av individernas närvaro och aktiviteter, vilket kan vara ett hinder 

för anpassning utifrån barnens behov. Ett exempel på detta är situationen där barnen 

delats in i smågrupper på vilan och måste befinna sig i det gröna eller röda rummet. 

Detta kan tolkas som en strategi från personalen för att underlätta kontrollen av 

barngruppen och se till så att alla verkligen vilar, då en mindre grupp kan ses som 

lättare att kontrollera. Med andra ord ett arrangemang där själva blicken verkar 

betvingande och blir nödvändigt för att upprätthålla ordning och disciplin (Markström, 

2005). I den observerade situationen leder pedagogernas behov att kontrollera barnen 

till konflikter då barnen utrycker att de inte vill vara i sina tilldelade rum. Jag menar att 

denna form av vila kan skapa situationer där barnen som inte vill rätta sig efter 

indelningen kan bli betraktade som att de utgör problem. Jag hävdar att detta kan i sin 

tur leda till att fler barn anses vara i behov av särskilt stöd. När det är generellt god 

kvalité på verksamheten med kunnig personal, tillfredställande personaltäthet, väl 

sammansatta barngrupper samt ett medvetet arbetssätt kan detta bidra till att behoven är 

möjliga att tillgodose hos många barn som i annat fall hade bedömts som att vara i 

behov av särskilt stöd (Lutz, 2009). Resultatet av min studie indikerar att informanterna 

upplever att kvalitén i verksamheten är bristande. Jag hävdar att pedagogerna i 

situationen har mycket begränsade möjligheter att tillgodose behoven hos barn som av 

olika anledningar kanske inte alls får någon vila genom pedagogernas tanke om vad vila 

innebär. Vilan tycks förutsätta att barnen anpassar sig till den form av vila pedagogerna 

bestämt ska finnas i verksamheten. Min reflektion är att pedagogerna på grund av vilka 

förutsättningar de upplever att de har, kan känna sig tvungna att införa lösningar av den 

här sorten, som innebär begränsningar av anpassning utifrån barns olika behov. En 

slutsats som kan dras av det här är att bristande förutsättningar kan utgöra ett hinder för 

anpassningen av verksamheten till alla barn, samt bidra till att pedagogiken blir snäv.  
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6.1.5 Ett tolkningsbart uppdrag 

I resultatet framkom tankar med tveksam inställning till hur mycket verksamheten 

egentligen ska anpassas på grund av att barnen måste lära sig att anpassas till samhället. 

Jag menar att synen på att barn måste lära sig att anpassa sig till samhället kan kopplas 

till den samhällstödjande diskursen kring den dolda läroplanen. Som nämndes i kapitlet 

om teoretisk grundsyn ses den dolda läroplanen inom den samhällstödjande diskursen 

som nödvändig för att det demokratiska samhället ska överleva. Inom denna diskurs är 

skolans viktigaste uppdrag att socialisera individer in i ett kollektiv med de disciplinära 

medel som krävs för att individer ska utveckla ett moraliskt beteende (Gustafsson, 

2009). I den tidigare forskningen i studiens bakgrundsdiskussion framgår att förskolan 

kan ses som en anpassande institution, vilken bidrar med social fostran och anpassning 

av barn in i det värdesystem som finns i samhället. Från detta perspektiv kan förskolan 

ses som en verksamhet som medverkar till att skapa goda medborgare (Markström, 

2005). Det står dock inget i förskolans läroplan om att personalen i förskolan ska 

använda de disciplinära medel som krävs för att barnen ska anpassa sig till samhällets 

värden. Jag hävdar att det är detta som skapar en dold aspekt i förskolans mångtydiga 

uppdrag. I studiens resultat framkom som tidigare nämnts att personalen i praktiken 

använder sig av olika tekniker för att normalisera och styra barn mot ett önskvärt 

agerande. Ofta är det så att vuxna görs till subjekt och barn görs till objekt som på något 

sätt ska styras till bättre värderingar (Dolk, 2013). Jag anser förskolans roll som en 

anpassande institution som bidrar till att skapa goda medborgare kan liknas vid 

Foucaults tankar om att skapa fogliga kroppar som är undergivna och övade. Foucaults 

definition av normalisering är en kropp som är foglig och kan utsättas, användas, 

transformeras och förbättras (Briscoe, 2008). Detta kan även liknas vid att en elev som 

underkastar sig den dolda läroplanens krav får bra övning i tålamod och förnöjsamhet, 

vilka ses som viktiga egenskaper för de som måste utföra monotona arbetsuppgifter i 

samhället (Einarsson, 2009). Broady (2007) hävdar att en dolda läroplanens krav är 

indirekt förbundna med skolans funktioner i samhället, som är att sortera elever och 

förbereda dem för ett liv som lönearbetare och samhällsmedborgare. Jag menar att den 

dolda läroplanen och Foucaults (2003) tankar om att elever utsätts för ett ständigt tryck 

för att alla ska underkasta sig samma modell och vara tvungna att vara lydiga och 

uppmärksamma kan kopplas till den snäva pedagogiken. Jag hävdar att den snäva 

pedagogiken kan ses som ett verktyg för att skapa fogliga kroppar eftersom den strävar 

efter att anpassa individer till samhällets normer. Den snäva pedagogiken kan liknas vid 

Foucaults tankar om att den disciplinära makten avgör vad som är normalt genom 

mätningar och andra praktiker som utvärderar om individerna är normala, för att efter 

det forma dem så de liknar den fastställda normen (Dahlberg m.fl., 2014). Den snäva 

bilden av normalitet inom den snäva pedagogiken gör det möjligt att identifiera de som 

inte överensstämmer med den fastställda normen. Jag anser att ju snävare bilden av 

normalitet är, desto fler kommer att identifieras som avvikande. När dessa identifierats 

syftar den snäva pedagogiken till att forma och anpassa individerna till normen.  

6.2 Specialpedagogiska implikationer 

Jag anser att personalen i förskolans syn på samhället och hur barn ska tillägna sig 

samhällets värden är av avgörande betydelse för hur pedagogiken de utövar ser ut. Jag 

hävdar att när personalen är av åsikten att barn måste anpassas till samhället kan de 

sträva efter detta genom att barnen inledningsvis måste anpassa sig till förskolans 

verksamhet genom pedagogernas utövning av snäv pedagogik. Är det då fel att tänka att 

barn måste anpassas till samhället? Jag menar att det inte går att komma ifrån att 

samhället ställer vissa krav på individen. Det går inte heller att bortse ifrån att förskolan 

faktiskt har ett fostransuppdrag. Det jag anser relevant att belysa är att fostran och hur 
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anpassning till samhället sker kan betraktas på olika sätt. Förskolan kan även ses som en 

kvalificerande institution. Inom denna institution ska alla barn få samma möjligheter att 

bli förberedda för att möta utbildningssystemet och samhällets krav och förväntningar 

(Markström, 2005). Detta anser jag kan ske genom den vida pedagogiken där 

omgivningen anpassas och inte eleven. Jag menar att vi bör sträva efter en pedagogik 

där målet inte är att avvikaren ska kompenseras till ett normalt beteende utan att 

variationer och behov som finns i skolan lyfts fram istället (Karlsudd, 2011). Jag anser 

att när verksamheten blir varierande och utgår ifrån barns olika behov kan de få goda 

möjligheter att tillägna sig samhällets värden utifrån sina förutsättningar och villkor för 

lärande. Jag hävdar att detta sätt att tänka skiljer sig från den snäva pedagogiken där 

barnen genom osynlig disciplinär makt ska normaliseras och formas till en förväntad 

roll och där den snäva synen på normalitet kan bidra till att de blir föremål för 

diskriminering eller stämplade som avvikare. Här menar jag att specialpedagogiken har 

en mycket viktig roll. Jag anser att specialpedagogiken kan öppna för flera sätt att se, 

och på så sätt bidra till att utveckla verksamheter där den vida pedagogiken utövas och 

där kompetensen finns att möta alla barns olika behov.  

6.3 Metoddiskussion  

Studiens empiriska material har som tidigare nämnts samlats in med hjälp av två olika 

metoder. Att använda sig av olika sorters metoder kan vara ett sätt att kunna analysera 

ett samhälleligt fenomens komplexitet och riklighet av infallsvinklar (Ahrne & 

Svensson, 2015). Den huvudsakliga metoden som användes var observationer. 

Fältarbete ger möjlighet att få kunskap genom förstahandsupplevelser och möjligheten 

att komma närmare människors verklighet. Deltagande observationer kan även ge 

tillgång till information som deltagarna inte vill dela med sig av i en intervju (Fangen, 

2011). Den andra metoden som användes var korta semistrukturerade intervjuer. I 

deltagande observation och fältstudier är mer eller mindre formella intervjuer viktiga 

källor till information då de kan fungera som hjälpmetoder (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Observationerna genomfördes på två avdelningar på en förskola. Min ursprungliga idé 

var att genomföra observationer på två olika förskolor då pedagogiken enligt mina 

erfarenheter kan skilja sig mycket mellan olika förskolor. Min tanke var att detta hade 

ökat studiens trovärdighet då det kan vara svårt att dra allmänna slutsatser om förskolan 

baserat på resultatet från enbart en förskola. Jag fick dock avgränsa mig till en förskola 

då tiden jag hade till att genomföra min studie var väldigt begränsad. Som tidigare 

nämnts valde jag att använda mig av fältanteckningar eftersom videoobservationer är 

mycket tidskrävande och kan leda till att forskaren blir överhopad av komplexitet och 

detaljrikedom (Tjora, 2011). Dock hade videoobservationer givit mig möjlighet att gå 

tillbaka och titta på observationerna igen för att titta efter alternativa tolkningar och 

detaljer jag möjligtvis missat i mina fältanteckningar. När verkligheten är lagrad ger 

detta möjligheten att ta den i repris många gånger för att på så sätt försäkra sig om att 

allt har uppfattats på ett korrekt sätt (Patel & Davidson, 2011). Jag är medveten om att 

jag när jag gjort mina fältanteckningar riktat blicken mot situationer som enligt min 

förståelse och tolkning varit av intresse för studien. Fältanteckningar är ett 

mångfacetterat fenomen eftersom forskaren själv behöver bedöma vad som är viktigt 

eller iögonfallande. Som tidigare nämnts kan forskarens anteckningar påverkas av 

dennes medvetande förståelse och tolkning (Tjora, 2011). Innan jag påbörjade mina 

observationer var min tanke att jag skulle genomföra dem med ett helt öppet sinne. Det 

visade sig dock vara väldigt svårt att inte fokusera på situationer jag enligt min 

förståelse upplevde passade min studies syfte. Resultatet av mina observationer 

innehåller därför enbart situationer som stämmer överens med den snäva pedagogiken. 

Om jag varit mer öppen för vad som hände i verksamheten är det möjligt att resultatet 
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av observationerna även innehållit situationer överensstämmande med den vida 

pedagogiken.  

Gällande mina intervjufrågor upplever jag i efterhand att det hade varit en fördel om de 

testats genom en pilotstudie innan själva studien. Frågorna var mycket stora och 

innehöll många småfrågor. Jag upplever att frågorna på grund av detta ibland blev svåra 

för informanterna att besvara. Min tanke är att intervjuerna kunde ha blivit bättre och 

genererat rikare svar om frågorna i stället delats in i många små frågor. Jag valde dock 

bort att göra en pilotstudie på grund av den begränsade tiden jag hade till förfogande för 

att genomföra min studie.  

6.4 Avslutande kommentarer 

I mitt yrke som förskollärare har jag många gånger upplevt att det finns en kluvenhet 

bland pedagoger i förskolan kring anpassningen av verksamheten till alla barn. Många 

pedagoger jag har mött har varit av åsikten att barn måste anpassa sig till hur förskolans 

verksamhet fungerar och har inte haft några tankar på att verksamheten kan behöva 

förändras. Flera pedagoger jag mött har dessutom upplevt att förutsättningarna som 

behövs för att kunna anpassa verksamheten till alla barn saknas, vilket även bekräftats i 

min studie. Studiens resultat visar även flera exempel på utövning av snäv pedagogik. 

Resultatet visar också att den snäva pedagogiken till stor del begränsar barns 

möjligheter att vara olika i förskolans verksamhet. Detta på grund av att den snäva 

synen på normalitet bidrar till att barns olikheter lättare hamnar utanför bilden av vad 

som anses vara normalt. Att bli betraktad som avvikande från normen leder i sin tur till 

att barnen blir föremål för normalisering och anpassning till verksamheten genom snäv 

pedagogik.  

Förhållanden som påverkar om pedagogiken blir snäv eller vid har även beskrivits i 

studien. Bland dessa har pedagogers förhållningssätt och verksamhetens förutsättningar 

lyfts fram som viktiga faktorer. Min förhoppning med denna studie är att den ska kunna 

utgöra ett diskussionsunderlag för pedagoger i förskolan kring den snäva och den vida 

pedagogiken. Förhoppningsvis kan dessa diskussioner leda till nya sätt att tänka kring 

hur verksamheten kan anpassas till alla barn samt vilka resurser som behövs för att 

dessa anpassningar faktiskt ska bli möjliga att genomföra. Vidare är min förhoppning att 

uppsatsen kan bidra till en ökad medvetenhet kring utvecklingspsykologiskt tänkande 

samt hur viktig kontexten är för vad vi betraktar som normalt eller avvikande. Jag 

menar att en ökad medvetenhet kring detta kan bidra till att verksamheter utvecklas där 

barns olikheter inte blir till barns avvikelser i relation till den önskvärda normen.  

6.4.1 Förslag till fortsatt forskning 

Studien genomfördes på en förskola utan speciell pedagogisk inriktning. Det hade varit 

intressant med forskning kring om olika pedagogiska inriktningar så som Montessori 

och Reggio Emilia har någon betydelse för om pedagogiken som utövas blir snäv eller 

vid. Studien undersöker inte heller betydelsen av utbildningsnivå hos pedagogerna i 

förskolan. I och med den växande bristen på utbildade förskollärare hade det varit av 

intresse att undersöka utbildningsnivåns betydelse för huruvida pedagogiken blir snäv 

eller vid. Ytterligare förslag är forskning kring förskolans ökade lärandeuppdrag och hur 

det påverkar barns möjligheter att vara olika i förskolan. Vidare framkom det i den här 

studien att den snäva pedagogiken var lättare att identifiera. Observationer och 

utlåtanden som placerades i den kategorin var betydligt fler. Eftersom datainsamlingen 

genomfördes på en förskola kan resultatet inte generaliseras men då denna förskola inte 

skiljer sig på något avgörande sätt från andra förskolor, skulle det kunna vara av intresse 

att genomföra en mer omfattande kvantitativ studie, då med samma forskningsfokus.   
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 
1 Hur länge har du arbetat inom förskolan? På den aktuella förskolan? 

 

2 Vad är dina tankar kring beteenden hos barn som är svåra att bemöta/skapar problem i 

verksamheten? Hur tänker du att sådana beteenden kan vara?  

 

3 Vilka är dina tankar kring särskilt stöd, vad innebär det? När är ett barn i behov av 

särskilt stöd?  

 

4 I förskolans läroplan står det att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. 

Vad är dina tankar kring detta? Vad innebär det? Är det praktiskt möjligt genomförbart?  

 

5 Upplever du att det finns saker som barn behöver lära sig i förskolan som inte finns 

med i förskolans läroplan? Tror du att barnen lär sig saker utöver det som står i 

läroplanen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bild på 

forskaren 

Bilaga 2 Informationsbrev till vårdnadshavare 

 
Hej! 

Jag heter Emma Olausson och läser till specialpedagog vid 

Linnéuniversitet i Växjö. Jag ska nu skriva mitt examensarbete 

och behöver därför genomföra en studie vilken jag fått tillåtelse att 

göra här på Tellus. Detta innebär att jag under vecka 20 kommer 

att vara med och observera personalen när de arbetar i 

barngruppen. Det jag kommer att fokusera på i mina observationer 

är de normer och regler som präglar förskoleverksamheten. 

Har ni några frågor kring detta är ni välkomna att fråga mig när ni 

ser mig i verksamheten eller kontakta mig på telefonnummer: 

070-xxxxxxx  

Min handledare Peter Karlsudds telefonnummer: 0480-xxxxxx 

Med vänlig hälsning  

Emma Olausson  

 


