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“Cooperate despite different ideas on upbringing” 

 – a scientific essay about cooperation between pedagogues and parents at preschool 

The purpose of this essay is to shed light on the importance of parental contact in preschool 

by examining how a pedagogue should relate to his/her own and the parents view on 

boundaries and upbringing. The starting-point of the essay is a self-experienced situation 

where a child is being picked up by his parent at preschool. The parent does not seem to put 

distinct enough boundaries in order to bring the child home when he wishes to. The situation 

reveals that the pedagogue and the parent have different views on upbringing and boundaries, 

and therefore use different approaches with the child. The issue for the pedagogue is how to 

handle their different approaches and respond to the parent at the preschool. Should 

pedagogues influence how parents bring up their children and the boundaries that they set? If 

so, how should it be done? The essay highlights how good cooperation can be achieved 

through communication between pedagogues and parents. It also sheds light on what aspects 

may be important to consider when parents and pedagogues set boundaries for the children. 

The scientific approach of this paper is hermeneutic and a norm-critical perspective has been 

taken to allow broader reflections. The theoretical starting point for the essay is the researcher 

Diana Baumrind's three upbringing styles. The three upbringing styles are the authoritarian, 

the permissive and the authoritative upbringing style. Some concepts used in the essay are 

model power, knowledge power, the competent child, personal boundaries, general 

boundaries and authority. 

I will investigate the following two questions to reflect on the situation: How do different 

upbringing styles at preschool and at home affect children's learning and development? What 

should good communication and good cooperation between pedagogues and parents look like 

regarding the upbringing of the children? 

The study finds that parental cooperation contributes to very positive effects for children's 

learning and development. Pedagogues and parents need to talk about their different 

approaches in order to learn how to collaborate in the future. Setting boundaries form 

confident children, but the boundaries need to be adapted to each child. Through the guidance 

of adults, children develop their feelings of understanding and they learn to take into account 

the feelings of others. The authoritarian upbringing style is not desirable in today's society. 

The authoritative upbringing style is desirable and I perceive it as a norm at preschools. This 

is because the parents approach at home would be equivalent to the one of the preschool 



 
 

pedagogues and to the values in the curriculum. The children thereby gain experiences at 

home that are beneficial in preschool. The permissive upbringing does not give the children 

equally beneficial experiences. 

Keywords: Preschool, parental collaboration, upbringing styles, upbringing, set boundaries  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Syftet med den här essän är att belysa vikten av föräldrakontakt i förskolan genom att 

undersöka hur en pedagog bör förhålla sig till sin egen och föräldrars syn på gränssättning och 

uppfostran. Essäns utgångspunkt är en självupplevd situation där ett barn blir hämtad av sin 

förälder på förskolan. Föräldern verkar inte sätta tillräckligt tydliga gränser för att få med sig 

barnet hem när han önskar. I situationen framkommer det att pedagogen och föräldern har 

olika syn på uppfostran och gränssättning och därmed olika förhållningssätt när de bemöter 

barnet. Problemet blir hur pedagogen ska förhålla sig till deras olika förhållningssätt och 

bemöta föräldern på förskolan. Ska pedagoger påverka föräldrars uppfostran och gränserna de 

sätter? Och hur ska det göras i sådana fall? Essän belyser hur ett gott samarbete kan ske 

genom kommunikation mellan pedagog och förälder. Den belyser också vilka aspekter som 

kan vara viktiga att ta hänsyn till när föräldrar och pedagoger sätter gränser för barnen. 

Den vetenskapliga inriktningen på uppsatsen är hermeneutisk och ett normkritiskt perspektiv 

intas för att få en bred reflektion. Den teoretiska utgångspunkten för essän är forskaren Diana 

Baumrinds tre uppfostringsstilar. De tre uppfostringsstilarna är den auktoritära, den fria och 

den auktoritativa uppfostringsstilen. Några begrepp som används i uppsatsen är modellmakt, 

kunskapsmakt, det kompetenta barnet, personliga gränser, generella gränser och auktoritet. 

Jag kommer att undersöka följande två frågeställningar för att kunna reflektera kring 

berättelsen: Hur påverkar förskolans och hemmets olika uppfostringsstilar och syn på 

gränssättning barns lärande och utveckling? Hur bör en god kommunikation och ett gott 

samarbete ske mellan pedagog och föräldrar gällande barns uppfostran?  

Genom undersökningen har jag kommit fram till att föräldrasamarbete bidrar till mycket 

positiva effekter för barns lärande och utveckling. Pedagoger och föräldrar behöver samtala 

om deras olika förhållningsätt för att lära hur de ska samarbeta i framtiden. Att sätta gränser 

skapar trygga barn men gränserna behöver anpassas efter varje barn. Genom vägledning av 

vuxna utvecklar barn sin känslouppfattning och de lär sig ta hänsyn till andras känslor. Den 

auktoritära uppfostringsstilen är inte eftersträvandsvärd i dagens samhälle. Den auktoritativa 

uppfostringsstilen är eftersträvansvärd och jag uppfattar den som en norm i förskolan. Det för 

att föräldrars förhållningssätt i hemmet är likvärdigt med förskole pedagogernas och 

värderingarna i läroplanen. Barnen får därmed erfarenheter hemifrån som är till fördel i 

förskolan. Den fria uppfostran ger inte barnen lika fördelaktiga erfarenheter. 
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1. Freja och pappan 
Utanför fönstret ser jag snöflingorna virvla under gatulyset i den mörka eftermiddagen. Det 

närmar sig stängning av förskolan, vilket innebär att jag är ensam med barnen som går hem 

sent på min avdelning. Det känns bäst för mig att skapa en lugn stund den sista timmen. Julen 

närmar sig, pyssel pryder väggarna och böcker om tomtar fyller bokhyllan. Jag släcker ner de 

stora lysrörslamporna i taket och tänder de dova lamporna på bänkarna runt om i rummet och 

i fönstret. Barnen önskar höra en tomtesaga, den långa sagan som vi lånat på biblioteket 

tidigare i veckan. Jag stänger dörrarna till avdelningens rum, alla dörrar förutom den ut mot 

hallen vilket ger en möjlighet att skymta vilka föräldrar som kliver in genom ytterdörren. Det 

är fem barn kvar och ett rum känns lagom att vara i den sista timmen. Jag har delat ett äpple i 

bitar och lagt fram kuddar på golvet så det kan bli en lugn lässtund. Jag vinkar hejdå till 

Angelica som är den sista från personalen att gå för dagen.  

Vi sätter oss och läser. Bokens innehållsrika och detaljerade illustrationer av tomtarnas värld 

skapar frågor och diskussioner bland barnen. Några barn hinner gå hem innan vi läst och 

pratat klart om boken. Med en halvtimme kvar tills förskolan stänger kommer Frejas pappa in. 

Freja som sitter bredvid mig trycker sig närmare och snörper ihop munnen. Å nej tänker jag, 

ska det bli en sådan här hemgång igen.  

När Freja blir hämtad brukar det ta lång tid. Jag uppfattar det som att pappan vanligtvis inte 

sätter en tydlig gräns när han tycker det är rätt tidpunkt att gå hem. Möjligtvis på grund av en 

osäkerhet hos honom, då han inte vet hur han ska agera för att sätta en tydlig gräns. 

Hemgången sker då på Frejas villkor och hon försöker utmana osäkerheten för att se var 

pappans gräns faktiskt går.  

Varför sa jag inte till alla barnen innan vi började läsa att det kan hända att alla inte hinner 

lyssna klart på boken i dag eftersom de blir hämtade snart? Det brukar underlätta hemgången 

för alla barn. Frejas pappa kommer in och sätter sig i ringen. Han pussar på Freja och berättar 

att han saknat henne och frågar henne hur dagen varit. Freja intresserar sig inte för att svara 

och förklarar snabbt att hon vill lyssna klart på boken. Jag försöker hinta till Freja och pappan 

att det inte är någon idé att lyssna vidare. 

— Freja, det är väldigt långt kvar, vi två kan läsa klart den i morgon. 

— Men jag vill höra klart nu, säger hon besviket. 

Det blir tyst en stund. Nu har pappan chansen att ta hjälp av min kommentar. 
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— Lyssna lite till så lägger jag fram dina kläder i hallen Freja, säger han istället. 

Han går ut mot hallen. Var jag för otydlig när jag hintade om boken, tänker jag. Jag känner att 

jag kör över föräldern om jag framför honom säger till Freja direkt när han kommer att det är 

dags att gå hem och samtidigt poängterar att när pappa hämtar så följer man med på en gång. 

Jag läser motvilligt vidare, jag kommer snart behöva avbryta igen. Det känns inte rätt att 

behöva avbryta för att Frejas pappa ska komma in igen. Det känns heller inte rätt om jag 

lägger ifrån mig boken helt och hållet med tanke på att de andra barnen fortfarande lyssnar. 

Eller ska jag det för att tydligt signalera för Freja att det är dags att gå hem? 

Efter en stund kliver pappan in i rummet igen.  

— Nu Freja är det dags att gå hem, säger han lugnt.  

— Men pappa jag vill höra klart, klagar Freja ännu en gång. 

— Men kommer du ihåg att vi ska äta middag med mormor idag, hon är hemma hos oss 

redan. 

Freja lyser upp men känner sig ändå inte redo att gå hem. Hon springer fram till fönstret som 

är pyntat med barnens julgranskottar.  

— Titta vad jag har gjort! Får jag ta med den hem? 

Hon vänder sig mot pappan som har ett tveksamt ansiktsuttryck. Hon kollar i ögonvrån på 

mig. Jag svarar därför snabbt, eftersom jag med förutfattad mening inte tror att han kommer 

säga nej.  

— Alla får ta hem sitt julpyssel precis innan jul, nu vill vi ha kvar det för att skapa 

julstämning på förskolan.  

Hon sjunker ihop bredvid mig med putande läppar och ett ledset ansiktsuttryck. 

— Kom nu Freja, det dags att gå hem, försöker pappan igen.  

Jag hör på rösten att han har tröttnat. Han går mot hallen, men vänder om i dörröppningen 

— Går det bra om jag kommer tillbaka om en stund och hämtar? 

— Eh, jaaa, stakar jag osäkert fram.  

Inne i huvudet skriker tankarna. NEJ! Det är klart att det inte går, ta med ditt barn hem när du 

är här för att hämta! Men hur ska jag kunna säga det? Kanske om det var någon annan 

förälder, men Frejas familj har jag varken lärt känna eller bygga upp en bra relation till.  
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— Hej då Freja! Jag kommer tillbaka senare, ropar han över rummet och öppnar 

ytterdörren.  

— Freja rycker till. Nej, pappa vänta! Jag är klar nu.  

Med arbetsdagen i tankarna går jag med långsamma steg hemåt. Tankarna snurrar, jag känner 

att jag velat agera annorlunda mot Freja och hennes pappa. Kanske avbrutit boken? Eller satt 

en tydligare gräns utefter vad jag tycker är okej vid hemgången både åt Freja men också åt 

hennes pappa. Jag vill samtidigt att han som förälder ska sätta och markera gränser för Freja. 

Är det mitt ansvar som pedagog att se till det? Hur mycket kan jag lägga mig i ett barns 

uppfostran som delvis handlar om att sätta gränser? Jag känner mig osäker i situationen och 

agerar därför avvaktande och inte alls så hjälpsamt. Eftersom jag inte vet vad han tänker och 

inte tagit mitt ansvar och pratat med honom vid något annat tillfälle angående hemgången så 

vet jag inte om han överhuvudtaget vill ha min hjälp. Vi skulle säkert kunna komma fram till 

en strategi tillsammans för att underlätta för personal, föräldern och Freja själv.  

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med essän är att belysa föräldrakontakten i förskolan genom att undersöka hur jag bör 

förhålla mig till min egen och föräldrars syn på uppfostran och gränssättning. Jag undersöker 

detta genom att utforska vilka uppfostringstilar det finns och hur de påverkar barnets lärande 

och utveckling. Jag kommer också undersöka hur ett gott samarbete kan ske genom 

kommunikation mellan pedagog och förälder. Jag kommer att undersöka följande två 

frågeställningar:  

 Hur påverkar förskolans och hemmets olika uppfostringsstilar och syn på 

gränssättning barns lärande och utveckling? 

 Hur bör en god kommunikation och ett gott samarbete ske mellan pedagog och 

föräldrar gällande barns uppfostran?  

 

Min berättelse om Freja och pappan börjar i en frustration och oförståelse. Till en början ser 

jag situationen enbart från mitt perspektiv. Jag ser den varken ur förälderns eller ur barnets 

perspektiv för att få en större förståelse. Jag ser situationen som en ohållbar hemgång i 

längden. Men vad är det egentligen den problematiska hemgången handlar om och hur kan 

den underlättas för oss alla tre?  

Min föreställning är att barn behöver gränser att förhålla sig till i sin uppfostran både i 

hemmet och på förskolan. Därför har jag svårt att sätta mig in i Frejas pappas agerande, han 
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verkar inte sätta tillräckligt många gränser för att få hemgången att fungera för honom och 

Freja. Ska jag säga till honom att han måste sätta gränser? Och hur gör jag det i sådana fall? 

Men vad säger egentligen forskningen om gränssättning? Behöver barn gränser? För att få 

svar undersöker jag meningen med gränssättning.  

I essän kommer jag också undersöka vilka olika uppfostringsstilar som pedagoger och 

föräldrar kan använda sig av. Jag tror att pedagoger kan få en inblick om vilket 

förhållningssätt föräldrarna har i barnens uppfostran när barnen blir hämtade från förskolan. 

Hur förs samtal mellan dem? Lyssnar föräldern på barnet? Tar förälder hänsyn till barnets 

känslor?  Sätts gränser?  

En stor del i berättelsen handlar om hur jag och föräldern ska kunna samarbeta. Jag tror att 

vårt samarbete behöver bottna i en god kommunikation. Jag undersöker därför hur samtal kan 

ske på bästa sätt och vad man behöver ta hänsyn till hos den andre och i sitt agerande. Jag 

undrar om jag kunde agerat på ett annat sätt för att nå ut till föräldern i berättelsen? Och hur 

agerar jag när en förälder inte har samma syn på uppfostran som jag har? Eller för den delen 

synen förskolan har? Vi måste mötas på något sätt oavsett hur olika vi kan tycka. Men hur ska 

jag då föra ett samtal med denna förälder angående det samarbete vi behöver ha för barnets 

skull?  

3. Metod 
Jag skriver en vetenskaplig essä med utgångspunkt i en egenupplevd situation där ett dilemma 

framkommer. Den metod för essäskrivande som jag använder mig av skriver forskaren och 

läraren Lotte Alsterdal i sin text Essäskrivande som utforskning är utvecklad på Södertörns 

högskola vid centrum för praktisk kunskap. Essän börjar med en berättelse utifrån en svår 

situation som författaren upplevt. Syftet med essäskrivandet är att reflektera över sina 

erfarenheter. Det handlar om ett processkrivande där funderingar och frågor diskuteras 

tillsammans med andra kurskamrater. Diskussionen kretsar runt hur arbetet kan ske framöver 

med texten samt hur den svåra situationen kan ses ur olika perspektiv (Alsterdal 2014, s.52f). 

I mitt fall innebär processen att jag söker och läser litteratur samt skriver och reflekterar med 

en studiegrupp över hur texten kan tas framåt. Mellan reflektionsgångerna läser jag litteratur 

som jag anser är aktuellt att koppla ihop med svårigheterna i min berättelse för att få en 

djupare förståelse över situationen.  
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Den vetenskapliga inriktningen på uppsatsen är hermeneutisk. Runa Patel & Bo Davidson har 

många års erfarenhet av undervisning i forskningsmetodik och har författat boken 

forskningsmetodikens grunder. De beskriver hermeneutiken som en vetenskaplig riktning där 

man studerar, tolkar och försöker skaffa förståelse för den mänskliga existensen. Det genom 

människors språk, handlingar och yttringar eller genom nedskrivna texter. Genom detta blir 

människors intensioner och avsikter synliga. Den hermeneutiske forskaren är subjektiv när 

den studerar sitt forskningsobjekt. Det betyder att forskaren närmar sig objektet utifrån sina 

egna, föreställning, känslor, intryck, erfarenheter och förståelser. Dessa används till fördel i 

arbetet framåt för att vidga förståelsen och tolkningarna av objektet. Forskaren pendlar mellan 

delar och helhet för att skapa en större förståelse. Forskaren kan också inta objektets 

synvinkel och pendla mellan det och sin egen subjektiva synvinkel (Patel & Davidson 2011, 

s.28ff). I essän är Freja och hennes pappa mina objekt. Jag tolkar deras handlingar, språk och 

det jag upplever som deras intentioner utefter situationen i min berättelse. Mina subjektiva 

upplevelser såsom känslor och förståelser är en tillgång för att närma mig olika delar av 

berättelsen. Jag kommer reflektera kring delar och koppla ihop delarna med teorier och 

forskning för att även se en helhet och på så sätt se berättelsen och frågeställningarna ur olika 

perspektiv. Jag kommer försöka inta ett föräldraperspektiv och ett barnperspektiv utöver mitt 

pedagogperspektiv för att se situationen ur andras ögon. Jag hoppas uppsatsen kan öka 

förståelsen för föräldrars olika sätt att tänka och agera. Samt inspirera till nya tankesätt i 

samarbetet och kommunikationen med föräldrar på förskolan.  

För att få en ännu större bredd i reflektionen kommer jag inta ett normkritiskt perspektiv. 

Författarna och utbildarna Karin Salmson och Johanna Ivarsson har skrivit boken 

Normkreativitet i förskolan utifrån forsking, erfarenheter och förskolans styrdokument. De 

beskriver att ett normkritiskt perspektiv handlar om att synliggöra normer såsom osynliga 

regler och förväntningar vi bär på och som påverkar oss. Normerna påverkar hur man 

utvecklas och vilka val man gör. Att arbeta normkritiskt leder till att alla barn ska få 

möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Människor delar in barn och vuxna som 

innanför eller utanför normen, det kan ses som att det finns en kärna att förhålla sig till. De 

som är innanför och nära normens kärna ges fördelar och att vara för långt utanför normens 

kärna innebär nackdelar (Salmson & Ivarsson 2015, s.23f). Jag inser att min berättelse baseras 

mycket på att Freja och hennes pappa är utanför normen på förskolan och det är därför det blir 

svårt för mig att möta dem. Och vill därför synliggöra vilka normer som man behöver förhålla 

sig till på förskolan och vilka som jag bär på i min pedagog roll. Det normkritiska 
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perspektivet kommer jag reflektera kring utifrån det jag upptäcker genom frågeställningarna 

för att få en ytterligare förståelse av situationen i berättelsen. 

Jag kommer att beskriva tre uppfostringsstilar, den auktoritativa-, auktoritära- och fria 

uppfostringsstilen. Stilarna kommer från Diana Baumrind som forskat om föräldrars 

uppfostran under 1960- och 1970 talet och utformat denna uppdelning av uppfostringsstilar. 

Materialet är hämtat från Baumrinds text Effects of authoritative parental control on child 

behavior. Hon har utifrån utvecklingsteorier och samhällets förändring lagt grunden till 

materialet. Hennes forskning tar ursprung i den äldre religiösa auktoritära uppfostran och den 

fria uppfostran som ett resultat av en ny syn på 1900-talet där barn skulle ges större frihet 

(Baumrind 1966, s.887f). Samt den auktoritativa uppfostringsstilen som hon jämför och 

diskuterar med bland annat montessoripedagogiken (Baumrind 1966, s.91f). Montessori är en 

pedagogisk inriktning som används idag på vissa förskolor. Jag har valt dessa tre 

uppfostringsstilar för jag anser att de passar in på dilemmat. De kommer utgöra grunden för 

att få en bra reflektion och förståelse kring hur vi som vuxna kan förhålla oss till barn, både i 

dagens samhälle och längre tillbaka i tiden. Varför väljer jag då en så pass gammal 

uppdelning? När jag läste igenom olika vetenskaplig litteratur märkte jag att många 

pedagoger och forskare ofta refererade till Baumrinds uppfostringsstilar. Även fast Baumrind 

är Amerikanska har hennes stilar nått ut i världen och dessa uppfostringsstilar diskuteras 

fortfarande runtom. Ett ord jag har valt att använda är den fria uppfostringsstilen, denna stil 

benämns ibland även som den ”tillåtande” eller ”slapphänta” uppfostringsstilen. Jag tror det 

beror på att Baumrind använder ordet ”permissive” på engelska och ordet har inte en lika 

direkt översättning till svenskan som auktoritär och auktoritativ har. Därför har olika forskare 

och författare översatt ordet på olika sätt. De tre uppfostringsstilarna kommer att utgöra 

grunden i uppsatsen. Jag kommer genomgående reflektera tillbaka till dessa i takt med att jag 

för in ny litteratur som ger nya insikter och synvinklar över vad agerandet i 

uppfostringsstilarna kan få för konsekvenser. Därför har jag valt att avgränsa och inte 

diskutera om huruvida definitionerna av uppfostringstilarna är situationsbundna eller inte. 

Under utformningen av uppsatsen stötte jag på begreppen fostran och uppfostran. Två 

begrepp som jag har frågat mig om de har samma innebörd. Enligt Nationalencyklopedin 

handlar fostran om den process människan i sin uppväxt formas av genom kulturen och 

institutioner, exempelvis skolan och familjen. Fostran har främst hört hemma inom familjen 

men har utvecklats och förändrats med tiden så skolan nu också har ansvar för fostran vid 

sidan om den kunskapsförmedling som sker (Nationalencyklopedin 2017). Joakim Landahl 
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har författat boken auktoritet och ansvar som är en del av den vetenskapliga skriftserien 

Arbetsliv i omvandling, där han också är verksam. Han skriver att fostran handlar om att man 

formar människor så de inte bryter mot viktiga normer och värden (Landahl 2006, s.8). 

Uppfostran betyder enligt Nationalencyklopedin ”Överföring av normer och värderingar från 

en generation till nästa”. (Nationalencyklopedin 2017). Lärare och föräldrar är ansvariga för 

överföringen. Skolans uppfostran handlar om att nå mål, exempelvis läroplansmål. Hemmets 

uppfostran kan ibland påverka och överföras omedvetet från föräldrar till barn. Olika 

uppfostringsstilar förekommer beroende på historisk tidpunkt och samhällets utformning. Det 

som påverkar det är hur man ser på barnets utveckling och vad man har för personliga 

värderingar (Nationalencyklopedin 2017). Jag kommer att använda mig av begreppet 

uppfostran eftersom jag enligt beskrivningarna uppfattar att fostran och uppfostran har samma 

innebörd. Undantaget är att det står fostran i förskolans läroplan, vilket jag enbart uppfattar 

som ett modernare begrepp. Eftersom jag grundar min uppsats på uppfostringsstilar är det 

ytterligare en anledning att använda begreppet uppfostran för att vara konsekvent i texten. 

Vissa kanske frågar sig om vi verkligen uppfostrar barnen i förskolan? Jag anser att förskolan 

har en del i barnens uppfostran. Det står med i läroplanen att vi ska komplettera hemmets 

fostran och på förskolan arbetar vi med det genom att aktivt arbeta och samtala om normer 

och värden med barnen. Exempelvis berörs frågor som Hur kan man vara en bra kompis? Hur 

kan man samarbeta med andra? Vad innebär det att visa respekt?  

Jag kommer använda forskningslitteratur men även luta mig till viss del på två inflytelserika 

människor som skrivit uppfostringslitteratur riktad till föräldrar under flera år tillbaka. Jag tror 

det kan leda till att jag får en större bredd i reflektionen. Den ena är Bengt Grandelius som har 

skrivit boken Att sätta gränser- ett villkor för växande. Han har lång erfarenhet inom arbete 

med bland annat barn och familjer, han handleder personal inom förskola och är utbildad 

psykolog. Den andra är Jesper Juul. Han är familjeterapeut och författare till ett flertal böcker 

som rör vuxna och barns relationer. Han har skrivit boken Här är jag! Vem är du? samt boken 

Relationskompetens tillsammans med Familjeterapeuten och läraren Helle Jensen. 

4. Etiskt övervägande 
Patel och Davidson skriver att det finns forskningsetiska principer att förhålla sig till vid 

uppsatsskrivande. Det innebär bland annat att uppgifter om personer som berörs i arbetet ska 

hanteras konfidentiellt. Det innebär i sin tur att de berörda inte ska kunna identifieras och att 

inga personliga uppgifter får lämnas till utomstående (Patel & Davidson 2011, s.62f). För att 
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behandla denna uppsats konfidentiellt har jag ändrat detaljer i tid och rum samt personliga 

detaljer som exempelvis namn. Hemgångssituationen i berättelsen är en vanligt 

förekommande situation inom förskolan vilket minimerar risken för att den berörda familjen 

ska kunna identifieras. 

5. Reflektioner 

5.1. Uppfostringsstilar 
I min berättelse upplever jag att mitt förhållningssätt och Frejas pappas förhållningssätt är 

väldigt olika i bemötandet av Freja. Jag upplever pappan som passiv. Han agerar med 

osäkerhet och avvaktar med att uttrycka sina tankar angående hur han vill att hemgången ska 

ske. Samtidigt upplever jag att jag också agerar passivt genom att avvakta och inte uttrycka 

mina tankar. I mina tankar agerar jag inte passivt, jag agerar med säkerhet och förtroende på 

min pedagogroll. Precis som jag gör i vanliga fall i verksamheten, då jag har ett större 

självförtroende där jag uttrycker mina tankar och åsikter i samtal med barn och pedagoger. 

Det händer något inom mig när pappan kliver in genom dörren på förskolan, jag blir osäker på 

mitt agerande. Är det så att jag är lika passiv i mitt agerande vid lässtunden som jag uppfattar 

att föräldern är i sitt agerande mot Freja vid hemgången? När situationen utspelar sig 

uppfattar jag inte att jag och föräldern agerar lika och detta gör att det blir svårt för mig att 

förstå förälderns tillvägagångssätt vid hemgången. Jag tänker i efterhand att om jag var Frejas 

förälder skulle jag inte agera som hennes pappa gjorde vid hemgången och blir därför nyfiken 

på hur en vuxens förhållningssätt i bemötandet av barn kan synas beroende på vilken 

uppfostringsstil man har.  

Baumrind skriver om de tre uppfostringsstilarna utifrån ett föräldraperspektiv. Jag kommer 

även inta ett pedagogperspektiv eftersom pedagoger har enligt mig och läroplanen en del i 

barnens uppfostran. I förskolans läroplan står det att föräldrarna har ansvar för barnens fostran 

men det är förskolans uppgift att komplettera denna fostran. Det ska föras samtal om barnens 

välbefinnande samt det lärande som sker både hemma och i förskolan. Detta ska ske utifrån 

en god kontakt som bygger på respekt och förtroende (Skolverket 2016, s.13). Frågan är hur 

förskolan ska komplettera föräldrarnas uppfostran? Ska vi pedagoger tillföra det vi tycker 

barnen saknar i sin uppfostran från föräldrarna? Om så är fallet kunde jag med rätta sagt till 

Freja att ”När pappa är här och hämtar får du följa med hem direkt”. Eller är det så att 

komplementet ska bygga på att pedagoger i samtal och i samråd med föräldrarna ska komma 

överens om barnets uppfostran utifrån den grundkontakten vi har. Oavsett kan jag inte agera 
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passivt eftersom jag enligt läroplanen har en del i och ska komplettera barns fostran och jag 

tror detta samarbete behöver bygga på samtal. Detta kommer jag diskutera senare i delen 

föräldrasamtal där jag lyfter hur man kan bemöta föräldrarna.  

I denna första del kommer jag reflektera utifrån de tre uppfostringsstilarna: Auktoritär-, 

auktoritativ- och fri uppfostran. Jag kommer fokusera på hur en förälders samt pedagogs 

förhållningsätt till barn kan skilja sig från varandra inom de olika uppfostringsstilarna och hur 

barnen påverkas av dessa olika ageranden. Jag kommer även diskutera vad orsakerna bakom 

en vuxens uppfostringsstil kan vara samt hur stilarna förhåller sig till vad som uppfattas som 

normen i förskolan. Detta för att förstå hur jag och Frejas pappa kan hitta en gemensam 

förståelse för den uppfostran förskolan och föräldrar ska samtala om och samarbeta kring. 

Samt se hur uppfostringstilarna påverkar barns lärande och utveckling.  

5.1.1. Auktoritär uppfostran  

Baumrind skriver att inom den auktoritära uppfostringsstilen försöker föräldrar forma och 

kontrollera ett barns beteende och attityd. De sätter regler som inte är föränderliga utefter det 

enskilda barnet. Förälderns ord ses som det enda rätta och det ska barnet acceptera. Barns rätt 

att bestämma och uttrycka sig begränsas på så sätt. Straff eller våld kan tilltas om det behövs. 

Baumrind nämner att barnen som växte upp före 1900-talets början uppfostrades i gudsnamn 

och mot den gemensamma livsuppfattning som då präglade USA. Denna syn kommer sedan 

att förändras i takt med utvecklingen av samhället (Baumrind 1966, s.890). Jag har en 

uppfattning att den auktoritära uppfostringsstilen mer har präglat historien än nutid och att den 

inte längre är eftersträvansvärd. Eftersom Baumrind nämner att det skedde en förändring i 

uppfostran i USA:s historia, så blev jag därför intresserad av att undersöka hur 

uppfostringsstilarna har förändrats genom Sveriges historia. Jag har tidsmässigt valt att börja 

skriva ifrån 1900-talet då en stor förändring skedde i Sverige som blev startskottet för vår tids 

olika uppfostringssätt. 

Forskaren och historiken Eva Bergenlöv har skrivit boken Drabbade barn. Där i skriver hon 

om politikern Alva Myrdal som runt 1930-talet debatterade för en ny syn på uppfostran. Den 

nya synen innebar att vetenskap skulle prägla uppfostran och man skulle förstå barnet samt 

bygga upp en förtroendefull kontakt mellan förälder och barn. Man skulle inte länge uppfostra 

barnet samstämmigt med religion eller efter seder i samhället som man tidigare gjort. Inte 

heller skulle man uppfostra barnet att lyda med hjälp av tvång och aga. Myrdal menar att den 

auktoritära uppfostran ledde till ett känslomässigt avstånd mellan förälder och barn och aga 

skapade bitterhet och avsky hos barnet. Uppfostran skulle nu istället skapa en stark relation 
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präglad av tillit och ömsesidig förståelse mellan barn och föräldrar (Bergenlöv 2009, 

s.133fff). Idag vet vi att det skedde en förändring i samhället bort från den auktoritära 

uppfostran, men det tog lång tid innan man förr märkte av en större förändring i samhället. 

För att visa på denna förändring tar jag aga som ett exempel och jämför med Sveriges lagar. 

Jag anser att aga är ett exempel på ett auktoritärt beteende när det utförs i syftet att med våld 

forma ett barns beteende och som Baumrind skrev kan aga förekomma i den auktoritära 

uppfostringsstilen. Denna syn att med våld forma ett barns beteende menar Bergenlöv är 

1900-talets innebörd av begreppet aga, då aga endast förknippades med fysisk bestraffning. 

Aga var innan 1900-talet ett mildare begrepp som innefattade alla former av tillrättavisning, 

allt från kärleksfulla tillsägelser till att slå med ris (Bergenlöv 2009, s.20f). Även om Myrdal 

redan på 1930-talet arbetade för att samhället skulle ta bort aga som en del i den auktoritära 

uppfostran så tog det som sagt lång tid innan förändring skedde. Enligt Bergenlöv dröjde ända 

tills 1958 innan agan förbjöds i skolan och ända tills 1979 innan aga förbjöds i hemmet 

(Bergenlöv 2009, s.132). Jag får uppfattningen att den auktoritära uppfostringsstilen hör till 

historien och ser därför inte att stilen är accepterad i samhället idag och för den delen inte i 

förskolan. Skulle jag uppfatta att en förälder är auktoritär i sin uppfostran skulle jag reagera 

med oro. Som pedagog i förskolan är vi dessutom tvungna enligt socialstyrelsen att anmäla till 

socialtjänsten om det finns en oro eller misstanke om att ett barn far illa på något sätt 

(Socialstyrelsen 2017). Denna oro behöver inte enbart gälla föräldrars ageranden. Jag skulle 

inte acceptera att en pedagog uppförde sig auktoritärt i förskolans verksamhet. Eftersom jag 

inte mött denna stil i förskolans vardag eller i min berättelse så kommer jag inte gå in på den 

djupare i uppsatsen, utan lämna den som en uppfostringsstil som hör till historien och en 

uppfostringsstil som inte är eftersträvansvärd i dagens samhälle. Jag kommer istället fokusera 

på de två andra uppfostringsstilarna. Men innan jag går vidare i texten vill jag visa på vad 

förändringen från den auktoritära uppfostringsstilen till den fria uppfostringsstilen kan ha 

resulterat i och lett till i dagens samhälle. 

Det var nämligen inte så länge sedan samhället präglades av den auktoritära uppfostranskultur 

som Bergenlöv beskriver. I och med detta menar jag att dagens föräldrar har växt upp med 

denna förändring av samhället. Föräldrarna kan därmed ha personliga erfarenheter från en 

auktoritär uppfostran eller fått erfara nära släktingars berättelser från denna tidsepok. Juul och 

Jensen lyfter en viktig punkt i denna förändring. De skriver att innan 1950-talet skedde 

barnuppfostran likvärdigt i skolan och hemmet eftersom man hade en gemensam uppfattning i 

samhället om hur uppfostran skulle ske och hur barn skulle uppföra sig (Juul & Jensen 2003, 
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s.33f). När man inte längre i dagens samhälle har en gemensam syn på uppfostran kan jag 

tänka mig att föräldrar har fått svårt att erövra sin roll som förälder. Vilken uppfostran ska 

dem tro är den bästa för sina barn när samhället inte längre är samstämmiga i barns 

uppfostran? Jag uppfattar det som att barn idag växer upp på väldigt olika villkor beroende på 

vilken familj de föds in i. Är det så att föräldrarna har lämnats att själva ta ansvar åt vilken 

slags uppfostran de tror är den bästa för sina barn? Och innebär det då att det finns engagerade 

föräldrar och mindre engagerade föräldrar som tar åt sig olika stor del av forskningsråd 

angående barnuppfostran? Det kanske finns så många olika uppfostringsval och råd att 

föräldrar tar den lättaste vägen? Är det detta som gör att Baumrind delar in de övriga två 

uppfostringsstilarna i den auktoritativa och den fria uppfostransstilen? En föräldragrupp som 

är engagerad i barnets uppfostran och en som är oengagerad i barnets uppfostran? Jag 

kommer börja undersöka om det finns andra tankesätt och vad den fria uppfostringsstilen 

innebär i allmänhet och i Frejas situation. 

5.1.2. Fri uppfostran 

Baumrind beskriver den fria uppfostringsstilen som en motsats till den auktoritära 

uppfostringsstilen. I den fria uppfostringsstilen är föräldrar jakande i barnets önskningar och 

tillåtande i barnets handlingar. Föräldrar ställer ytterst få krav på barnets beteenden och 

ageranden och undviker att vara kontrollerande. De uppmuntrar inte barnet att förhålla sig till 

normer som präglar samhället. Denna fria uppfostran bidrar därmed inte till att forma eller 

ändra barnets beteende (Baumrind 1966, s.890).  

I takt med att den auktoritära uppfostran fasades ut och till stor del försvann under 1900-talet 

så skriver Grandelius att den fria viljan istället skulle ges mer utrymme. Han menar att denna 

syn har resulterat i en frihet från uppfostran ur ett föräldraperspektiv och det har i sin tur 

resulterat i att barn brister i respekt för andra medmänniskor och endast tar hänsyn till sig 

själva. Orsaken menar han kan vara att föräldrar idag gjort tvärtemot det sättet som de har 

blivit uppfostrade på. Exempelvis att föräldrar som själva växt upp med en auktoritär 

uppfostran inte har haft en positiv bild av deras föräldrars metod av uppfostran. Därför har de 

då gjort tvärtemot och uppfostrat sina barn likt den fria uppfostringsstilen (Grandelius 2006, 

48). Socionomen, filosofidoktorn och forskaren Kari Killén har skrivit boken Barndomen 

varar i generationer och beskriver dessa tankar mer ingående med begreppet inre 

arbetsmodeller. Inre arbetsmodeller är de erfarenheter vuxna har med sig från den egna 

barndomen och de ligger till grund för ens eget föräldraskap. Har en förälder med sig positiva 

erfarenheter från sin barndom och därmed en positiv bild över vad det innebär att vara en 
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förälder och hur det ska ske, är det en resurs i det egna föräldraskapet. Har föräldern däremot 

dåliga erfarenheter från sin barndom så har den ingen bra grund att stå på. Om en förälder 

som har dessa dåliga erfarenheter från barndomen då bestämt sig för att uppfostra sina barn 

annorlunda jämtemot hur de blivit uppfostrade så kan de få kämpa för att inte den 

arbetsmodellen de har med sig från barndomen tränger igenom omedvetet (Killén 2009, 

s.77f). Att se på det här sättet ger mig en förståelse för Frejas förälder istället för att se 

föräldern som oengagerad i sitt barns uppfostran. Frustrationen och oförståelsen jag kände 

över förälderns agerande i berättelsens början förändras på så sätt. Att se ett uppfostringsval 

som en följd på en förändring där föräldrar villrådigt gör det som de tror sig vara bäst för 

barnet ger mig också förståelse. För Frejas pappas del skulle denna villrådighet kunna vara en 

osäkerhet över hur han ska uppfostra Freja. Är det så att Frejas pappa blir osäker över hur han 

ska bemöta henne när han hämtar på förskolan och att han blir passiv för att han funderar på 

hur han på bäst sätt ska bemöta Freja. Precis på samma sätt som jag blir passiv för jag 

funderar på vilket sätt som jag ska bemöta honom på bästa sätt när han hämtar. Jag funderar 

också på om vissa föräldrar gör ett aktivt val att ha en fri uppfostran? 

Ett begrepp som jag anser beskriver den fria uppfostran, i nutid, som ett aktivt val eller ett 

oengagemang i ett barns uppfostran är curling föräldrar. En curling förälder enligt Grandelius 

ser till att barnet inte behöver möta några hinder eller krav i sin uppväxt. Detta är en 

uppfostran som varken är bra för barnet eller föräldern på långsikt. Men på kortsikt är det den 

lättaste vägen ur exempelvis konflikter. Därmed skaffar sig barnet ingen lärdom om hur man 

ska handskas med konflikter, hinder eller krav (Grandelius 2006, s.33fff). 

Den fria uppfostran förknippar jag med ett förhållningssätt som inte tillämpas i förskolan. 

Förskolan kan till viss del uppfattas som ”fri” eftersom barns inflytande ska tas tillvara på och 

leda verksamheten framåt och de uppmuntras att bli självständiga och ha egna åsikter. Men 

det sker inte fritt som i den fria uppfostran. Utan barnen måste hela tiden förhålla sig till andra 

barn och pedagoger i verksamheten. De ska enligt läroplanen för förskolan lära sig fungera i 

grupp, respektera och visa hänsyn till andra barn och vuxna. De ska lära sig lösa konflikter 

och hantera hinder de möter (Skolverket 2016, s.8f). Jag anser att förskolan därmed behöver 

ställa vissa krav på barn som att sätta gränser och regler som barnet ska förhålla sig till för 

verksamhetens skull. Inga av dessa egenskaper och förhållningsätt får barn erfarenhet av i den 

fria uppfostringstilen.  
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Jag upplever att Frejas pappa agerar likt den fria uppfostringsstilen som Baumrind beskriver 

samt curling föräldern som Grandelius beskriver. Pappan agerar avvaktande genom att inte 

ställa ett tydligt krav på att Freja ska följa med hem direkt. Exempelvis får hon läsa boken 

trots min och hans uppmaning att hon borde följa med hem. Hon möter därmed minimalt med 

hinder och krav och pappan undviker på så sätt konflikter med henne och hon tillåts få sin 

vilja igenom. När Frejas pappa hämtar sker detta inte som när en förälder som är innanför 

normen hämtar sitt barn på förskolan. Jag anser att det finns en norm att barn ska följa med 

föräldern hem direkt när de kommer och hämtar. Salmson och Ivarsson skriver att det finns 

samhälleliga normer och normer som skapas inom grupper. Det är viktigt att se vilka av dessa 

normer som skapas och upprätthålls i förskolan. För att synliggöra dessa normer behöver man 

se över verksamheten och sina egna förväntningar (Salmson & Ivarsson 2015, s.35f). Jag vet 

inte om Frejas pappa upplever Frejas beteende och hemgången som ett problem han vill ändra 

på. Det är jag som förväntar mig att pappan ska ta med sig Freja hem direkt. Så hur viktigt är 

denna norm egentligen att följa? Jag skrev tidigare att Baumrind menar att föräldrar som 

uppfostrar likt den fria uppfostran inte uppmuntrar barnet att förhålla sig till normer i 

samhället. Jag menar att normerna i samhället blir synliga i förskolan exempelvis genom 

läroplanen som är ett styrdokument skrivet av bland annat politikerna som styr och formar 

samhället. Freja behöver krav i förskolan för att kunna fungera bra i samhället. Uppfostran 

förbereder ändå barnen för att senare fungera i det vuxna livet. Jag kan med denna syn förstå 

Freja, att det inte är lätt att komma till förskolan om hon hemma har en fri uppfostran. Det 

innebär att hon måste förhålla sig till olika regler och normer hemma och på förskolan. Att 

Freja behöver göra detta anser jag blir tydligt eftersom hennes agerande i närheten av pappan 

speglar hennes sätt att fungera i barngruppen på förskolan där hon har svårt att hantera 

konflikter och ta hänsyn till de andra barnen.  Freja behöver förhålla sig till gemensamma 

regler och normer som gäller hela barngruppen på förskolan för när hon är i förskolan eller i 

samhället bland andra människor fungerar det inte att bara ta hänsyn till sig själv. Jag menar 

att både förskolan och samhället grundas på att man kan förhålla sig till andra människor och 

fungera i samspel med dem. I läroplanen står det att verksamheten ska lägga en grund för att 

barnen ska bli ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, detta ska ske i 

samarbete med föräldrarna (Skolverket 2016, s.5). Det här anser jag påvisar att den fria 

uppfostran inte bidrar till ett gott lärande och en god utveckling eftersom jag inte anser att 

barnen därigenom får bra erfarenheter att använda sig av på lång sikt. Jag ska nu beskriva den 

tredje och sista stilen som jag anser påverkar barnens utveckling och lärande positivt och 

förbereder barnen på både kort och lång sikt ur ett förskole och samhälleligt perspektiv. 
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5.1.3. Auktoritativ uppfostran 

Baumrind skriver att föräldern inom den auktoritativa uppfostringsstilen förespråkar tvåvägs 

kommunikation med barnet. Barnet uppmuntras till att bli självständig samtidigt som barnet 

ska kunna anpassa sig till förälderns sätt att hantera omvärlden. Om barnet och föräldern har 

skilda synsätt på exempelvis regler, så förklarar föräldern sina motiv för barnet. Den 

auktoritativa föräldern hämmar inte barnet med restriktioner vid oskiljaktigheter, utan håller 

fast vid sin åsikt, men uppmuntrar barnet att tänka kring problemlösning. Barnets individuella 

intressen och vägar inkluderas. Uppfostran görs i syftet att forma barnet på både kort och lång 

sikt (Baumrind 1966, s.891). Barn lär sig genom den auktoritativa uppfostringsstilen att bli 

självständiga och väl socialiserade (Baumrind 1966, s.887). 

Jag uppfattar den auktoritativa uppfostran som eftersträvansvärd och en norm i vetenskaplig 

kurslitteratur, i föräldraskapet och på förskolan. Uppfostringsstilen passar in med förskolans 

läroplan och verksamhet. Pedagoger arbetar för att barn ska enligt läroplanen bli självständiga 

(Skolverket 2016, s.9). De ska göras delaktiga i verksamheten genom att pedagoger 

uppmuntrar och tar tillvara på deras åsikter och intressen (Skolverket 2016, s.12). Vi arbetar 

på förskolan för att varje dag skapa en bra lärmiljö och ett gott klimat mellan barnen och 

vuxna, där man respekterar och lyssnar till varandra. Vi försöker därmed göra så att barnen 

blir väl socialiserade, alltså ge dem erfarenheter som är till fördel i livet och samhället. Vi 

formar dem på sätt mot en norm. Men självklart behöver inte denna norm innebära att alla ska 

vara närmast normens innersta kärna, jag anser att olikheter berikar samhället och förskolan. 

Men det finns normer som måste följas för allas bästa. Det kommer jag ta upp under närmast 

del som handlar om auktoritet. Jag vill först nämna att jag tycker det är otroligt viktig att 

arbeta för att Freja inte hamnar så långt utanför normens kärna så att hon inte lär sig fungera i 

grupp och senare i samhället, detta är en oro från min sida.  

Jag vill ge ett exempel för att visa på hur jag anser att pedagogers arbetssätt och barns lärande 

kan ske på ett bra sätt i förskolans verksamhet då man tar hänsyn till både läroplanen och 

Baumrinds auktoritativa uppfostringsstil. Forskaren och docenten i idéhistoria Anders 

Burman skriver om en enligt mig modern uppfostringsidé som tillämpas i förskolan. Det är 

”det kompetenta barnet” som den inflytelserika pedagogen Loris Malaguzzi myntade på 1900-

talet. Det kompetenta barnet handlar om ett synsätt du som pedagog ska förhålla sig till. 

Pedagogen ska se och vara uppmärksam på varje barns kompetens. Barn innehar många 

förmågor och möjligheter som behöver tas tillvara på och uppmuntras. Barn är nyfikna och 

undersöker sin omvärld, pedagogen ska finnas där som medforskare och lära och utvecklas 
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tillsammans med barnet. Lärprocessen följer barnets intressen och barnet har inflytande på sitt 

lärande, den vuxna lyssnar till barnet och synliggör de lärdomar barnet gör i sin vardag 

(Burman 2014, s.197ff).  

Jag anser att Freja möter en fri uppfostran hemma och som sagt inte samma förhållningssätt 

som i förskolan. Jag anser att pedagogerna på förskolan strävar efter en auktoritativ 

uppfostran. Den auktoritativa uppfostran menar jag utgör en norm i förskolan eftersom 

föräldrarnas förhållningsättet är likvärdigt med pedagogernas och läroplanens värderingar 

som är det pedagoger är ålagda att förhålla sig till. Svårigheten för mig är hur ska vi kunna 

mötas i dessa olikheter? Har föräldrar åsikter som inte stämmer överens med läroplanen och 

förskolans verksamhet så kan vi inte komma överrens. Då kan vi delge varandras syn på de 

aktuella i frågan. Men vad sker med det goda samarbetet då? Jag vill så gärna att Freja ska bli 

ett självständigt barn som fungerar bra i grupp. Jag anser att jag vanligtvis har ett 

förhållningssätt som stämmer överens med det kompetenta barnet, men det verkar inte pappan 

ha i mitt tycke. 

5.1.4. Auktoritet 

Jag vill introducera ett nytt begrepp, auktoritet. Auktoritet är ett ord som inte ska förväxlas 

med Baumrinds auktoritära uppfostringsstil eller den auktoritativa uppfostringsstilen. Jag vill 

använda ordet auktoritet för att förstå hur man som pedagog ska vara auktoritativ och kunna 

leda en grupp trots att det finns många enskilda viljor, vägar och kompetenser att ta hänsyn till 

i en barngrupp. Jag skrev tidigare att Baumrind menar att man som vuxen kan ge barn 

restriktioner men ändå hålla fast vid sin poäng. Hur går det till? Kan man i alla situationer 

utgå från att barn ska ha inflytande över verksamheten och få vara med och bestämma allt? 

Denna fråga vill jag besvara med hjälp av begreppet auktoritet. 

Enligt Nationalencyklopedin betyder auktoritet makt eller inflytande. Det betyder att i en 

social relation har en person en legitim makt över en annan person (Nationalencyklopedin 

1990, s.115). Exempelvis i förskolan menar jag att pedagoger har en legitim makt över barn, 

alltså en rätt att bestämma. Landahl förklarar begreppet auktoritet som en egenskap en lärare 

behöver för att uppfostra barn. Om läraren upplever ett problem med denna uppfostran har 

den inte nog mycket auktoritet. Förr förknippades auktoritet med lärarrollen, på så sätt att 

läraren erövrade sin auktoritet med disciplin medel som betyg i ordning och aga för ett gott 

uppförande (Landahl 2006, s.129ff). Elsebeth Jensen och Helle Jensen har skrivit boken 

Professionellt föräldrasamarbete utifrån forskning och erfarenheter. De skriver att nu när man 

inte längre får en auktoritetet bara för att man har en lärarroll, man behöver istället arbeta med 



16 
 

att skapa en personlig auktoritet (Jensen & Jensen 2008, s.9). Landahl ser det som ett problem 

om lärare inte har en personlig auktoritet och att denna brist numera har normaliserats. 

Exempelvis kan en lärare idag samtala med kollegor om sina brister utan att man för den 

delen anses göra ett dåligt arbete (Landahl 2006, s.140). Med dessa ord tolkar jag Landahl 

som att det är negativt att inte kunna hantera en grupp och att det skulle underlättas genom att 

använda sin auktoritet för att få makt. Som ledare och pedagog har vi en makt, som inte 

behöver vara negativ. Det beror på hur vi använder makten och när vi anser oss ha rätt att 

bestämma. Jag känner att jag ibland behöver vara en auktoritet när jag sätter gränser i 

barngruppen. Då menar jag att jag behöver vara tydlig och bestämd i mitt ledarskap för att se 

till allas bästa i gruppen och det innebär att man inte alltid kan ta hänsyn till alla barns 

enskilda viljor. Att agera med auktoritet i en handling kan vara bra om medvetenheten finns 

där om varför man agerar som man gör. Annars tror jag en risk finns att missbruka den 

legitima makten man anses ha rätt till i sitt ledarskap och då handla auktoritärt.  

Jag tror att man kan erövra sin auktoritet på olika sätt beroende på vad som passar i ens eget 

ledarskap som pedagog. För vissa kanske det handlar om att handla med säkerhet eller vara 

tydlig i sitt ledarskap. Jag undrar om det hade varit bra att agera med auktoritet när Frejas 

pappa undrar om han kan komma tillbaka senare för att hämta Freja. Kunde jag försökt erövra 

en auktoritet i pedagogrollen och sagt med säkerhet att det bästa är att ta med Freja hem. Eller 

i början sagt som det var ”Freja du får följa med pappa hem nu för jag kommer inte läsa klart 

boken idag för dig”. Är jag tydlig för allas bästa då? 

Behöver man kanske vara en auktoritet i sin uppfostran oavsett vilken uppfostringsstil man 

har? Är det här en roll som är svår att ta på sig? Speciellt om man har en fri uppfostran. Jag 

anser som sagt att det är eftersträvansvärt att ha en auktoritativ uppfostran samt att vara en 

auktoritet. Salmson och Ivarsson skriver att det är viktigt att arbeta med att utvidga normer så 

att det inte anses negativt att vara utanför normen (Salmson & Ivarsson 2015, s.24). Vidare 

skriver de att i förskolan bestäms många normer utifrån läroplanen. Trots att det är viktigt att 

utvidga normer finns det sådant som inte ska ingå i normen exempelvis våld och rasism 

(Salmson & Ivarsson 2015, s.34). Jag anser att Frejas pappa är för långt utanför normen i sin 

uppfostran eftersom Frejas påverkas negativt i sitt lärande då hon inte får med sig bra 

egenskaper. Hur jag ska bemöta föräldern som inte lever upp till den auktoritativa normen och 

inte är en auktoritet i sin uppfostran, jag anser ju att dessa egenskaper speglar sig i läroplanen. 

En läroplan som Freja och jag som pedagog behöver förhålla oss till varje dag på förskolan. 

Har jag rätt att lägga mig i och kräva att pappan agerar med auktoritet när han sätter gränser 
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för Freja? Jag tänker att detta kan diskuteras i ett samtal med föräldern och vill därför 

undersöka vidare hur man kan gå tillväga och vilka för och nackdelar det finns när man ska 

kommunicera med föräldrar. 

5.2. Föräldrasamtal  
Att ha ett gott samarbete och en god kommunikation med föräldrar kan innebära många saker. 

I förskolans läroplan står det beskrivet bra enligt mig vad ett bra samtal skulle kunna bygga 

på. I läroplanen står det att pedagogerna ska visa respekt i samarbetet med hemmet och är 

ansvariga för att det utvecklas en förtroendefull relation mellan pedagoger, barn och föräldrar. 

Det ska bland annat föras samtal om barnens trivsel och lärande i hemmet såsom på förskolan 

(Skolverket 2016, s.13). Jag tar i berättelsen inte mitt ansvar för att samtala med Frejas pappa 

och följer därmed inte läroplanen. Det problematiska för mig är hur jag ska kommunicera med 

föräldern om hemgångssituationen. För att se hur jag kan göra det kommer jag undersöka i 

den här delen hur samtal och samverkan kan ske på bästa sätt. 

5.2.1. Att vara öppen i samtal med föräldrar 

En tanke jag har brottats med utifrån min berättelse är hur jag ska kunna säga till pappan att 

han ska ta med Freja hem direkt när han hämtar. Det blir tydligt för mig att jag reflekterar 

över hur jag ska säga detta på ett professionellt sätt. Juul är kritisk till att förskole pedagoger 

ska agera professionellt och inte personligt i sin yrkesroll. Han menar att ett professionellt 

agerande kan försvåra ett föräldrasamarbete, eftersom det kan betyda att man pratar och 

handlar för mycket efter teorier och huvud istället för hjärta (Juul 1998, s.41). Jag har 

inställningen att vara professionell mot föräldern. Att vara professionell för mig innebär att 

handla efter teorier och huvud. Exempelvis genom att framföra läroplanens eller förskolans 

värderingar och arbetssätt. Att luta mig på denna grund som är gemensamt bestämd på 

förskolan och av samhället ger en trygghet. När det sedan finns en större trygghet i min 

professionella roll kan jag bli mer öppen och personlig genom att uttrycka mina egna åsikter 

och tankar. Jag tror min osäkerhet över professionaliteten i min pedagogroll gör att jag inte 

öppnar upp till ett samtal. Jag är orolig att jag framför mina tankar kring hemgången på ett 

oprofessionellt sätt och att Frejas pappa ska missuppfatta mig eller ta illa upp. Risken skulle 

kunna vara att jag svarar på frågan ”Går det bra om jag kommer tillbaka om en stund och 

hämtar” personligt och uppfylld av frustrationskänslorna jag kände i situationen. Om jag 

exempelvis svarat i stil med ” Nej, ni får gå hem nu när du hämtar”. Hade han då ifrågasatt 

varför jag svarade så?  Jag hade då inte hunnit reflekterat kring varför jag tyckte som jag 

gjorde, eller hur jag för den delen skulle säga det. För min del kan det till en början vara bra 
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att agera professionellt eftersom jag anser att det lämnar minst plats åt missuppfattningar 

mellan mig och föräldern. Jag behöver inte heller framför mina egna åsikter som i sin tur kan 

leda till ett missnöje som jag utan läroplans belägg behöver försvara helt själv. Jag anser ändå 

att det är viktigt att utveckla en bra balans mellan den personliga och professionella rollen. 

Jag ser att ett samtal som har en bra balans mellan ett professionellt och personligt agerande 

blir mer äkta. För att vara mer professionell i rollen kunde jag ha framfört ett grupperspektiv 

på hemgångssituationen. Jag kunde exempelvis ha sagt till pappan att det är fler barn som 

kommer vilja göra likadant som Freja och inte gå hem med sina föräldrar när de hämtar och 

det blir inte hållbart i längden. Ett grupperspektiv innebär att jag framför en norm hur andra 

föräldrar hanterar den uppfostringsbit som en hemgång innebär. Det kan hända att jag antyder 

att han behöver ändra på sin uppfostran, för att göra så som alla andra gör. Men är detta en 

önskvärd norm? Salmson och Ivarsson skriver att vi i en grupp formar normer tillsammans, 

både vuxna och barn bidrar till att forma och bibehålla normer (Salmson & Ivarsson 2015, 

s.36). Jag tror att vi på förskolan har format denna norm att man går hem direkt med sina 

föräldrar och att den därmed är önskvärd i vår verksamhet. 

Psykologen Elisabeth Sjögren Olsson har varit projektledare för förskolepsykologen Gunlög 

Wall och Tomas Rahms bok Föräldrasamtal i förskolan. Hon skriver där inledningsvis att 

föräldrasamverkan bygger på öppenhet, ömsesidig förståelse, respekt samt regelbunden 

kontakt och att samtal är ett sätt att uppnå detta (Sjögren Olsson se: Rahm & Wall 1990, s.4). 

Jag vill ta vara på ordet att vara öppen i samtal. Att vara öppen för mig innebär att jag är 

öppen för samtal genom att göra mig tillgänglig, det innebär att jag som pedagog lyssnar på 

föräldern och är mottaglig för förälderns åsikter samt är öppen för förändring därefter. Gunilla 

Niss och Anna-Karin Söderström är konsulter inom förskola och skolområdet, de har 

bakgrunder som psykolog respektive förskollärare och rektor. De har skrivit boken Samarbete 

i förskolan. Där skriver de att ett föräldra och pedagog samarbete är viktigt för barnets skull. 

De menar att barnet märker om det finns ett respektfullt samarbete genom att man pratar gott 

om varandra och det leder i sin tur till att barnet känner sig tryggt och på så sätt skapas en 

miljö som inbjuder till lärande och utveckling (Niss & Söderström 2015, s.7f). Om föräldrar 

och pedagoger har ett öppet samtalsklimat mellan sig, kan man då också tala väl om 

varandra? Eller öppnar det upp för ett samtal som har ett hårdare klimat? Att vara öppen kan 

enligt mig innebära att man som pedagog delar med sig utav tankar och åsikter som i sin tur 

väcker tankar och åsikter hos föräldern. Hur hade pappan regerat om vi hade ett öppet 

samtalsklimat mellan oss och jag med säkerhet sagt till honom ”Nej, du kan inte hämta Freja 
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om en stund, nu får du sätta en gräns för Freja och ta med henne hem direkt”. Frejas pappa 

skulle säkerligen svara öppet tillbaka och han behöver inte dela min syn på situationen. Om 

fallet då skulle vara att vi inte delar samma syn eller har olika åsikter anser jag att vi 

fortfarande måste hålla diskussionen på en bra nivå. Kanske går det att vara öppen mot olika 

personer, beroende på vem personen är. Känner vi varandra? Vet jag från början att vi delar 

samma åsikter? Annars kan det vara en bra idé att hålla diskussioner och tankar på en allmän 

och professionell nivå. 

Forskarna Viveka Adelswärd, Ann-Carita Evaldsson och Eva Reimers har skrivit boken 

Samtal mellan hem och skola. De menar på att alla slags samtal kan innebära både för- och 

nackdelar. Fördelarna är att de skapas möjligheter att lära känna varandra och knyta an genom 

uppriktiga samtal som kan innebär att man delger varandra sina känslor och tankar. 

Nackdelarna är att det kan uppstå missförstånd och risker finns att förstärka fördomar som 

kan skapa förvirring. I samtal tolkar man hela tiden det samtalspartnern säger och gör, det 

leder till olika uppfattningar beroende på hur något sägs och vem som säger det (Adelswärd 

m.fl. 1997, s.13f). Wall påpekar att det lätt kan uppstå missförstånd eftersom föräldrar och 

pedagoger kan ha olika synsätt angående vilka delar som är viktigt i förskolans verksamhet 

eftersom pedagoger och föräldrar ser verksamheten ur olika synvinklar (Wall 1990, s.13). Jag 

är orolig för att samtalet ska resultera i missförstånd och i oskiljaktigheter som gör det svårt 

för mig att lära känna och samarbeta med Frejas pappa. Tänk om Frejas förälder tolkar mig 

fel? Och känner att jag kritiserar hans uppfostran? Adelswärd m.fl. skriver vidare att det är 

viktigt i samtal att inte någon part ”tappar ansiktet”. Det kan undvikas när man i ett samtal tar 

hänsyn till varandras behov och ser till att inte förolämpa varandra (Adelswärd m.fl. 1997, 

s.55). Jag tror att man omedvetet kan få någon att tappa ansiktet. Exempelvis vid ett 

missförstånd eller om jag samtalat öppet och personligt med Frejas pappa angående hur jag 

ser på uppfostran och gränssättning. Hade Frejas pappa då reagera på något jag sa som inte 

stämde överens med hans synsätt på förskolan eller Freja, tror jag det är viktigt som pedagog 

att vara professionell. Jag anser att missuppfattningar och oskiljaktigheter kan undvikas och 

hanteras lättare om förälder och pedagog kan luta sig tillbaka på en redan befintlig relation. I 

Frejas fall kan ett samtal med pappan vara känsligare eftersom vi håller på att skapa en 

kontakt och lära känna varandra. Vidare skriver Wall att det kan bli problematiskt när parterna 

inte känner varandra så väl och därmed inte har någon inblick i den andres värld. Då finns 

rum för att spekulera och skapa sig orimliga förväntningar och krav, vilket gör det svårare att 

förstå den andre (Wall 1990, s.13). Vi behöver samtala för att undvika missförstånd och 
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förutfattade meningar, men också för att lära känna varandra. Det är rimligt att tycka olika och 

detta behöver inte göra att samverkan blir problematisk. Att samtal sker är som sagt viktigt för 

barnens skull. Niss och Söderström skriver att vuxna och pedagoger inte gärna lägger sig i 

varandras handlingar med oro för att kränka den andre, vilket istället kan leda till att barnet 

blir kränkt (Niss & Söderström 2015, s.45). När man lär känna nya människor bildar man sig 

en bild av den andre och jag tror man värderar extra mycket för att få en uppfattning över 

vilken person man har att göra med. Detta måste ske på ett professionellt sätt inför barnen så 

att de inte hamnar i kläm. Kan pedagoger eller föräldrar inte hålla det på en professionell nivå 

så finns andra tillfällen för samtal som exempelvis utvecklingssamtal där enbart föräldrar och 

pedagoger samtalar innanför stängda dörrar.  

Wall anser att hur ett samarbete sker beror på hur det är organiserat (Wall 1990, s.9). 

Organisationsmässigt kan jag som pedagog underlätta för samtal genom att se till att föra 

samtal vid passande tillfällen och i en samtalsvänlig miljö. Exempelvis utvecklingssamtal 

eller samtal i verksamheten under dagen med hänsyn till bland annat barngruppens storlek och 

antal personal på plats. Jag gjorde det svårt att samarbeta och samtala med Frejas pappa 

eftersom jag hade organiserat så att jag läste en bok vid hemgången. Jag var den enda 

pedagogen kvar i barngruppen och kunde därför inte ge honom full uppmärksamhet. Jag 

kunde ha organiserat dagens slut på ett annat sätt för att vara mer öppen för samtal och kunna 

prioritera samarbetet med föräldrarna kring hemgången. Om behovet att lyfta problem eller 

oro kring barn finns med föräldern bör detta tas upp på huvudsakligen utvecklingssamtal, 

alternativt då det är fler pedagoger kvar än i situationen som beskrivs i berättelsen för att 

kunna ge tid åt samtalet. 

5.2.2. Makt och ageranden i samtal 

Sven Hartman är professor i pedagogik och författat boken Det pedagogiska kulturarvet. Han 

skriver att i början på 1900-talet skulle lärarinnorna samtala med föräldrarna om råd gällande 

föräldrarollen och de ansvarade för föräldrasamverkan i form av möten och gav även föredrag 

om föräldraskapet (Hartman 2005, s.59). Förr verkade det inte vara lika svårt som idag att 

veta hur mycket man som pedagog ska vara delaktig i och samtala om ett barns uppfostran. 

Jag uppfattar de som att lärarinnorna förr hade den rådande kunskapen och rätten att 

informera föräldrarna angående detta. På så sätt hade de också makt och stort inflytande över 

barns uppfostran. Emilie Kinge som är förskollärare och har en magisterexamen i 

specialpedagogik har skrivit boken Utmanande beteenden i förskolan. Hon menar att om 

pedagogerna i nutid uppförde sig som att de hade makt över föräldrarna så skulle inte samtal 
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kunna föras på ett naturligt sätt. Om den ena parten uppfattar att den har mest makt och har de 

rätta svaren samt vill informera om de så är det inte en bra grund för samtal. Ett bra samtal 

bygger på att båda parter lyssnar på varandras synpunkter och tankar samt försöker förstå 

varandra (Kinge 2016, s.88). Hade jag agerat direkt när situationen i berättelsen hände så 

skulle jag öppnat upp för ett onaturligt samtal enligt Kinge. Jag såg från mitt perspektiv i min 

berättelse, jag förstod inte Frejas pappa och ville i stunden hjälpa honom genom att informera 

de rätta svaren. De rätta svaren var enligt mig att föräldrar tar hem sitt barn direkt från 

förskolan när de hämtar. Istället kunde jag ha öppnat upp för ett samtal för att se hur föräldern 

upplevde situationen, hur han tyckte det var att hämta Freja från förskolan och hur han ville 

att det skulle ske. 

Emilie Kinge skriver ett kapitel i boken Med sikte på förskolan. Hon menar att pedagoger i 

allmänhet har lätt att kritisera, vara misstänksamma, irriterade och moraliserande i mötet med 

föräldrar. Detta agerande behöver läggas åt sidan, så att pedagoger kan öppna sinnena för 

barns och föräldrars behov. Detta skulle underlätta och ge helt andra resultat i alla 

samarbeten. Pedagoger och föräldrar har trots allt de bästa intensionerna för det berörda 

barnet (Kinge 2014, s.128f). Den situationen som uppstod när Frejas pappa hämtade henne 

väcker dessa känslor i mig. Jag vill kritisera och moralisera. I mina ögon syns bara det som 

föräldern inte gör, han sätter inte gränser för Freja. Jag tycks glömma att Frejas pappa också 

har behov vid hemgången. Det verkar som han vill att Freja ska följa med hem direkt eftersom 

han ger många uppmaningar. Fast han undviker att ge de uppmaningarna som kan leda till en 

konflikt och låter då Frejas behov gå först. Jag blir nyfiken om gränser kan sättas så att allas 

behov blir tillgodosedda och kommer därför skriva vidare om att sätta gränser. 

5.3. Sätta gränser 
Killén menar att sätta gränser handlar om att vara konsekvent och anpassa gränserna efter 

barnens ålder, förmågor och utveckling. Det är önskvärt att sätta förnuftiga gränser men 

samtidigt att vara flexibel samt vara auktoritativ utan att vara auktoritär. Barnet behöver lära 

sig vad som är ett acceptabelt beteende med vägledning från vuxna. Föräldrar som inte sätter 

gränser skapar en otrygghet hos barnet (Killén 2009, s.34f). Grandelius menar att det även 

handlar om att barnet får lära sig vad man kan och inte kan göra i förhållande till andra 

människor. De utvecklar på så sätt en trygghet i sin egen roll i samspel med andra (Grandelius 

2006, s.25). 
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I min berättelse upplever jag att Frejas pappa inte sätter en tydlig gräns för henne när han 

tycker det är tid för dem att gå hem. Han säger flera gånger till Freja att det är dags att gå 

hem. Han försöker även göra henne intresserad genom att säga att mormor väntar hemma. 

Han försöker efter ett tag gå ut genom ytterdörren, vilket jag tror var hans sätt att visa att han 

väntat och uppmanat Freja nog många gånger att de ska gå hem. Jag anser att sätta en tydlig 

gräns handlar om att vara tydlig i språket med vad man vill och att man förklarar varför man 

tänker som man gör. I förskolan behöver man respektera generella gränser då man måste ta 

hänsyn till och förhålla sig till andra människor i en grupp och de har i sin tur personliga 

gränser. Jag kommer vidare förklara hur man kan se på generella och personliga gränser 

genom Juul. 

5.3.1. Personliga och generella gränser 

Juul beskriver att personliga gränser är sådana som är individuella, de har vi format beroende 

på våra erfarenheter eller värderingar (Juul 1998, s.33). Jag och Frejas pappa sätter gränser 

efter personlighet och värderingar, exempelvis anser jag att barn behöver gränser för att de 

ska kunna förhålla sig till andra personer. Och i förskolan behövs gränser för att pedagoger 

ska hjälpa barnen att nå strävansmålen i läroplanen. Juul skriver vidare att det också finns 

generella gränser. Det är de gränser och allmänna normer som vi behöver förhålla oss till i 

samhället exempelvis i förskolan eller inom familjen. Förr hade alla i princip samma generella 

gränser, nu behöver vi fundera över vad som gäller i exempelvis vår familj eller i förskolan 

(Juul 1998, s.28). Barn har ofta lätt att anpassa sig till de generella gränserna. Men de har 

också personliga gränser som behöver överensstämma med de generella gränserna andra 

sätter (Juul 1998, s.32). För att bestämma förskolans och hemmets gränser är det viktigt att ta 

hänsyn till barnet, vad är rimliga gränser att ställa som vuxen? Och särskilt viktigt vid Frejas 

hemgång, vad har hon för personliga gränser som vi måste ta hänsyn till? Det handlar inte 

bara om att kunna sätta en gräns utan även om att förstå Freja och sätta en gräns därefter och 

sedan tydliggöra gränsen. 

Juul menar att vuxna behöver hjälpa barn med att försvara deras personliga gränser eftersom 

barn kan ha svårt att försvara sina egna gränser. Barn kan visa sina gränser genom sitt 

beteende, den vuxne behöver då vara uppmärksam när de blir synliga och då visa att de bryr 

sig om och ser gränserna genom att värna om och respektera barnets gränser. Om detta inte 

sker och barnets gränser blir kränkta kan de ta lärdom från det och kränka andra barn och 

vuxnas gränser. Barnen kan få uppfattningen att det är så man gör mot andra istället för att 

lära sig att man behöver bry sig om de andras gränser (Juul 1998, s.52). Både jag och Frejas 



23 
 

pappa är viktiga förebilder för Freja. Om jag och föräldern inte respekterar varandras gränser 

kan Freja få med sig en dålig lärdom från oss. Om jag och föräldern inte respekterar Frejas 

gränser kan hon också få med sig en dålig lärdom. Jag ser inte föräldern som uppfostrar sitt 

barn likt den fria uppfostran som en bra förebild eftersom den vuxne inte sätter några 

personliga gränser inför barnet. Barnet lär sig då inte att respektera andras gränser. Jag tror 

däremot att Frejas gränser blir respekterade, men erfarenheten av detta kan bli att hon 

förväntar sig att hennes personliga gränser alltid ska tas hänsyn till. Hon behöver lära sig att 

förstå och ta hänsyn till pappans personliga gränser vid hemgången samt de andra 

förskolebarnens och pedagogernas personliga gränser i verksamheten.  

Grandelius menar att det är bra att förklara för barnet varför man sätter en gräns och hur 

barnet kan göra istället. Barnet får då verktyg för att ta sig an liknande situationer (Grandelius 

2006, s.36). Jag anser att detta stämmer överens med den auktoritativa uppfostringsstilen, där 

den vuxne förklarar sitt synsätt på oskiljaktigheter för att barn ska få en förståelse för den 

vuxnes intentioner och därmed få erfarenheter för framtiden. Frejas pappa behöver tydligare 

berätta vad han har för personliga gränser för Freja. Han behöver berätta varför han vill att 

Freja ska följa med hem. Men han behöver också lyssna på vad Freja har för personliga 

gränser vid hemgången för att situationen ska kännas bra för dem båda.  

5.3.2. Utmanar barn medvetet gränserna vuxna sätter? 

Juul menar att barn inte aktivt söker och utmanar gränser. Utan om det verkar så beror det på 

att barnet inte från början vet vart de generella eller personliga gränserna går. Orsaken till att 

gränser inte är tydliga kan bero på att kontakten och kommunikationen mellan föräldern och 

barn brister. Exempelvis kan föräldrarna ha svårt att uttrycka sina personliga gränser så att 

barnen förstår eller inte tydliggjort vart gränserna går. Barnen har då inget att förhålla sig till 

och det skapar en osäkerhet och otrygghet över vart de har föräldern (Juul 1998, s.34f). Juul 

och Jensen skriver att föräldrar som har fri uppfostran och auktoritär uppfostran har visat sig 

ha kommunikationssvårigheter med sina barn (Juul & Jensen 2003, s.35). Kommunikationen 

blir viktig i mötet med barnet för att de ska förstå varför de ska förhålla sig till en gräns. Jag 

hade en uppfattning från början att barn utmanar mina gränser för att de vet när de går över 

gränsen. Detta skapade en frustration i mig. Kan jag istället se på det jag uppfattar som 

utmanande som ett rop på tydlighet i mitt ledarskap? 

Kinge skriver om barn som utmanar. Hon menar att barn utmanar på olika sätt och i olika 

utmaningsnivåer för olika vuxna. Hon påpekar att svårigheten inte ligger hos barnet som 

utmanar utan hos den vuxna som inte varit tydlig. Den vuxne behöver ändra på sig själv, hur 
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den agerar och bemöter barnet (Kinge 2016, s.16). Beroende på hur den vuxna bemöter 

barnets utmanande så kan barnets beteende förstärkas eller förminskas (Kinge 2016, s.25f). 

Jag uppfattar det som att jag och Kinge (2016) anser att barn utmanar gränser. Juul (1998) 

däremot anser att barn inte utmanar gränser men att det kan uppfattas som det i brist på att den 

vuxne inte satt en tydlig gräns för barnet att förhålla sig till. Min slutsats angående varför vi 

anser att barn utmanar respektive inte utmanar gränser är att barn är unika individer och 

förhåller sig olika till olika personers gränssättning. Man uppfattar och förstår också ett barns 

utmanande på olika sätt vilket leder till att man bemöter barn därefter. Oavsett hur en person 

ser på ett utmanande av gränser anser jag att tydlighet är en bra grund för samtal och 

samverkan. Frågan är hur vuxna ska förhålla sig till ett barns bästa när de sätter gränser. Jag 

kommer därför undersöka hur vuxnas makt och förväntningar påverkar ett barn. 

5.3.3. Modellmakt och kunskapsmakt 

Elisabeth Arnér och Britt Tellgren har skrivit boken Barns syn på vuxna i syftet att komma 

nära ett barns perspektiv för att synliggöra maktrelationer mellan barn och vuxna. De har båda 

förskollärarutbildning och har varit forskarstuderande på pedagogiska institutionen i Örebro. 

Boken är baserad på flertalet samtal med sexåringar. I samtalen undersöker de om barnen 

upplever att de får bestämma i hemmet och på förskolan. De kommer fram till att barn tror att 

de har en möjlighet att bestämma, men har svårt att veta vad de vill bestämma om. Författarna 

tycker ofta det är vuxna som sätter gränserna för vad barn får och inte får göra. Det finns alltid 

ett ”men” när barn ska bestämma. De förklarar att mycket bestäms över huvudet på barnen, 

och att barn inte bestämmer saker tillsammans med vuxna (Arnér & Tellgren 2006, s.84f).  

Exempelvis bestämmer jag att Freja inte kan läsa klart tomteboken i min berättelse. Arnér och 

Tellgren beskriver begreppet kunskapsmakt som innebär att vuxna har makten att bestämma 

vem som vet vad och kan vad, för de vet bäst. Ett annat begrepp de pratar om är modellmakt, 

det innebär att barnen tar denna vuxenmakt som självklar och förhåller sig till den. De menar 

också om att de vuxna ofta avbryter barnen i det de håller på med för något som den vuxna 

anser som viktigare (Arnér & Tellgren 2006, s.86f). Är det så att Freja är ett barn som är van 

vid att bestämma och ha ett inflytande som inte är styrt av en vuxen. Kan Frejas fria 

uppfostran innebära att hon inte tar förgivet att den vuxne vet bäst och bestämmer. Varför 

skulle Freja vilja avbryta boken för att gå hem när pappan säger att det är dags, om boken är 

det viktigaste för henne i stunden. Ska hon behöva avbryta bara för att de vuxnas åsikter är 

viktigare? Kan det vara så att de barn som hör till normen på förskolan tar denna modellmakt 

och kunskapsmakt för given? De barn som hör till normen menar jag följer förskolans normer, 
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regler och uppmaningar utan att ifrågasätta för mycket som barn inom den fria uppfostran kan 

göra. Men barnet accepterar heller inte allt som den vuxna säger, som i den auktoritära 

uppfostran. Jag menar att det inte är fel att ifrågasätta varför man som barn måste gå hem mitt 

i en bok man tycker är intressant. Men barnen behöver mötas med en tvåvägskommunikation 

för att komma fram till det som känns bäst för alla i situationen, inte bara för barnet.  

Det kan vara så att Freja på grund av den fria uppfostran inte lärt sig fungera i grupp som det 

barnet som är innanför normen har gjort. Jensen och Jensen menar att barnforskare beskriver 

barn som kompetenta, de har nära till reflektion och kan agera självständigt. Dessa 

förväntningar har förskolan på barnen, men det är en utmaning att leva upp till om barnet inte 

är uppfostrad till denna kompetenta samarbetspartner med de kompetenser som beskrevs ovan 

(Jensen & Jensen 2008, s.7f). Ett barn som inte beter sig enligt normen på förskolan blir en 

utmaning för pedagogerna. Jag anser att den fria uppfostran inte ger barnen en bra 

förutsättning att börja på förskolan där de måste förhålla sig till förskolans normer och krav 

som kan innebära att barnet befinner sig i en främmande situation med normer och krav de 

inte mött tidigare i sin uppfostran. Exempelvis att ta hänsyn till andra barn och pedagoger för 

ett gott samarbete. Är det rimliga krav förskolan ställer på barn att de förväntas förhålla sig till 

denna norm? Det är viktigt att fråga sig: För vems skull försöker förskolan forma barnen så att 

de ska passa in i förskolans normer? Jag anser att många normer kan vara svåra att leva upp 

till, vilket inte alltid behövs, men oavsett kan många känslor uppstå hos barn. Därför skriver 

jag vidare om känslor. 

5.3.4. Känslor och förväntningar 

Jag får en uppfattning av att Freja bär på mycket känslor som hon inte vet hur hon ska 

uttrycka. Känslorna behöver vi vuxna förhålla oss till och förstå för att hjälpa och samarbeta 

med Freja. Jag kommer därför undersöka hur barn kan reagera känslomässigt när vuxna sätter 

gränser.  

Killén menar att det i föräldraskapet är viktigt att tillfredsställa barnets känslomässiga behov. 

Barnet behöver lära sig känna, uttrycka och styra sina känslor. Föräldrarna ska finnas som en 

trygghet i denna utveckling som sker (Killén 2009, s.33). Barn får möta många känslor, bland 

annat frustration som kan uppstå exempelvis när de stöter på utmaningar i lärandet eller när 

det sätts gränser för något de själva tycker är trivsamt. Genom att hjälpa barnen i dessa 

känslor som uppstår lär sig barn att komma vidare bort från känslorna och den utmanande 

situationen (Killén 2009, s.34). När Frejas pappa kommer in på förskolan för att hämta Freja 

uppfattar jag att hon möter en känsla av besvikelse. Hon vill läsa klart boken och vet inte hur 
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hon ska hantera sin besvikelse. Freja behöver vägledning för att hantera denna känsla. För att 

Freja ska kunna ta lärdom om sina känslor behöver pappan vara tydligare i sin gränssättning 

och på så sätt vara stöttande i hennes utveckling. Det genom att tydligt berätta att hon ska 

följa med hem och stötta henne i känslorna som uppstå när hon måste gå hem när hon 

egentligen inte vill. Eftersom pappan tänker låter henne lyssna klart på boken så hjälper han 

inte henne att utvecklas och ta sig igenom känslorna. 

Det finns flera fördelar med att både som pedagog och förälder hjälpa Freja att handskas med 

sina känslor. Kinge skriver att genom att sätta ord på känslor och behov hos barnet känner de 

sig förstådda och sedda (Kinge 2016, s.46f). De behöver hjälp för att förstå sina behov och 

känslor och för att förstå andra behöver man förstå sig själv (Kinge 2016, s.28). Att Freja får 

hantera och lära sig förstå sina känslor kommer leda till att hon kommer kunna förhålla sig 

bättre till gruppen på förskolan. Hon får insikt över sina egna känslor, en insikt hon kan 

använda sig av för att förstå sig på känslor hos andra i barngruppen samt pedagogernas och 

förälderns känslor. Exempelvis kan Freja och pappan samtala om vad det finns för känslor när 

han hämtar och de två ska gå hem. På så sätt kan förhoppningsvis Freja få en förståelse och 

lättare känna att det är okej att följa med pappan direkt hem. 

Niss och Söderström menar att barn gör sitt bästa för att samarbeta med vuxna utifrån sina 

förmågor. Men ibland kan de agera på ett sätt som vuxna tycker är olämpligt, men sett ur 

barnets ögon kan beteendet vara meningsfullt. Barn har ofta svårt att kommunicera vad de 

egentligen vill i dessa fall. Men beteenden kan avslöja när det är något som barnet vill. 

Genom att uppmärksamma ett olämpligt beteende för att prata om det kan barnets självkänsla 

stärkas (Niss & Söderström 2015, s.43). Vi måste förstå Freja, varför vill hon inte gå hem? 

Vad är det hon säger med sitt agerande, jag uppfattar det som att hon gör ett motstånd till att 

gå hem. Om jag spekulerar skulle det kunna vara uppmärksamhet, ett behov av att bli sedd 

och lyssnad på.  Är hon egentligen villig att samarbeta och jag och föräldern ser förbi hennes 

beteende för att det har blivit så vanligt att vi tar det för givet. Exempelvis tänker jag 

inledningsvis ”Å nej ska det bli en sådan här hemgång igen”. Jag skulle istället haft ett öppet 

sinne och uppmärksammat Freja när hon i berättelsen snörper ihop munnen. Då kunde jag sett 

situationen ur en mer öppen och ny synvinkel för att få syn på vad jag kunde stöttat Freja med 

den dagen. 

Killén påpekar att vuxna behöver ha realistiska förväntningar på barn för att kunna sätta rätt 

gränser (Killén 2009, s.41). Är det så att jag förväntar mig något av Freja som hon inte kan 
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leva upp till? Exempelvis att hon ska vara ett barn som hör till normen? Kanske är det så att 

Frejas pappa har realistiska förväntningar på Freja? Blir det då en konflikt i mig för att jag 

anser att hon inte har förmågan att leva upp till mina förväntningar? Något jag insåg vid 

lässtunden i berättelsen var att jag missat förbereda barngruppen på att föräldrarna hämtar 

dem snart och att vi inte kommer kunna läsa klart hela boken. Det här är en strategi som 

brukar underlätta vid Frejas hemgång. När jag har tydliggjort gränsen och mina förväntningar 

för Freja, då kan ja förvänta mig att hon ska leva upp till det. Men om jag inte förbreder Freja 

så ger jag inte henne de verktygen hon behöver för att förhålla sig till situationen. Dock ställer 

jag med detta sätt ett krav på att Freja ska förhålla sig till en norm. 

Wall menar att det ställs olika krav på barnet i hemmet och förskolan. I förskolan behöver 

barnen anpassa sig till en barngrupp och bland annat visa självständighet vid mat- och 

påklädnads situationer, lösa konflikter och dela med sig. I hemmet kan barn lättare visa ett 

större beroende till sina föräldrar. Ibland kan detta leda till att när föräldern kommer och 

hämtar kommer känslorna och barnets beteende förändras direkt eftersom de förhåller sig 

olika till varje vuxen beroende på situation (Wall 1990, s.19f). Jag skrev förut att jag trodde 

det kunde vara svårt för Freja att anpassa sig till olika uppfostringsstilar hemma och på 

förskolan. Våra två olika sätt att ta oss an Freja kan båda vara bra och fungera. Som pedagog 

och förälder har vi två annorlunda relationer till Freja. Hemmet och förskolan är även två 

olika ställen att förhålla sig till för Freja. Den fria uppfostran fungerar kanske bra för Freja 

och hennes pappa hemma där de endast behöver förhålla sig till varandra. Men det blir en 

krock när hon ska möta förskolans värld för där ställs det mer krav på egenskaper som hon 

inte har fått en chans att utveckla hemma. Genom att kommunicera kan jag och föräldern 

diskutera de olika kraven hemmet och förskolan ställer på Freja för att gynna hennes 

utveckling och lärande. 

5.3.5. Sätta gränser i samarbetet – framtidens dilemma 

Niss och Söderström menar att tydlighet gällande pedagogers respektive föräldrars ansvar och 

roller leder till att förväntningar på varandra blir lättare att ha. Det är även bra att sätta gränser 

som vägleder i samarbetet (Niss & Söderström 2015, s.75f). Mina personliga och förskolans 

gränser samt förväntningar på en hemgång behöver diskuteras med Frejas pappa. Jag kan 

framföra förskolans gränser som han får förhålla sig till. En väldigt enkel gräns att förhålla sig 

till är exemplet med att Freja vill ta hem sin julgranskotte. På förskolan har vi satt en gräns att 

julpysslet tas hem veckan innan barnen får julledigt, inte vid tillfället då Freja undrar om hon 

får ta hem sin julgranskotte. Som jag ser det är det respektlöst om föräldern skulle gå emot 
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denna tydliga och av mig nyligen informerade gräns. Men samtidigt kan jag bara informera 

och förklara varför denna gräns är satt och sedan är det upp till föräldern att förhålla sig till 

detta. 

Professorerna Ann-Marie Markström och Maria Simonsson har skrivit artikeln ”Introduction 

to preschool: Strategies for managing the gap between home and preschool” baserad på 

intervjuer med förskollärare. De diskuterar att det finns ett glapp mellan förskolans och 

föräldrars samarbete, i artikeln fokuserar de på samarbetet under en inskolning. Men som 

verkligheten ser ut menar jag att det handlar om samma samarbete på en inskolning som 

pedagoger och föräldrar förväntas ha under hela förskoletiden, inskolningen är enbart starten 

på ett långt samarbete. Jag vill använda denna artikel för att reflektera kring mina tidigare 

funderingar som berör hur mycket inflytande pedagoger och föräldrar kan ha på varandra. 

Exempelvis vilken rätt har jag att lägga mig i en förälders uppfostran och hur mycket rätt har 

föräldern att lägga sig i förskolans arbete kring uppfostran. Markström och Simonsson skriver 

att föräldrarna ska i nutid ha inflytande över förskolans verksamhet och vara aktiva i den 

eftersom det står i läroplanen för förskolan. De uppfattar det som en strävan efter ett nytt 

partnerskap, en ny form av kontroll genom en pedagogisering av föräldrarna. Denna 

pedagogisering sker då pedagoger informerar och synliggör den verksamhet som sker i 

förskolan exempelvis genom en inskolning. Pedagogerna informerar om de delarna av 

verksamheten de anser viktiga för att skapa en kunskapsgrund. Kunskapen gör att föräldrarna 

kan vara med och påverka verksamheten. Men eftersom det är pedagogerna som informerar 

om verksamheten kan de styra över vilken kunskapsgrund föräldrarna får (Markström & 

Simonsson, 2017, s.5f). Vi pedagoger måste kanske informera eller samtal om denna 

kunskapsgrund för att skapa en gemensam förståelse och grund. Vi kan delge föräldrarna 

information om hur vi förhåller oss till barnen i verksamheten och hur vi ser på barns 

uppfostran i förskolan som delvis handlar om hur och vad de ska lära i förskolan. Sen behöver 

inte föräldrarna hålla med om denna information och syn pedagogerna har. Jag anser att man 

kan se på den informationen som pedagoger ger som en grund att starta ett samtal på. 

Föräldrarna kan vara kritiska till den information vi väljer att ge och då gäller det att vara 

öppen för förälderns synsätt. 

Markström och Simonsson skriver att det skapas en ideal förälder i förhållande till hur 

delaktiga föräldrar anses vara i verksamheten. En ideal förälder tar lagom mycket plats, är 

lagom involverad i situationer och är lagom nyfiken (Markström & Simonsson, 2017, s.8). Jag 

anser att en ideal förälder har samma innebörd som en förälder som är innanför normen, båda 
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skapar en bild utav en eftersträvansvärd bild hur en förälder ska vara för att vara en bra 

förälder.  Är det så att läroplanen egentligen kräver att föräldrarna ska ha samma värderingar 

som förskolan och vara en förälder som är innanför normen? I förskolans läroplan står det att 

föräldrarna ska ha möjlighet att framföra synpunkter över verksamhetens planering och 

arbetssätt samt ha inflytande hur förskolan arbetar med målen i läroplanen (Skolverket 2016, 

s.13). Föräldrar har idag rätt att ifrågasätta förskolans arbetssätt. Men till viken del kan de 

låtas bestämma över förskolans verksamhet? Och ska pedagoger lära föräldrarna hur de ska 

vara, vad de får ha inflytande över? Eller kan vi lära av föräldrarnas olikheter? Jag tror det är 

viktigt att sätta gränser i samarbetet med föräldrarna gällande läroplanen och deras inflytande. 

I läroplanen står det att föräldrar ska kunna påverka verksamheten om det sker innanför 

ramarna för de nationella målen (Skolverket 2016, s.13). Jag anser att man som förälder 

behöver en viss kunskap om förskolan syfte och styrdokument för att kunna vara delaktig och 

påverka. Självklart kan föräldrar ha intressanta åsikter att ta tillvara på men de behöver 

stämma överrens med förskolans läroplan och värdegrund.  En risk med samarbetet är annars 

att föräldern inte är tillräckligt insatt i verksamhet och ställer orimligt höga krav som är svåra 

att leva upp till. Vem gynnar det om föräldern inte har ett helhetsperspektiv utan ser förskolan 

utifrån sitt perspektiv eller enbart sitt barns perspektiv? Vi kanske behöver informera de 

föräldrarna som inte är nog engagerade och involverade för att vi ska dela och mötas i 

liknande tankar om barnens förskoletid.  

Är detta förskolans framtida roll och uppgift, att i framtiden kommer föräldrasamverkan ha en 

ännu större betydelse och föräldrarna blir våra ”nya kollegor”? Kanske har jag svårt att veta 

exakt hur jag ska göra i samarbetet för i dagsläget kan samarbete och inflytande över 

förskolans verksamhet betyda väldigt mycket olika saker. Och skulle så vara fallet att vi är på 

väg mot ett samarbete med föräldrarna som våra kollegor. Så anser jag att det kommer vara 

viktigt att sätta gränser i samarbetet för att kunna genomföra ett gott samarbete med alla 

föräldrar. Men ett sådant nära samarbete skulle också innebära att det blir lättare att ha öppna 

samtal och samtal om barns lärande och utveckling samt svårigheter som exempelvis olika 

förhållningssätt till uppfostran. 
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6. Slutord 
Att arbeta med essä skrivandet som metod har lett till många reflektioner. Till en början 

ägnade jag mycket tid på att försöka hitta en bra grund till min essä. Jag sökte efter mycket 

litteratur innan jag hittade den litteratur som jag tyckte passade för att undersöka utifrån 

situationen i min berättelse. Genom att skriva och sedan läsa ny litteratur fick jag hela tiden 

nya infallsvinklar för att se på min berättelse. Jag har använt mig av mina känslor, 

uppfattningar och erfarenheter som en tillgång för att leda reflektioner framåt och ställt dessa 

emot vad forskare och författare ansett i böckerna jag läst. Det ledde till nya reflektioner som 

kopplade ihop textens olika delar som kom att växa fram i essäskrivandets process. Att jag 

sett på essän ur olika synvinklar har gett mig en större insikt om hur jag kan samarbeta och 

kommunicera med föräldrar. Det har även gett mig verktyg som jag kommer använda mig av i 

liknande situationer jag möter framöver.  

Jag har undersökt följande två frågeställningar:  

 Hur påverkar förskolans och hemmets olika uppfostringsstilar och syn på 

gränssättning barns lärande och utveckling? 

 Hur bör en god kommunikation och ett gott samarbete ske mellan pedagog och 

föräldrar gällande barns uppfostran?  

 

I min undersökning kom jag fram till att den auktoritära uppfostringsstilen hör till historien 

och inte är eftersträvansvärd i dagens samhälle och förskola. Förr fanns en syn om att 

uppfostran skulle vara likvärdig i samhället, likt den aktoritära uppfostran, denna samsyn 

finns inte kvar idag. Det kan ha lett till att föräldrar uppfostrar barn utifrån vad de personligen 

tycker är det bästa eller det lättaste sättet att uppfostra på, likt den fria uppfostran. Det kan 

innebära att ens uppfostran inte är byggd på forskning och teorier som bevisats är positiv för 

barnens utveckling. Konsekvenserna av den fria uppfostran som jag kunde hitta i min uppsats 

var att barnen kan brista i hänsynen till andra barn och vuxna, ha svårigheter att anpassa sig 

till en grupp samt andras känslor och inte kan hantera konflikter eller krav på ett bra sätt. 

Samt att den fria uppfostran inte ger barnen bra erfarenheter att fungera i samhället och 

förskolan där de kommer behöva anpassa sig till andra människor och krav.  

Det normkritiska perspektivet har gett mig insikt över vad jag uppfattar som normer i 

förskolan och samhället och vilka krav jag ställer på barnen utifrån dem. Jag behöver 

ifrågasätta dessa normer som jag bär på. Är det bra normer jag har eller behöver jag ändra hur 
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jag ser på dem? Jag anser att läroplanen bestämmer normer att förhålla sig till och fann belägg 

för att även Salmsson och Ivarsson tycker likadant. Jag anser att läroplanen utgör en bra norm 

eftersom pedagoger får ett bra förhållningsätt till barnen om de följer värdena i läroplanen. 

Jag kunde också se att läroplanen bidrar till ett gott lärande och en bra utveckling hos barnen 

när jag jämnförde med den auktoritativa uppfostringsstilen. 

Den auktoritativa uppfostringsstilen är eftersträvansvärd och jag uppfattar även den som en 

norm i förskolan. Det eftersom föräldrarna har liknande värderingar och förhållningssätt som 

pedagogerna har i förskolan till barnen eftersom de arbetar utifrån läroplanens värderingar. 

Barnen får i och med föräldrarnas förhållningssätt med sig bra erfarenheter hemifrån som är 

till fördel i förskolan. De barnen som har en fri uppfostran får inte med sig lika fördelaktiga 

erfarenheter. 

Jag uppfattar det som att förskolan och pedagoger är auktoritativ i sitt arbetssätt. Därför kan 

det bli svårt för barn som har en fri uppfostran i hemmet att anpassa sig till en auktoritativ 

uppfostran i förskolan. Det eftersom de vuxna har olika förhållningssätt till barnen och barnen 

blir då bemötta på olika sätt kommunikationsmässigt och får förhålla sig till olika satta 

gränser. Hemma tror jag att den fria uppfostran kan fungera bra när barnet bara behöver 

förhålla sig till en förälder och inte en hel barngrupp. Jag anser att auktoritet är bra att ha för 

att vara en tydlig ledare i en barngrupp och i samarbetet med föräldrar. En auktoritet får dock 

inte ta för mycket makt över barngruppen och föräldrasamarbetet så den anser sig vara bättre 

än någon annan. Då kan inte dialog ske på ett naturligt sätt. Pedagoger och föräldrar behöver 

samtala om deras olika förhållningsätt gällande barns uppfostran för att lära hur de ska 

samarbeta i framtiden. 

Genom undersökningen har jag kommit fram till att föräldrasamarbete bidrar till mycket 

positiva effekter för barns lärande och utveckling. Viktiga egenskaper som jag i framtiden kan 

ta hänsyn till när jag ska föra givande och äkta samtal med föräldrar är att ha en balans mellan 

den personliga och professionella rollen. Respekt och öppenheten kan leda till ett genuint 

samtal mellan föräldrar och pedagoger. Jag kan underlätta samarbetet med föräldrar genom att 

göra mig tillgänglig när de kommer och hämtar sina barn. Exempelvis kan bokläsning vid 

förskolans slut motverka samverkan med föräldrar eftersom jag inte finns mottaglig för frågor 

eller samtal. Även om samtal kan leda till missförstånd och att en förälder ”tappar ansiktet” så 

finns de många fördelar med att föra samtal för ett gott samarbete. Som att barnen blir trygga 

och att det främjar barnets utveckling.  
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I läroplanen står det att vi ska samarbeta med föräldrarna och att de ska vara med och påverka 

förskolans verksamhetsutformning. Hur mycket makt förskole pedagoger ska tillåta 

föräldrarna att ha beror på vad de har för värderinga och hur insatta de är i förskolans 

verksamhet som helhet. I framtiden kan vi stå inför ett nytt slags samarbete, där föräldrarna 

ska blir ännu mer insatta i förskolans verksamhet. Jag tror att föräldrar med likande 

värderingar som förskolan är optimal att samarbeta men att ändå olikheter kan berika. 

När jag undersökte vad sätta gränser handlar om kom jag fram till att barn blir trygga när 

föräldrar sätter tydliga och realistiska gränser anpassat efter varje unikt barn. Barn tar stor 

lärdom av pedagoger och föräldrar som är deras förebilder. När barn ser att föräldrar och 

pedagoger respekterar varandras personliga gränser, tar barn lärdom utefter det och själva lär 

att man måste respektera andras personliga gränser. De lär sig också ta hänsyn till andras 

känslor om vuxna samtalar om känslor med barnet och då hjälper barnet i deras 

känsloutveckling. Vissa uppfattar att barn utmanar respektive inte utmanar gränser. Det kan 

bero på att varje barn förhåller sig olika till olika personers gränssättning. Man uppfattar och 

förstår också ett barns utmanande på olika sätt vilket leder till att man bemöter barn därefter.  
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