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Abstract 
The purpose of my study is to investigate how working with ABC (All Children at the Centre) 
can be interpreted based on a democratic education in preschool. ABC is a socioemotional 
course provided by an external agency which is subsequently available to teachers and parents 
within certain councils, throughout the country. Through semi-structured qualitative 
interviews with four teachers I have explored how they describe their work on choosing 
battles - based on ABC methodology. This has subsequently been analyzed in the results 
section based on my interpretation of Gert Biestas (2006, 2011) theories of democracy. 
Results indicate that routine situations emerge as restrictive and can hamper children's 
potential actions. However, through the ABC methodology - choose battles, teachers claim to 
see a decrease in conflicts, due to an approach characterized by an awareness of the restrictive 
conditions the children face. My conclusion from the interviews is that the ABC-choosing 
battles methodology appears to contribute to a democratic education in preschool, however it 
seems in the interviews that it could also lead to an over-generalized perspective where 
children's actions are seen only as a strategy for attention. This could subsequently lead to a 
situation where an appreciation of Biestas definition of plurality is sorely lacking. 
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Sammanfattning 
Syftet med min studie är att undersöka hur arbetet med ABC (Alla Barn i Centrum) kan 
förstås utifrån en demokratisk fostran i förskolan. ABC är ett socioemotionellt program från 
en extern agent, som vissa kommuner erbjuder till pedagoger och föräldrar runtom i landet. 
Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger har jag undersökt hur de 
beskriver sitt arbete med att välja strider - utifrån ABC. Beskrivningarna har sedan analyserats 
i resultatdelen utifrån min tolkning av Gert Biestas (2006, 2011) teorier om demokrati. 
Resultatet visar att rutinsituationer framkommer som begränsande för barns möjlighet till 
handlande. Men genom ABC - välja strider anser pedagogerna att konflikter minskar, genom 
att pedagogerna reflekterar över vilka motstånd barnen möts av, och hur. Min slutsats utifrån 
ABC-pedagogernas beskrivningar är att det tycks vara möjligt att ABC - välja strider kan 
bidra till en demokratisk fostran i förskolan. Men det kan samtidigt finnas en risk att en syn 
där barns handlande förstås som endast en strategi för att få uppmärksamhet, kan leda till en 
stor generalisering. Det kan i sin tur medföra att det Biesta ser som pluralitet inte värdesätts 
tillräckligt mycket.  

Nyckelord 
Demokratisk fostran, förskolan, Alla Barn i Centrum (ABC), Biestas teori om demokrati, so-
cioemotionella program, sätta gränser 
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Bakgrund 
När jag skulle välja område för mitt examensarbete var det ett självklart val för mig: Barns 
rättigheter och demokrati. Det är ett område som är själva drivkraften bakom mitt val att söka 
till förskollärarutbildningen. Jag upplever att en viktig del i barns rättigheter och demokrati 
finns i relationen mellan vuxen och barn. Jag tillbringade mina första skolår i England och var 
alltid väldigt medveten om den makthierarki som fanns mellan mig och de vuxna. Jag kom 
nyligen att tänka på en situation från min uppväxt. Jag är uppvuxen med katolsk pappa, och vi 
gick till kyrkan. I kyrkan skulle vi gå ner på knä inför gud och be bön. Jag minns så väl att jag 
ifrågasatte det, för mig själv. Jag tänkte, om jag ger sken av att gå ner på knä, men samtidigt 
balanserar så knäna faktiskt inte nuddar dynan, så har jag gjort mitt eget val - jag har gjort 
motstånd; men utan att någon märkte. Med det här exemplet vill jag visa på ett spänningsfält 
mellan tanke och handling. Ett spänningsfält mellan det svenska ordspråket - det är tanken 
som räknas och det engelska actions speak louder than words. Jag menar att tanke och 
handling är båda viktiga aspekter i barns rättigheter och demokrati. De här tankarna tar jag 
med mig i min studie vilket leder mig vidare till relationen mellan pedagog och barn på 
förskolan och hur demokrati kan göras. 

I förskolans läroplan står det: ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt 
för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 
viktiga som förebilder.” (Skolverket, 2016, s. 4). Det kan ses som att det är ett stort 
tolkningsutrymme i vad och hur det appliceras i verkligheten. Hur fostrar pedagoger 
demokratiska individer? Anna Rantala (2016) beskriver ett sätt att definiera en demokratisk 
fostran. Förskolans läroplan omfattar framförallt lärande och omsorg, fostran nämns endast ett 
fåtal gånger, och då i relation till vårdnadshavare. Men Rantala förstår ändå förskolans 
uppdrag som en demokratisk fostran utifrån förskolans värdegrund. Det är den definitionen 
jag utgår från i min studie. I förskolans läroplan står det ”Förskolan ska vara öppen för skilda 
uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna 
uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna.” (Skolverket, 2016, s. 5). Jag 
tolkar det som att det är en del av en demokratisk fostran att olika uppfattningar och egna val 
ska uppmuntras. I min studie fokuserar jag på hur pedagoger beskriver att de bemöter barn när 
olika uppfattningar framförs. 

Studien utgår alltså från att pedagoger har en viktig del i en demokratisk fostran. Jag har i min 
roll som pedagog genomgått en utbildning - ABC (Alla Barn i Centrum). Utifrån den erfaren-
heten är jag intresserad av att titta närmare på hur andra pedagoger beskriver att ABC applice-
ras i verksamheten. Jag anser att det är intressant och nödvändigt att undersöka det i relation 
till förskolans styrdokument för professionsutvecklingen. Jag vill med andra ord undersöka 
hur en demokratisk fostran kan förstås på förskolor som arbetar utifrån ABC. 

ABC 
ABC är ursprungligen en föräldrautbildning som erbjuds föräldrar med barn mellan tre och 
tolv år runtom i landet. Det är en del av ett projekt finansierat av Folkhälsoinstitutet sedan 
2010 (Alla barn i centrum, 2017). Därtill finns kommuner som utbildar förskolans pedagoger 
inom detta. ABC-utbildningen är uppdelad på fyra träffar med olika teman: visa kärlek, vara 
med, visa vägen samt välja strider. Min studie begränsas till temat - välja strider. Materialet 
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som används specifikt i utbildningen för förskolan är utvecklad av Stockholms stad: PLUS 
(Praktik, Lärande och Utbildning i Samspel) i samarbete med Spånga Tensta stadsdelsförvalt-
ning och Botkyrka kommun. Det materialet och vilken forskning som ligger bakom det är en-
dast tillgänglig genom en personlig inloggning för de som investerat i utbildningen. Utöver 
utbildningsmaterialet används boken Fem gånger mer kärlek (Forster, 2009) i utbildningen. 
Den är skriven av psykologen och forskaren Martin Forster. I min studie använder jag mig av 
boken som underlag kring ABC - välja strider eftersom det är materialet som finns tillgänglig 
för allmänheten. Forster lyfter vikten av att skapa en bra relation till barn. Vidare framhålls 
vikten av att lyssna och prata med barn, utifrån förståelsen att barn behöver fem gånger så 
mycket positiv samvaro som negativ. Teorin bakom ABC -  välja strider presenteras som att 
tjat och skäll leder till onda cirklar och fler konflikter på sikt. Därtill att minskad uppmärk-
samhet på det negativa minskar antal konflikter. Samtidigt lyfts vikten av att öka positiv upp-
märksamhet på det som fungerar. Forster menar att det är viktigt att fokusera på det som fun-
gerar och inte bara ge barnet negativ uppmärksamhet när något inte fungerar genom tjat och 
tillsägelser. Utifrån det krävs det att den vuxna väljer vilka strider som är nödvändiga att ta. 
Välja strider syftar på att minska tillsägelser som kan bli många om pedagogen väljer att ta för 
många strider. Genom att inte välja strider om exempelvis att inte vilja ha vantar på sig eller 
att inte äta upp maten blir en naturlig konsekvens att barnet fryser om händerna eller är hung-
rig. Alltså kan de strider som leder till rimliga konsekvenser väljas bort, medan i situationer 
där den naturliga konsekvensen kan vara en fara för barnet behöver striden väljas. ABC inne-
bär således reflektioner kring vilka tillsägelser som kan väljas bort och avser att minska onö-
diga.  

Från och med våren 2017 ansvarar sektionen för psykologi på Karolinska institutet för för-
valtning av ABC i hela Sverige, förutom Stockholms stad där kommunen själv ansvarar för 
detta. Förvaltningen sker inom ramen för ett forskningsprojekt som forskaren Pia Enebrink 
leder och Martin Forster är en del i den forskningsgruppen (Forster, 2018). Projektet rör psy-
kisk hälsa från förskoleåldern till ung vuxen och avser att undersöka hur väl kvaliteten på 
programmen håller när de sprids och används i landet (Karolinska Institutet, 2018).  

Som en del i det projektet har forskaren Malin Ulfsdotter (2016) genomfört en doktorsav-
handling där ABC:s effekter på barns hälsa och välmående utvärderas, den berör även kost-
nadseffektiviteten. Studien berör insatser av ABC som föräldrastödsprogram, inte hur det an-
vänds i förskolan. Resultatet visar statistiskt säkerställda skillnader (signifikanta) i föräldrars 
tilltro till sin föräldraförmåga för de som genomgått utbildningen kontra kontrollgruppen som 
fortfarande stod på väntelistan. I studien kontrollerades även kontrollgrupperna sex månader 
samt tolv månader efter avslutad utbildning; tilltron till föräldraförmågan framstår där som en 
viktig del i det främjande arbetet med barns hälsa och välmående. Även om Ulfsdotters studie 
inte inkluderar pedagoger och resultat i förskolan anser jag att det är möjligt att tilltro till sin 
föräldraförmåga utifrån studien om ABC kan appliceras på pedagoger i förskolan genom att 
relatera till Ribaeus (2014). Ribaeus lyfter förskollärares oro för att värdegrundsarbetet endast 
blir fina ord på papper. Det kan även ses som möjligt att tilltro till sin pedagogiska kunskap 
kan vara relevant för att verkställa förskolans värdegrundsuppdrag. I min studie är jag intres-
serad av om ABC - välja strider kan bidra med gemensamma medvetna strategier och kritiska 
reflektioner som möjligtvis kan bidra till att stärka tilltron till pedagogens förmåga att fostra 
demokratiska individer. 
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Sammanfattningsvis så utgår min studie från att vilka strider pedagoger väljer alternativt väl-
jer bort är en central del av att förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och upp-
muntra att de förs fram. Därtill att varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattning-
ar och göra egna val (Skolverket, 2016). Min studie fokuserar på att undersöka hur ABC-pe-
dagoger beskriver att de arbetar med det utifrån ABC - välja strider, samt hur beskrivningarna 
kan tolkas som en demokratisk fostran utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. 

I kommande text används begreppet ABC-pedagoger för att benämna pedagoger som genom-
gått ABC-utbildningen; detta omfattar förskollärare och barnskötare. Åsa Bartholdsson - lek-
tor i socialantropologi på Högskolan Dalarna, Johanna Gustafsson Lundberg - lektor i etik vid 
Lunds universitet och Eva Hultin - lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna drev ett projekt 
med syfte att belysa implementering av socioemotionella och manualbaserade program 
(2014). ABC nämns inte i studien, men jag väljer i min studie att definiera ABC som ett so-
cioemotionellt program eftersom den syftar till att stärka relationer mellan vuxen och barn.  

Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka några ABC-pedagogers beskrivningar om att välja 
strider och att i dessa beskrivningar söka och analysera svårigheter och möjligheter för en 
demokratisk fostran.  

Frågeställningar 
• Vilka strider beskriver ABC-pedagogerna att de väljer samt väljer bort? 
• Vilka beskrivningar ger ABC-pedagogerna på hur de väljer strider? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I kommande kapitel presenteras litteratur och forskning som ligger till grund och bidrar med 
kunskap som påverkar hur min studie har utformats. Forskning och litteratur presenteras un-
der olika teman som är relevanta för min studie. Eftersom min studie avser att studera ABC i 
relation till förskolans värdegrundsuppdrag ämnar den valda forskningen att bidra med kun-
skap om vilka aspekter som möjligtvis kan påverka det. Därav har svensk forskning som kan 
relateras till den svenska förskolan varit i fokus för urval av tidigare forskning. För att öka 
förståelsen för vad en demokratisk fostran kan vara, är det viktigt att belysa att en demokra-
tisk fostran inte sker i ett vakuum. I följande text avser jag att beskriva en del av den kontex-
ten, utifrån litteratur och tidigare forskning. 

Förskolan idag 
Förskolans läroplan vilar till stor del på ett sociokulturellt perspektiv. I det sociokulturella 
perspektivet ses det som att lärande sker tillsammans med andra och är beroende av socialisa-
tion, kontext och kultur. Därför är det viktigt att belysa vilken kontext min studie görs inom. 
Samtliga pedagoger som arbetar inom förskolan ska förhålla sig till förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016). I läroplanen specificeras olika ansvarsområden för förskollärare, annan 
personal samt förskolechef. Förskollärare har det yttersta ansvaret för den pedagogiska verk-
samheten, förskolechefen ansvarar för att möjliggöra det arbetet. År 2016 hade 38 procent av 
alla årsarbetare inom förskolan förskollärarexamen medan 28 procent saknar utbildning för 
arbete med barn överhuvudtaget (Skolverket, 2017a). Genomsnittet för barngruppens storlek 
var 15,9 barn, det nationella genomsnittet för personaltäthet var 5,2 barn per pedagog. Detta 
behöver sättas i relation till Skolverkets riktlinjer för barngruppens storlek: för barn som är 
mellan ett och tre år gamla är rekommendationen 6-12 barn per grupp, för barn som är mellan 
fyra och fem år gamla är rekommendationen 8-15 barn. Detta är endast riktlinjer som anges 
och ingenting som behöver följas. Några aspekter som beskrivs som relevanta är personaltät-
het och personalens kompetens (Skolverket, 2017b). Jag menar att förskolans resurser bidrar 
till att forma en kontext, men att det kan ses som föränderligt över tid i form av år och årtion-
den. Men även under en månad, en vecka, en dag då aspekter som personaltäthet och persona-
lens kompetens kan förändras på grund av exempelvis tillfällig sjukdomsfrånvaro. Förskolans 
kontext är således föränderlig där alla handlingar samt hur de bemöts är väsentliga för att se 
en demokratisk fostran som en föränderlig process som ständigt behöver omförhandlas. 

Demokratisk fostran 
Begreppet demokrati kan förstås på många olika sätt. Skolverket beskriver i ett stödmaterial 
förskolans demokratiuppdrag utifrån tre grundläggande delar. Den första är att lära om 
mänskliga rättigheter och demokrati, den andra handlar om delaktighet och inflytande, den 
tredje handlar om att utveckla demokratisk kompetens i form av kommunikativa förmågor 
(Skolverket, 2013). Anna Rantala (2016) bidrar med sin avhandling inom pedagogiskt arbete 
med kunskap om hur fostran gestaltas i förskolans verksamhet. Därtill att förskolans värde-
grundsuppdrag kan kopplas till en demokratisk fostran. Rantalas definition är central för min 
studie. Rantala ser att pedagoger verbalt vägleder barnen på olika sätt, framförallt genom di-
rekta tillsägelser, men även indirekt vägledning formulerad som frågor, beröm samt avled-
ning. Barn vägleds till att vara solidariska, ha empati, visa hänsyn och respektera andra, men 
även att lyda, följa regler och rutiner. I relation till min studie innebär det att jag utgår från att 
pedagoger vägleder barn på olika sätt och vill undersöka hur ABC-pedagoger beskriver det 
utifrån att välja strider.  
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Till de studier som bidrar med kunskap hör även Anette Emilsons (2008) avhandling i peda-
gogik. Emilson utmanar förståelsen för fostran som traditionellt innebär en auktoritär maktre-
lation mellan vuxen och barn och där barnet, den fostrade, ses som objekt och den vuxna som 
fostrande subjekt. Istället menar Emilson att fostran kan förstås som intersubjektiva möten där 
kommunikationen blir en utvecklande process. Även Emilsons förståelse för fostran är viktig 
för min studie. Genom att inta ett perspektiv på fostran som demokratiska, kommunikativa 
handlingar menar jag att fostran utgör en stor del av förskolans uppdrag och är väsentlig i 
samtliga strävansmål. Jag utgår då från att kommunikation är en viktig aspekt i en demokra-
tisk fostran men även hur kommunikationen ser ut. Emilson kommer fram till att tre olika 
aspekter är betydelsefulla för att jämna ut makthierarkin mellan vuxen och barn. Den första 
aspekten är ”närmandet av barnets perspektiv” och kännetecknas av att den vuxna försöker 
tolka och förstå barnets intentioner. Den andra aspekten är ”emotionell närvaro” som känne-
tecknas av att den vuxna är här och nu och lyhörd. Den tredje aspekten är ”lekfullhet” vilket 
kännetecknas av att den vuxna exempelvis tillämpar en lekfull röst i kommunikationen, vilket 
kan leda till att tillsägelser inte blir nödvändiga. Emilson menar sättet att kommunicera är vä-
sentlig för vilka värden som blir möjliga att kommunicera. Kommunikationsförmågan är även 
väsentlig för syftet av min studie. 

Makt och vägledning 
Pedagogen Klara Dolk (2013) visar i sin avhandling att barns motstånd kan förstås som ett 
sätt att synliggöra normer och förgivettaganden. Genom att ta vara på situationer där barnet 
gör motstånd ges möjligheter att kritiskt granska verksamheten samt det egna förhållningssät-
tet. Dolk menar att det är väsentligt att beakta befintliga maktstrukturer för att möjliggöra ett 
värdegrundsarbete där barnens rättigheter tas på allvar. I Dolks avhandling framkommer det 
att förskolans värdegrundsarbete i sig upprätthåller makthierarkier genom pedagogers förhåll-
ningssätt och hur värdegrundsarbetet förstås och appliceras i verksamheten. Exempelvis ge-
nom att styra flickor och pojkar mot aktiviteter som utmanar traditionella könsroller. Därtill 
framkommer det att pedagogerna ser värdegrundsarbetet som ett motsägelsefullt uppdrag; att 
jämställdhetsmålen försvårar arbetet med barns delaktighet och inflytande.  

Komplexiteten i demokratiuppdraget framkommer även i Katarina Ribaeus (2014) avhandling 
i pedagogiskt arbete. Resultatet visar att förskollärare ser förskolans demokratiuppdrag fram-
förallt som en fråga om barns inflytande, men att det inte alltid är så tydligt hur det tar sig ut-
tryck i verksamheten. Vidare menar förskollärarna att demokratiuppdraget är komplext och att 
om verksamheten är för styrd blir det svårt för barnen att få det inflytande som vore önskvärt. 
Demokratiuppdraget riskerar då att endast bli fina ord i ett dokument snarare än att det levan-
degörs i verksamheten. Trots detta framkommer det i observationer att förskollärares förhåll-
ningssätt i vardagssituationer kan förstås som ett demokratiskt arbete. Ribaeus skriver: 

Förskollärarna talar om ett förskolebarn som de upplever som ett individualistiskt men också politiskt 
subjekt som kräver för mycket uppmärksamhet och bekräftelse samtidigt som de i sin praktik många 
gånger stödjer detta subjekt. (Ribaeus, 2014, s. 134) 

I min studie bidrar Ribaeus (2014) med en medvetenhet om komplexiteten och spänningen 
mellan pedagogers medvetna och omedvetna strategier. Jag tolkar det som att pedagogernas 
medvetna strategier som framkommer i de fokusgrupper Ribaeus analyserar, inte upplevs ge-
nomföras av förskollärarna själva. Men att det kan ses som att omedvetna strategier, genom 
förskollärares förhållningssätt, ändå framkommer i verksamheten.  
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Min studie avser att analysera pedagogers beskrivningar av handlingar, känslor och tankar i 
relation till en demokratisk fostran. Men beskrivningarna existerar inte i ett vakuum, utan 
inom förskolans verksamhet; en institution. Pedagogen Anne-Marie Markström (2005) visar i 
sin avhandling att förskolan som institution bidrar med ramar för vad som är möjligt att göra. 
Studien belyser hur motstånd, makt och styrning skapas och utövas i förskolan. Den starka 
rutiniseringen och att barnen är ständigt kontrollerade av vuxna och andra barn begränsar bar-
nens möjligheter att själva skapa sin egen tid och rum. Trots detta visar det sig att barnen ändå 
skapar sina egna rutiner och aktiviteter inom förskolans ramar. Markström beskriver förskolan 
som en normaliseringspraktik; ”I spänningsfälten mellan rådande diskurser och agerandet i 
vardagen, skapas även föreställningar och normaliteter om barn och föräldrar i förhållande till 
institutionen.” (Markström, 2005. s. 207)

Sammanfattningsvis belyser forskningen i relation till min studie att pedagogens förhållnings-
sätt framkommer som en viktig aspekt för en demokratisk fostran. Dolk (2013) och Ribaeus 
(2014) bidrar med en förståelse för att förskolans demokratiuppdrag kan upplevas som kom-
plext att verkställa. Vidare är makthierarkier mellan vuxen och barn väsentliga att ta hänsyn 
till i en demokratisk fostran. Som tidigare nämnts utmanar Emilson (2008) begreppet fostran 
utifrån ett maktperspektiv. Barnet behöver mötas som subjekt, inte objekt. Avslutningsvis be-
lyser Markström (2005) att barns och pedagogers tankar och handlingar är situerade inom en 
institution som skapar ett ramverk för vilka handlingar som normaliseras eller avviker. 

Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkten i min studie är baserad på Gert Biesta, professor i pedagogik, 
och hans beskrivning av demokrati i utbildning. I boken Bortom lärandet: Demokratisk ut-
bildning för en mänsklig framtid (Biesta, 2006) utgår han från en syn som innebär att lärarens 
roll inte är att frigöra något hos barnet utan snarare att stötta barnets egna tillblivelse i en 
värld, tillsammans med andra. Visserligen skriver Biesta främst om skolan i sin bok, men jag 
menar att det även är relevant för förskolan och förskolans demokratiuppdrag. Biesta proble-
matiserar vad utbildning är och är till för - vilken betydelse utbildning har för mänsklighetens 
utveckling. Och ett demokratiskt samhälle är frågor som lyfts. Samhället lägger ett stort an-
svar på utbildning för att försäkra demokratins framgång. Biesta menar att en demokratisk 
utbildning är en viktig del för dess framgång, men utesluter inte ansvar från övriga samhället. 
Den demokratiska fostran och förhållningssättet måste även införlivas inom resten av samhäl-
let. Demokrati kan varken bära eller brista med utbildning som enda medel. Utbildningen är 
en del i en kontext. Vad som blir möjligt att åstadkomma måste förstås inom ramen för de rå-
dande samhällsdiskurserna. För att demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska 
kunna genomsyra förskolans verksamhet, behöver samhället således också göra det. Biesta 
menar att definitionen av demokrati ständigt behöver diskuteras och omförhandlas, annars 
riskerar begreppet att bli urvattnat och sakna en betydelsefull innebörd. Biesta (2006) kritise-
rar en sådan syn där antagandet om att demokrati endast är möjlig om alla genomgår en ”kor-
rekt” demokratisk utbildning där förutbestämda kunskaper och färdigheter ses som avgöran-
de. Biesta skriver: 

Frågan som detta reser är om vi tar demokrati på tillräckligt allvar ifall vi förutsätter att den bara kan exi-
stera om den grundas på en gemensam identitet. Är det inte så att demokratins utmaning ligger just i vår 
förmåga att leva samman med dem som inte liknar oss. (Biesta, 2006, s. 109). 
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Med en sådan förståelse krävs det då i förskolan en öppenhet och en vilja att ta vara på plura-
liteten som finns, och inte försöka att forma en demokratiskt individ på ett förutbestämt sätt. 
Biesta (2011) beskriver demokrati som en meny. Barnen ska inte bara få välja något ur en be-
fintlig meny, utan ska även påverka innehållet i den. 

Vidare menar Biesta (2006, 2011) att den demokratiska utbildningen behöver omfatta sociali-
sering, kvalificering och subjektifiering för att ett demokratiskt subjekt ska bli till. Kvalifice-
ring kan handla om att lära sig namn på begrepp medan socialisering kan handla om att väg-
leda barn att följa regler för hänsynstagande till andra. Dessa två områden är viktiga delar i 
utbildningen för att upprätthålla ett rationellt samhälle med övergripande ordningar. Subjekti-
fiering kan däremot skapa ett avbrott i dessa ordningar, genom ett komplext samspel där unika 
tillblivelser blir möjliga. Genom att urskilja dessa tre områden i den demokratiska utbildning-
en menar Biesta att pedagoger kan analysera arbetsmetoder utifrån ett valt område. Det kan 
bidra till målinriktade diskussioner kring specifika aktiviteter. Detta innebär inte att de andra 
områdena inte förekommer ändå, men diskussionerna fokuseras mer precist. I min studie in-
nebär det att jag väljer ett område som utgångspunkt för min analys - subjektifiering. Med 
detta sagt så är jag medveten om att kvalificering och socialisering kan urskiljas i mitt resul-
tat, men är inte huvudfokus i min studie. Det kommer bland annat av det faktum att alla dessa 
tre kategorier enligt Biesta delvis är överlappande. Det är alltså svårt att tänka sig att något 
enbart har en kvalificerande, subjektifierande eller en socialiserande dimension. När det gäller 
subjektifiering utgår Biesta från Hannah Arendts (I Biesta, 2006, 2011) syn på demokrati, ut-
bildning och subjekt. Demokratisk utbildning förstås som något barnen är en del av här och 
nu, inte endast som en förberedelse för framtiden. Med den förståelsen är inte en demokratisk 
medborgare en slutdestination, utan snarare en livslång kontinuerlig process. I följande text 
preciserar jag vilka begrepp jag använder som verktyg för att förstå och beskriva och analyse-
ra intervjuerna. 

Subjekt 
Biesta (2006, 2011) utgår från en förståelse av begreppet subjekt där subjekt inte ses som en-
dast en enskild individ utan som en egenskap hos mänsklig interaktion. Med den synen kan 
individer inte vara isolerade subjekt utan blir subjekt genom interaktionen med andra. I rela-
tion till min studie tolkar jag det som att barnen i förskolan behöver möta andra barn och pe-
dagoger för att kunna bli subjekt. Pedagoger eller barn kan då inte vara subjekt ensamma utan 
det krävs en interaktion med andra. Barnen behöver då möta andra barn och pedagoger för att 
en demokratisk fostran ska vara möjlig. Mötet mellan olika subjekt innebär inte identiska in-
teraktioner, utan en viktig aspekt för en demokratisk fostran är att alla är unika särskilda indi-
vider. Alltså behöver barnen få möta olikheter och erfara varierande möten med andra subjekt 
i förskolan. Vilka strider och hur de väljs eller väljs bort av pedagoger påverkar således möj-
ligheten för att subjekt ska kunna bli till på förskolan. 

Handlande 
Handlande förstås som centralt för att subjekt ska kunna bli till (Biesta, 2006, 2011). Hand-
lande ses som en interaktion där subjekt möter subjekt. I min studie tolkas handlande som att 
barnen agerar antingen i form av verbala eller icke-verbala handlingar och uttryck och att des-
sa möts på något sätt av ett annat barn eller en pedagog. Dessutom menar Biesta att individers 
möjlighet till handlande, samt hur det bemöts av andra individer är avgörande för framgången 
i en demokratisk utbildning. För att vara ett demokratiskt subjekt krävs även erfarenhet av vad 
det innebär att möta motstånd, att inte kunna handla. Möjligheten att handla utifrån sin egen 
vilja och att det möts av andras viljor är väsentlig för en demokratisk utbildning. Således är 
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det nödvändigt att pedagoger väljer strider där barnet får möta motstånd samt väljer bort stri-
der där barns handlande blir möjlig. Med en syn på en demokratisk utbildning här och nu be-
höver utbildningen skapa möjligheter för handlande, men även skapa möjligheter att reflekte-
ra kring situationer där handlande var möjligt, eller inte var möjligt. I min studie förstår jag 
det som att barn behöver fram- och motgångar i sitt handlande för att en demokratisk fostran 
ska vara möjlig. 

Pluralitet 
Pluralitet innebär att alla individer är olika (Biesta, 2006, 2011). Det innebär att människor 
kan inte förstås som en homogen grupp utan varje individ är särskild och unik. I handlandet är 
pluralitet en nödvändighet; att möta andra som inte liknar oss själva. Det är just i handlandet 
och dess oförutsägbarhet som det innebär i en värld av pluralitet som det är möjligt att bli ett 
demokratiskt subjekt. I relation till barnen på förskolan så är det väsentligt att alla barn får 
möta och mötas som just särskilda unika individer och inte endast fostras utefter förebilden av 
en ”korrekt” demokratisk individ, eller en homogen grupp. I min studie tolkar jag det som att 
det är just genom att ta vara på barnens pluralitet som pedagoger kontinuerligt kan omdefinie-
ra en demokratisk fostran här och nu. 

Att bryta sig in i världen   
Att bryta sig in i världen beskrivs framförallt som något som blir möjligt genom handlandet  
och där pluralitet är en nödvändighet (Biesta, 2006, 2011). Det är alltså inte möjligt att bryta 
sig in i världen om det inte finns olikheter. Med den synen räcker det inte att implementera 
demokratiska värderingar som fostrar en gemensam identitet, en gemensam röst. I min studie 
tolkar jag det som att pedagoger behöver vara öppna för barnens verbala och icke-verbala 
handlande, därtill att sträva efter att lyssna och försöka förstå. Således är det väsentligt att 
barnen inte ständigt möts av tillsägelser och motstånd genom att pedagoger alltid väljer stri-
der.  

Sammanfattningsvis avser jag att använda begreppen subjekt, handlande, pluralitet och att 
bryta sig in i världen som verktyg för att analysera studiens resultat kring den delen av en de-
mokratisk fostran som Biesta (2006, 2011) beskriver som subjektifiering. 

Metodologisk ansats och val av metod 
I kommande kapitel redovisas inledningsvis metodval följt av en beskrivning av urval av in-
formanter. Därefter redovisas hur datainsamlingen har genomförts och bearbetats samt etiska 
aspekter som jag tagit hänsyn till i min studie. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlig-
het. 

Metodval 
Utifrån studiens syfte samt frågeställningar har jag valt att använda mig av kvalitativa inter-
vjuer. Hade jag istället valt observationer som metod hade andra möjligheter funnits, såsom 
att tolka pedagogernas handlingar. Jag anser att kvalitativa intervjuer är ett lämpligt val för att 
uppnå mitt syfte och besvara mina frågeställningar. Jag har använt mig av halvtrukturerade 
intervjuer med en intervjuguide med olika temaområden som grund (se bilaga 1) genom att 
utgå från boken Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). I boken de-
finieras den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som ”en intervju med målet att erhålla be-
skrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna feno-
menen.” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 19). Den kvalitativa intervjun kan alltså bidra med en 
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inblick i andra människors sätt att se världen, men kan inte ses som en objektiv sanning eller 
som fakta, utan snarare en subjektiv upplevelse av verkligheten. Detta kan ses som en avgö-
rande aspekt i metodval, studiens intervjuer kan med denna syn bidra med beskrivningar från 
ABC-pedagogerna utifrån deras tolkning av frågorna som har ställts. Utifrån mitt syfte och 
mina frågeställningar blir det således möjligt att undersöka ABC-pedagogernas beskrivningar 
om arbetet med ABC - välja strider. 

Urval 
Inledningsvis kontaktades två förskolechefer via mail med en preliminär förfrågan om att få 
tillträde att genomföra intervjuer med pedagoger. Därefter mailades ett informationsbrev (se 
bilaga 2) till förskolecheferna som sedan vidarebefordrade det till pedagogerna inom deras 
ansvarsområde. Fyra pedagoger visade då intresse för att delta i studien. Mitt grundurval har 
gjorts utifrån syftet att studera ABC inom förskolan. Urval av informanter har gjorts utifrån 
kriteriet att ha genomgått en ABC-utbildning för pedagoger samt arbetar på en förskola i 
kommunen. Urvalet kan beskrivas som målinriktad eftersom det är endast förskolor som arbe-
tar med ABC som varit relevanta för mitt syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Utifrån 
det målinriktade urvalet gjordes sedan ett bekvämlighetsurval - första bästa urval av de som 
erbjöd sig att delta i studien. 

Genomförande 
Efter att förskolecheferna gett sitt samtycke och mottagit informationsbrevet (se bilaga 2) be-
stämdes tid och plats för genomförande av fyra intervjuer med ABC-pedagoger från tre olika 
förskolor. Löfgren (2014) lyfter att i genomförande av intervjuer är det väsentligt att vara väl 
förberedd samt vara medveten om att situation, tid och plats har betydelse och påverkar da-
tainsamlingen. Därtill att den som blir intervjuad behöver känna att intervjuaren lyssnar och är 
nyfiken och intresserad för att känna sig trygg i att berätta. Jag var tydlig med vilka veckor 
intervjuerna behövde göras, men även att informanterna fick välja var och när intervjun skulle 
genomföras.  

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum. Jag inledde samtliga intervjuer med att hälsa och 
småprata lite för att sedan ta fram informationsbrevet. Jag frågade om de hade läst brevet och 
om det var något som var oklart. Därefter återberättade jag utifrån informationsbrevet syftet 
med studien, att intervjun spelas in och avidentifieras innan min studie läggs ut på DiVA på 
internet och att de närsomhelst kan dra sig ur studien. Informanten skrev därefter på informa-
tionsbrevet och gav därmed sitt informerade samtycke. Jag informerade om att det var semi-
strukturerad intervju, och förklarade att min intervjuguide som jag utgick ifrån inte innehåller 
så mycket direkta frågor utan att intervjuns syfte är att höra informantens berättelser, erfaren-
heter och upplevelser, och att det är temat välja strider som är i fokus. Därefter påbörjades 
inspelningen. När intervjuerna började närma sig ett slut informerade jag att jag snart skulle 
avrunda och gav möjlighet att lägga till något som de kände att de inte fått med i deras be-
skrivningar. Därefter avslutades inspelningen och jag tackade för deras tid och sa återigen att 
de kan kontakta mig om de funderar över något. Varje intervju pågick ungefär 45 minuter ex-
klusive den tid det tog att gå igenom informationsbrevet.  

Bearbetning av material 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de direkt efteråt, ordagrant. Jag upplevde att 
den utskrivna versionen av intervjun blev något annat än den verkliga. Steinar Kvale och 
Svend Brinkmann (2014) lyfter att något händer med språket när tal transformeras till skrift 
och även när skriften läses av någon annan. Utifrån det har de citat som valts ut till resultatde-
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len skrivits om till skriftspråk. Efter transkriberingen fortsatte bearbetningen genom att lyssna 
om och om igen på de inspelade intervjuerna. Därefter bearbetades intervjuerna utifrån tran-
skribering genom att använda olika färger på texten och kategorisera utifrån studiens syfte och 
frågeställningar.  

Etiska aspekter 
Min studie har genomförts utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017). Indi-
vidsskyddskravet inom forskningsetiska principer formuleras till fyra olika huvudkrav, dessa 
är: informationskravet; genom att informanterna tagit del av informationsbrev med utförlig 
information om syftet med studien samt villkor för deltagande och kontaktuppgifter delgivits 
har hänsyn tagits till informationskravet. Vidare lyfts samtyckeskravet; utifrån information 
informanterna tagit del av tog de ett beslut om deltagande i studien, jag informerade om att 
det är frivilligt att vara med och deltagandet kan avbrytas närsomhelst. Genom att dessa två 
huvudkrav uppfylldes gav informanten ett informerat samtycke genom att skriva under en ko-
pia av informationsbrevet. Vidare lyfter vetenskapsrådet konfidentialitetskravet vilket innebär 
att alla uppgifter har avidentifierats samt att data har förvarats på ett sätt där obehöriga ej har 
tillträde. Dessutom ska allt material förstöras efter att examensarbetet är godkänd. Därtill me-
nar Lovisa Skånfors (2009) att forskaren bör ha en ”etisk radar” vilket betonar vikten av att 
känna av signaler och respektera om personen inte vill delta i studien vid specifika tillfällen. 
Detta har jag tagit hänsyn till i genomförandet av intervjuerna. Avslutningsvis beskrivs nytt-
jandekravet: alla uppgifter som samlats in får endast användas i syfte för studien. För min stu-
die innebär detta att handledaren och examinator har haft tillgång till rådata, men ej studie-
kamrater. 

Fortsättningsvis lyfter Vetenskapsrådet (2017) vikten av kvalitet inom forskning. Forskaren 
ska sträva efter att visa en så rättvis bild av datainsamling som möjligt. Dels genom att preci-
sera frågeställningen och planera studien väl så att frågan kan besvaras. Men även vikten av 
att inte utelämna material som kan vara betydelsefull för att kunna skapa en rättvis bild av re-
sultatet. Sammanfattningsvis kan det ses som etiska aspekter bör finnas från förhållningssätt 
när problemformuleringen påbörjas till genomförande av studien och analys och slutsats. 

Validitet reliabilitet och generaliserbarhet 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det avgörande att studien kan ses som tillförlitlig samt att 
inte överskatta studiens resultat och göra allt för stora generaliseringar. Kvale och Brinkmann 
(2014) lyfter en diskussion inom forskning - frågan om den kvalitativa forskningen kan påstås 
ha hög validitet och reliabilitet överhuvudtaget. Författarna menar att det är möjligt och defi-
nierar begreppen utifrån den kvalitativa forskningsintervjun. Validiteten ska genomsyra hela 
forskningsprocessen, från den första tematiseringen till den slutliga rapporteringen. För att 
studien ska ha hög validitet behöver metoden undersöka det den påstås undersöka. Syftet med 
min studie är att undersöka några ABC-pedagogers beskrivningar om att välja strider och att i 
dessa beskrivningar söka och analysera svårigheter och möjligheter för en demokratisk fost-
ran. Min studie uppnår hög validitet genom att använda kvalitativa intervjuer för att komma åt 
ABC-pedagogernas beskrivningar. Därtill att beskrivningarna analyseras utifrån Biestas 
(2006, 2011) syn på demokrati. Vidare uppnås hög validitet i min studie genom en relevant 
forskningsöversikt samt att resultatet och slutsats är härledd från intervjuerna. ABC-pedago-
gernas beskrivningar har bearbetats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Reliabilitet be-
skrivs som huruvida studien är tillförlitlig och kan reproduceras vid en annan tidpunkt och en 
annan forskare. Genom att vara transparant och beskriva samtliga delar av studiens genomfö-
rande strävar min studie efter en hög reliabilitet. Men med halvstrukturerade intervjuer som 
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metodval kan realiteten påverkas, hade studien istället genomförts med strukturerad intervju 
med slutna svarsalternativ så är det möjligt att reliabilieten skulle kunna vara högre. Kvale 
och Brinkmann (2014) poängterar att intervjuer är ett samspel och menar att även om hög re-
liabilitet är önskvärt så kan det motverka kreativiteten och möjligheten att följa och utveckla 
samspelet i varje specifik intervju. Eftersom jag hade teman i mina intervjuer och var ute efter 
att informanten skulle berätta så fritt som möjligt inom området, så var mitt verbala samspel 
fåordig i form av ”mm” ljud som kan tolkas som medhåll och inlyssnande. Förövrigt ställdes 
frågor inriktade på att utveckla deras egna beskrivningar utan att styra för mycket. Alltså är 
det svårt för mig att veta exakt hur jag har påverkat intervjuerna genom mitt ickeverbala 
handlande. Men jag utgår från att intervjuerna är skapade med mina informanter, på olika sätt 
genom verbalt och ickeverbalt handlande. Eftersom jag själv har gått ABC-utbildningen och 
informanterna var medvetna om det så ställdes motfrågor kring situationer som ABC-pedago-
gerna beskrev för att tydliggöra det som sades. Jag har utgått från datainsamlingen så öppet 
och objektivt som är möjligt, men är samtidigt medveten om att min roll som forskare aldrig 
kan vara objektiv eller neutral. Vidare kan det ses som att min egen erfarenhet inom förskolan 
försvårar detta ytterligare. Transkriberingen av intervjuerna synliggjorde några oklarheter 
kring några uttalanden, då hörde jag av mig till informanten för att säkerställa att jag uppfattat 
rätt.  

Avslutningsvis beskrivs studiens generaliserbarhet, vilket handlar om huruvida resultatet kan 
anses gälla i allmänhet (Kvale & Brinkmann, 2014). För min studie innebär det en medveten-
het kring att mina intervjuer kan förstås som ett sätt att arbeta med ABC utifrån de intervjuade 
pedagogernas beskrivningar. Men resultatet är även beroende av de individer som intervjuats, 
därtill min utformning av intervjufrågor, samt genomförande. Även genom beskrivningarna så 
är det omöjligt för mig att generalisera ABC-välja strider, utan min studie ger en inblick några 
sätt att beskriva arbetet. Även om studiens resultat inte kan ses som en generell kunskap så 
menar Kvale och Brinkmann att fallstudier kan ses som att ha ett värde i sig; att få inblick i 
den enskildes uppfattningar om ett visst fenomen. 
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Resultat och analys 
I kommande kapitel presenteras resultatet av mina intervjuer. I resultatet återges beskrivningar 
som ABC-pedagoger ger. Beskrivningarna är från fyra ABC-pedagoger som arbetar i fyra oli-
ka barngrupper, vilket är viktigt att uppmärksamma eftersom ABC - välja strider görs i en 
verksamhet med olika individer och olika gruppkonstellationer. Jag tolkar beskrivningarna 
som just beskrivningar i en viss kontext. Det framgår inte i mina intervjuer exakt hur den kon-
texten såg ut just den dagen. Exempelvis som antal barn och pedagoger. När ABC - pedago-
gerna beskriver att de väljer en strid med ett barn är det möjligt att de valt bort många andra 
under dagen, och tvärtom. Alltså kan de beskrivna striderna i mitt resultat inte ställas mot 
varandra. Vilka strider ABC-pedagogerna beskriver att de väljer eller väljer bort samt hur det 
görs besvaras genom excerpt från intervjuerna. Hur det kan förstås som svårigheter eller möj-
ligheter i en demokratisk fostran besvaras genom analyser utifrån min tolkning av subjektifie-
ring (Biesta, 2006, 2011). Avslutningsvis görs en sammanfattning av resultat och analys. I re-
dovisningen av resultatet är namnen på de intervjuade ABC-pedagogerna fingerade, jag kallar 
de Sandra, Pia, Eva och Maria. Sandra och Eva arbetar på två olika småbarnsavdelningar där 
barnen är 1-3 år, men även några som är mellan 3-4 år. Pia och Maria arbetar på två olika 
storbarnsavdelningar där barnen är 3-5 år. Det är alltså fyra ABC-pedagoger som intervjuats 
som arbetar i fyra separata barngrupper.  

Att välja strider 
I kommande text besvaras studiens första frågeställning: vilka strider beskriver ABC-pedago-
ger att de väljer samt väljer bort? Ett återkommande exempel på vilka strider som Sandra, Pia, 
Eva och Maria beskriver kopplas till rutinsituationer, exempelvis när alla barnen ska gå ut el-
ler det är matdags. Det kan handla om barn som inte vill gå ut, barn som inte vill klä på sig, 
barn som gör motstånd kring vilka kläder den vill klä på sig samt när den ska klä på sig. Kring 
maten kan det vara barn som inte vill äta, inte vill sitta på stolen eller inte vill komma in i 
matrummet överhuvudtaget. Pedagogerna beskriver dessa situationer som tillfällen där strider 
kan väljas eller väljas bort. Alltså i situationer där alla barnen förväntas agera som grupp och 
göra samma saker samtidigt. 

En grupp av individer 
Sandra beskriver att barnen består av en grupp, men att det finns olika viljor inom gruppen, 
och det behöver hanteras. Jag bad Sandra att ge exempel på hur det kunde se ut i verksamhe-
ten. Sandra beskriver att det först och främst handlar om att bekräfta allas behov och känslor, 
och försöka förklara för barnen. Vidare ger Sandra ett exempel på om det skulle vara fem barn 
som vill helt olika saker, att det är hennes uppgift att styra upp det. Sandra lyfter maktper-
spektivet hon har som pedagog, men menar att det inte handlar direkt om makt - utan att som 
pedagog ha ett öga för vad barnen kanske behöver just i stunden. Fast de uttrycker något an-
nat. Sandra beskriver att hon skapar relationer till barnen och vet ungefär vad de behöver. 
Därtill beskriver Sandra att det inte är lätt när det är många viljor. Det kan hamna i för mycket 
”babbel”, att man resonerar för mycket med barnen, framförallt om det är fem barn som vill 
olika saker. Istället menar Sandra att hon brukar försöka fånga gruppen i något helt annat, nå-
got som ingen av barnen ville från början. 

Så brukar jag göra. Då tar jag fram nåt helt annat som ingen av de här barnen har bett om från början och 
försöker fånga hela gruppen i något helt annat. Alltså att inte välja striden överhuvudtaget, att sitta och 
resonera med varje individ om varför vi inte kan. Försöka fånga de i någon helt annan aktivitet där jag 
tror att alla kan känna glädje och vilja delta. Det är också ett sätt för att undvika konflikt, för om alla har 
olika viljor som ska streta åt helt motsatta håll då uppstår ju konflikter också mellan barnen i fråga. Så det 
är ju ett sätt att också sansa det, att nu behöver jag som pedagog fånga barngruppen. (Sandra) 
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Utifrån min tolkning av subjektifiering (Biesta, 2006, 2011) kan detta förstås som att de fem 
barnen försöker bryta sig in i världen genom sitt handlande i form av att uttrycka sina olika 
viljor. I och med att barnen enligt Sandras sätt att beskriva det möts av en pluralitet - andra 
individer som inte vill samma sak – framstår det som sker i Sandras berättelse som en interak-
tion där subjekt kan bli till. Sandra beskriver utifrån ABC temat - välja strider att hon inte väl-
jer striden överhuvudtaget. Men jag menar att det kan diskuteras; det kan även förstås som att 
Sandra valde striden. Genom att barnens handlande fick motstånd fick barnen möjlighet att 
erfara vad det innebär att inte bryta sig in i världen. Sandra beskriver att hon ”fångar barn-
gruppen” genom att avleda barnen till en annan gemensam aktivitet - där ingen får som de 
ville från början. Sandra väljer istället en aktivitet som hon tror att alla kan känna glädje i och 
vilja delta. Beskrivningen kan förstås som att Sandra väljer en strid på ett sätt som inte leder 
till konflikter men pluraliteten och barns handlande begränsas genom att gruppen prioriteras. 
Men det kan även tolkas som att barnens möjlighet att erfara en motgång elimineras genom 
att barnen avleds. Sandra lyfter att det finns ett maktperspektiv i sättet att hantera situationen, 
men att hon använder den för att undvika en strid som hon anser är svår att lösa på ett bra sätt 
genom att prata med fem småbarn som har ett begränsat verbalt språk. Alltså kan Sandras be-
skrivning tolkas som att barnens handlande egentligen inte möts överhuvudtaget, utan besva-
ras genom att avleda istället. Utifrån Sandras beskrivning är det dock omöjligt att veta hur 
barnen förstår avledningen. Genom att utgå från att alla barnen är unika, särskilda individer är 
det möjligt att föreställa sig att barnen erfar situationen olika, vissa kanske förstår avledningen 
som en motgång, andra inte. Utifrån min tolkning kan det ses som problematiskt för en demo-
kratisk fostran om barns handlande alltid besvaras genom avledning. Men samtidigt kan 
Sandras beskrivning utifrån tema ABC - välja strider ses som en viktig del i en demokratisk 
fostran. Att barnen inte lyckas bryta sig in i världen som individ - men får erfara vad det kan 
innebära att vara subjekt tillsammans med andra (socialisering). 

Nu ska alla barnen gå ut 
Pia beskriver hallsituationen, med på- och avklädning som svårt för vissa barn. Alla barnen 
ska ut efter lunchen och det kan leda till strider. Hon ger exempel på en pojke som tycker att 
det är jättejobbigt att klä på sig när det är många i hallen. Då blir han rörig och det kan uppstå 
fysiska strider mellan pojken och andra barn. Pia beskriver att pojken istället får gå in och klä 
på sig i personalrummet där han kan vara ifred. Pia berättar vad hon brukar säga till pojken 
då: 

- Så klär du på dig nu. Och han klär på sig hur bra som helst, det är också att välja bort en strid. Istället för 
att jag går in och blir irriterad på honom för att han slår och någon blir ledsen. För det här är hans sätt att 
visa att jag klarar inte av den här situationen. Jag tycker att det också är jätteviktigt att jag väljer att se det 
som att det är barnen som visar mig någonting. Att de gör något tokigt, att det blir tokigt beror på situa-
tionen i sig som gör att de inte klarar av den. (Pia) 

I ovanstående citat beskriver Pia hur det kan se ut när hon väljer bort en strid kring situationen 
när barnen ska gå ut. Och att barnet visar att den inte klarar av situationen - att det är just situ-
ationen i sig som gör det svårt för barnet och leder till att barnet hamnar i strider. Ett sätt att 
förstå denna beskrivning utifrån min tolkning av subjektifiering (Biesta, 2006, 2011) är att 
pojken bryter sig in i världen, som särskild, unik individ. Här framträder pluraliteten i barn-
gruppen. Pojkens handlande tas på allvar av Pia, genom att handlandet bemöts av en annan 
individ blir både Pia och pojken subjekt genom interaktionen. Även i denna beskrivning att 
det omöjligt att veta om pojken erfar en framgång eller motgång i sitt handlande. Men jag tol-
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kar det oavsett som att det finns en skillnad i hur framgångar och motgångar kan gestaltas i 
den vardagliga verksamheten. Striden om att klä på sig eller inte tycks ej vara förhandlings-
bar, vilket kan tolkas som en motgång i sitt handlande. Striden om var och hur pojken ska klä 
på sig framstår emellertid som något pojken kan påverka genom sitt handlande. Jag anser att 
utifrån det här sättet att tolka beskrivningen kan den förstås som en demokratisk fostran ge-
nom att pojkens handlande leder till en möjlighet att skapa egna förutsättningar, som individ - 
inte en av gruppen. Samtidigt finns en problematik i den förståelsen. Pojken gör motstånd ge-
nom sitt handlande och genom ABC - välja strider beskriver Pia att hon väljer bort striden 
samt hur hon gör det. Jag menar att handlande och pluralitet endast är möjlig att tolka utifrån 
verksamhetens ramar. Min tolkning utgår från en demokratisk aspekt, det ska finnas som 
grund i allt som görs på förskolan. Men det finns även andra aspekter som exempelvis strä-
vansmål att ta hänsyn till utifrån förskolans läroplan. Utevistelse kan vara en del av det arbetet 
(kvalificering). Jag tolkar striden som en kompromiss mellan Pia och pojken - striden väljs att 
pojken ska klä på sig och gå ut, men hur det sker är förhandlingsbart. 

Nu ska alla barnen äta 
Matsituationen är något som beskrivs av Pia, genom ett exempel med ett barn som har svårt 
att vänta på maten beskriver hon strider som kan väljas eller väljas bort. Pia beskriver att hon 
väljer bort den striden genom att låta barnet ta först. Vidare beskriver Pia att det är viktigt att 
individanpassa utifrån barnets behov, men lyfter även att alla pedagoger inte alltid håller med 
i det synsättet, utan tycker att det blir orättvist mot de andra barnen.  

Men då frågar andra vuxna kanske - Ska han alltid behöva gå först, det blir inte rättvist mot de andra 
(imiterar irriterad pedagog). (Pia) 

Pia menar att det är oftast vuxna som lägger en värdering i det och att barn inte gör det. Pia 
beskriver barnen med en förmåga att reflektera själva: att barnen förstår att den pojken behö-
ver ta mat först och att vissa barn kanske inte vill ta mat först utan sitter och äter på grönsa-
kerna som finns på bordet istället. Pia menar att om man istället väljer striden och tvingar 
pojken att vänta, så andra barn tar mat först (även om de inte visar att de vill det) så blir det 
jättejobbigt för barnet som måste vänta, men även för barnen runtomkring. Pia säger: 

Men däremot så kan barnen tycka att de är jättejobbigt om den här pojken istället får vänta, sätter igång 
och gör en jättestor scen av saker och ting. Då blir barnen kanske både rädda och tycker att det är 
obehagligt, därför att han blivit frustrerad och inte kan hantera sina känslor. Så då är det bättre att man 
lotsar de barnen till att hitta vägar där de slipper känna frustration, det är också ett sätt att välja strider 
tänker jag. (Pia) 

Min analys utifrån min tolkning av subjektfiering (Biesta, 2006, 2011) är att Pia beskriver 
pluralitet. Samt att hon upplever att barnen oftast har en förståelse för det, men att det är vux-
na som problematiserar möjligheten för barn att bryta sig in i världen på olika sätt. Pojkens 
handlande kan ses som en vilja att alltid vara först; som Pia beskriver att vuxna ofta irriterar 
sig på. Utifrån beskrivningen av den här situationen är det omöjligt att veta hur pojken och de 
andra barnen upplever situationen. Utifrån en förståelse att alla individer är särskilda, unika 
individer som bryter sig in i världen på olika sätt anser jag det som problematiskt att tolka 
tystnad, eller icke handlande som att alla barnen är nöjda och har brutit sig in i världen på sitt 
eget sätt. Det är heller inte möjligt att tolka barnens handlande eller icke handlande som att 
välja strider utifrån ABC. Men det kan möjligtvis tolkas som att barnen som inte väljer striden 
att ta mat först, ändå gör ett val. Kanske är det många barn som väljer bort striden att få ta mat 
först för de är medvetna om konsekvenserna som Pia beskriver att pojken ”gör en jättestor 
scen av saker och ting” och de andra barnen ”kanske både blir rädda och tycker att det är obe-
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hagligt”. Även i detta exempel måste situationen förstås utifrån verksamhetens ramar, att alla 
barnen behöver äta lunch samtidigt för att förskolans resurser ska vara tillräckliga. Pojken 
kanske hade velat äta lunch en halvtimme tidigare vilket skulle vara en omöjlighet att tillgo-
dose om den vardagliga verksamheten ska fungera. Med pluralitet som nödvändig för en de-
mokratisk fostran ser jag det som problematiskt att tolka en situation där subjekt blir till ge-
nom sitt handlande tillsammans utifrån endast Pias tolkning av situationen. Men för att analy-
sera beskrivningen utifrån mitt syfte och mina frågeställningar är det ändå Pias beskrivning av 
situationen i relation till ABC- välja strider som är i fokus för min studie. Ur den aspekten 
menar jag att Pia tolkar pojkens handlande som uttryck för ett grundläggande behov, att äta 
mat. Utifrån ABC - välja strider beskriver Pia att den här möjliga striden väljs bort. Beskriv-
ningen kan förstås som att pojken bryter sig in i världen genom sitt handlande. Men även de 
andra barnens icke handlande kan tolkas som en nödvändighet för att Pia ska kunna välja bort 
striden med pojken om att ta mat först. Situationen skulle förmodligen se annorlunda ut om 
fler av barnen valde att besvara pojkens handlande på ett annat sätt. För att barnen ska kunna 
bryta sig in i världen, en värld av pluralitet, krävs en syn där rättvisa inte är att skapa likhet - 
en gemensam identitet. Men för en demokratisk fostran är det viktigt att problematisera hur 
det görs och vilka som verkligen får möjlighet till att bryta sig in i världen.  

Att vara konsekvent  
I ovanstående text beskriver Sandra och Pia framförallt att hur de upplever att de väljer bort 
strider utifrån ABC. Men ABC beskrivs även utifrån att välja strider, och att vara konsekvent i 
det. Ett sätt att vara konsekvent beskrivs av Maria kring en matsituation. Jag bad Maria ge ett 
exempel på att välja strider utifrån ABC och hon berättade då om ett barn som inte ville sätta 
sig vid bordet när det var mat. Under en period lät pedagogerna då barnet vara i ett annat rum, 
som den ville vara kvar i. Pedagogerna sa till att maten står på bordet, och att barnet kunde 
komma och äta. Ville inte barnet komma så lät de barnet vara. Efter några dagar kom barnet 
lite senare och satte sig och åt, när de andra barnen nästan hade ätit klart. Då lät pedagogerna 
barnet äta senare, utan att uppmärksamma det. Sedan efter ytterligare några dagar, så kom 
barnet lite närmare och satte sig i knät på en pedagog och åt sin mat, i ungefär en vecka. Föl-
jande vecka kom barnet fortfarande och satte sig i knät, men efter halva måltiden så satte den 
sig på sin stol bredvid. Till slut kom barnet och satte sig på sin egen stol och åt. Maria beskri-
ver att pedagogerna valde att inte välja den striden, och istället vara konsekvent i att inte 
uppmärksamma det, och låta det ta den tid barnet behöver. Utifrån min tolkning av subjektifi-
ering (Biesta, 2006, 2011) kan det ses som att pluraliteten, att vara olika, möjliggörs genom 
att inte tvinga barnet att sätta sig vid bordet utan istället låter barnet välja själv. Barnet kom-
mer och sätter sig vid matbordet till sist, här blir det svårt att veta om barnet bryter sig in i 
världen och att det blir ett handlande - eller om pluraliteten bara begränsas. Liksom i tidigare 
beskrivning av Pia anser jag att verksamhetens ramar är väsentliga att beakta för vilket hand-
lande som skulle vara möjligt i den här situationen. Det som tycks vara förhandlingsbart är 
hur lång tid och hur processen ser ut för barnet att sätta sig vid matbordet, som alla andra. 
Men däremot tycks det egentligen inte finnas något annat alternativ. Maria tillägger att man 
inte behöver göra så med alla barn, men med det barnet gjorde de så. Vissa barn blir det en 
strid runt en sådan sak, och då valde de att inte ta den striden på det sättet utan utveckla det på 
ett annat sätt, att få barnet till bordet utan att det blev en strid av det. Vidare beskriver Maria 
hur det istället skulle kunna ha sett ut, om man valt att ta den striden.  

Hade jag tagit barnet och satt den vid bordet så det blivit kaos, den hade fått ett utbrott, då hade alla blivit 
påverkade av det. Och nu flöt det, det var ingen som tänkte direkt på det, att det var så här. Ingen som 
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kommenterade heller direkt att barnet inte kom direkt. Så det blev ingenting av det direkt, och nu är det 
inga problem alls, barnet kommer och sätter sig som vanligt vid bordet. (Maria) 

Utifrån mitt syfte så bidrar Marias beskrivning med ett exempel på hur pedagogerna valde att 
hantera striden - utifrån ABC - välja strider, men även ett exempel på hur det hade kunnat se 
ut annars. För att en demokratisk fostran ska vara möjlig så behöver barnet erfara framgångar 
och motgångar, men det kan se olika ut. Det kan ses som att de olika exempel på hur pedago-
gerna kan välja att ta striden är avgörande för vilken erfarenhet barnet får kring att bryta sig ut 
i världen och sitt handlande. Barnets handlande uppmärksammas inte genom att beteendet 
ignoreras av pedagoger och barn. Men, barnets handlande bemöts när den kommer till bordet 
och sätter sig i knät på en pedagog - i den interaktionen kan det ses som att barnet blir till sub-
jekt. 

Liksom Maria beskriver Eva ABC - välja strider som ett sätt att vara konsekvent i arbetslaget. 
Eva berättar om ett barn som det var mycket konflikter runt och utifrån ABC planerade peda-
goger tillsammans kring det här barnet. Där diskuterades och bestämdes vilka strider de skulle 
välja att ta, och att vara konsekventa i det. Det fanns många småsaker i barnets vardag som 
gjorde att det blev mycket konflikter, och han ”låste sig med sin ilska”. Sedan arbetslaget har 
varit konsekventa känner de att det har blivit mycket bättre. Jag frågade Eva om hon kunde ge 
exempel på det då beskrev hon en situation när barnet skulle äta frukt och det kunde bli strider 
kring hur stor fruktbit, och hur många bitar barnen får. Från början gjorde arbetslaget olika, 
men det blev jobbigt för barnet berättar Eva. Det är viktigt att vara konsekvent, så alla inte gör 
olika, utan att det blir likadant säger Eva: 

T.ex. med frukten, när vi äter frukt har vi också gjort olika, ibland har de fått en halv, ibland fjärdedelar 
och då har vi bestämt att då blir det en halv. För där hade han också svårt för varför det skulle vara en 
fjärdedel när han ville ha en halv. Det ska vara lika, nu vet han att man får en bit och då är det en halv. 
Det är också sådant som kan underlätta hans vardag. (Eva) 

I denna beskrivning beskrivs ABC - välja strider som en gemensam strategi för att välja stri-
der; att alla pedagoger gör likadant. Utifrån min tolkning av subjektifiering (Biesta, 2006, 
2011) kan denna beskrivning förstås som en avsaknad av pluralitet; alla ska handla lika. Jag 
tolkar det som att en demokratisk fostran riskerar att hamna i att pluraliteten elimineras om 
alla situationer hanteras på det här sättet. Men, det kan även tolkas som att barnet bryter sig in 
i världen genom sitt handlande och visar vad han behöver, förutsägbarhet i vardagen. Alltså 
kan det ses som att pojken blir till subjekt i mötet med pedagogerna. Men beskrivningen om-
fattar inte de andra barnens handlande vilket kan ses som en viktig aspekt i möjligheten till 
pluralitet då alla ska bemötas på samma sätt. 

Hur väljer ABC-pedagoger strider? 
I kommande text besvaras studiens andra frågeställning: vilka beskrivningar ger ABC-peda-
gogerna på hur de väljer strider? ABC-pedagogerna beskriver hur strider väljs eller väljs bort 
genom att utgå från barnet. Gemensamt för samtliga intervjuer är beskrivningar av vad man 
som pedagog uppmärksammar i barnets beteende. Det framkommer en syn att ha fokus på det 
som fungerar; istället för det som inte fungerar. Genom att bekräfta positiva handlingar och 
ignorera negativa kan onödiga strider väljas bort anser ABC-pedagogerna. Onödiga strider 
beskrivs som småsaker som om barnet inte vill ha vantar på sig eller inte vill äta mat. Strider 
som beskrivs som viktigare och som alltid behöver tas är då barnet fysiskt kan göra illa sig 
själv, eller någon annan. I dessa situationer beskrivs olika strategier som skiljer sig åt mellan 
Sandra och Eva som arbetar med de yngre barnen och Pia och Maria som arbetar med de äld-
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re barnen. När Sandra och Eva beskriver sina strategier om två barn hamnar i konflikt så be-
skriver de att de uppmärksammar det barnet som farit illa, genom att trösta det barnet. Ingen 
uppmärksamhet läggs då på det andra barnet som gjort illa. Genom att ge barnet tröst motver-
kas tillsägningar till det barnet som gjort ”fel” och barnet som har fått ont får då istället upp-
märksamhet genom att bekräfta barnets känslor, utan att skuldbelägga det andra barnet. Pia 
och Maria beskriver i större utsträckning hur strider förebyggs och hanteras. 

Lyssna på barnet 
Sandra menar att det är viktigt att vara medveten om vilken makt man har som vuxen mot 
barn och att man reflekterar över det när man väljer strider. Vidare beskriver Sandra att utifrån 
välja strider så är en viktig aspekt att försöka förstå barnet och att ge barnet inflytande över 
sin vardag. Det är väsentligt att reflektera över varför man väljer att ta en strid om något med 
barnet. Samtidigt problematiserar hon att det inte alltid är möjligt att tillgodose det enskilda 
barnets önskemål då det finns många olika viljor. Sandra beskriver att det är svårt, det blir en 
demokratisk fråga, att man inte alltid kan få sin egen vilja igenom. Sandra ger exempel: 

Om man hör barnet säga - Jag vill gå ut! (imiterar glad barnröst). Att man försöker följa de så gott det går, 
men att hela tiden ifrågasätta sig själv som pedagog varför säger jag nej? Tänka, har jag belägg för det så 
får jag försöka förklara det i bästa mån jag kan för att barnet ska förstå. Annars så får jag försöka tillgodo-
se barnets vilja så gott det går. (Sandra) 

Utifrån min tolkning av subjektifiering (Biesta, 2006, 2011) lyfter Sandra svårigheten med 
pluraliteten. Sandra beskriver viljan att bemöta pluraliteten och barns handlande när barn bry-
ter sig in i världen men beskriver även svårigheten i det. Vidare lyfter Sandra att hon vill möj-
liggöra barns handlande så gott det går, men även att det finns en demokratisk aspekt i att 
även möta motstånd och inte alltid få som man själv vill. Jag tolkar det som en viktig aspekt 
för en demokratisk fostran att barnen får erfara vad det innebär att lyckas att bryta sig in i 
världen, men även vad det innebär att inte göra det. Sandra beskriver även att hon försöker 
förklara för barnen så de ska förstå. Reflektioner kring sitt handlande är också viktiga, i mötet 
med framgång och motgång blir barnet ett subjekt. 

Uppmärksamhet 
Vidare lyfter Eva att det är viktigt att se barnen när de har gjort något bra. Eva beskriver att 
ABC har gjort att man har tänkt till mycket mer, och även fått verktyg för att jobba mer med 
att välja strider. Jag ber Eva att utveckla vad hon menar med verktyg.  

Främst är det väl att inte uppmärksamma det här negativa, det känns lite som att det är det ABC står för. 
Att lyfta det positiva hela tiden och förstärka, att se när barnen också gör något att tänka på att lyfta det i 
de situationerna när man ser att - Vad bra du gjorde (imiterar uppmuntrande pedagogröst) Eller - Vad fint 
du hjälpte Lisa, vad bra! (imiterar uppmuntrande pedagogröst). Att också uppmuntra att hjälpa varandra. 
Nåt som jag tänker på är också hur man själv använder barnens namn. Tonfall och så där, att det inte blir 
en hackkyckling mot det här barnet som ofta, eller det händer mycket saker kring. Att det inte bara blir att 
man ropar barnets namn i negativa situationer. Utan hur man själv använder sitt språk och barnets namn, 
det är väl också viktigt, ens eget förhållningssätt. (Eva) 

Det förstås som att Eva beskriver att utifrån ABC så ska man inte bemöta barns negativa 
handlande men däremot hela tiden bemöta barnens positiva handlande. Alternativet till att inte 
bemöta det negativa handlandet beskrivs som att vissa barn annars riskerar att ofta bemötas 
negativt, genom tillsägningar och tonfall. Det är alltså en strategi för att välja bort strider, att 
ignorera det negativa och uppmuntra det positiva beteendet. Utifrån min tolkning av subjekti-
fiering (Biesta, 2006, 2011) kan det tolkas som att barns handlande endast bemöts i det positi-
va beteendet, och får möjlighet att bryta sig in i världen. Medan barns handlande ignoreras 
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och bemöts inte alls i det negativa beteendet och får varken möjlighet till att bryta sig in i 
världen eller bli till subjekt. För att en demokratisk fostran ska vara möjlig anser jag att det är 
viktigt att det blir balans i att barnets handlande bemöts eller inte bemöts. Att varje barn får 
möta framgångar och motgångar i sitt handlande.  

I intervjuerna kring temat välja strider framkom även beskrivningar av hur ABC-pedagogerna 
hanterar strider mellan barn. Jag frågade Sandra om hon kunde ge exempel på hur en sådan 
situation skulle kunna se ut i den vardagliga verksamheten och med utgångspunkt ABC - välja 
strider.  Sandra ger exempel på om ett barn biter ett annat barn. Då ska hon utifrån ABC - väl-
ja strider ignorera det barnet som bitit - hans beteende. Och ge all uppmärksamhet till det bar-
net som är sårat eller ledset och har blivit biten. Sandra beskriver att utifrån ABC så ska det 
barnet som bitit ett annat barn inte få någon uppmärksamhet i den situationen, utan istället ska 
hon lägga fokus på det barnet som har blivit utsatt. Att det negativa beteendet inte ska leda till 
att få uppmärksamhet, för det är just uppmärksamheten barnet vill ha. Men samtidigt beskri-
ver Sandra att hon inte själv tror att det alltid är så; att bitas av ren uppmärksamhet, det kan 
vara så, men inte alltid. Sandras egna tankar tycks alltså hamna i konflikt med det ABC syn-
sätt hon beskriver.  

Det kan vara så att ett barn behöver extra mycket uppmärksamhet och gör ”dumma” saker men ibland så 
är det, alltså vad jag tror och tänker, ibland så är det liksom också en frustration som måste ut bara. Eller 
ett sätt att testa var gränsen går i relationer. Då är det viktigt som pedagog, enligt mig att då vara väldigt 
tydlig också, att det inte blir för luddigt att barnet som gör sådana ”dumma” saker (visar citationstecken 
med fingrarna när hon säger dumma). Helt enkelt får tydliga ramar om det, att det här är att gå över grän-
sen. (Sandra) 

Utifrån min tolkning av subjektifiering (Biesta, 2006, 2011) kan Sandras beskrivning förstås 
som att genom att applicera ABC - välja strider bemöts inte barnets handlande (som bitit) av 
pedagogen överhuvudtaget - utan ignoreras. Däremot bemöts det andra barnets handlande 
(barnet som blivit biten) av pedagogen genom all fokus läggs på den. Sandra problematiserar 
det genom att lyfta att det kan finnas olika motiv till barnets handlande, inte endast av skälet 
att få uppmärksamhet, utan exempelvis av frustration. Detta anser jag är en viktig aspekt i 
bemötandet av barnens handlande. Sandra arbetar på en småbarnsavdelning där det ickeverba-
la handlandet även behöver förstås ur ett språkutvecklande perspektiv. Det kan ses som att 
barns möjlighet till pluralitet, handlande, och att bryta sig in i världen är beroende av pedago-
gens förmåga att lyssna in och tolka barnens handlande. Detta kan tyckas vara än viktigare i 
arbetet med småbarn som har begränsad förmåga till verbalt handlande. Sandra beskriver hur 
hon som ABC - pedagog ska hantera en situation när ett barn gör illa ett annat genom att igno-
rera barnet som gör illa ett annat barn. Men ytterligare en aspekt är att handlandet ändå be-
möts genom det andra barnets handlande genom att bli ledsen, kanske gråta eller skrika. Sand-
ra menar att i ABC så väljer man striden genom att ingripa och avbryta en konflikt mellan 
barnen, men beskriver även att hon tycker att det blir otydligt för barnen var gränsen går. Uti-
från ABC ska man helst inte använda ordet nej. Sandra beskriver att hon upplever att det 
ibland blir ett för långt utlägg, framförallt med de små barnen på 1-3år. Sandra berättar att hon 
upplever det som svårt inom ABC; att det kan bli för långa förklaringar, och otydligt för bar-
net. Därtill menar Sandra att vi lever i ett samhälle med mänskliga rättigheter; man får helt 
enkelt inte skada någon annan. Där är det viktigt att barnet förstår att där finns det en gräns 
där pedagoger sätter stopp. 

Man vill ju höja barn framförallt för de barn som jag tycker behöver extra uppmärksamhet och positivt 
egenvärde helt enkelt, mera av den varan. Men när det blir allvarliga saker så kan jag känna att det krävs 
en tillsägelse. (Sandra) 
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Utifrån min tolkning av subjektifiering (Biesta, 2006, 2011) så kan det förstås som att Sandra 
upplever ABC - välja strider inte bemöter barns handlande på ett tydligt sätt. Utan att barn 
behöver få erfara framgångar i sitt handlande, men även tydliga motgångar för att kunna leva i 
en värld av pluralitet tillsammans med andra. För att kunna bli ett demokratiskt subjekt behö-
ver barnet få erfara framgångar, men även motgångar. Jag tolkar det Sandra beskriver som att 
ABC - välja strider kan skapa konflikter i en demokratisk fostran.  

Undvika strider 
När intervjuerna avrundades avslutade jag med att ställa frågan om vilka styrkor och svaghe-
ter de själva upplever i ABC. Maria påpekar att hon mest ser ABC som positivt, och att det 
inte finns så mycket svagheter. Förutom att det kan finnas risk att vissa pedagoger bara foku-
serar på det positiva, och på så sätt inte tar ansvar för att ta nödvändiga strider. Maria ger ex-
empel på det i kommande citat. 

Ja, man får inte hamna där att man inte gör någonting. Alltså att det ska vara för positivt, eller vad man 
ska säga, det måste ju vara en avvägning som är positivt och vad som man måste ta tag i. Så att det inte 
blir bara att man låter det vara för mycket, kan inte riktigt förklara. Men att man kanske låter barnet som 
inte vill gå ut, bara låter det sitta i hallen och låter det vänta i 2 timmar för att man inte ska skapa en kon-
flikt i det. Man måste ju ändå ha en tanke med varför man gör på ett visst sätt i så fall, så det inte bara är 
att man inte vågar att ta tag i saker bara för att man inte ska vara negativ, eller ha mycket nej. (Maria) 

Maria beskriver att det finns en risk att ABC - välja strider kan uppfattas av pedagoger som att 
alltför många strider väljs bort, det är viktigt att det görs utifrån ett syfte. Maria beskriver allt-
så att hon upplever ABC - välja strider som en fungerande strategi, men om det används fel 
kan det få andra konsekvenser. Utifrån min tolkning av subjektifiering (Biesta, 2006, 2011) 
kan det tolkas som att det finns en risk att pedagoger väljer bort strider genom att bemöta 
barns handlande för vagt, eller inte alls. Den beskrivningen Maria ger kan förstås som att bar-
net försöker bryta sig in i världen men att det ignoreras. Frågan är om barnet då upplever att 
handlandet bemöts överhuvudtaget. Det är förstås omöjligt att urskilja från beskrivningen, 
men viktigt att reflektera kring i relation till en demokratisk fostran. Jag anser att Marias be-
skrivning lyfter lite av det både Eva och Sandra problematiserar kring ABC - välja strider i 
mötet med barnet. Utifrån min tolkning förstår jag det som att det kan finnas en osäkerhet 
kring hur barnet upplever att uppmärksammas eller ignoreras i sitt handlande. Genom att utgå 
från att barnet behöver möta framgångar och motgångar i sitt handlande för en demokratisk 
fostran så är det nödvändigt att reflektera kring situationer som ABC - pedagogerna själva 
upplever som otydliga. Även om Marias exempel kan förstås som att pluraliteten blir möjlig, 
genom att barnet inte tvingas göra som alla andra och gå ut, så menar jag att det finns mycket 
som talar för om barnet ofta erfar ett vagt bemötande kan det finnas en risk att interaktionen 
mellan barn och pedagog minskas och barnet blir då inte till subjekt. 

Sammanfattning av resultat 
I resultatet besvaras studiens första frågeställning: vilka strider beskriver ABC-pedagoger att 
de väljer samt väljer bort? Ett återkommande exempel på vilka strider som Sandra, Pia, Eva 
och Maria beskriver kopplas till rutinsituationer, exempelvis när alla barnen ska gå ut, eller 
det är matdags. Pedagogerna beskriver framförallt situationer där alla barnen förväntas till 
stor del agera som grupp och göra samma saker samtidigt som tillfällen då strider väljs eller 
väljs bort. Vidare besvaras den andra frågeställning: vilka beskrivningar ger ABC-pedagoger-
na på hur de väljer strider? ABC-pedagogerna beskriver hur strider väljs eller väljs bort ge-
nom att utgå från barnet och vad man som pedagog uppmärksammar i barnets beteende. Ge-
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nom att bekräfta barnet positiva handlingar och ignorera barnet negativa kan onödiga strider 
väljas bort anser ABC-pedagogerna. 

Mitt resultat visar att ABC-pedagoger tycks använda sig av ABC - välja strider främst för att 
välja bort onödiga strider, men även för att välja strider, gemensamt i arbetslaget. I ABC-pe-
dagogernas beskrivningar framkommer olika exempel på hur alternativet kan se ut, om peda-
goger inte reflekterar över vilka strider som väljs samt hur de då hanteras. ABC- pedagogerna 
beskriver flera fall där de anser att de väljer bort en strid, men jag menar att beskrivningarna 
kan tolkas på olika sätt - i relation till vad som är möjligt inom verksamhetens ramar. Rutinsi-
tuationer framkommer som styrande, med begränsad möjlighet till barns handlande, pluralitet 
och möjligheter att bryta sig in i världen. Men genom ABC - välja strider anser pedagogerna 
att konflikter minskar, genom att pedagogerna reflekterar över vilka motstånd barnen möts av, 
och hur. Även svårigheter beskrivs inom ABC, främst av Sandra och Eva i relation till de 
yngsta barnen på förskolan (1-3 år). Där reflekterar jag kring betydelsen av det verbala språ-
ket, och lyfter verbalt handlande och icke verbalt handlande. Det är en viktig aspekt att ta 
hänsyn till och belysa kring frågan om ABC - välja strider kan bidra till en demokratisk fost-
ran. Eftersom ABC erbjuds till föräldrar med barn som är mellan tre och tolv år och inte ett 
till två år så anser jag att det kan ha betydelse. Vidare beskriver Maria en eventuell risk med 
hur ABC appliceras i verksamheten av den enskilda pedagogen, om pedagogen bara fokuserar 
på det positiva så blir det inte bra, barn behöver också möta motstånd. Studiens syfte uppnås 
genom att analysera svaren på studiens frågeställningar utifrån min tolkning av subjektifiering 
(Biesta, 2006, 2011). Min slutsats utifrån ABC-pedagogernas beskrivningar är att det tycks 
vara möjligt att ABC - välja strider kan bidra till en demokratisk fostran i förskolan, men det 
kan finnas en risk att en syn där barns handlande förstås som endast en strategi för att få upp-
märksamhet, vilket i sin tur kan leda till en stor generalisering där pluraliteten inte värdesätts 
tillräckligt mycket. Utifrån min tolkning av subjektifiering (Biesta, 2006, 2011) är det viktigt 
att barnen får erfara framgångar och motgångar i sitt handlande och att handlandet bemöts på 
olika sätt. Pluraliteten blir möjlig om handlandet bemöts på olika sätt och i det mötet, den in-
teraktionen, kan subjekt bli till. Det blir då väsentligt att barnen erfar att deras handlande be-
möts av andra barn och pedagoger. Jag anser att det kan finnas en risk i att applicera generella 
strategier utan att reflektera över vad det får för konsekvenser här och nu. Genom en förståel-
se för att pluralitet är nödvändig för en demokratisk fostran kan varken barn eller ABC-peda-
goger förstås som en homogen grupp. Jag återgår till Biesta: ”Är det inte så att demokratins 
utmaning ligger just i vår förmåga att leva samman med dem som inte liknar oss.” (Biesta, 
2006, s. 109). Jag håller med Biesta och vill tillägga att det är just den utmaningen som också 
gör det svårt att definiera och tolka en demokratisk fostran utifrån förbestämda strategier som 
ABC innebär. 
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Diskussion 
I kommande kapitel diskuterar jag resultatet i min studie i relation till tidigare forskning. I 
min studie beskrivs en verksamhet där ABC-pedagogerna ser behov av att välja och välja bort 
strider. I relation till Rantala (2016) där tillsägelser förekommer ofta, tycks ABC kunna bidra 
med diskussioner inom arbetslaget kring vad som är viktigt att välja strider kring. Den medve-
tenheten skulle kunna minska tillsägelser om ABC-pedagoger väljer bort onödiga strider. Vi-
dare beskriver ABC-pedagogerna vikten av att se barnet; att försöka förstå barnets intentioner 
- vilket Emilson (2008) även lyfter som viktigt, att inte se barnet som objekt. Dolk (2013) ser 
i sin studie barns motstånd som ett sätt att synliggöra normer, och väsentliga att ta vara på i ett 
normkritiskt arbete på förskolan. I min studie ser jag att den aspekten riskerar att osynliggöras 
om pedagoger bara ser barns handlande som ett sätt att få uppmärksamhet - och inget annat. 
Markström (2005) beskriver förskolan som normaliseringspraktik vilket även kan kopplas till 
min studie eftersom större delen av de strider ABC-pedagogerna beskriver sker i rutinsituatio-
ner där barns handlande begränsas. Liksom Ribaeus (2014) beskriver pedagogerna barn som 
kräver mycket uppmärksamhet och att arbetet kan vara komplext. Jag anser att erkänna kom-
plexiteten i en demokratisk fostran är en nödvändighet. Alternativet att se det som enkelt vore 
att förminska den utmanande uppgiften förskollärare har. Biesta (2006) menar att det är just i 
svårigheten att möta andra som inte liknar oss demokrati kan vara möjlig. Avslutningsvis 
väcks frågor om behovet av utomstående socioemtionella program inom förskolan. Jag utgår 
från min egen erfarenhet av ABC-utbildningen och förskollärarutbildningen, många aspekter 
kan likställas vad det gäller barnsynen, men andra inte. Den barnsyn som framkommer i min 
studie beskriver barnet å ena sidan som kompetent och drivande i sin egen utveckling, men å 
andra sidan ett barn som handlar bara för att få uppmärksamhet oavsett om det är av positiv 
eller negativ art. Dessutom tycks ABC utgå från ett behavioristiskt perspektiv med förskolans 
läroplan vilar på ett sociokulturellt perspektiv - vilket kan generera svårigheter. Jag vill avslu-
ta min diskussion med att knyta an till min berättelse om händelsen i kyrkan från min barn-
dom, där jag lyfte ett spänningsfält mellan tanke och handling. Ett spänningsfält mellan det 
svenska ordspråket - det är tanken som räknas och det engelska actions speak louder than 
words. Jag menar att tanke och handling är båda avgörande aspekter i barns rättigheter och 
demokrati och då kan barns handlande inte kan förenklas. Det behöver ses som föränderligt 
och komplext utan att generalisera hur tankar och handlande samspelar med varandra. Jag an-
ser att barns och pedagogers tankar och handlande är grunden för att en demokratisk fostran 
ska vara möjlig på förskolan. Jag menar att en aspekt av en demokratisk fostran här och nu 
möjligtvis kan göras genom att reflektera över och kritiskt analysera spänningsfältet mellan 
tanke och handling. Reflektioner och analyser kan i sin tur möjligtvis bidra till att förstå plura-
litet i förskolan och hur subjekt kan bli till.  

Metoddiskussion 
Genom att använda mig av halvstrukturerade intervjuer har jag kunnat uppnå mitt syfte och 
besvara mina frågeställningar. Jag har studerat hur några ABC-pedagoger beskriver sitt arbete 
med att välja strider, och sedan analyserat mitt resultat utifrån min tolkning av subjektifiering 
(Biesta, 2006, 2011). Det ger en liten pusselbit men inte hela bilden av hur ABC fungerar i 
verksamheten och en demokratisk fostran. För det första så är min studie inriktad på en del av 
ABC - välja strider, för det andra så fokuserar min analys på en del av en demokratisk fostran, 
- subjektifiering. Mitt resultat kan således knappast förstås som en utvärdering av ABC utifrån 
en demokratisk aspekt - utan hur några ABC-pedagoger beskriver arbetet, när jag ställer frå-
gor om det. Vidare finns det olika metoder som kunde ha valts, om jag även hade genomfört 
observationer i verksamheten hade jag kunnat tolka de situationer pedagogerna beskriver och 
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det hade förmodligen kunnat ge ytterligare en inblick i hur barns handlande bemöts av andra 
barn och pedagoger. Men det hade varit omöjligt för mig att tolka det utifrån ABC - välja stri-
der utan pedagogernas beskrivningar till det.  

Förslag på vidare forskning 
Resultatet i min studie visar ABC-pedagoger framförallt ser ABC som en tillgång i arbetet 
tillsammans med barnen, men Sandra och Eva beskriver att det kan kännas svårt att ignorera 
oönskat beteende i arbetet med de minsta barnen; att det blir otydligt var gränsen går när det 
gäller andras rättigheter. Den aspekten kommer fram i mitt resultat, men det skulle krävas mer 
för att studera det närmare. Jag anser att det är högaktuellt att problematisera vilket handlande 
som sker på förskolan och hur det bemöts av andra. Vad ABC och liknande socioemotionella 
program kan eller inte kan bidra med i ett övergripande perspektiv behandlas inte i min studie. 
Jag anser att det är en komplex fråga som behöver ställas utifrån omständigheterna inom för-
skolan; det saknas tillgång till utbildad personal och det kan ses som alternativa lösningar kan 
behövas. I mitt resultat problematiserar jag flera gånger hur det är omöjligt att veta om barnen 
erfar motgångar eller framgångar i sitt handlande och försök att bryta sig in i världen. Detta är 
ett område som kräver vidare forskning kring för att kunna besvara. Jag anser att vidare 
forskning kring ABC med andra metoder som fältstudier, observationer och samtal med barn 
och pedagoger, skulle kunna bidra med ytterligare infallsvinklar kring vad en demokratisk 
fostran utifrån ABC kan vara i förskolan - här och nu.  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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Inledande frågor 
1. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
2. Vilka åldrar är det på barnen du arbetar med just nu? 
3. Hur länge har du arbetat med ABC, när gick du utbildningen? 
4. Kan du berätta lite om utbildningen? 

Huvudfokus 
5. Kan du berätta mer specifikt om temat ”välja strider” ? 
6. Vad innebär det för dig i ditt arbete tillsammans med barnen? 
7. Kan du ge exempel på hur det kan göras i den vardagliga verksamheten? 
Vad menar du? Kan du klargöra det? Hur upplevde du det?Kan du precisera vad du 
menar med det? Är detta något du själv har upplevt? Kan du ge några exempel? Har 
jag uppfattat dig rätt…? 

Avrundning 
8.  Vilka aspekter ser du som väsentliga att förmedla utifrån ABC? 
9. Hur ser du på styrkor och svagheter i ABC ? 
10. Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie om arbetet med en demokratisk fostran uti-
från ABC 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till förskollärare vid 

Karlstads universitet. Studien syftar till att generera kunskap om hur pedagoger ser på sitt ar-

bete med ABC - specifikt kring delen i utbildningen som kallas ”välja strider”. 

Studien kommer att genomföras påbörjas i slutet av vecka 47 och fortsätta under vecka 48-49 

(november 2017). Intervjuerna vänder sig till pedagogerna inom ert förskoleområde och 

kommer att beröra era uppfattningar och erfarenheter av arbetet med ABC. Varje intervjutill-

fälle beräknas ta 30-60 minuter. Det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och 

plats som ni bestämmer. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

Den information ni lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen obe-

hörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas på DiVA- Digitala vetenskapliga 

arkivet, ett internetbaserat forskningsbibliotek. Inspelningarna och den utskrivna texten kom-

mer att förstöras när examensarbetet är godkänt.  

Deltagandet är helt frivilligt och varje deltagare kan när som helst avbryta sin medverkan utan 

närmare motivering. Vänligen meddela mig, Anna Rossall, via mail vilka som vill delta i stu-

dien senast den 17 november 2017, samt när och var intervjuerna kan ske. Kryssa även i och 

skriv under detta dokument. Jag återfår det påskrivna dokumentet vid intervjutillfället. Jag 

som genomför studien heter Anna Rossall. Min handledare är Hans Olofsson. Har ni frågor 

om studien är ni välkomna att höra av er till någon av oss. 

Anna Rossall   Hans Olofsson 

Student   Handledare 

xxxx                        xxxx 

xxxx                        xxxx 
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Jag frågar härmed om ni vill delta i denna studie. Jag har läst informationen och samtycker till 

att delta i studien. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. Ge-

nom att skriva under denna blankett ger jag mitt samtycke till att delta i studien
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Ort och datum 

_____________________________________ 

Underskrift 

_____________________________________ 


