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Abstract 

The aim of this study is to examine how children perceive teachers attitudes and perceive how 

they act around conflicted situations in preschool. In order to examine children’s perceptions, 

the methodology were focused around interviews with children. Children spend a lot of time 

in preschool and their relationships with both other children and their teachers affect their 

social and emotional ability and also their future years of school. Childhood Sociology is a 

new research theory which is out to approach children’s perspective. Doing research with 

children instead of about children gives us an opportunity to see the world as children see and 

experience it. Children are social human beings from birth and they are constructed within the 

social environment they live in. Research have come to the conclusion that children’s 

perceptions and experiences of teachers differ based on the relationship they have developed 

towards them. Children who have developed a close relationship to their teachers tend to have 

a more positive perception of them than children with a more inferior relationship to their 

teachers. Researchers also states that teachers often have a picture of the ideal child and based 

on the children’s behavior the teacher tend to treat them differently. Girls’ and boys’ 

perceptions differ, were girls usually have a more positive picture of their teachers than the 

boys do. According to the girls the reason is because they accept the teachers rules more than 

the boys do. The result of this study agrees in many ways with what earlier research say. 

Based on the children’s perceptions and experiences of their teachers in this study, we can 

conclude that their teachers don’t take children’s perspective in mind. Teachers who are kind, 

listen to the children and treat them fairly are not by surprise more liked by the children than 

teachers who are angry, shouts and blames the wrong person.   
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1. Inledning  

 Barn är sociala från födseln och de relationer barn skapar på förskolan med både pedagoger 

och andra barn är en viktig del i deras sociala och emotionella utveckling. Det är genom dessa 

relationer barn lär sig om de sociala normer som existerar i vårt samhälle (Beazidou & 

Botsoglou, 2016). Genom att forska med barn och låta dem vara informanterna, istället för 

utgå från de vuxna säger om barn, kan vi på ett annat sätt, jämfört med att forska om barn, 

bilda en förståelse för hur barnet ser sin omvärld, utifrån deras egna perspektiv (Halldén, 

2007; Einarsdottir, 2014). Barns berättelser om sina erfarenheter av pedagoger kan synliggöra 

hur de upplever att de blir bemötta i verksamheten samt ge en uppfattning om vilken typ av 

relation de har till sina pedagoger.   

  

Forskning tyder på att barns uppfattningar om sina pedagoger skiljer sig åt beroende på vilken 

relation de har till varandra. Den visar även att flickor i större utsträckning utvecklat bättre 

relationer till sina pedagoger än vad pojkar har (Sanberk & Bağış, 2016; Mayer White, 2016). 

Kvalitén på dessa relationer är betydelsefulla för att skapa en tillitsfull och trygg miljö som i 

sin tur har en påverkan på barns utveckling och lärande. Detta på grund av att en positiv 

relation oftare resulterar att barnet upplever en lättare anpassning till skolans vardag (Mayer 

White, 2016; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). I förskolans vardag kan konflikter uppstå 

bland annat i situationer som att samsas om utrymme, material eller uppmärksamhet. Det 

finns beteenden hos barn som anses mer eller mindre önskvärda hos pedagogerna och dessa 

beteenden kan påverka vilken “plats” barnet får i barngruppen samt hur dessa barn blir 

bemötta av de andra barnen och pedagogerna (Beazidou & Botsoglou, 2016; Sanberk & 

Bağış, 2016; Birch & Ladd, 1998).   

  

Pedagoger har ett stort ansvar att finnas där för varje barn, men att finnas där för alla hela 

tiden är dessvärre inte möjligt. Barn ogillar när pedagoger höjer rösten eller är orättvisa 

(Krag-Muller & Isbell, 2011). Förskolemiljön är ibland stressig och pedagoger kan i vissa fall 

agera instinktivt utan att hinna reflektera över sina handlingar. I såna situationer finns risken 

att pedagoger beskyller “fel” barn, då de inte alltid har en klar uppfattning om vad som hänt 

eller vem/vilka som är skyldiga i den situationen. En risk som kan uppstå är att barn tar illa 

upp av pedagogers agerande utan att pedagogen är medveten om detta. En effekt av detta kan 

bli att barnet utvecklar en negativ bild av pedagogen, som även kommer hämma 

möjligheterna till att utveckla relationer av god kvalité. Detta kan i sin tur påverka barnets 
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utveckling och lärande negativt. En medvetenhet kring barns uppfattningar och upplevelser är 

därför betydelsefull när det kommer till pedagogers reflektioner kring sitt eget agerande i 

praktiken.  Genom att lyssna på barns upplevelser och uppfattningar möjliggörs det för att 

skapa bättre relationer mellan barn och pedagoger. Detta kan även medföra att det 

asymmetriska maktförhållandet som finns mellan barn och pedagoger synliggörs och utmanas 

(Arnér & Tellgren, 2006).   

  

1.1 Syfte och frågeställningar    

Syftet med denna studie är att genom intervjuer med barn undersöka barns uppfattningar om 

och upplevelser av pedagogers förhållningssätt och agerande kring konfliktfyllda situationer 

inom förskolans verksamhet. De frågeställningar som ligger till grund för studien är:   

• Vilka upplevelser och uppfattningar har barn av regelbrytande i förskolan?  

• Hur resonerar barn kring pedagogers hantering av konfliktsituationer i förskolan?  

• Vilka egenskaper och handlingar uppskattar respektive ogillar barn hos pedagoger?   

  

1.2 Disposition   

I del 2 kommer avsnittet Bakgrund redogöra för maktrelationen som uppstår mellan barn och 

pedagoger i förskolan, barns möjligheter till inflytande, barns tillit till sina pedagoger, 

kategoriseringar av olika barn i förskolan samt vikten av att som pedagog lyssna på barns 

upplevelser. I del 3 förklaras den teoretiska utgångspunkten, barndomssociologi, som legat till 

grund för detta arbete. Begrepp som barns perspektiv samt skillnaden mellan being och 

becoming synliggörs. I del 4 redogörs tidigare forskning inom ämnet. En inblick ges i hur  

litteratursökningen gått till, samt vilken forskning som använts för att bilda en förståelse för 

den valda studien. Relationer mellan barn och pedagoger samt konsekvenser utav dessa 

relationer blir centrala. Del 5 är ett metodavsnitt där den valda metoden barnintervju redogörs 

för. Tillvägagångssätt, etiska riktlinjer inom forskning samt etiska överväganden som beaktats 

diskuteras. I del 6 analyseras den insamlade datan, i form av ett resultat, följt av en diskussion 

i relation till teori och tidigare forskning. Del 7 kommer bestå av reflekterande slutord.   
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2. Bakgrund  

I avsnittet nedan kommer en redogörelse för den asymmetriska maktrelationen som existerar 

mellan barn och pedagog samt hur viktigt det är att barn upplever en tillitsfull relation till sina 

pedagoger. Även hur pedagoger och barn tenderar att ge vissa barn olika “stämplar”, vilka 

konsekvenser det kan medföra samt vikten av att analysera och tolka det barn berättar för att 

få en bättre uppfattning av barnet.   

  

2.1 Maktrelationer i förskolan och barns inflytande  

I den aktuella läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, uppmärksammas barns rätt till inflytande 

då barns egna tankar och idéer ska tas tillvara på i verksamheten (Skolverket, 2016). Trots 

detta finns det en risk att de vuxnas åsikter dominerar över barnens då det inte går att komma 

ifrån det asymmetriska maktförhållandet som finns (Arnér & Tellgren, 2006). Barn upplever 

därför ibland svårigheter med att avgöra i vilken grad de får ta beslut i förskolan. Oftast 

uppfattar de att det är pedagogerna som tar de mest omfattande besluten som till exempel 

regler och dagliga rutiner. Det är framförallt inom den fria leken som barnen upplever sig ha 

mest inflytande och kontroll (Einarsdottir, 2014). I samtal med barn om hur de upplever att de 

har möjlighet till inflytande på förskolan uttrycker de oftast att de får vara med och ha 

inflytande över sådant som de vuxna redan bestämt. De barn som blivit tillfrågade i studier 

verkar acceptera de faktum att det är de vuxna som bestämmer utan att reflektera över varför 

(Arnér & Tellgren, 2006).   

  

Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att det är barns rätt att få uttrycka 

sig samt att bli lyssnade på. Det är även barns rätt att ha inflytande över och vara delaktiga i 

sin egna lärandeprocess. Att vara uppmärksam på vad barn uttrycker samt erbjuda dem en 

miljö som utgår från deras egna intressen och behov är därför ett viktigt uppdrag av 

pedagoger i förskolan (ibid). När man frågar barn vem det är som bestämmer på förskolan är 

oftast svaret: fröken; barn lär sig regler, vad de får och inte får göra på förskolan. Detta kan få 

negativa konsekvenser för barnets utveckling och lärande, då det är genom att samla på sig 

olika erfarenheter samt att få pröva sig fram till olika lösningar som barn lär sig. Det är därför 

betydelsefullt att vuxna ger barn utrymme för detta i verksamheten. Genom att lyssna på och 

ta barns åsikter och tankar på allvar kan det vara en hjälp för vuxna att förstå och komma 

närmre barns perspektiv. Risken som finns i samtal mellan barn och vuxna är att de vuxna 
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tolkar barnens berättelser utifrån ett vuxenperspektiv, att de tolkar dem utifrån de 

förväntningar de själva har samt vad de själva önskar höra (Arnér & Tellgren, 2006).    

  

2.2. Tillit till pedagoger  

Barn börjar utveckla sin identitet vid tidig ålder och förskolan får därför en viktig roll då 

majoriteten av alla barn idag spenderar en stor del av sin tid där. Barns personlighet formas 

främst i sociala samspel då det bland annat är då barnet får lära sig hantera olika känslor samt 

bygga upp sin självkänsla. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att “Ett 

känslomässigt klimat som kännetecknas av värme, tillit och ömsesidig kommunikation 

främjar lärande och utveckling bäst” (s.130). Detta innebär att barnet är beroende av 

närvarande och intresserade människor för att bli så trygg som möjligt i sig själv. Om barnet 

känner tillit till den vuxne samtidigt som den vuxne visar intresse för det barnet berättar, finns 

goda möjligheter för betydelsefulla samtal. En god relation mellan barn och vuxna är därmed 

grundläggande för att barnet ska känna sig trygg i att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter 

(Arnér & Tellgren, 2006). En förutsättning för att skapa en tillitsfull relation till barn är att 

barnet upplever pedagogen som rättvis. Anneli Frelin (2012) skriver att även om pedagogen 

själv anser att den är rättvis så betyder inte det någonting om inte barnen upplever samma sak. 

På samma sätt som en relation byggs upp genom att barn upplever att pedagoger är rättvisa så 

kan den även raseras genom att barnen upplever att pedagogen är orättvis. Men att vara rättvis 

innebär inte nödvändigtvis att pedagoger ska behandla alla barn likadant. Barn kan acceptera 

att pedagoger behandlar barn olika så länge de inte ser det som att de själva blir orättvist 

behandlade (Frelin, 2012).   

  

2.3 Kategorisering  

Människor kategoriserar objekt och andra individer instinktivt (Hjörne & Säljö, 2013). Dessa 

kategorier ger oss en fingervisning om hur vi ska uppfatta exempelvis en viss individ samt 

hur vi kan bemöta denne därefter. Beroende på hur ett barn agerar inom förskolan kommer 

den delas in av andra inom verksamheten i olika kategorier som lugn/orolig, 

påhittig/fantasilös, osv. Dessa kategorier bidrar sedan till att forma andra människors 

förväntningar på barnet i fråga. Ifall ett barn vid något tillfälle exempelvis benämns som 

hjälpsam kommer andra att förvänta sig detta av barnet även i andra sammanhang. Om den 

däremot benämns som bråkig, kommer även detta forma andras uppfattning om barnet, ibland 

redan innan de träffat barnet. Beroende på hur omgivningen bemöter och talar om ett barn, 

kan det barnet få en stämpel som bidrar till att andra kan bestämma sig för att tycka mindre 
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om barnet redan innan de försökt lära känna det. Detta kan resultera i att barnet upplever att 

den inte är omtyckt, utan att veta varför, något som i sin tur riskerar att reducera barnets 

utvecklingsmöjligheter och självkänsla (ibid).   

  

2.4 Att lyssna på barn   

Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson (2012) menar att pedagoger behöver 

analysera och tolka det barn uttrycker i samtal för att komma närmare en förståelse för hur 

barnet fungerar och uppfattar sin omvärld. Om man inte lyssnar till och tolkar samtalen finns 

en risk att de inte får någon pedagogisk verkan. Genom att genomföra, analysera och tolka 

samtal kan pedagogen utveckla sin sensibilitet, en förmåga som är nödvändig för att kunna 

urskilja den information som finns i samtalen. Som pedagog bör man vara medveten om att 

barns förståelse och agerande bygger på vilka tidigare erfarenheter de samlat på sig i livet. 

Därav menar Emilie Kinge (2000) att exempelvis ett besvärligt beteende hos barn alltid har en 

logisk förklaring bakom. Barns erfarenheter av interaktioner med människor är något som har 

en påverkan på hur barnet kommer välja att agera vid nya interaktioner med andra människor. 

Exempelvis kommer ett barn som ofta blivit sviken av vuxna troligtvis uppleva svårigheter att 

lita på andra vuxna som ger löften i framtiden. Genom att som pedagog lägga fokus vid att 

finna grunden till barns olika agerande ökar man möjligheten att förstå det barnet. Först när 

pedagogen förstår bakgrunden till ett barns agerande kan den även finna medel för att hjälpa 

barnet (ibid). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Barn ses som viktiga medlemmar i samhället. De är experter på sina egna liv och är kapabla 

att föra fram sina egna idéer och åsikter (Einarsdottir, 2014). Barns interaktioner och kulturer 

utifrån barnets egna perspektiv ses som ett intressant område för forskning. Barn har 

förmågan att uttrycka sina egna åsikter och har därför rätt till att bli sedda som medborgare 

med egna rättigheter. Vuxna bör därför ta barns åsikter på allvar samt ge dem inflytande över 

viktiga beslut inom förskolans verksamhet (ibid). Barndomssociologin är den forskning som 

fört fram dessa tankar om att forska med barn, att göra barn delaktiga i forskningen och 

synliggör vikten av att ta ett barns perspektiv för att kunna få en förståelse för hur barn själva 

upplever världen.   

  

3.1 Barndomssociologi  

Barndomssociologi är en teori som grundas på bland andra forskarna Allison James och Alan 

Prouts (1997) tankar kring ett nytt sätt att se på barndomen. Teorin introducerades som ett 

nytt fält på forskningsmarknaden där det inte bara blir väsentligt att forska om barn, utan även 

med barn. På så vis innebär detta att barn numera ses som medforskare och inte bara som 

forskningsobjekt (James & Prout, 1997). Barndomssociologins huvudsyfte är att betrakta 

barndomen som en social konstruktion. Betoning läggs på barns interaktioner; hur de 

förhandlar, delar med sig och skapar en kultur med varandra och med vuxna, istället för att 

lägga fokus på barnet som en enskild individ (Einarsdottir, 2014). Vidare menar Gunilla 

Halldén (2007) att barn inte enbart bör ses som ett biologiskt fenomen eftersom barn existerar 

i alla samhällen. De biologiska egenskaperna kommer att ha olika betydelse i olika samhällen 

och barndomen ges en betydelse utifrån de sociala överenskommelser och kulturella regler 

som existerar i just det samhället (ibid).   

  

Barn formas av alla olika erfarenheter de samlar på sig i livet, därför är barndom ingenting 

som går att särskilja utifrån vare sig kön, etnicitet, klass osv (James & Prout, 1997). Barn är 

och ska ses som verksamma i skapandet av deras egna sociala liv. Barns sociala relationer och 

kulturer är värda att studeras i sin egen rätt. Genom att studera barns villkor på detta sätt 

kommer barn ses som en del av samhället och på så vis även som medverkare i en ny bild av 

vad barndom ska vara (ibid). Enligt barndomssociologin är exempelvis kön, liksom barndom, 

något som i takt med samhällets förändring, ständigt tolkas och omförhandlas (Halldén, 

2007). Varje individ blir på så vis aktörer i skapandet av dessa. Halldén (2007) menar att 
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genom att individer ständigt tolkar kön på detta sätt medföljer även uppfattningar om normer, 

men även ett system för maktrelationer i samhället. Genom att forska med barn och närma sig 

barnets perspektiv skapas möjligheter att bilda sig en förståelse av hur barn tolkar och ser på 

vuxna, men även varandra.   

  

3.2 Barns perspektiv  

Att forska med barn är en viktig del i att synliggöra barnets perspektiv. Inom tidigare 

forskning har forskare i de flesta fall tagit de vuxnas perspektiv på barn och inte barnens egna 

perspektiv. Det som visat sig är att vuxnas upplevelser skiljer sig från barnens, därför är det 

viktigt att närma sig barnets egna perspektiv för att komma åt just deras erfarenheter och 

behov (Kjällström & Andersson Bruck, 2017). I många fall uttrycker vuxna att de utgår ifrån 

barns perspektiv när de är i interaktion med barn, men många gånger har de vuxna en tendens 

att tolka barnen utifrån sin egna synvinkel och inte barnets. Fokus ligger på barnet, men det är 

de vuxnas perspektiv och referensramar som är utgångspunkten.   

  

Vad innebär det då att se och tolka världen utifrån barns perspektiv? Att se och tolka världen 

utifrån barns perspektiv innebär att se den så som barnet ser och upplever den, ur sin egen 

synvinkel och sina ögon. För att komma åt barns perspektiv är deltagande observationer eller 

intervjuer vanliga metoder som används (James & Prout, 1997). Att som vuxen föra samtal 

med barn är ett bra sätt att komma i kontakt med barnets eget perspektiv. Hur ett barn 

uppfattar och tolkar världen kan skilja sig åt i jämförelse med ett annat barn, beroende på 

deras olika livsvillkor och tidigare erfarenheter. Pedagogen behöver då ha i åtanke att även i 

en homogen barngrupp finns det flera olika sätt att tänka på, därför måste man alltid tolka 

barnets perspektiv utifrån det enskilda barnet.   

  

Vuxnas syn på barn och barndom har betydelse för vilka möjligheter de har att förstå barns 

perspektiv (Arnér & Tellgren, 2006) Många gånger uppfattas barndomen som en 

övergångsfas, att barnet är becoming, ännu inte vuxen (Halldén, 2007). Vilken betydelse barn 

och barndom får bedöms utifrån vilken betydelse den har för vuxna. Genom att se barnet som 

becoming, där de anses varken besitta kunskaperna eller förmågorna att beskriva sin egna 

situation, blir det ointressant att utgå ifrån barnets egen syn på sin tillvaro (Arnér & Tellgren, 

2006). Inom ny forskning, såsom barndomssociologin ska man istället se barnet som being, 

alltså att barndomen inte är en transportsträcka mot vuxenlivet utan något som är här och nu. 

Barn är sociala varelser från födseln och de måste därav betraktas som en social grupp 
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individer som kan skapa eget socialt aktörskap. En del i att se barnet som being handlar om 

att de vuxna lyssnar på och analyserar barns utsagor (Halldén, 2007). 
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4. Tidigare forskning 

För att finna relevant forskning relaterat till studiens undersökningsfrågor har vi behövt titta 

på flera olika forskningsfält, då det inte bara finns ett forskningsfält som berör detta. Dessa 

fält är relationen mellan barn och pedagoger, barns syn på pedagoger samt barns 

kompisrelationer. Litteratursökningen har gjorts inom olika vetenskapliga tidskrifter som 

bland annat Early Childhood Education, Journal of Early Childhood Research, European 

Early Childhood Education Research Journal, osv. I huvudsak har ämnesord som teacherchild 

relationship, children’s perspectives, prosocial och Rough and tumble play använts. Då 

väldigt lite ny forskning hittades rörande just barns syn på pedagoger och relationen till dem, 

användes en så kallad snöbollseffekt, som innebär att utifrån den forskning vi hittat, även 

använt denna källas referenser för att bilda oss en djupare förståelse.   

  

4.1 Relationen mellan barn och pedagoger   

Som tidigare nämnts är en god relation mellan barn och pedagoger grundläggande för att 

barnet ska känna trygghet i att uttrycka sina känslor och åsikter. Flera forskare är även 

överens om att kvalitén på relationen mellan barn och deras lärare har stor betydelse för 

barnets inställning till och prestation i skolan i högre åldrar (Mayer White, 2016; McNally & 

Slutsky, 2017; Birch & Ladd, 1998; Sanberk & Bağış, 2016). Forskning har kommit fram till 

att barns beteende är en aspekt som påverkar relationen de skapar till pedagoger i förskolan. 

Den relationen påverkar i sin tur utvecklingen av barnens senare beteende samt möjligheten 

att bilda sig goda relationer till nya lärare i skolan (Birch & Ladd, 1998; Sanberk & Bağış,  

2016).   

  

Åren mellan ett till fem är kritiska för barns kognitiva, fysiska och emotionella utveckling 

(McNally & Slutsky, 2017). Erfarenheter av olika interaktioner med andra människor som 

exempelvis pedagoger i förskolan, kan därför ha stor betydelse för barnets utveckling av 

dessa. Dessa tidiga erfarenheter av interaktioner är även avgörande för i vilken grad barnet 

kommer utveckla sin tillit till samt förväntningar av andra vuxna i framtiden (McNally & 

Slutsky, 2017; Mayer White, 2016). Då barn exempelvis gråter väntar de sig en viss typ av 

respons av sina omsorgsgivare. Beroende på i vilken grad den vuxne lyckas tillfredsställa 

barnets behov kommer detta ha en inverkan på vad barnet kommer förvänta sig av vuxna 

nästa gång den gråter (Mayer White, 2016). På så vis fungerar även barns tillit till sina 

pedagoger. Ifall pedagoger lyckas möta barns förväntningar kommer barnet känna en trygghet 
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i att pedagogen kommer hjälpa barnet även vid senare tillfällen. Men ifall barnet vid 

upprepade tillfällen blivit sviken av sina pedagoger kommer tilliten till dem att minska och till 

sist finns risken att barnet inte längre kommer vilja förlita sig på någon pedagog (ibid).   

  

Forskare menar att barn som utvecklat positiva och nära relationer till sina pedagoger är mer 

prosociala, samt upplevs vara mer engagerade i aktiviteter inom skolan (Birch & Ladd, 1998; 

McNally & Slutsky, 2017). Vidare visar forskning att det finns ett samband mellan vissa 

specifika populationer och utvecklingen av konfliktfyllda relationer till sina lärare. Dessa 

utgörs i synnerhet av pojkar, barn med inlärningssvårigheter samt barn som uppvisar 

aggressivt beteende, som att skrika eller slåss i förskolan (McNally & Slutsky, 2017). Lek 

som anses vara riskfylld och fysisk, även kallad Rough and tumble, anses av många 

pedagoger vara en negativ aspekt inom leken. Detta på grund av att barn riskerar att göra sig 

illa i högre utsträckning i jämförelse med mer stillsamma lekar. Enligt forskning är denna typ 

av lek oftare kopplad till pojkar än flickor (Tannock, 2007). Pedagoger bör ha en kunskap om 

hur de ska tolka, styra och hantera denna typ av lek i verksamheten och vilken typ av fysisk 

lek som är acceptabel. Vidare säger forskning att fysisk lek är ett sätt för barn att komma i 

kontakt med hur deras kropp fungerar fysiskt (Beate & Sandseter, 2009; Little & Sweller, 

2014). Fysisk aktivitet är viktigt för barn, dels för att bibehålla en bra hälsa (undvika kronisk 

ohälsa och fetma) men också för deras fysiska, sociala och emotionella utveckling (ibid). 

Flickor i synnerhet upplevs ofta ha etablerat en närmare och mer positiv relation till sina 

lärare jämfört med pojkar som i högre utsträckning tenderar att utveckla en mer konfliktfylld 

relation (Mayer White, 2016).   

  

Beroende på ifall relationen mellan barnet och läraren är nära eller konfliktfylld kan den ha en 

inverkan på bland annat barnets sociala och kognitiva utveckling, men även på dess 

beteendeutveckling. En positiv relation mellan barn och lärare kan resultera i en lättare 

anpassning för barnet till skolans vardag. Forskare menar att det finns vissa samband mellan 

barn som haft en nära relation till sina pedagoger i förskolan och utvecklandet av sociala och 

akademiska färdigheter, samt en reducering av beteendeproblem i äldre åldrar (Mayer White, 

2016; McNally & Slutsky, 2017). Kelley Mayer White (2016) menar att en positiv lärar-barn 

relation associeras med att barnen utvecklar en mer positiv uppfattning om skolan, medan en 

konfliktfylld och mer negativ relation associeras med att barnet utvecklar en mer negativ 

inställning till skolan samt upplevde större frustration och visar lägre toleransnivå. Konflikter 
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inom pedagog-barn relationer riskerar även att hämma barnets utveckling av social 

kompetens, samt självreglering (McNally & Slutsky, 2017).   

  

Sondra Birch och Gary W. Ladd (1998) menar att många pedagoger föredrar barn som är 

ansvarsfulla, varsamma och samarbetsvilliga framför barn som visar ett mer störande, 

självständigt och bestämt beteende. De menar vidare att detta kan vara en av orsakerna till att 

förutsättningarna minskar för att bilda goda relationer till dessa barn. Många lärare har en bild 

av hur en bra elev bör vara och därmed föds normativa förväntningar om vad både en god, 

men även dålig elev är (Sanberk & Bağış, 2016). I en studie av İsmail Sanberk och Semiha 

Bağış (2016) kommer de fram till att en stor del av alla lärare beter sig på olika sätt mot 

elever beroende på om de har höga eller låga förväntningar på dem. Elever som inte presterar 

i skolan eller ses som problematiska beskrivs ofta av läraren som motsatsen till bilden av den 

ideala eleven. Den eleven i sin tur tenderar att beskriva läraren som en icke-ideal lärare och 

relationen mellan dessa två är många gånger negativ. Den elev som istället uppfyller de krav 

som ideal elev har ofta en bättre relation till läraren samt tenderar att tycka om sina lärare i 

högre utsträckning jämfört med de elever som upplevde en mer konfliktfylld relation (ibid).  

  

4.2 Barns syn på sina pedagoger  

Det finns ett begränsat antal studier som undersökt barns syn på sina förskolepedagoger. I en 

studie av Johanna Einarsdottir (2014) kunde barnens uppfattningar om vad vuxna i förskolan 

gör grupperas i fyra kategorier: planering och umgänge med andra vuxna, omsorg, 

disciplinering och styrning, samt att lära ut. I en annan studie av Johanna Einarsdottir (2005) 

nämner hon att de barn som deltagit i hennes studie ansåg att pedagogens jobb var att hantera 

konflikter, samt se till att barnen skötte sig och inte bröt mot några regler. Hon skriver också 

att pojkarnas uppfattning om pedagogerna skiljde sig från hur flickorna upplevde sina 

pedagoger. Enligt pojkarna fick de skäll om de inte uppförde sig, medan tjejerna uppfattade 

det som att pedagogerna enbart sa till om ett barn bröt mot reglerna. Tjejerna upplevdes även, 

av Einarsdottir (2005), acceptera reglerna i högre utsträckning i jämförelse med pojkarna.   

  

I allmänhet bekräftar studier att önskvärda egenskaper hos pedagoger, enligt barn, är att vara 

snäll och tillmötesgående. En av de saker som nämnts mer frekvent som något som barn 

ogillade hos sina lärare var lärare som höjde rösten eller skällde på barnen (Hutchings, 

Carrington, Francis, Skelton, Read & Hall, 2008; Krag-Muller & Isbell, 2011). Vidare skriver 

Grethe Krag-Muller och Rebecca Isbell (2011) att barnen uttryckte att en bra pedagog ska 
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leka med barnen, berätta historier, ha rolig humor osv. De uttryckte även att en bra pedagog 

inte alltid ska vara så hård kring regler som ska följas, utan låta barnen vara med och 

bestämma ibland, exempelvis om de ska vara inne eller ute. Barnen menade även att 

pedagoger ibland skäller på fel barn, på grund av att pedagogerna inte alltid är med från 

början och har sett vad som hänt. Detta beror på att pedagoger tolkar situationer och drar 

förhastade slutsatser innan de fått all information. I studien nämnde barnen att om de blir arga 

eller missköter sig får de lämna rummet och gå in på “The office” för att lugna ner sig. 

Barnen uttryckte också att de inte tyckte om att gå till “The office”. Barnen berättade också 

att det finns regler som alla ska följa såsom ett lugnt beteende och visa självkontroll, men att 

det inte är alla barn som klarar av de då de är mer aktiva än andra osv. De barn som inte 

kunde följa dessa regler ogillade konflikterna som uppstod då de “bröt reglerna”, och 

upplevde sig själva som dåliga och att de alltid hamnade i trubbel. De visade även svårigheter 

att prata om de specifika situationerna i efterhand (ibid).   

  

4.3 Barns kompisrelationer   

Forskning har visat att ett barn med ett osocialt beteende riskerar att exkluderas från övriga 

barngruppen (Mayer White, 2016). Det har visat sig att barn som i tidig ålder blivit 

exkluderad från barngruppen löper större risk att utveckla ett osocialt beteende även senare i 

livet. Istället för att enbart fokusera på undervisning bör pedagoger därför även lägga fokus 

vid att träna upp barns sociala färdigheter, speciellt med de barn som tidigt visar ett osocialt 

beteende och/eller blir uteslutna från barngruppen (Johnson, Ironsmith, Snow & Poteat, 

2000). Förmågan att interagera med andra och att vara bra på det är en av de viktigaste 

kompetenserna vi kan lära oss. Barn lär sig hur man skapar och underhåller relationer med 

andra barn genom den fria leken, därför blir det särskilt viktigt att pedagoger finns där som 

stöd för de barn som inte förstår eller kan tolka de lekkoder som finns (Beazidou & 

Botsoglou, 2016). Relationerna hjälper barnen förstå vilka de är, vilka de kan bli och varför 

de är viktiga för andra människor. Forskning säger att barn som i tidig ålder visar ett 

aggressivt beteende tenderar att bli utesluten och mindre accepterad av de andra barnen på 

förskolan och att detta oftast följer med barnet under uppväxten, även om barnet ändrar sitt 

sociala beteende. När ett barn har fått en stämpel på sig är det svårt att bli av med den även 

om beteendet förändras. Barn som är accepterade av andra barn och har många kompisar 

under förskolan har senare lättare för att anpassa sig i skolan (Johnson, Ironsmith, Snow &  

Poteat, 2000; Beazidou & Botsoglou, 2016).   
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4.4 Sammanfattning  

Barns uppfattningar om och upplevelser av pedagogers agerande påverkas av vilken relation 

de har till sina pedagoger. De barn som har en bra relation till sina pedagoger upplever ofta 

pedagogerna som ideala medan de barn med sämre relation till sina pedagoger upplever 

pedagogerna som mer negativa. Forskning har även kommit fram till att pedagoger också har 

ideala och icke-ideala uppfattningar av barn, där de flesta föredrar barn som är tysta, lugna, 

osv, än de barn som upplevs mer problematiska, fysiska samt bryter regler. Flickor och pojkar 

upplever ibland pedagogerna på olika sätt, där flickorna har en mer positiv bild av sina 

pedagoger i jämförelse med pojkarna som har en mer negativ. Enligt flickorna är detta på 

grund av att pojkarna är de som i högre utsträckning bryter mot reglerna och därmed oftare 

blir tillsagda av pedagogerna. De pedagoger som anses vara snälla enligt barn får högre status 

hos barnen än de pedagoger som exempelvis ofta skäller på barnen eller är orättvisa. Barn 

skapar inte bara relationer till sina pedagoger på förskolan utan också till de andra barnen i 

förskolan. Forskning visar att en konfliktfylld relation mellan barn och pedagoger riskerar att 

hämma barnets utveckling av sociala färdigheter samt självreglering. Barn med sociala 

svårigheter tenderar att bli uteslutna ur barngruppen vilket kan leda till negativa konsekvenser 

i deras framtida sociala utveckling. Har ett barn väl fått en viss stämpel av andra kan det vara 

svårt för barnet att bli av med den, även ifall den ändrar sitt beteende. Att pedagoger aktivt 

arbetar både för att skapa goda relationer till alla barn samt finnas som ett stöd för barn med 

sociala svårigheter är därför något som bör prioriteras i förskolan.   

  

Utifrån denna litteraturgenomgång synliggörs att forskning med barn inte förekommer i 

samma mån som forskning om barn. Genom att denna studie berör barns syn på sina 

pedagoger samt relationen mellan dem läggs fokus på att synliggöra barns egna perspektiv. 

Detta kommer i sin tur bidra med mer kunskap kring denna typ av forskning och 

förhoppningsvis motivera för vidare studier med fokus på att forska med barn.   
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer valet av semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod redogöras 

för samt varför det är viktigt att göra barn delaktiga i forskning. Det kommer också diskuteras 

hur man kan gå tillväga i forskning med barn. Etiska aspekter i form av riktlinjer kommer att 

kopplas till de etiska överväganden som beaktats under studiens gång. Under rubriken 

tillvägagångssätt följer en beskrivning av hur vi gått tillväga i planering och genomförandet 

av studien. Sedan kommer ett avsnitt där genomförandet av studien diskuteras, vad som gick 

bra/mindre bra, vilka lärdomar vi tar med oss utifrån detta osv. Till sist redogörs studiens 

tillförlitlighet samt hur den insamlade empirin har analyserats och bearbetats.   

  

5.1 Barns delaktighet i forskning   

I förskolans vardag är det oftast pedagoger och vårdnadshavare som är de som delger 

information om barnets mående. Men eftersom de inte kan veta exakt hur barnet tänker eller 

vad de är med om är det nödvändigt att ibland låta barnen vara de som ger information om sig 

själva (Kjällström & Andersson Bruck, 2017). Tanken med att göra barn till medforskare i 

studier om och med barn är dels för att öka deras möjlighet att bestämma hur, samt i vilken 

grad de vill engagera sig. Ett av de viktigaste skälen till att forska med barn och göra dem 

delaktiga är att de är experter på sina egna liv, och det är genom att forska med barnet som det 

går att besvara frågor utifrån barns egna perspektiv. Barndomssociologin poängterar vikten av 

att forska med barn för att närma sig barns perspektiv. Det är barnen själva som är experter 

om sina egna liv och det är genom deras berättelser vi kan se saker ur deras synvinkel 

(Halldén, 2007).     

  

5.2 Barnintervju som metod   

För att synliggöra barns perspektiv samt deras tankar och uppfattningar om sina pedagoger i 

förskolan har semistrukturerade intervjuer genomförts med både enskilda barn samt barn i 

par. Enskilda intervjuer låter varje deltagare komma till tals utan att riskera att bli avbruten av 

en annan deltagare. Den intervjuade kan även känna sig mer trygg i att berätta om vad den 

tycker och tänker om exempelvis andra individer om intervjuerna genomförs enskilt. Risken 

som finns med att inkludera fler deltagare är att individer kan uppleva en osäkerhet kring att 

det som sägs i intervjun kan föras vidare till andra. Intervjuer genomförda i par kan däremot 

vara fördelaktiga då deltagarna bland annat kan påminna varandra om specifika händelser 

samt hjälpa varandra att starta konversationer. När barn är med ett annat barn ökar även deras 
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självförtroende och möjligheterna för mer avslappnade diskussioner ökar i jämförelse med 

om de sitter själva med en vuxen (Einarsdottir, 2007). För att få barnen att känna sig mer 

bekväma i vår närvaro innan intervjuerna tog form gjordes valet att genomföra 

gruppdiskussioner kring tre olika fall (se bilaga 2) som formulerats i förväg. Dessa 

falldiskussioner användes enbart i ovanstående syfte, det som sades i diskussionerna har 

därför inte använts som en del i studiens slutgiltiga resultatredovisning. 

  

Vanligt förekommande för semistrukturerade intervjuer är att samtalen utgår ifrån en så 

kallad intervjuguide, som innebär att ett antal frågor formulerats i förväg för att säkerställa att 

vissa specifika teman kommer beröras under samtalets gång (Bryman, 2008). Beroende på 

vad den intervjuade svarar har intervjuaren även möjligheten att omformulera frågorna samt 

ställa relevanta följdfrågor för att öka möjligheten att bilda sig en så stor förståelse som 

möjligt för den intervjuades utsagor (ibid). På så vis har vi intagit en roll som deltagande 

intervjuare då intervjufrågorna (se bilaga 3) omformulerats under samtalets gång utefter de 

enskilda barnens berättelser. Alla intervjuer har efter varje barns givna samtycke, spelats in 

med ett ljudinspelningsprogram på en smartphone för att sedan transkriberas till textform i sin 

helhet.   

  

Intervjuer med barn skiljer sig på många plan i jämförelse med intervjuer med vuxna, inte 

minst då man i intervjuer med barn befinner sig i ett mer ojämnt maktförhållande än med en 

annan vuxen. Det finns flera olika metoder i forskning med barn som kan underlätta deras 

deltagande, exempelvis genom att anpassa studiens information efter barnens förmåga att 

förstå, att ställa öppna frågor, osv. I intervjuer med barn rekommenderas att starta samtalet 

kring ett ämne som barnet känner till som de förmodligen har lättare att tala om. Forskning 

säger att barn ger mer sann information då de fritt får berätta om något i jämförelse med när 

de får direkta frågor. Genom öppna frågor får barn större möjlighet att utveckla egna idéer, 

något som även ger forskaren en bättre inblick i hur barnen själva tycker och tänker 

(Kjällström & Andersson Bruck, 2017).   

  

Även om en god planering inför intervjuerna gjorts så förutsätter inte det att det fungerar i 

praktiken. Risken finns att barnet inte förstår frågorna intervjuaren ställer. Det kan då krävas 

en viss flexibilitet av intervjuaren för att hantera situationen (ibid). Det kan även vara 

fördelaktigt att vara kreativ och använda sig av metoder som fungerar under olika 

omständigheter (Einarsdottir, 2007). Det finns ingen metod som passar alla barn, därför är det 
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viktigt att använda sig av flera olika metoder som ökar möjligheterna att komma åt olika 

barns perspektiv. Olika metoder kan synliggöra olika aspekter och på så vis bilda en större 

förståelse. Barn har också olika sätt att kommunicera på, vilket innebär att de kan behöva 

olika metoder att uttrycka sig genom. Som intervjuare är det av betydelse att ge barn tid i 

samtalen då vissa barn behöver en stund att hinna tänka över sina svar samt formulera sig. I 

vissa situationer kan det också vara så att barn inte svarar på vissa frågor då de tycker det är 

för känsligt. Som intervjuare ska man då respektera detta och får då ställa en annan fråga eller 

avsluta samtalet (Arnér & Tellgren, 2006).   

  

5.3 Etiska riktlinjer inom forskning  

Generellt inom forskning som inkluderar människor finns mängder med etiska aspekter som 

bör beaktas och systematiskt reflekteras över för att forskningen ska klassas som etiskt 

korrekt. Dessa är nödvändiga inte minst för att skydda de medverkande från att ta skada eller 

att kränkningar uppstår. Reflektioner kring olika överväganden ska göras kontinuerligt genom 

arbetets gång och kan variera beroende på vad forskaren anser som rätt att göra utifrån den 

specifika situationen. Men det finns även vissa krav som måste uppfyllas. Dessa utgörs av de 

fyra huvudkraven inom forskning: Informationskravet, Konfidentialitetskravet, 

Samtyckeskravet och Nyttjandekravet.   

  

5.3.1 Informationskravet   

Informationskravet handlar om att den som ska utföra studien har ett krav på sig att informera 

de deltagande (de som forskningen berör) vad studien går ut på och dess syfte. Forskaren ska 

också redogöra för hur studien ska genomföras samt motivera studien, hur studien skulle 

kunna bidra till ny kunskap. Forskaren ska också informera deltagarna om vilka risker studien 

kan innebära, obehag och skador. Deltagarna ska också informeras om att studien är frivillig 

och att de uppgifter de lämnar ut inte kommer kunna spåras tillbaka till dem samt att de 

insamlade materialet endast kommer att användas i studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

I denna studie har de deltagande barnen innan intervjuerna påbörjat fått information om vad 

studien ska behandla samt varför de ska bli intervjuade. Barnen har även blivit informerade 

om att deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att avbryta när som helst.   

  

5.3.2 Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som finns om deltagarna i studien ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska inte på något sätt kunna nås av 
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obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Anteckningar om deltagande individer eller platser ska 

därför förvaras oåtkomliga för andra utomstående under studiens gång, samt förstöras då 

studien uppnått sitt syfte. Det är därmed viktigt att varje deltagare tilldelas anonymitet i form 

av fiktiva namn för att försvåra, om inte omöjliggöra för utomstående att kunna koppla en 

utsaga till en viss individ (Vetenskapsrådet, 2017). Barnen var innan intervjuerna medvetna 

om att det de berättade under intervjun inte skulle föras vidare till någon annan, exempelvis 

att deras pedagoger inte skulle få veta vad de berättat om dem osv. I denna studie har dessa 

aspekter beaktats genom hela arbetets gång.   

  

5.3.3 Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i studien ska veta att de själva bestämmer över 

sin medverkan. I en studie där deltagarna aktivt deltar ska alltid ett samtycke lämnas in. Vid 

forskning med minderåriga ska även vårdnadshavare ge sitt samtycke innan man kan tillfråga 

den tänkta deltagaren. Även om vårdnadshavare lämnar sitt samtycke är det ändå upp till 

barnet att avgöra om den vill delta i studien eller inte. Ett givet samtycke är aldrig på något 

sätt bindande, och den medverkande har alltid möjligheten att avbryta om denne skulle vilja 

det och detta beslut måste alltid respekteras av forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). I denna 

studie har inget barn tillfrågats om att delta i intervjuer utan att vårdnadshavare givit sitt 

samtycke till detta. Varje barn har därefter själva fått tagit beslut om att genomföra intervjuer 

eller inte. Innan varje intervju påbörjats har även det deltagande barnet informerats om att 

intervjun kommer spelas in, enbart i det syfte att vi som intervjuare skulle komma ihåg vad 

som sades samt att ingen annan än oss skulle få lyssna på dessa.   

  

5.3.4 Nyttjandekravet   

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas i 

studiens syfte. De får inte heller utlånas eller säljas för kommersiellt bruk eller 

ickevetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). All information som samlats in från de 

olika intervjuerna kommer användas enbart för studiens syfte, och varje inspelad intervju, 

samt eventuella anteckningar som gjorts under studiens gång kommer förstöras då studien är 

fullgjord.   

  

5.4 Etiska överväganden  

Som tidigare nämnts är etiska överväganden något som forskaren kontinuerligt reflekterar 

över genom studiens gång. När vi talar om forskningsetik och inkludering av barn i forskning 
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finns det två olika etiska förhållningssätt som motsätter sig varandra. Dels handlar det om 

barns rättigheter att delta i forskning för att bidra med kunskap om barns perspektiv. Men 

samtidigt finns ett behov att skydda barn från att ta skada i samband med ett deltagande i 

forskning, då barn inte är tillräckligt mogna samt är mer sårbara än vuxna individer 

(Kjällström & Andersson Bruck, 2017). Skydd och delaktighet är båda centrala delar i barns 

rättigheter och man bör ha båda i åtanke i planeringen av forskning med barn. I denna studie 

har deltagarna anonymiserats och fiktiva namn har använts, den information om deltagarna 

som samlats in kommer inte att kunna spåras tillbaka till dem.   

  

Att skydda barn i forskning innebär även att vara uppmärksam på att barnet eventuellt visar 

obehag. För barn är det vanligtvis inte lika lätt som för en vuxen att visa under intervjun att de 

inte längre vill delta. Det är då viktigt för den som intervjuar barn att vara uppmärksam på 

barnets signaler och ta beslutet att avbryta intervjun om den anser att det behövs (Kjällström 

& Andersson Buck, 2017). Deltagarna i studien informerades om att ifall de vid något tillfälle 

under intervjuns gång skulle ångra sig eller känna att de inte vill delta längre, så är det deras 

beslut, och att vi tar hänsyn till det. Vi var uppmärksamma på deltagarnas kroppsspråk för att 

se om de signalerade något obehag, eller undvek att svara på frågor. Åsa Kjällström och 

Kjerstin Andersson Buck (2017) menar att ett sätt för barn att undvika att svara på frågor kan 

vara genom att säga “jag vet inte”. Detta kan uppmärksammas genom att barnet börjar med 

att berätta om en sak, men då en följdfråga ställs väljer barnet istället att svara “jag vet inte”, 

även om de förmodligen vet svaret. Formuleringen av intervjufrågor är ännu en aspekt som 

måste beaktas vid intervjuer med barn. Exempelvis bör man undvika att formulera frågorna 

på ett sätt som kan vara för svåra för barnen att förstå. Frågor med exempelvis obekanta 

begrepp för barnet kan göra att barnet upplever osäkerhet i hur den ska besvara frågan. 

Genom att ställa frågor som barnen förstår minskar risken för att barnet upplever ett obehag 

eller osäkerhet (ibid). I denna studie har vi utgått från öppna frågor och vid planering av 

studien har frågorna granskats och antagits vara lätta för barnen att svara på.   

  

5.5 Urval   

För att få så utförliga svar och diskussioner som möjligt gjordes ett målinriktat urval att rikta 

studien specifikt till femåringar som ofta har ett mer välutvecklat språk än yngre barn inom 

förskolan. Med förhoppningar om att få snabba svar kontaktades tidigare VFU-förskolor för 

att be om tillträde till deras femårsavdelningar. För att lättare få tillträde till fältet kontaktades 
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tidigare handledare, så kallad “grindvakter” (Bryman, 2008). Pedagogerna på de tillfrågade 

avdelningarna var för oss tidigare bekanta, men barngrupperna var nya för oss.   

  

5.6 Tillvägagångssätt vid insamling av empiri  

Totalt femton barn har deltagit i denna studie, varav fem är flickor och tio är pojkar. Fyra 

barn valde att intervjuas i par, vilket innebar att antalet intervjuer blev tretton stycken. Varje 

intervju har spelats in med hjälp av ett ljudupptagningsprogram på en smartphone. Den totala 

inspelade tiden resulterade i närmare två timmar. Innan intervjuerna kunde påbörjas behövde 

vi få vårdnadshavares skriftliga samtycke till att intervjua deras barn. Informationsbrev (se 

bilaga 1) där vårdnadshavarna kunde signera sitt samtycke lämnades därför till två 

femårsavdelningar från olika förskolor inom samma stad.  

 

Den första dagen som vi träffade den ena barngruppen valde vi att avvakta med själva 

intervjuerna till barnen vant sig med vår närvaro samt började visa att de var bekväma och 

avslappnade i vår närhet. Efter en stund delade pedagogerna in gruppen i två där ena halvan 

var kvar inne och den andra gick ut. Vi stannade kvar inne med den ena gruppen för att starta 

en gruppdiskussion kring tre fall (se bilaga 2) som vi formulerat i förväg. Platsen för 

diskussionerna och intervjuerna var i ett litet rum på avdelningen med möjlighet att stänga om 

sig för att skapa en lugn och bullerfri miljö fri från eventuella störningsmoment som lekande 

kompisar eller tjuvlyssnande öron. Den första gruppdiskussionen genomfördes med fem barn 

samt oss två studenter. När gruppdiskussionerna var klara genomfördes intervjuer med tre 

barn vars samtycke vi fått av föräldrarna. Barnen fick själva ta beslutet ifall de ville delta i 

intervjuerna samt ifall vi båda studenter skulle sitta med eller ifall barnet hellre ville sitta med 

enbart en av oss. Alla tre barn ville att vi båda skulle sitta med. I början på varje intervju 

informerades barnen om att intervjuerna skulle spelas in, men enbart i det syfte att vi skulle 

komma ihåg vad som sades, inte för någon annan att lyssna på. När de första tre intervjuerna 

var genomförda gick vi ut till den andra gruppen och påbörjade en ny gruppdiskussion med 

ytterligare fem barn, varav alla hade sina föräldrars påskrivna samtycke. Platsen som valdes 

ut för detta tillfälle var ett bord som stod avskilt från de lekande barnen, på en annan del av 

gården där pedagoger eller andra barn varken kunde höras eller synas. Precis som innan ville 

även dessa barn att vi båda studenter skulle sitta med under intervjuerna. Två flickor och två 

pojkar önskade att diskutera frågorna i par.   
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När vi fått svar från den andra förskolan lämnades nya informationsblad till barnens föräldrar. 

På den första dagen i den nya barngruppen hade vi tänkt, precis som tidigare, avvakta till 

barnen visade sig bekväma i vår närvaro. Men istället hade pedagogerna förberett barnen på 

att intervjuerna skulle starta direkt vid vår ankomst. När vi kom dit fick vi, tillsammans med 

sex barn, vars föräldrar givit sitt samtycke, gå in i ett litet rum med möjlighet att stänga om 

oss. I rummet berättade vi för barnen vilka vi var, vad vi skulle göra och varför vi ville 

intervjua dem. Vi delade därefter upp barnen i två grupper med tre i varje och satte sedan 

igång med gruppdiskussionen med de första tre. Efter detta intervjuades dessa tre barn enskilt. 

Under den tredje intervjun kom en av pedagogerna in och avbröt oss för att tala om att en 

byggarbetare behövde tillgång till rummet. Vi fick därför snabbt avsluta den tredje intervjun 

och sedan gå till ett annat rum för att genomföra den andra gruppdiskussionen och de tre sista 

intervjuerna. Innan gruppdiskussionen kunde börja fick vi veta att ett av de tre barnen skulle 

gå hem. Vi valde därför att inte genomföra den sista gruppdiskussionen för att hinna intervjua 

detta barn istället. Situationen blev därför stressad då barnets förälder stod utanför och 

väntade. Det nya rummet var dessutom mer lyhört och stod mindre avskilt i jämförelse med 

det första. Detta gjorde att intervjun vid fler tillfällen blev störd av bland annat barn som 

sprang ut och in i rummet, samt föräldrar som gick förbi osv. När intervjun var klar så fick vi 

gå tillbaka till det första rummet och intervjua de två sista barnen.   

  

Efter att vi transkriberat intervjuerna kontaktade vi den första förskolan igen för att be om att 

få komma tillbaka och intervjua barnen en andra gång, då vi upplevde att det fanns saker som 

vi ville veta mer om. Denna gång hade vi gjort mer individanpassade intervjufrågor utefter 

vad barnen berättat i de första intervjuerna. Vi valde även att omgruppera paren så att barnen 

inte skulle sitta med samma person som de gjort tidigare. Detta val gjordes för att försöka 

skapa variation i barnens svar, då barnen genom att sitta med ett annat barn, kan påminna 

varandra om andra händelser som de inte redan hade diskuterat. När vi kom tillbaka till 

förskolan var barngruppen även denna gång uppdelad så att några var inne och några var ute. 

Ett nytt samtycke hade även lämnats in under tiden vi varit borta, och på så vis hade vi 

möjligheten att intervjua ett nytt barn, en pojke, som inte varit med tidigare. Då de övriga 

barnen genast kände igen oss kunde intervjuerna starta direkt. Vi valde att para ihop det nya 

barnet med ett av de barn vi intervjuat vid det första tillfället för att han skulle känna större 

trygghet i vår närvaro.   
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5.7 Metoddiskussion  

5.7.1 Gruppdiskussionens betydelse för intervjun  

Vi upptäckte att gruppdiskussionerna kring fallen resulterade i att barnen slappnade av mer 

inför de kommande intervjuerna. Att sitta tillsammans i grupp och diskutera med sina 

kompisar upplevdes göra barnen trygga även i vårt sällskap. Att vi båda satt med under 

falldiskussionerna tror vi även är en anledning till att barnen kände sig trygga nog att 

genomföra de enskilda intervjuerna med oss båda istället för att välja att sitta med endast en 

av oss. Tidspressen som uppstod på den andra förskolan resulterade i att den andra 

gruppdiskussionen uteblev. En konsekvens av detta blev att de tre sista barnen inte upplevdes 

lika öppna inför intervjuerna som de andra barnen, då de inte fått samma möjlighet att hinna 

bli bekväma i vår närvaro. På så vis hade det möjligtvis varit en bättre lösning att intervjua de 

två sista barnen i par, för att dessa barn skulle uppleva en större bekvämlighet med oss 

främmande vuxna. Till en början ville vi undvika intervjuer i par på grund av risken att ett 

barn skulle ta över diskussionen och inte låta det andra barnet komma till tals. Men det visade 

sig att de barn som intervjuades i par gav mer utförliga svar, än de barn som intervjuades 

enskilt. Barnen verkade kunna påminna varandra om händelser och fylla ut varandras 

berättelser.   

  

5.7.2 Platsens betydelse för intervjuer  

Platserna som valdes inför intervjuer och gruppdiskussioner visades ha betydelse för barnens 

möjlighet att fokusera samt öppna sig för diskussion. Den valda platsen för de första 

intervjuerna på den ena förskolan var ett litet rum på avdelningen med fönster både in till det 

större rummet samt ut till gården. Vid det tillfället satt pedagogerna i det stora rummet utanför 

men inte synliga för barnen att se. Vid det andra tillfället var platsen istället en bänk med 

tillhörande bord utomhus. Utegården var uppdelad i två med en byggnad emellan, medan 

bänken vi använde var placerad på en avskild plats på den ena sidan av utegården. Under 

intervjutillfället var pedagoger och övriga förskolebarn på den ena sidan av staketet, medan vi 

satt på den andra. Detta gjorde att andra som vistades utomhus varken sågs eller hördes, och 

kunde därför inte distrahera intervjun. Vid det första tillfället på den andra förskolan användes 

återigen ett litet rum på avdelningen med en dörr att stänga om sig, samt ett fönster ut mot 

gården. Då intervjuerna avbröts fick vi byta rum till ett mindre avskilt, utan möjlighet att 

stänga om oss. Detta upplevdes innebära en problematik för intervjun då passerande barn och 

föräldrar, distraherade både oss intervjuare och det intervjuade barnet. På grund av att den nya 

platsen inte var lika lugn och avskild som det tidigare rummet kan det påverkat barnet på 
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olika vis. Bland annat kan de passerande barnen och föräldrarna gjort att det intervjuade 

barnet blev ofokuserad och hade problem att minnas olika händelser. Det kan även inneburit 

att barnet kände sig iakttagen och därför inte ville berätta vissa saker på grund av risken att bli 

avlyssnad.  

  

5.7.3 Barn som signalerat ett obehag  

Vid ett tillfälle under intervjuerna anade vi att en flicka upplevde ett obehag på grund av 

hennes kroppsspråk, då hon satte sig ned på knä med huvudet gömt i händerna. I det skedet 

signalerade vi till pedagogen som stod utanför dörren att vi ville avbryta intervjun. Pedagogen 

kom då in i rummet och frågade barnet ifall det skulle kännas bättre ifall pedagogen stannade 

kvar i rummet under intervjun. Flickan nickade och verkade bättre till mods då pedagogen va 

närvarande, därför valde vi att fortsätta intervjun. En problematik med detta kan vara 

svårigheten i att avgöra ifall pedagogens närvaro påverkade barnets svar på frågorna eller 

inte. Det är troligt att barnet i pedagogens närvaro inte ville påpeka något negativt om 

pedagogerna i samma utsträckning som det möjligtvis gjort om pedagogen inte suttit bredvid.   

  

5.7.4 Förhållningssätt vid intervjuer  

Vi upptäckte att denna undersökning ställde höga krav på vårt förhållningssätt mot barnen. Då 

barnen inte svarade på någon fråga ville vi först känna av ifall tystnaden berodde på att barnet 

upplevde ett obehag inför att svara eller ifall den inte hittade orden. Vi noterade även vikten 

av att vara medvetna om hur vi formulerade frågorna, så att de inte var för svåra för barnen att 

förstå eller styrde dem mot ett specifikt svar. Då barnen inte hittade orden försökte vi hjälpa 

dem i så stor utsträckning som möjligt utan att lägga orden i mun på dem. En risk med att 

lägga ord i mun på barn kan vara att barnet för enkelhetens skull väljer att hålla med och inte 

svara med sina egna ord. En problematik med studiens angreppssätt är bland annat att alla 

barn inte kunde ge svar på allt som vi ville få reda på. Detta kan dels bero på att vi inte hade 

tillräckligt med tid för att lära känna alla barnen. Om de känt sig tryggare med oss kanske de 

hade känt sig bekväma att berätta mer. Det är även möjligt att de inte visste svaren på de 

frågor som ställdes eller att de inte kunde komma ihåg vad som hänt i vissa situationer etc.  

Barns svar kan även vara beroende av dagsformen på barnet, samt ifall den nyligen varit med 

om någon specifik händelse med pedagogerna eller inte. Att barnen talar om sina pedagoger 

som “bra” eller “dåliga” kan vara beroende på ifall de nyligen varit i konflikt med pedagogen 

eller inte.   
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5.8 Tillförlitlighet  

Huruvida denna undersökning kan anses tillförlitlig eller inte kan mätas genom studiens 

validitet, som innebär att mäta det studien avser mäta (Bryman, 2008). Validiteten i denna 

studie stärks av den detaljerade redogörelsen för val av metod, etiska överväganden samt 

tillvägagångssätt, där vi så noggrant som möjligt beskrivit och problematiserat de val som 

gjorts. På så vis skulle även andra personer kunna genomföra en så snarlik studie som möjligt 

och då finna ett likvärdigt resultat. En svaghet i studiens validitet är den undersökta 

barngruppens antal, som i sig inte kan tala för alla barn. Detta har en inverkan på 

generaliserbarheten av studiens resultat. De deltagande barnen utgörs även av dubbelt så 

många pojkar som flickor, vilket försvårar möjligheten att kunna dra några allmängiltiga 

slutsatser. Ifall vi haft möjligheten att intervjua lika många flickor som vi intervjuat pojkar, 

kanske resultatet sett annorlunda ut. En styrka för studiens validitet är att vi, utifrån studiens 

syfte, forskat med barn och utifrån deras berättelser sammanställt vårt resultat. Även det 

faktum att resultatet överensstämmer med tidigare forskningsresultat ökar studiens validitet 

och på så vis även dess tillförlitlighet.   

  

5.9 Analysförfarande   

Varje inspelning har transkriberats i sin helhet till textform. Materialet lyssnades igenom vid 

ett flertal gånger samtidigt som transkriberingarna lästes i syfte att bilda oss en så 

sanningsenlig uppfattning som möjligt av innehållet i varje utsaga. Barnens utsagor sorterades 

sedan in i gemensamma övergripande kategorier som pedagogers egenskaper och agerande 

(populära samt impopulära), accepterat och oaccepterat beteende i förskolan, pedagogers 

agerande då barn gör sådant som anses oaccepterat, samt barnens upplevda känslor i dessa 

situationer. Resultatet sammanställdes i en tabell för att synliggöra varje barns utsaga inom de 

olika kategorierna, samt lyfta fram frekvensen av liknande uttalanden. Tabellens design har 

inspirerats av Merryn Hutchings et.al (2008, s.141). Resultatet kommer i följande avsnitt att 

redogöras för i form av att tolkas, förtydligas samt analyseras. Analyserna kommer ske i 

relation till de centrala begreppen inom barndomssociologin: Barns perspektiv, Being samt 

Becoming. Vid tolkningen av materialet har en medvetenhet kring barns begränsade ordförråd 

beaktats, i vissa citat där eventuella oklarheter noterats har dessa förtydligats med 

utgångspunkt i våra egna uppfattningar. Resultatet kommer även att uppmärksamma 

återkommande teman i barnens utsagor såsom: rättvisa, pedagoger som höjer rösten samt 

barns uppfattningar av straff.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av vår empiri att redogöras för, analyseras och diskuteras. 

Utifrån barnens utsagor har resultatet sammanställts i form av korta citat i tabellen nedan för 

att synliggöra likheter och skillnader i barnens berättelser. Övergripande kategorier i 

utsagorna har sammanfattats som: Pedagogers agerande (negativt som positivt), Barns 

uppfattningar av regleringar (acceptabelt/oacceptabelt beteende eller agerande på förskolan 

samt vad pedagogerna skulle göra ifall barnen uppträdde oacceptabelt) samt Barns känslor 

(när pedagoger är arga, respektive glada). För att ge en fingervisning om hur många barn som 

nämnt samma saker, syns antalet inom parentes efter citaten. 

A Pedagogers agerande  
A1 Önskvärda egenskaper och  

handlingar enligt barn 

a Snäll (9) 

b Busig (1) 

c Spelar med & hjälper barnen (1) 

d Inte skrika på barnen (2) 

e Inte bråka så mycke med barnen (2) 

f Inte höja rösten (1) 

g Skäller på rätt person (1) 

h Lyssna på barnen (en i taget) (1) 

i Bra (1) 

j Duktiga (1) 

k Inte bli arg på barn (1) 

 

A2 Handlingar som uppfattas negativt  

av barn 

a Höjer rösten (3) 

b Elak (1) 

c Dumma (1) 

d Skriker (1) 

e Skäller (1) 

f Skäller på fel person/på alla (1) 

g Ger straff (1) 

h Stänger in barn ensamma i ett rum (1) 

i Att fröknarna säger till oss (1) 

j Ofta arg (1) 

k Klämmer och nyper hårt i armen (1) 

 

B Uppfattningar av regleringar 

B1  Barns uppfattningar av vad man får  

göra på förskolan 

a Rita (3) 

b Pyssla (2) 

c Leka i bygget (1) 

d Bygga med magneter (1)  

e Leka inne och ute (1) 

f Bygga med kapla (1) 

g Cykla (1) 

h Limma (1) 

i Leka med bilbanan (1) 

j Göra böcker (1) 

k Sitta i ring (samling) (1) 

 

B2 Barns uppfattningar av vad man  

inte får göra på förskolan 

a Slåss (3) 

b Puttas (3) 

c Springa inomhus (2) 

d Bråka (2) 

e Skrika (1) 

f Hotas (1)   

g Leka ninja (1) 

h Vara elak (1) 

i Nypas (1) 

j Säga fula ord (1) 

k Gå in i frökenrummet (1) 

l Sitta på frökenstolarna (1) 

m Titta i frökenlådorna (1) 

n  Klättra på/över staketet (2) 

o Härja (1) 

p Dansa på eftermiddagen (1) 

q Hoppa på bordet (1) 

r Inte hoppa (stör dom nedanför) (1) 

s Man får inte tjuva chokladbitar (1) 

t Får inte ha tröjärmen över händerna  

 när man äter - blir kladdigt då (1) 

u Springa ut utan frökens tillåtelse (1) 

v Sparkas (1) 

w Retas (1) 

 

B3  Barns uppfattningar om pedagogers  

agerande om man bryter dessa  

regler 

a Dom säger till oss (8) 

b Dom blir arga (4) 
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c Man får skäll (3) 

d Dom säger med såhär hög röst (2) 

e Säger åt dom på skarpen (1) 

f Man får straff (3) 

g Man får gå in i ett rum (3) 

h Man får sitta själv i ett rum (1) 

i Man får sitta i ett hörn... skamvrån (1) 

j Man får bygga kanter och träd (1) 

k Dom säger att vi inte får gö det (1) 

l Dom går och hämtar en (1) 

m Dom säger till föräldrarna (1) 

n Man får be om ursäkt till den man  

varit dum mot (1) 

o Dom säger stopp (1) 

 

C Barns känslor 
C1  Känslor när fröken är arg 

a Inte så bra (3) 

b Arg (2) 

c Ledsen (2) 

d Ledsen och/eller arg (2) 

e Känns sådär (1) 

f Vill springa iväg (1) 

g Dom brukar inte va arga (1) 

h Inte så snällt att skälla (1) 

i Jag blir inte glad (1) 

 

C2 Känslor när fröken är glad 

a Känns bra (8) 

b Jättebra (1)  

c Inte springa iväg (1)  

d Glad (1) 

e Bättre än när hon är arg (2)

 
 

6.1 Analys 

Utifrån ovanstående tabell kommer resultatet att struktureras utefter de övergripande 

kategorierna och analyseras i relation till de teoretiska begreppen; Barns perspektiv, Being, 

och Becoming. Resultatet kommer även uppmärksamma återkommande tema ur barnens 

berättelser såsom: rättvisa, inte höja rösten, straff osv.   

  

6.1.1 A - Pedagogers agerande  

Resultatet A1 redogör för vad barnen upplevde som goda egenskaper och handlingar hos sina 

fröknar och/eller handlingar som barnen skulle önska att pedagogerna visade mer. Majoriteten 

av barnen uttryckte att en positiv egenskap hos pedagoger är “snällhet”. Barnen fick också 

svara på hur de skulle vilja att en bra pedagog var och då handlade svaren mer om att 

pedagogen skulle vara med och spela med och hjälpa barnen, inte höja rösten, inte skälla på 

barnen, lyssna på barnen osv. Utifrån barnens utsagor går det att tolka det som att 

pedagogerna inte alltid tagit barnens perspektiv då barnen bland annat uttryckte att de inte blir 

lyssnade på. Intervjuerna synliggjorde även skillnader i flickornas och pojkarnas svar när de 

fick berätta vad de tyckte om sina pedagoger då det var fler flickor som uttryckte mer positiva 

aspekter som att de var snälla. “Jag har aldrig sett dom göra fel” var det en flicka som 

uttryckte. Genus var inte en aspekt som fokuserats på under denna studie men då resultatet 

synliggör vissa tydliga könsskillnader var detta något som inte kunde förbises. Något som 

flera barn uttryckte var att de ogillade när pedagogerna höjde rösten eller skällde på barnen.  

En av flickorna uttryckte sig på följande sätt:  
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Intervjuare: Och om du gör någonting du inte får, vad gör fröknarna då? 

Anna: Dom typ säger med såhär hög röst.  

Intervjuare: Aa.  

Anna: Att man inte får göra det.  

Intervjuare: Mm. Hur känns det då då, när dom pratar med hög röst?  

Anna: Inte bra… Fast det har inte hänt mig så mycke i alla fall.  

… 

Intervjuare: Har fröken blivit arg någon gång på förskolan? 

Anna: Ja, det händer ju mycket gånger ju. För att vi har ju några barn som är 

liksom e som …inte så snälla. Men det är ju typ bara killarna direkt. 

 

Att flickan uttrycker att pedagogerna “säger med hög röst”, väljer vi att tolka som att de säger 

till eller möjligtvis skäller på barnen. I detta citat synliggjordes ytterligare en skillnad bland 

flickornas och pojkarnas svar då flera flickor bland annat påpekade att fröknarna inte skällde 

lika ofta på dem som de gjorde på pojkarna. Andra negativa egenskaper och handlingar 

barnen uttryckte om sina pedagoger var att de är elaka, ger straff, stänger in barn ensamma i 

ett rum, klämmer och nyper hårt osv. En konsekvens av barns negativa upplevelser av 

pedagogers agerande kan innebära att de inte skapar en tillitsfull och trygg relation till 

pedagogerna, vilket i sin tur riskerar att få en negativ effekt på deras utveckling och lärande. 

En annan sak som skiljde sig åt mellan flickornas och pojkarnas svar var att enbart pojkar 

uttryckte att pedagogerna ibland var dumma.  

 

Intervjuare: Hur tycker du att en bra fröken ska vara? 

Joel: Snäll 

Intervjuare: Snäll? 

Joel: Mm 

Intervjuare: Vad tycker du om dina fröknar då? 

Joel: Dom är jättedumma 

Intervjuare: Är dom jättedumma? Varför är dom dumma då? 

Joel: Vet inte 

Intervjuare: Brukar dom lyssna på dig? 

Joel: ...några är dumma i alla fall... 

Intervjuare: Några är dumma, aa. Vad är det dom gör när dom är dumma? 

Joel: Jag vet inte… 

 

Joel uttryckte att han tyckte att en bra pedagog skulle vara snäll men hans egna uppfattning 

om sina pedagoger var att “dom är jättedumma”. Det framgick däremot inte specifikt varför 

de var dumma. Exakt vad han menar med dum går heller inte att specificera.   
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När barnen sedan fick frågan vad de inte tyckte om hos sina pedagoger eller hur de inte tyckte 

att en pedagog skulle vara så var inte höja rösten ett återkommande tema. Detta kan 

illustreras i följande citat:  

 

Intervjuare: Hur tycker du att en bra fröken ska vara? 

Erik: Em snäll… och att man ska, och när man har gjort nåt dumt att inte 

skrika… bara säga snällt istället. 

… 

Intervjuare: Har fröken blivit arg på dig någon gång? 

Erik: Mm, typ bara en gång 

Intervjuare: En gång. Hur kändes det då? 

Erik: Inte så bra 

Intervjuare: Hade du velat att fröken skulle varit på något annat sätt då? 

Erik: Ja 

Intervjuare: Hur då? 

Erik: Typ inte skrika… Bara be lite snällare 

 

Detta visar betydelsen av en god relation där barn och pedagoger pratar med varandra. Ett 

antagande kan vara om de har en god relation där de kan berätta saker för varandra kanske 

barnen skulle känna att de kan berätta hur de känner när pedagogerna höjer rösten. Det var 

också viktigt för barnen att pedagogerna skällde på rätt person då några barn uttryckte att 

pedagogerna ibland inte sett vad som hänt i en situation och då skällde på “fel” barn eller på 

alla barn som befunnit sig på platsen. För dessa barn framgick det som viktigt att alla barn blir 

behandlade lika. Men även om inte alla barn blir behandlade på precis samma sätt så är det 

ändå viktigt att det är rättvist för alla barn. De barn som uttryckte att det var viktigt att 

pedagogerna även skällde på rätt person kanske har flera erfarenheter av att få skulden för 

något den inte gjort och upplever detta som orättvist.  

 

Erik: Tyyp. Ibland är jag med i leken, och sen gör nån annan med i leken och 

slår… och sen skyller dom ändå på alla som va med i leken. ...eller slog.  

Intervjuare: Även fast man inte gjorde något? 

Erik: Mm. Ibland.  

Intervjuare: Aa. Hur känns det då när dom skyller på nån som inte…  

Erik: Inte så bra.  

 

Förskolans vardag skiljer sig åt från dag till dag och det är svårt att förutse vad som kommer 

att hända i varje situation. Vid många tillfällen måste pedagoger agera snabbt, utan att alltid 

veta allt som hänt innan, vilket kan leda till att de ibland riskerar att säga till fel barn eller i 

andra fall delar ut en slags kollektiv bestraffning. I en situation som detta går det att se att 

pedagogerna i de fallen inte beaktat barnens perspektiv då de inte lyssnat på vad barnen haft 
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att säga. Ifall det handlar om att pedagogen inte lyssnat på barnen om de uttryckt exempelvis 

att det inte var dem som är skyldiga, eller att pedagogen valt att inte fråga barnen vad som 

hänt, kan vi inte uttala oss om. I skapandet av en bra relation till barn är det dock en 

förutsättning att barnen upplever pedagogerna som rättvisa. Om ett barn vid flera tillfällen 

upplever att den blir orättvist behandlad, riskerar barnets förutsättningar för att utveckla en 

god relation till pedagogerna att hämmas.   

  

6.1.2 B - Barns uppfattningar av regleringar  

När barnen fick frågan om vad man får göra på förskolan nämnde de flera olika saker bland 

annat att pyssla, bygga, rita osv. När de fick frågan vad de inte fick göra på förskolan 

framkom återkommande teman som att inte slåss, inte bråka, inte puttas osv. I samband med 

detta uttryckte ett barn också att man inte fick “härja”.  

 

Intervjuare: Aha, men ni sa ju att man inte fick springa inne och inte skrika 

och så.  

Ali: Ne man får inte härja  

(Båda pratar i mun på varandra) 

Ali: Man får inte härja såhär och säga blööö. Men om man typ… om man 

leker med bilar och typ kör in i dom, det kan va lite härjigt – det tycker 

fröknarna i alla fall.  

Intervjuare: Aa.  

Ali: Och dee… det kan man göra på förmiddan men sen får man inte på 

eftermiddan, för då ska det vara lugnt. Då måste man göra nåt lugnt typ pyssla, 

men man får inte dansa för det kan va ganska härjigt. 

Intervjuare: Så dansa är härjigt? 

Ali: Aa, det tycker fröknarna i alla fall 

Intervjuare: Tycker ni att det är härjigt? 

Ali och Albin: Nee  

 

Dessa pojkar berättade att dans på eftermiddagen inte accepterades av pedagogerna då det 

ansågs vara för härjigt. Ett fysiskt uttryckssätt som att dansa verkar inte accepteras till fullo av 

pedagogerna i denna situation, då pedagogerna har beslutat att sträva efter att uppnå en lugn 

miljö på eftermiddagarna. Barnen däremot uttryckte själva att dans inte kunde klassas som 

härjigt men de väljer ändå att acceptera detta. Detta är ett typiskt exempel på den 

asymmetriska maktrelationen som finns mellan barn och pedagoger i förskolan. Även ifall 

barnen inte håller med om pedagogernas beslut är det tydligt att barnen ändå accepterar dessa.  

Även att leka ninja var något som man enligt ett annat barn inte fick göra på förskolan.  
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Intervjuare: Finns det något som du inte får göra men som du skulle vilja 

göra ändå? 

Erik: Hmm. Em, jag skulle.. Em em, ibland leker dom ninj- ninja men då får 

man inte. Det är det man inte får.  

Intervjuare: Skulle du vilja göra det? 

Erik: Ja ibland men dom gör det när nån annan vill det… och göra det.  

Intervjuare: Varför tror du man inte får leka ninja då?  

Erik: För att då ska man ba pow pow (gör slagljud) slåss. Då ska man slåss. 

Intervjuare: Får man slåss på förskolan? 

Erik: Naj 

Intervjuare: Vad gör fröknarna om man slåss då 

Erik: Dom säger att vi inte får gö det mer så då gör vi inte det mer 

Intervjuare: Ne. Det kan man ju säga är som en regel, att man inte får slåss.  

Erik: Mm. 

Intervjuare: Vad tycker du om såna regler, är det bra eller är det dåligt att det 

finns såna regler? 

Erik: Braa 

Intervjuare: Är det bra? 

Erik: Mm.  

Intervjuare: Varför är det bra då? 

Erik: Hmm, för för för att man inte får se när nån slåss 

 

Även i detta exempel synliggörs att barn inte haft någon möjlighet till inflytande i dessa 

beslut. Intervjuerna visade på att pojkarna uttryckte en vilja att leka mer fysiska lekar som 

exempelvis ninja eller att dansa. Flickornas uttalanden visade däremot på att de vanligtvis 

leker mer lugna lekar såsom att: måla, pärla och pyssla. En tolkning av detta kan vara att 

pojkarna i högre utsträckning upplever pedagogerna som dumma och arga, då pedagogerna 

enligt barnen förbjudit dessa fysiska lekar som pojkarna gärna vill leka. Eftersom sådana 

lekar ofta inte accepteras av vuxna i förskolan, kan detta leda till att pojkarna i större 

omfattning upplevs bryta mot regler samt uppvisa mindre idealt beteende och därför får mer 

tillsägelser än flickorna.   

  

Alla barn i intervjuerna delade uppfattningen om att det är pedagogerna på förskolan som 

bestämmer. Utifrån barnens uppfattning går det att se att pedagogerna inte heller i 

ovanstående situation tagit barnens perspektiv i beaktande då barnen uttrycker att de inte får 

vara med och bestämma. Andra saker barnen tog upp som man inte fick göra på förskolan var 

att “inte gå in i frökenrummet” eller “titta i frökenlådorna”, “inte klättra på eller över 

staketet”, “inte springa iväg” utan frökens tillåtelse osv. I dessa intervjuer uttryckte barnen en 

medvetenhet om varför de inte fick klättra över staketet, vilket var på grund av att det kan 

innebära en fara för barnet. Exempelvis förklarade ett barn att ifall det är en bil vid staketet så 
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kan barnet som klättrar över staketet bli påkörd. Men frågan är om barnen är medvetna om 

anledningen till varför de inte får gå in i frökenrummet, titta i frökenlådorna eller sitta på 

frökenstolarna. För att barn ska kunna förstå och acceptera vissa regler så är det viktigt att de 

har en förståelse av varför dessa regler finns. Att ge barn förbud som dessa utan att förklara 

anledningen kan innebära att dessa pedagoger ser barnen mer som becoming snarare än being, 

då de gör en tydlig skillnad på vad som är menat för barnen och vad som inte är. När barnen 

bryter mot reglerna hade de flera olika upplevelser och uppfattningar om vad som händer. 

Majoriteten av barnen uttryckte att pedagogerna sa till dem, och att de inte skulle göra så 

något mer. Flera barn upplevde också att pedagogerna blir arga, att de skäller på barnen och 

höjer rösten. Tre barn berättade även att man får straff då man gör något man inte får men de 

hade svårt att mer specifikt uttrycka vad ett straff kunde innebära. En pojke berättade att när 

han bröt en regel så fick han som straff att bygga kanter och träd.  

 

Marcus: Jo han fick straff.. och jag  

Ali: Han va med då, Marcus när han gick in i personalrummet 

Intervjuare: Vad fick ni för straff då? 

Ali: De får du säga (vänder sig till M) 

Marcus: vi fick bygga… 

Intervjuare: Vad fick ni bygga för något? 

Marcus: kanter… och träd 

 

I intervjun framgick det som oklart ifall barnen hade någon aning om vad ett straff egentligen 

innebär. Det kan vara så att barnen redan i förväg varit inställda på att de skulle få ett straff 

eftersom att de varit inne i personalrummet, något som de vet att de egentligen inte får. Men 

oavsett ifall de fick ett straff av pedagogerna eller inte, så tolkade de byggandet av träd och 

kanter som ett straff. Majoriteteten av de intervjuade barnen på den första förskolan vi 

besökte berättade att det fanns en pojke på förskolan som ansågs vara elakare än andra barn, 

han bråkade nästan jämt och det var i princip bara han som fick straff. Straffet var då att han 

fick gå in i ett rum, men vad som hände i rummet visste barnen ingenting om. En pojke 

uttryckte sig såhär: 

 

Intervjuare: Är det några andra barn, om dom gör nånting som dom inte får 

(som får gå in i ett rum själv)…  

Ali: Nee dom gör nästan aldrig… Alla barn som går här brukar nästan aldrig 

göra så elakt så som Joel gör så dom brukar aldrig få gå in i ett sånt rum. Fast 

nån gång har det hänt tror jag. 

… 
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Ali: Jag har varit bara en gång varit elak, men jag har inte varit så elak att jag 

fått gått in på det här rummet 

 

Även en av flickorna uttryckte att man fick gå in i ett rum om man bröt mot en regel, men i 

efterhand kom även hon på att det bara var Joel som fick gå in dit.  

 

Intervjuare: Vi hörde att ibland… Om man gör någonting man inte får, så får 

man gå in i ett rum själv.  

Lisa: Aa, det brukar – det fick Joel göra ibland, en gång. 

Intervjuare: Vad var det som hände då i det rummet? 

Lisa: Han fick sitta där för han skrek 

Intervjuare: Är det någon annan som brukar gå in i det rummet? 

Lisa: Ne 

Intervjuare: Är det bara Joel? 

Lisa: Aa. Men man får va där inne och leka, i lilla rummet.  

Intervjuare: Aa, leka får man ju gö. Vet du vad han brukar få göra där inne? 

Lisa: Nä. Han får bara sitta där inne… i ett hörn. Skamvrån! 

 

Hur konstrueras de andra barnens tankar om Joel, beroende på hur pedagogerna förhåller sig 

till honom i dessa situationer?  Utifrån citaten ovan verkar det som att barnen uppfattar Joel 

som mycket elakare än de andra då det enbart är han som får straffet att gå in ensam i 

rummet. Lisa verkar även associera rummet med en “skamvrå”. Har dessa barns uppfattning 

om honom någon påverkan på hur de senare kommer förhålla sig till honom, och har detta 

någon påverkan på Joels möjligheter till att bygga goda relationer till dessa? I intervjun med 

Joel verkade han däremot inte dela samma uppfattning som de andra barnen. Han bekräftade 

att han blivit instängd i ett rum själv vid flera tillfällen, men han själv benämnde inte detta 

som ett straff. Däremot uttryckte han att han inte tyckte om att vara där inne. Även detta tyder 

på att barnen förväntar sig att pedagogerna ger straff när de bryter regler eller uppträder på ett 

sätt som inte anses önskvärt. Därför antar de, även om de inte har någon aning om 

anledningen, att även Joel får ett straff då han får gå in i rummet. Men utifrån Joels berättelser 

kan vi se att detta inte är fallet.   

  

6.1.3 C - Barns känslor  

I princip alla barn uttryckte att det kändes dåligt när en pedagog är arg. En pojke nämnde att 

han ville springa iväg och andra barn menade att de själva känner sig ledsna och arga när det 

händer. Barnen kunde komma ihåg hur de kändes när pedagogerna blev arga men de hade 

svårt att komma ihåg vad som hänt eller varför pedagogerna blev arga. Frågan här är ifall 

pedagogerna är medvetna om att barnen tycker det känns dåligt när de är arga, eller inte. Ett 
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återkommande tema i intervjuerna var att barnen upplevde att pedagogerna höjde rösten 

vilket var något de inte tyckte om. De ville hellre att de sa till med lite “snällare röst”. Att 

barn inte kommer ihåg eller svarar “jag vet inte” på en fråga skulle dels kunna bero på att det 

är ett sätt för dem att undvika att svara på frågan, de kanske är känsligt eller så vill de bara 

inte svara. En annan orsak skulle kunna vara att de kommer ihåg att de hänt samt hur de 

kändes men utan att kunna sätta in det i något sammanhang.  

 

Intervjuare: Finns det någon fröken som ni tycker mindre om? 

Ali: Minst så tycker jag om Josefine. 

… 

Intervjuare: Vad är det med Josefine som inte är lika bra som dom andra? 

Ali: Jag vet inte, jag tycker hon bara inte är bra 

Intervjuare: Är det att hon känns lite orättvis eller ofta är arg eller…? 

Ali: Ofta arg 

Intervjuare: Aa. Vad blir hon arg över då? 

Ali: Jag vet inte… Många grejer. 

Albin: Jag tycker me det.  

 

 I citatet nämner en pojke att den pedagog som han gillade minst var en pedagog som ofta var 

arg, men kunde inte komma ihåg något mer specifikt än just den känslan. I princip alla barn 

som deltog var överens om att det kändes bättre när pedagogerna var glada än när de var arga. 

Som tidigare nämnts kommer barnet ihåg känslan men kunde inte sätta in den i ett 

sammanhang, detta visar vikten av att barn utvecklar sin kompetens i att reflektera över 

situationer.   

  

6.2 Resultatdiskussion   

I stycket nedanför kommer studiens resultat kopplas ihop och diskuteras i förhållande till 

barndomssociologi och tidigare forskning samt vad resultatet skulle kunna innebära för 

yrkesprofessionen. Syftet med denna studie har varit att undersöka barns uppfattningar om 

och upplevelser av pedagogers förhållningssätt och agerande kring konfliktfyllda situationer i 

verksamheten. En central aspekt som denna studie synliggör är att barns uppfattningar om en 

och samma pedagog kan skilja sig åt beroende på dess erfarenheter med denna person.   

  

6.2.1 Barns uppfattningar om och upplevelser av pedagogers handlingar i förskolan   

Forskning säger att barn framförallt gillar när deras pedagoger är snälla, och de pedagoger 

som är minst omtyckta är de som ofta är arga (Hutchings, Carrington, Francis, Skelton, Read 

& Hall, 2008; Krag-Muller & Isbell, 2011). Utifrån resultatet i denna studie går det att se att 
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det barnen uttrycker i intervjuerna stämmer överens med det som även tidigare forskning 

påvisat. Majoriteten av barnen i studien berättade att de pedagoger de gillade minst var de 

som var arga samt att barnen ville att pedagogerna istället skulle vara snälla. Barnen i studien 

uttryckte även att pedagogerna ibland skyller på fel person, eftersom de inte alla gånger sett 

vad som hänt från början och därför ibland tolkar situationer fel. Detta menar även 

KragMuller och Isbell (2011) som säger att barn ibland upplever att pedagoger är för snabba 

med att skylla på barn trots att de inte sett vad som hänt och därför i många fall tenderar att 

skylla på “fel barn”. Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) skriver att genom att lyssna på 

barn och deras berättelser kan man lättare nå ett barns perspektiv.   

  

Barnen i denna studie uttrycker att det är viktigt att bli rättvist behandlad. Dock är detta inte 

alltid fallet då barnen uttryckt att pedagogerna ibland ger dem en slags kollektiv bestraffning 

då de skuldbelägger alla barn som är med i, eller i närheten av leken även om inte alla barn är 

skyldiga. I dessa sammanhang skulle det vara fördelaktigt om pedagogerna var mer medvetna 

om barns känslor, hur de upplever pedagogerna när de är arga och skäller eller beskyller fel 

barn. Utifrån barndomssociologin ska barn ses som aktiva skapare av sina egna sociala liv 

och deras röster ska bli hörda. Genom att forska med barn, exempelvis med hjälp av 

barnintervjuer, kan vi närma oss barns egna perspektiv (Halldén, 2007). Genom att pedagoger 

samtalar med barnen om deras upplevelser och känslor finns en möjlighet att skapa en bättre 

förståelse för hur barnen tänker. Däremot finns risken att pedagogerna tolkar barnens svar 

utifrån sin egna synvinkel och utifrån vad de själva vill höra (Arnér & Tellgren, 2006).   

  

6.2.2 Rättvisa  

I exemplet med Erik, uttryckte han en upplevd orättvisa över att inte få leka ninja på 

förskolan. Anledningen till att pedagogerna beslutat detta menade han berodde på att man inte 

får slåss. Erik kunde uttrycka en viss förståelse för varför regler som att man inte får slåss 

existerar på förskolan. Men trots detta höll han ändå inte med pedagogerna i deras beslut att 

helt förbjuda leken. Halldén (2007) skriver att barnet som becoming handlar om att 

barndomen uppfattas som en transportsträcka mot vuxenlivet. Barn anses därför inte kapabla 

att fatta egna beslut och deras röster blir därför inte värda att lyssna på. I detta sammanhang 

kan pedagogernas agerande kopplas till att de ser barnen som becoming, då barnen inte får 

vara delaktiga i beslutet om ifall leken får förekomma eller ej. Beslut som dessa synliggör den 

asymmetriska maktrelationen som existerar mellan barn och vuxna i förskolans verksamhet. 

Denna relation är omöjlig att komma ifrån. Men barn har rätt till inflytande, och det är på 
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grund av detta som pedagoger behöver lyssna på samt respektera barns åsikter. Många beslut 

som tas av pedagoger inom förskolans verksamhet rör i första hand barns säkerhet. Forskning 

menar att fysisk lek ofta associeras som någonting negativt och riskfyllt, men det är genom 

den fysiska leken barn kommer i kontakt med sin fysiska kropp och lär sig hur den fungerar 

(Tannock, 2007). Istället för att förbjuda leken kan pedagoger utveckla en kunskap för hur 

den typen av lek kan hanteras i verksamheten (Beate & Sandseter, 2009; Little & Sweller, 

2014). Frelin (2012) skriver att en förutsättning för att skapa en god relation till barnen är att 

de upplever pedagogerna som rättvisa. Genom att ge barn mer möjligheter till inflytande och 

beslutsfattande gynnas dessa relationer, vilket i sin tur påverkar barnets sociala utveckling 

och ansvarstagande på ett positivt sätt.   

  

6.2.3 Konsekvenser av olika relationer i förskolan  

Forskning har kommit fram till att barns relationer, till både andra barn och till pedagoger, är 

viktig för deras sociala utveckling och identitetsskapande (Mayer-White, 2016; McNally & 

Slutsky, 2017; Birch & Ladd, 1998; Sanberk & Bağış, 2016). Barn som visar ett aggressivt 

beteende tenderar både att bli utesluten från barngruppen samt upplevs ha sämre 

förutsättningar att skapa goda relationer till sina pedagoger (Mayer White, 2016). Utifrån 

barndomssociologin konstrueras barn i de sociala sammanhang de befinner sig i (James & 

Prout, 1997). Genom barnens berättelser kan vi dra slutsatsen att pedagogerna förhåller sig 

annorlunda till barnet Joel i jämförelse med de andra barnen. Detta verkar i sin tur även ha en 

inverkan på hur de andra barnen uppfattar honom, då de bland annat nämner att ingen är så 

elak som han då bara han får det specifika straffet att sitta ensam i ett rum. Konsekvenserna 

av detta är att han fått en stämpel av de andra barnen som elak. Enligt forskning är det svårt 

att bli av med en sådan stämpel även om man senare förändrar sitt beteende (Johnson, 

Ironsmith, Snow & Poteat, 2000; Beazidou & Botsoglou, 2016).   

  

Att ha förmågan att interagera med andra och att vara bra på de är en av det viktigaste 

förmågorna vi kan lära oss (ibid). Utifrån studiens resultat går det inte att se ifall Joel blir 

utesluten ur barngruppen eller inte, eftersom vi enbart intervjuat barnen och inte observerat 

barngruppen. Däremot går det att konstatera att majoriteten av de intervjuade barnen upplever 

Joel som elak. Om det nu är så att Joel blir utesluten och inte har så många goda relationer 

med de andra barnen så skulle konsekvenserna av detta kunna bli att han i senare ålder 

upplever svårigheter att skapa nya relationer till både kompisar och framtida lärare. Detta är 

något som i sin tur kan ha en inverkan på hans inställning till samt prestationer i skolan. I 
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intervjun med Joel uttryckte han att pedagogerna bland annat var “jättedumma”. Det kan 

antas som att han har fler dåliga erfarenheter av interaktioner med pedagogerna i jämförelse 

med positiva (McNally & Slutsky, 2017; Mayer White, 2016). Kragh- Muller och Isbell 

(2011) menar att barn med olika förutsättningar, som exempelvis sämre självkontroll, 

behandlas utifrån samma krav på att uppföra sig som andra barn. De barn som deltagit i deras 

studie, som upplevdes ha sämre självkontroll än andra barn, uttryckte att de kände sig dåliga 

som oftare blev tillsagda än andra barn. I vår studie uttryckte Joel ingenting om huruvida han 

kände sig sämre än de andra när enbart han får gå in i ett rum själv, däremot berättade han att 

han inte gillade det alls.   

  

Resultatet visade även tydliga skillnader på flickors och pojkars uppfattning om sina 

pedagoger och genus blev därför en aspekt som inte gick att undvika i denna studie. 

Resultatet fastställer att barnen har tydliga uppfattningar om att det finns vissa bestämda 

regler som de måste förhålla sig till på förskolan. Einarsdottir (2005) upplevde i sin studie att 

flickor accepterade de regler som fanns inom förskolan, medan de själva uttryckte att 

pojkarna inte gjorde det, och att detta också var en anledning till att pojkarna oftare fick skäll 

av pedagogerna. Detta uttryckte även en utav flickorna i denna studie då hon påpekade att det 

enbart var pojkarna på avdelningen som fick skäll av pedagogerna, medan hon själv aldrig 

varit med om det. Forskning säger också att det är fler pojkar som upplever pedagoger som 

arga och dumma i jämförelse med flickorna (ibid). I vår studie kan vi konstatera att det enbart 

var pojkar som benämnde vissa pedagoger som “dumma”. Endast ett barn, en flicka, uttryckte 

att hon aldrig upplevt att pedagogerna varit arga i förskolan. De andra flickorna nämnde att 

pedagogerna ofta är arga, men däremot väldigt sällan eller aldrig på just dem.   

  

Som tidigare påvisats har forskning konstaterat att det i många fall är pojkar som associeras 

med fysiska lekar (Tannock, 2007). I denna studie var det några pojkar som uttryckte att de 

ville leka vissa fysiska lekar, men som pedagogerna förbjudit. Det skulle i dessa fall kunna 

vara så att pojkarna leker dessa lekar ändå och att det är därför de blir tillsagda oftare än 

flickorna. Tidigare i diskussionen har det nämnts vad barnen upplever som idealt agerande 

hos pedagogerna. Enligt forskning finns det också ett idealt beteende hos barnet som önskas 

av pedagogerna (Sanberk & Bağış, 2016). Barns agerande är således en aspekt som påverkar 

relationen de skapar till sina pedagoger (Birch & Ladd, 1998; Sanberk & Bağış, 2016). 

Forskning säger att pedagoger föredrar barn som är lugna, ansvarsfulla och samarbetsvilliga 
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framför de barn som visar ett mer störande och bestämt beteende samt leker de fysiska lekar 

som pedagogerna förbjudit (Birch & Ladd, 1998).   

  

Forskningen menar även att barn ibland agerar utifrån vad de tror förväntas av dem. I detta 

fall uttrycker en flicka att det bara är pojkarna som får skäll. På så vis skulle de kunna antas 

att flickorna omedvetet försöker leva upp till den bilden. Halldén (2007) skriver att kön, 

precis som barndom, är under ständig förändring i takt med hur samhället förändras, och att 

individer ständigt tolkar kön och att det skapas uppfattningar om normer utefter dem. Det 

skulle i detta fall kunna handla om att flickorna har en uppfattning om att flickor ska vara på 

ett visst sätt och att pojkarna ska vara på ett annat sätt utifrån den uppfattning de har kring vad 

samhällets normer säger. Utifrån resultatet av intervjuerna samt tidigare forskning går det att 

tolka att flickorna, i större utsträckning agerar utefter den stereotypa ideala bild pedagoger har 

av barn och därmed även skapat en närmare och mer positiv relation till sina pedagoger än 

vad pojkarna gjort. Ett antagande som detta kan göras då pojkarna bland annat i intervjuerna 

beskrivit en mer negativ bild av pedagogerna i jämförelse med flickorna. Vi vill dock 

förtydliga att det inte är möjligt att komma fram till några generella slutsatser då det var 

dubbelt så många pojkar som deltog i denna studie än vad det var flickor. Resultatet kunde ha 

sett annorlunda ut om vi intervjuat lika många flickor som pojkar. 
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7. Reflekterande slutord 

Barn spenderar en stor del av sin tid på förskolan och de relationer de skapar där är viktiga för 

deras sociala utveckling. Relationer mellan barn och pedagoger är viktiga för barnets sociala 

och emotionella utveckling samt identitetsskapande. Genom att lyssna mer på barn och oftare 

ta deras perspektiv kan pedagoger skapa bättre relationer till barnen i förskolan. Det finns inte 

så mycket forskning som behandlar barns egna uppfattningar om eller upplevelser av 

pedagogers förhållningssätt och agerande vid konfliktsituationer. Barn är experter om sina 

egna liv och deras röster och upplevelser är därför värdefulla att lyssna på. Därför vill vi 

uppmuntra ytterligare forskning som behandlar barns perspektiv, för att bidra till en 

förbättring av barns nuvarande vistelse i förskolan och framtida skolgång. Utifrån denna 

studie kan resultatet summeras att pedagogerna behöver arbeta för att skapa bättre relationer 

till barnen då flera av barnen upplevde pedagogerna som arga, att de skäller och ger skulden 

åt fel person, osv. Det skulle också kunna innebära att pedagogerna får en större förståelse av 

hur viktigt det är att kontinuerligt samtala och reflektera med barnen, att det är genom dessa 

samtal som pedagogerna lär sig se saker ur barnens synvinkel. Genom reflektioner skulle 

även barnens förmåga att sätta in specifika händelser i konkreta sammanhang kunna öka.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till föräldrar 

Hej! 

  

Vi är två studenter från Örebro Universitet som läser vår sjätte termin på 

förskollärarprogrammet. Vi har precis påbörjat vårt självständiga arbete som går ut på att 

genomföra en studie av vetenskaplig karaktär. Vi är intresserade av att undersöka hur barn 

upplever sig bli bemötta av pedagoger på förskolan, vilka konsekvenser olika bemötanden 

kan innebära osv. För att synliggöra detta på bästa sätt så vill vi intervjua barn i 5års åldern. 

Intervjuer i denna studie kommer ta form av kortare samtal där vi kommer ställa både ja och 

nej frågor samt mer öppna frågor. 

 

Målet med denna studie är att resultatet bidrar till ny kunskap, kunskap som skulle kunna 

gynna ditt barn, pedagogerna på förskolan, vår kommande yrkesprofession samt eventuell 

vidare forskning. Därför skulle vi vara mycket tacksamma ifall ni skulle vilja vara en del av 

denna studie. Om ni är intresserade så skulle vi vilja ha ert svar (signatur på baksidan) så snart 

som möjligt så vi kan besöka barngruppen och sedan påbörja intervjuerna. 

  

Vi vill poängtera att även ifall vi fått ert samtycke så kommer vi självklart ta barnets 

samtycke i beaktande. Vi kommer att fråga varje barn om de vill bli intervjuade samt berätta 

varför vi vill intervjua dem osv. Vi är även medvetna om att alla barn inte alltid säger ifrån 

ifall de upplever olust så därför kommer vi även vara uppmärksamma på hur de agerar samt 

ifall de genom sitt kroppsspråk signalerar minsta form av misstycke. Upplever vi ett 

misstycke eller obehag från något barn kommer vi respektera detta genom att inte genomföra 

intervjun med detta barn. 

  

Materialet som vi samlar in kommer enbart att användas till vårt självständiga arbete och då 

arbetet är klart kommer alla anteckningar samt inspelningar att förstöras. De som deltar i 

studien kommer att vara anonyma och inget kommer att kunna spåras tillbaka till varken dem 

eller denna verksamheten. 

  

Mvh Felicia Mallalieu och Karolina Edberger 
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Genom att du skriver på detta ger du ditt samtycke till att ditt barn deltar i vår studie. Att du 

skriver på detta innebär inte att ditt barn på något vis kommer tvingas att vara med i studien. 

Hon/han kommer bli tillfrågad innan intervjun äger rum och valet att delta eller inte är sedan 

frivilligt. 

  

Barnets namn: 

  

 

  

Signatur från vårdnadshavare:                                   

                                                              

                                               

 

  

Datum/ort: 
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Bilaga 2 - Falldiskussioner 

Case 1: En morgon på förskolan satt Elias och byggde ett torn av klossar. Han byggde en 

jättelång stund. Till slut var tornet nästan högre än honom själv så han fick hämta en stol för 

att kunna nå upp. ”Jag ska bygga hela vägen upp till taket”, tänkte Elias stolt för sig själv. 

Plötsligt hör han fröken ropa ”Elias, du glömde visst hänga upp din jacka, kom och gör det så 

kan du fortsätta bygga sen”. Elias klättrade försiktigt ner från stolen och tittade oroligt på 

tornet. ”Rasa inte” tänkte han medan han hämtade jackan. När han kommer tillbaka till 

klossarna ser han att Edvin börjat bygga ett nytt torn bredvid Elias torn. Då upptäcker Elias 

att Edvin har tagit de sista klossarna. Elias säger att Edvin ska ge tillbaka klossarna, men det 

vill inte Edvin. Elias blir arg och säger ”Men jag byggde med dom först”. Då kommer fröken 

fram och säger åt Elias att alla får bygga med klossarna, och att Elias borde dela med sig till 

Edvin istället, eftersom han har så många fler klossar än Edvin. Då vill inte Elias bygga med 

klossarna längre. 

 

Diskussionsfrågor: 

Varför ville inte Elias bygga med klossarna mer? 

Vem är Elias arg på? (fröken, Edvin eller någon annan) 

- Om fröken, borde/kunde fröken sagt på något annat sätt? 

  

Case 2: Senare var det dags för fruktsamling. Elias favoritfrukt är apelsin och han ville 

verkligen ha det, men i skålen fanns det bara äpple och päron. Elias tycker inte om varken 

äpple eller päron, så han bestämde sig för att gå och bygga med lego istället. Då påminde 

fröken att “nu är det samling” och att han skulle komma tillbaka och sätta sig för att vänta till 

kompisarna var klara. Efter en stund började Elias tycka att det var tråkigt att vänta på 

kompisarna. Alice som sitter bredvid Elias är också klar och börjar busa med Elias. Hon 

kittlar Elias så mycket att han skrattar så han tjuter. Då säger fröken “Elias nu får du sluta, du 

stör dina kompisar”. 

  

Diskussionsfrågor: 

Hur tror ni Elias känner sig nu? 

Var det bara Elias som störde kompisarna? 

Gjorde fröken något fel? 

  

Case 3: På eftermiddagen sitter Alice i sandlådan och bygger en djurpark. Hon gör lejon, 

giraffer, apor och alla möjliga djur. När hon är färdig ropar hon stolt på fröken för att visa vad 

hon har gjort. Stina som suttit bredvid Alice när hon byggt får för sig att trampa sönder Alice 

djurpark när Alice är iväg och hämtar fröken. När Alice får syn på detta springer hon tillbaka 

till sandlådan och puttar Stina så att hon ramlar. Fröken såg det här och skäller då på Alice 

och säger “de där va dumt gjort, du vet att man inte får puttas”. 

  

Diskussionsfrågor: 

Vad tror ni hände sen? 

Vad säger Alice?  

Vad svarar fröken på det?  

Hur tycker ni att fröken borde svara?  



 44 
 

Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Vad brukar du göra på förskolan? 

- Finns det något du inte får göra här? Vad? 

- Om du gör något du inte får, vad gör fröknarna då? 

 

3. Finns det något som pojkar får göra men som flickor inte får göra? 

- Finns det något som flickor får göra men som inte pojkar får? 

 

4. Hur tycker du att en bra fröken ska vara? 

 

5. Vad tycker du om dina fröknar? 

- Tycker du att fröknarna lyssnar på dig? 

- Tycker du att fröknarna behandlar alla barn lika? 

 

6. Har du blivit arg någon gång i förskolan? 

- Vad blev du arg över? 

- Vad gjorde fröken när du blev arg? 

 

7. Har du blivit arg på någon fröken någon gång? 

- Varför blev du arg/vad hände då? 

 

8. Har någon fröken blivit arg någon gång i förskolan? 

- Kommer du ihåg vad hen blev arg över? 

- Hur känns det när fröken blir arg? 

- Hur känns det när fröken är glad? 

  

  

  


