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Abstrakt 

Syftet med studien är att lyfta hur förskollärare ser på och tillämpar intoning 

i kontakt med barn i förskolan. Det är en kvalitativ studie vilken grundar sig i 

viljan att öka förståelse för barns behov av trygghet samt en god anknytning 

till vuxna för att ha förutsättning att lära. Studiens syfte formuleras till två 

frågeställningar vilka är vad förskollärare har för syn på intoning och hur de 

tillämpar intoning i kontakt med barn i förskolan. För att skapa möjligheter 

för förskollärarna att dela sina upplevelser, ges intervjuer med frågor och 

fallbeskrivningar som grundar sig i ett fenomenologiskt perspektiv.  

Studiens resultat visar att förskollärare har förståelse för intoningens positiva 

verkan i relationer mellan barn och vuxna samt att det tillämpas i förskolan. 

Vidare framkommer det också att avledning är en metod som används för att 

skapa trygghet för barn vilket i större omfattning ses som negativt i aktuell 

forskning. Förskollärare uttrycker att de skulle se det som gynnsamt med 

stöd i mötet med barn i förskolan för att på bästa möjliga sätt möta deras 

känslor. Studien leder således till förslag om vidare forskning inom ämnet 

likväl som önskan om att rektorer ser vikten av fortbildning inom anknyt-

ning, exempelvis genom interventionen Trygghetscirkeln, för att skapa trygg-

het för både barn men även förskollärare. 

Nyckelord 

Intoning, anknytning, trygghet, avledning, trygghetscirkeln.  

Tack 

Vi vill tacka de förskollärare som ställt upp som respondenter i detta arbete. 

Tack även till alla de barn vi mött och kommer att möta under vår tid i för-

skolan. Den här uppsatsen är till er. 

Slutligen ett stort tack till socionomerna Ingamaj Stenfelt och Magnus Sand-

berg som i många år inspirerat oss att utveckla ett brinnande intresse för att 

möta barn i deras känslor. Utan er hade vi inte känt styrkan i att intoning kan 

skapa positiva förändringar. Detta arbete kom till tack vare er. 
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1 Inledning 

Första dagen på förskollärarutbildningen korsades våra vägar och ganska 

snart upptäckte vi till bådas förtjusning att anknytningsteorin låg oss båda 

varmt om hjärtat. Genom tiden på universitetet och perioderna för den verk-

samhetsförlagda utbildningen (praktiskt arbete i förskolan) kände vi ett starkt 

behov av att utveckla vår kunskap inom ämnet. Detta ledde till viljan att un-

dersöka vilken förståelse som finns för intoning och hur det tillämpas i för-

skolan. Vårt förstärkta intresse härstammar från att vi i olika förskolor bevitt-

nat situationer som skulle kunnat tyda på brister i kvaliteten kring bemötande 

av barn i förskolan, ofta beroende på orsaker i miljön. Detta får således chans 

att undersökas i detta arbete. Måhända kan det få en möjlighet att fylla den 

lucka som handlar om vikten av att öka förståelsen för att förskollärare behö-

ver stöd, resurser och kunskap för att kunna tillgodose barns behov av trygg-

het.  

Intoning är ett begrepp som behandlar bekräftelsen barn får av sina känslor 

då en vuxen reglerar dessa med en samspelande närvaro (Brodin & Hylander 

1998). Läroplanen för förskolan säger att alla barn ska erbjudas en omsorg 

som baseras på trygghet och välbefinnande (Skolverket 2018). Det är av vikt 

att de vuxna i förskolan tar rollen som sekundära anknytningspersoner och 

genom det skapar trygghet för att varje barn ska kunna lära och utvecklas. En 

förutsättning för en trygg anknytning är att barnets behov och känslor blir be-

kräftade av de vuxna personer som finns i barnets omgivning (Kihlbom, Lid-

holt och Niss (2009). 

Tidigare forskning tydliggör en bild av hur ett antal förskollärare i Sverige 

ser på sin egen kunskap i att möta barns behov av trygghet och anknytning. 

Fokus i denna uppsats är emellertid att lyfta förskollärares upplevelse av hur 

de möter barn och deras känslor med fokus på intoning. 
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2 Bakgrund och begreppsförklaring 

I bakgrunden presenteras den teori studien vilar på likväl som tillhörande be-

grepp till denna som också har betydelse för studiens struktur. 

2.1 Anknytningsteorin och tillhörande begrepp 

Denna studie baseras på anknytningsteorin som presenteras här under. Inom 

teorin finns centrala begrepp vilka beskrivs i detta avsnitt. Begreppen är 

känsloreglering, intoning, inre arbetsmodell, trygg bas och säker hamn samt 

temperament.   

2.1.1 Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin skapades av psykoanalytikern John Bowlby i slutet av 

1960-talet. Hans forskning baserades på de känslomässiga och nära relation 

som ett barn skapar till sin omvårdnadsperson som enligt Bowlby har stor be-

tydelse för barnets utveckling. I efterkrigstidens Europa blev Bowlby tillfrå-

gad att se över och sammanställa förbättringar kring situationen för hemlösa 

barn. Han fortsatte emellertid sin forskning och fördjupade sig i frågan om 

påverkan av tidiga separationer mellan barn och deras trygghetsperson. Med 

sitt intresse och sin forskning kunde han påvisa hur vanvård och separationer 

påverkade barnets utveckling negativt. De barn som från början hade fått var-

aktig trygghet blev emellertid mer motståndskraftiga (Broberg, Hagström 

och Broberg, 2017). 

Bowlbys teori om anknytning och trygghet ligger följaktligen till grund för 

detta arbete om förskollärares syn på och tillämpning av intoning i kontakt 

med barn i förskolan. Broberg et. al (2008) menar att anknytningsteorin idag 

är den mest vägledande och essentiella psykologiska teori som finns när det 

kommer till människors förhållningssätt kring omsorg, skydd, närhet och för-

måga till utvecklad självständighet 

Anknytningsteorin kan ses vara relevant att utgå ifrån då de små barnen på 

förskolan får uppleva separation från den person barnet har känslomässiga 

band till. När den person som vanligtvis tillgodoser barnets behov av trygg-

het och omsorg försvinner reagerar barnet ofta med att uttrycka starka käns-

lor genom att gråta, skrika eller bli allmänt oroliga (beroende på vilken typ 

av anknytning de har till sin vårdare). De som då finns till hands att ta över 

och ersätta barnets anknytningsperson är förskolläraren och annan personal.  
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2.1.2 Känsloreglering 

Barn som har svårt att sätta ord på och förstå sina känslor kan verka mer 

utåtagerande då den frustration som uppstår tar över situationen och chan-

serna att verka problemlösande. Förmågan att kategorisera och verka ration-

ell i samband med en stark känsla kallas för känsloreglering (Eresund & 

Wrangsjö 2012).) Små barn mellan 1–3 år har ett ständigt behov av att bli be-

kräftade i de känslor de uttrycker (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009). 

2.1.3 Intoning 

Daniel Sterns teori om självutveckling och begreppet intoning beskrivs ge-

nom att en vuxen i mötet med barn fångar upp barnets uttryck för att sätta 

ord på känslan och översätter det med känsla i rösten lär sig barnet dels att 

sätta ord på sina känslor, dels att reglera dem. Detta fenomen kallas intoning 

(Brodin och Hylander 1998).  

Om ett barn lämnas på förskolan av sin trygghetsperson och uttrycker saknad 

samt ledsamhet genom att gråta eller ropa på mamma kommer barnet till ro 

om någon visar sig känna vad barnet känner. Exempel på detta kan vara att 

den vuxne med omsorgsfull och tröstande röst förklarar att han eller hon ser 

att barnet är ledsen samt förstår att barnet saknar sin mamma för att slutligen 

förklarar att mamma kommer tillbaka. När ett barns känslor blir mötta med 

intoning blir de samtidigt verkliga för barnet. På så sätt hamnar den vuxne 

och barnet på samma våglängd och barnets inre liv får en chans till utveckl-

ing. 

Om ett barn får växa upp utan någon som helst intoning från en annan person 

kan barnet uppfatta sina känslor obetydliga, overkliga och uppfattas av bar-

net själv som totalt främmande för andra människor. Å andra sidan behöver 

människan tillfällen då känslorna får stanna hos en själv. Att återkommande 

vid varje tillfälle få sina känslor delade med någon annan skulle kunna upple-

vas som relativt integritetsinkräktande (Brodin & Hylander 1998). Litteratu-

ren lyfter således vikten av ett förhållningssätt präglat av balans mellan into-

ning, förståelse och respekt för individens integritet. Då intoning kan tänkas 

vara det begrepp som på det mest lämpliga sätt beskriver det tillvägagångs-

sätt som leder till barns känsloreglering och trygga anknytningar utgör det i 

denna studie grunden till arbetet och dess frågeställningar med anknytnings-

teori som utgångspunkt.  
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2.1.4 Inre arbetsmodell 

Barn lär sig under sitt första levnadsår att uppfatta världen och skapa före-

ställningar om hur det är att vara med andra människor och hur det är att vara 

sig själv. Dessa uppfattningar kallas inre arbetsmodeller. Ett barn med posi-

tiva erfarenheter och relationer med vuxna har en inre arbetsmodell som kan 

användas som ett hjälpmedel vid samspel med andra (Broberg, Hagström & 

Broberg 2017). Barn har olika erfarenheter av samma fenomen och reagerar 

därför känslomässigt olika på specifika upplevelser. Då varje enskild individ 

bär på sin personliga inre arbetsmodell kommer förskollärarna få anpassa sitt 

förhållningssätt efter barnets behov.  

2.1.5 Trygg bas och säker hamn 

Anknytningsteorin kan bildligt liknas vid en cirkel där begreppen trygg bas 

och säker hamn ingår (Bilaga 3). Den trygga basen kännetecknas av en per-

son som för barnet upplevs som större, starkare, klokare och snäll. Den 

trygga basen tillåter och ger stöd för barnets utforskande medan den säkra 

hamnen skänker barnet känslan av att kunna komma tillbaka till trygghet och 

få tröst, beskydd och hjälp med att organisera barnets känslor. Den person 

som för barnet är en trygg bas och säker hamn försvinner ur räckhåll för bar-

net vid lämning på förskolan. Det är då betydande att förskollärarna träder in 

och blir för barnet den trygga basen och säkra hamnen (Brandtzaeg, Torstein-

son & Øiestad 2016). Accepterar då barnet att någon annan än anknytnings-

personen tar över denna angelägenhet? 

(Bilaga 4) 
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För att ett barn ska utveckla en anknytningsrelation till någon i sin närhet be-

höver barnet dels vistas i personens fysiska närhet en stor del av sin tid, dels 

få sina känslomässiga behov bemötta av personens lyhörda samspel. Ett barn 

spenderar i dagens samhälle ofta stora delar av sina dagar på förskolan vilket 

skapar förutsättningar för att en anknytningsrelation ska kunna utvecklas 

tidsmässigt. Här lyfts dessutom vikten av att förskolläraren är lyhörd i sin re-

lation med barnen och bekräftar deras känslor (Broberg, Hagström & Bro-

berg 2017). 

2.1.6 Temperament   

Vuxna som har kunskap och förståelse för att det finns olika typer eller gra-

der av temperament hos barn har större förutsättningar och chans att på ett 

framgångsrikt sätt möta barnen. Temperament handlar således om att en indi-

vid agerar tydligt utefter sina känslor, hur det enskilda barnets sätt att lösa 

problem visar sig och reaktionen på de situationer som uppstår runt omkring. 

Temperamentet skiljer sig beroende på människans reaktivitet i nervsystem 

(Broberg, Hagström & Broberg 2017). 

Barn med särskilt temperament har en mer substantiell risk för att utveckla 

otrygga anknytningsrelationer med vuxna då de verkar krävande och utma-

nande för personalen samtidigt som barnen är känsligare och mindre mot-

ståndskraftiga. Det är emellertid dessa barn som har det centrala behovet av 

kvalitativ omsorg och bemötande. Barn med särskilt temperament är överta-

ligt påverkningsbara och utvecklar hastigt sin sociala samt kognitiva förmåga 

i samband med trygga anknytningspersoner. Författaren menar dessutom att 

barn som har en otrygg anknytning till sina föräldrar kan utveckla en trygg 

anknytning till någon inom förskolans personal (Brandtzaeg, Torsteinson & 

Øiestad 2016). 

Litteraturen ovan lyfter dels vikten av förskollärares kunskap, empati och 

förståelse kring varje enskilt barn, dels vikten av hur förskollärares förhåll-

ningssätt kan verka kompenserande för barn som sedan innan lever med en 

otrygg anknytning i relationen med en närstående. 

2.2 Begreppsförklaring – övriga begrepp 

De begrepp som beskrivs nedan återfinns i studiens diskussionsdel där samt-

liga tas upp i relation till intoningens betydelse för barns anknytning.  

2.2.1 Good-enough-mothering 

Winnicott, kollega med anknytningsteorins grundare Bowlby, myntade be-

greppet good-enough-mothering. Hon menade således att det i ett barns miljö 



 

5(38) 

 

bör finnas tillgång till konsekvent god omvårdnad, lyhördhet och en beri-

kande miljö. Anknytningspersonen behöver följaktligen inte leva upp till per-

fektion. Ett barn kan således rikta anknytningsbeteende mot fler personer än 

sin vårdnadshavare även om bemötandet eller tillgången till personen vid till-

fällen kan vara bristande (Broberg et al. 2008). 

2.2.2 Resiliens 

Begreppet resiliens beskriver den motståndskraft barn besitter. Resiliens ut-

vecklas vid tillfällen då miljön utgör en risk genom att exempelvis vara stres-

sig för barnet eller om individen växer upp i en otrygg familjesituation 

(Helmen Borge 2011). Denna resiliens hindrar barnet mot att utveckla psy-

kiska svårigheter som skulle påverkat dem negativt i framtiden. Resiliens kan 

vara positivt ur hälsosynpunkt för ett barn och vidare under livet. Resiliensen 

bidrar till att barnet har lättare att reglera sina känslor under situationer som 

kan vara kritiska vilket även innefattar tid som spenderas på förskolan (Mil-

jević-Riđički, Plantak och Bouillet 2017). 

2.2.3 Avledning 

En del situationer där barn hamnar i affekt leder till vuxnas gränssättande. 

Gränssättning är kan vara ett riskfyllt sätt att hantera situationen och leder så-

ledes oftast till att situationen förvärras då barnet inte förstår orsaken till 

gränssättningen i sig. Istället kan avledning användas för att minska konflik-

ter då det får barnet att tänka på något annat, exempelvis genom att prata om 

något annat som intresserar barnet. Avledning är således ett starkt verktyg 

som avhåller vuxna från att ställa för höga krav på barnen och får barn att 

tänka på något annat (Elvén & Wiman 2015).  

Författaren belyser avledningens fördelaktiga sidor och lyfter fenomenets 

förmåga att få barnets känsla och uppmärksamhet att ta en annan riktning. 

När barn hamnar i en situation som leder till frustration eller ilska behöver de 

hjälp med att uthärda känslan för att kunna lösa problemet. Hjälpen de vuxna 

fördelaktigt kan använda sig av i denna situation är att bidra med känslan av 

förståelse genom att bekräfta barnets känsla och visa förståelse för den. Detta 

utvecklar inte bara barnets självförtroende och självkänsla, utan leder även 

till att barnet har större chans att härda ut känslan och lösa situationen 

(Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad 2016). Här klarlägger författarna varför 

det är centralt att tona in barns känslor och finnas i dem och delar dem till-

sammans med barnet. Något som kan tänkas gå emot påståendet kring avled-

ningens fördelaktiga förmåga.  
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2.2.4 Hajmusik 

De fenomen i vår omgivning som bidrar till en negativ känsla och likaså en 

negativ påverkan på vårt sätt att handla, lösa problem och förhålla oss till si-

tuationer kallas enligt trygghetscirkeln för hajmusik. Det är när någonting i 

vår omgivning som (vanligen omedvetet) orsakar starka känslor, så som 

ilska, irritation, rädsla eller sorg och leder till att själva förmågan att förbli 

rationell, empatisk och pedagogisk blir utmanad. Likt hajmusiken i en film 

får pulsen att öka jämförs hajmusik i det vardagliga livet med de negativa 

upplevelser eller rädslor människor bär med sig från sitt förflutna. Detta fe-

nomen påverkar således förhållningssättet mot barn och kollegor i förskolan. 

Detta underlättas genom att diskutera känslan och rädslan med andra vuxna. 

Här beskrivs således en aspekt som skulle kunna utmana det lugna, empa-

tiska och omsorgsfulla förhållningssätt övriga författare lyfter som centralt i 

bemötandet med barn i förskolan (Broberg et al. 2008). 

2.3 Faktorer som påverkar intoning – beskrivet i litteratur 

Under denna rubrik presenteras olika faktorer som kan ligga till grund för att 

intoning bortprioriteras i förskolan och även hur personalens kompetens på-

verkar kvalitén i barns trygghet på förskolan.  

2.3.1 Gruppstorlek och personaltäthet i förskolan 

Kvalité i förskolan kan variera beroende på gruppstorlek i barngrupperna 

samt personaltätheten. Den påverkas också av kompetensen som finns i ar-

betslaget likväl som personalens barnsyn (Kihlbom, Lidholt och Niss 2009). 

År 2017 gav Skolverket ut ett pressmeddelande som visade på att de stora 

barngrupperna i förskolan minskat men att den fortsatta bristen på förskollä-

rare resulterat i att det anställts mer personal utan akademisk utbildning. 

Detta leder i sin tur till att de lärorika utmaningar barnen ställs inför har 

minskat. I pressmeddelandet står det att outbildad personal i förskolan har 

ökat med 25% mellan år 2015–2016 (Skolverket 2018). 

De stora barngrupperna tillsammans med brist på personal genererar sämre 

relationer mellan vuxna och barn i förskolan. Relationen som ligger till grund 

för trygghet i förskolan för de minsta barnen blir då av sämre kvalité vilket 

kan leda till ökad stress för barnen. Denna stress visar sig också hos persona-

len i förskolan som resulterar i sjukskrivningar och ökad frånvaro (Kihlbom, 

Lidholt och Niss 2009). Stora barngrupper i kombination med mindre perso-

naltäthet resulterar i ökad otrygghet hos små barn. När en vuxen pedagog i 

förskolan samspelar med fyra barn samtidigt har studier visat att den vuxne 
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endast ger barnen 8% omvårdnad av intonande karaktär (Brandtzæg, Torste-

inson och Øiestad 2016). 

2.3.2 Personalens kompetens 

Personalens kompetens är essentiell för att barn i förskolan ska få chans till 

en trygg vistelse. Ett intonande förhållningssätt ses förekomma i högre grad 

hos vuxna i förskolan som har högre utbildning. Även erfarenhet inom verk-

samheten ses som en bidragande faktor till omhändertagande bemötande av 

barn. Personalens kompetens och kvalitén i förskolan testas extra mycket på 

de barn som agerar utåt med vad som kan ses som negativa känslor. Det kan 

handla om högljudda barn eller blyga barn, sådana beteenden som går ifrån 

normen. Kunskap inom ämnet för anknytning ses också vara centralt i arbetet 

med små barn då personal i förskolan inte kan ge exakt det anknytningsbe-

hov vårdnadshavare kan. Med detta menas att sekundära anknytningsperso-

ner som inte har en riktigt så nära relation till ett barn, har svårt att känna av 

hur viktigt det är för ett barn att få sina känslor reglerade. Denna förståelse 

kräver kunskap hos den vuxne så barn i förskolan kan få den trygghet de be-

höver (Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad 2016). 

Vid sjukdom hos personal har förskolan brist på utbildade vikarier vilket 

också ses dra ner kvalitén i förskolan på personal med kompetens. I många 

fall tar inte heller förskolan in vikarier vilket medför att förskollärare står en 

mindre på en stor barngrupp vilket också kan ses resultera i att barn inte får 

chans till en närvarande vuxen i de situationer som kan tänkas dyka upp 

(Kihlbom, Lidholt och Niss 2009). 
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3 Tidigare forskning 

Under denna rubrik lyfts tidigare forskning som tar avstamp i ämnen som är 

centrala i den här studien. De vetenskapliga artiklarna ger djup till kom-

mande diskussion. 

3.1 Hur beskrivs intoning i forskningen? 
En studie fokuserar på hur mödrar bemöter sina barn med hjälp av intoning. 

Vikten av att yngre barn tonas in i deras känslor och ges positiv förstärkning 

i sina aktiviteter ses som centrala då små barns kognitiva utveckling är i be-

hov av just denna kontakt med en vuxen (Dombrowski et al. 2005). En annan 

studien syftar till att skapa förståelse för hur föräldrar med medvetenhet 

kring inotningens betydelse för barns utveckling, genererar ökad social kom-

petens hos barnen. Resultatet i den studien visar att vuxna som har ett into-

nande förhållningssätt i bemötandet av deras barn skapar förutsättningar för 

barnen att utveckla sin sociala kompetens (Zand et al. (2014). 

3.2 Känsloreglering och relationer i förskolan 
En artikel beskriver att små barns hälsa och välbefinnande påverkas av hur 

deras känslor regleras av vuxna. Genom att vara förebilder för barnet i den 

känslan som uttrycks kan barnet lära sig förstå sina känslor. Förutom de vux-

nas roll i barnens mående ses också faktorer som barnets ålder likväl som 

personlighet ligga till grund för hur barnet utvecklas emotionellt. Det ses 

också som viktigt att barn i deras emotionella utveckling tillåts att testa sina 

förmågor i balans med vuxna runtomkring som bistår med kärlek och stött-

ning (Mortensen och Barnett 2019). 

En annan studie som gjorts utgör tidigare forskning kring barns relation till 

vuxna i förskolan och beskriver hur barns behov av uppmärksamhet påverkas 

av anknytningen till förskolläraren. Författaren skriver om hur barns behov 

av uppmärksamhet påverkar aspekter som inlärning, problemlösning och för-

mågan att växla mellan olika uppgifter på ett positivt sätt. De barn som 

skapar ett starkt band till sina sekundära anknytningspersoner i förskolan får 

genom relationen mer självförtroende. Studien lyfter också det faktum att po-

sitiva relationer medför att barnens koncentration i förskolan stärks och att 

barnet genom sin ökade medvetenhet har lättare att bibehålla sociala kontak-

ter så väl som med kamrater som med vuxna. Det anses i studien vara av vikt 

för barn att ha goda anknytningspersoner i förskolan för att barnet ska kunna 

utvecklas och känna sig tryggt (Commodari 2013). 
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De två studierna som beskrivits ovan ses behandla det resultat goda relat-

ioner mellan barn och vuxna får. Genom att få spendera tid med en närva-

rande anknytningsperson kan barnet få chans att utvecklas både kognitivt och 

socialt.  

 

Ett studieresultat visar att vuxna med kunskap och förståelse kring barns be-

hov av anknytning i förskolan möter barn i deras känslor i större utsträckning 

än vuxna utan förståelse. Genom sin okunskap väljer de deltagande i deras 

studie att inte se till barnets behov vilket bidrar till en negativ spiral för bar-

net som lämnas ensam med sin uttryckta känsla (Vallotton et al. 2016). Vil-

ket går i linje med en stor del av områdets forskning. 

 

En annan studie består av syftet att undersöka hur rektorer ser på trygghet i 

förskolan kopplat till personalens kompetens. I studien ses förskolan som den 

mest kritiska tiden för hur grunden läggs för barns framtida utveckling inom 

de sociala aspekterna. Studiens resultat visar att rektorerna lägger stor vikt 

vid att personal ser till varje barns behov och skapar en miljö som är positiv 

för att ha möjlighet att utvecklas (Renblad och Brodin 2012). Denna artikel 

skulle kunna kopplas samman med den forskning som gjorts kring vårdnads-

havares syn på trygghetscirkelns intervention för att skapa en brygga mellan 

behovet av stöd och rektorers syn på fortbildning inom intoning.  

3.3 Avledning - vad säger forskning? 
En artikel visar att när vuxna möter barns känslouttryck med avledning eller 

på något sätt minimerar eller undviker barns känsla genom att inte se eller 

svara på den, påverkas barns socioemotionella utveckling negativt. Vuxnas 

avledning i samband med barns känslouttryck påverkar både känsloregle-

ringen, problemlösningsförmågan, självkänslan samt förmågan att upprätt-

hålla kamratrelationer negativt hos barn (Hurrell, Hudson & Schniering 

2015). En annan artikel förklarar däremot att avledning istället kan ha en po-

sitiv inverkan på barn. Avledning sägs här bidra till att barn anpassar sig for-

tare i sin vardag och har lättare att möta känslomässiga motgångar (Borelli 

2012). 

3.4 Stressens påverkan ur ett relationsperspektiv 
En stressig miljö i förskolan påverkar både barn och vuxna och leder ofta till 

en sämre relation. Graden av kvalitén som präglar barn och lärares trygghets-

relation påverkar barns akademiska framgång. Studien var kvantitativ där en-

käter skickades ut till 1001 lärare i Pennsylvania som fick svara anonymt. 

Studien visade att den stress lärarna utsattes för på arbetsplatsen bidrog till 

mer konflikter med barnen (Whitaker, Dearth-Wesley och Gooze 2014). En 

annan studie visar att brist i kommunikationen mellan barn och vuxna i 
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förskolan leder till sämre kvalité på den vistelse barnet har i verksamheten. 

På de förskolor där förskollärarna skapar en atmosfär vilken baseras på sam-

spel där barnets intresse och behov står i centrum anses inneha högre kvalité 

(Pramling Samuelsson och Sheridan 2009). 

3.5 Trygghetscirkeln som stöttning 
En artikel visar att det genom anknytningsteorin finns en intervention kallad 

trygghetscirkeln, vilken har som syfte att stödja vårdnadshavare i deras relat-

ion med sina barn för att öka medvetenheten kring barnets behov av intoning. 

Artikeln handlar vidare om att vårdnadshavare som deltagit i kursen Trygg-

hetscirkelns föräldraskapsprogram, upplevde att deras förståelse och relation 

till barnen stärkts. De upplevde att de hade fått ökad förståelse för sina barns 

behov av känsloreglering och vårdnadshavarna kände också att de själva till-

handahållit fler verktyg i att tona in känslorna. Efter att vårdnadshavarna del-

tagit i kursen upplevde de inte bara att de själva förändrats i mötet med bar-

nen utan att även barnen svarat på föräldrarnas bemötande vilket resulterat i 

en positiv utgång (Risholm Mothander och Neander 2017). 

Studier kring barns ökade stress och vad det gör med relationer i förskolan 

kan tänkas kopplas samman med artikeln om interventionen trygghetscirkeln 

då den syftar till att stärka anknytningspersoners bemötande av barn för att 

stärka relationer. 
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4 Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 

Då intoning kan vara den aspekt som tillåter känslors förnimmelser kan av-

ledning å andra sidan tänkas beskrivas som motsatsen.  

Att avleda ett barn som uttrycker en känsla har en negativ påverkan på bar-

nets förmåga att reglera sina känslor, lösa problem, utveckla sin självkänsla 

samt skapa kamratrelationer (Hurrell, Hudson & Schniering 2015). Samtidigt 

menar annan forskning att avledningen kan bidra till att barn snabbare anpas-

sar sig i sin vardag och således får ökad motståndskraft när det gäller känslo-

mässiga motgångar (Borelli 2012). 

Det finns således en diskrepans inom tidigare forskning som bidrar till denna 

uppsats där begreppens för- och nackdelar belyses. 

Syftet med den här studien är att lyfta förskollärares syn på och tillämpning 

av intoning i kontakt med barn i förskolan.  

4.2 Frågeställningar 

När vi fastställer vårt syfte med studien formulerar vi två frågeställningar 

vilka vi hoppas ger svar på de upplevelser förskollärare har av intoning. 

Vilken syn har förskollärare på intoning i förskolan? 

Hur arbetar förskollärare med ett intonande förhållningssätt i förskolan? 
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5 Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens vetenskapsteoretiska perspektiv vilket 

också motiveras i relation till metoden. De etiska regler som tagits hänsyn till 

förklaras likväl som metodval vilka underbygger hur empirin samlats in och 

analyserats. Slutligen motiveras också studiens trovärdighet kopplat till dess 

metodval.  

5.1 Fenomenologisk grund 

Den här kvalitativa studien vilar på en fenomenologisk grund där fyra förs-

kollärare med hjälp av intervju och fallbeskrivningar (bilaga 2) fått delge sin 

syn på samt tillämpning av begreppet intoning i kontakt med barn i försko-

lan. Fallbeskrivningarna benämns med namn. Fenomenologin cirkulerar 

kring människors upplevelser, känslor och åsikter samt förståelser för ett 

visst fenomen (Denscombe 2018). 

 

Fenomenologin har valts som vetenskaplig teori i den här studien då varje 

enskild respondents upplevelse av fenomenet intoning behövs för att skapa 

kunskap kring de frågeställningar som är formulerade i studien. Då varje för-

skollärares enskilda upplevelser och praktiserande av att vara anknytnings-

person ligger till grund för hur barn bemöts anses det fenomenologiska per-

spektivet utgöra grunden för studiens metod. Detta perspektiv ses också gå i 

linje med den lucka studien avsetts fylla gällande diskrepansen vi funnit 

inom tidigare forskning vad gäller avledning och intoning. Vad det gäller in-

tervjuer med personer inom socialt arbete ser vi att även deras upplevelse 

kopplat till profession är viktigt för förståelsen kring det vi syftar att under-

söka. 

5.2 Etik 

Det finns etiska regler att förhålla sig till vid forskning (Vetenskapsrådet 

2017).  beskriver också dessa regler och att särskild hänsyn tas till fyra olika 

krav. Det första kravet som kallas informationskravet, berör att de som deltar 

i studien ska informeras om arbetets syfte. Samtyckeskravet bidrar till att de 

berörda bestämmer om de vill vara med eller avbryta. Enligt konfidentiali-

tetskravet ska de som medverkar i studien dessutom vara anonyma i arbetet 

som följer. Slutligen ska hänsyn tas till nyttjandekravet, där empirin som 

samlats in endast får användas för forskningsändamål (Dimenäs 2014). I en-

lighet med de fyra etiska reglerna informerades samtliga respondenter om ar-

betets syfte genom en sammanfattning av det studien berör. Respondenterna 
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erbjöds en samtyckesblankett (bilaga 1) där de skrev under med sina namn 

och informerades ytterligare om arbetets syfte samt det faktum att de genom 

arbetets gång förblir anonyma och att ljudinspelningarna raderas vid arbetets 

slut. De blev dessutom underrättade om att empirin endast används i detta ar-

bete samt att de när som helst får avböja sin medverkan. 

5.3 Val av respondenter 

Samtliga respondenter är utbildade förskollärare som antingen arbetar med 

eller har arbetat med de yngsta barnen i förskolan och dess inskolning. Bro-

berg, Hagström och Brobergs (2017) ord om den trygga basens värde för små 

barns utforskande av nya miljöer ligger till grund för valet av förskollärare 

som varit verksamma på småbarnsavdelningar. Uppfattningen kring barns 

behov av trygghet och intoning för att skapa anknytningsbeteenden är över-

vägande i denna åldersgrupp. Dessa förskollärare har således arbetat med de 

yngsta barnens övergång mellan hem och förskola vilket vi anser kan vara 

berikande för denna studie.  

Den fysiska närhet barn behöver för att mätta behov av känsloreglering ses 

alltid vara i behov av en anknytningsperson vilket gör att förskollärare likväl 

som andra vuxna spelar en viktig roll i barnens vistelse på förskolan (Bro-

berg, Hagström och Brobergs 2017). Fyra olika förskollärare på tre olika för-

skolor blev tillfrågade via email om medverkan som respondent i detta arbete 

då vi ansåg det vara av intresse att se hur olika förskolors arbetslag förhåller 

sig till intoning i kontakt med barnen i förskolan. Genom att tillfråga förskol-

lärare från olika förskolor kan det också tänkas skapa förutsättningar att få ta 

del av bredare spektrum av upplevelser från varje enskild respondent. Inter-

vjuerna höll till på varje förskollärares arbetsplats för att skapa möjlighet för 

dem att delta närhelst det passade dem. Den bestämda träffen med respon-

denten började med frågor som syftade till att skapa förståelse för förskollä-

rarens upplevelser kring intoning. Detta följdes av fyra fallbeskrivningar 

vilka också skulle ge insikt i det individuella förhållningssättet kring into-

ning.  

5.4 Antalet respondenter 

Valet av antalet tillfrågade förskollärare skedde i samråd med handledare ef-

ter vad som kunde vara ett rimligt antal gentemot omfattning på studien. 

Möjliga utgångar med fler respondenter hade kunnat vara att få fler upplevel-

ser beskrivna som skapat mer förståelse kring frågeställningarna. Däremot 

behandlar inte denna studie antalet upplevelser utan analyserar och behandlar 

det synsätt respondenterna innehar. Vi anser genom den djupgående analys 
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som blir att vårt syfte och våra frågeställningar kan bli besvarade. 

Denscombe (2018) beskriver kvalitativ forskning genom att belysa dess möj-

lighet till att vara småskalig och att datan är hämtad från den verkliga värl-

den.  

Valet av antalet respondenter skulle således kunna kopplas till beskrivningen 

av kvalitativ forskning då det är uppfattningen kring ett fenomen som ses 

som intressant och inte mängden respondenter.  

5.5 Insamling av data 

Intervjufrågorna baserades på de två frågeställningarna i studien då de cirku-

lerar kring förskollärares syn på och tillämpning av intoning i förskolan. Den 

första intervjufrågan (se bilaga 2) ställdes för att skapa ett tryggt rum för re-

spondenten. Genom att få reda på förskollärarens grad av kännedom kring 

begreppet kunde vi få chans att förklara vår uppfattning så nästkommande 

fråga skulle kännas trygg att svara på. Den andra frågan handlade således om 

vad intoning betyder för respondenten i kontakt med barn i förskolan. Vidare 

ställdes frågor där respondenten fick möjlighet att delge sin upplevelse kring 

fenomenet intoning. Fallbeskrivningarna skapades för att ge förskolläraren 

en konkret bild av olika händelser vilket hade som avsikt att skapa bra förut-

sättningar att få svar på de frågeställningar vilka formulerats i studien kring 

förskollärares tillämpning av intoning. De fyra fallbeskrivningarna handlade 

om fyra olika fiktiva barn som uttrycker känslor vilka kan ses behöva tonas 

in av en vuxen. Känslorna som är i fokus är sorg (separationsångest) och oro 

som visas genom ilska och framgår genom händelser som kan ses vara fre-

kvent förekommande i förskolans verksamhet.  

Varje fallbeskrivning avslutades med hur respondenten skulle agerat i föl-

jande situation eller vart respondentens intuition hade lett dem till i fallbe-

skrivningen. De olika händelserna som beskrivits tar upp olika barn som ut-

trycker känslor vilka ofta tonas in av anknytningspersoner eller andra vuxna. 

Eresund och Wrangsjö (2012) beskriver hur känsloreglering och hur starka 

känslor bör regleras av vuxen för att skapa harmoni hos barnet. 

Vi valde således att lyfta känslor som ledsamhet eller ilska då de känslorna är 

viktiga för barn att reglera för deras vidare utveckling. Broberg et al. (2008) 

skriver att barn som gnäller mycket eller söker närhet i stor utsträckning kan 

bidra till utmaningar i förmågan att agera intonande.  

Då förskollärare ses vara anknytningspersoner för barn i förskolan kan det 

också tänkas vara centralt att se hur respondenterna upplever dessa känslor. 
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Att använda fallbeskrivningar som komplement till intervjufrågorna ansåg vi 

kunna underlätta för förskollärarna när de berättade om sina intentioner.  

5.6 Analys av insamlad data 

Den insamlade datan transkriberades då vi använt oss av ljudinspelning vid 

intervjutillfällena. Transkriberingarna jämfördes och mönster i hur förskollä-

rarna såg på och tillämpade intoning visades. Genom att jämföra och se vilka 

skillnader men även olikheter som delges genom varje respondents upplevel-

ser fick vi förståelse för hur omfattande kunskapen kring begreppet är. Sam-

tidigt lyftes varje förskollärares ord för att gå i linje med det vetenskapsteore-

tiska perspektiv som valts för studien. De kategorier som formulerats i resul-

tatet syftar till att skapa en ordning för läsaren att följa vilket med enkelhet 

kan kopplas till syfte och frågeställningar. De två sista kategorierna i resulta-

tet lyfter gemensamma synsätt förskollärarna beskrev vilka sågs vara av in-

tressant data till vidare analys i studien.  

5.7 Studiens trovärdighet 

Trovärdighet inom kvalitativ forskning innebär att forskaren kan bevisa att 

studiens data är korrekt. Denna trovärdighet skapas genom att exempelvis 

samla in data genom fältstudier (Denscombe 2018). Genom att intervjua för-

skollärare och spela in deras berättande på ljudfiler anser vi att deras upple-

velser kring intoning bearbetas på ett trovärdigt sätt då vi har det inspelat. Å 

andra sidan faller det kroppsspråk och minspel förskollärarna uttrycker bort i 

denna metod. För att komma åt de känslor barn ger uttryck för har vi också 

valt respondenter vilka varit verksamma på småbarnsavdelningar där vi upp-

levt att behoven av intoning syns tydligare. De som tillfrågats efter största 

möjlighet försökt väljas ut för att i så stor utsträckning som möjligt kunna 

svara på studiens frågeställningar. Transkriberingarna som gjorts efter den 

ljudfil som spelats in är en direkt kopia på vad som sagts vilket kan kopplas 

till att förskollärarna har blivit återgivna korrekt. Det är transkriberingarna 

som direkt ligger till grund för det resultat som sammanställts.  
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6 Resultat  

I följande kapitel följer en sammanställning av de svar som intervjuerna lett 

till där samtliga förskollärares syn på och tillämpning av intoning redovisas 

under olika teman. Frågorna redovisar teman som grundas i frågeställningar. 

6.1 Förskollärarnas syn på intoning 

Under denna rubrik presenteras de svar intervjufrågorna gett angående förs-

kollärares syn på intoning.  

Vid första frågan om förskollärarna kände till begreppet intoning visade det 

sig att begreppet inte var bekant för samtliga.  

Alltså, det är ju inget begrepp som vi direkt har använt, ehh... så det får jag 

väl säga att jag egentligen inte är då. 

Förskolläraren menade vid frågan om hon är bekant med begreppet intoning 

och dess innebörd att det inte är något hon använde inom sin profession. När 

begreppet beskrevs för förskollärarna som var osäkra på innebörden uttryckte 

de emellertid att tillit och trygghet gentemot barnen var viktigt.  

Samtliga förskollärare ansåg att bekräftande av barns känslor är viktiga för 

att skapa trygga relationer. Vid inskolning var det flera som svarade att de ser 

vikten av att finnas där som en trygg vuxen och att de avtar med tiden när 

barnet blir mer säker i sin roll på förskolan samt att det är barnet själv som 

reglera när denna trygghet infinner sig. Det fanns också en tanke om att be-

kräftandet av barns känslor ska vara selektiv då det kan stjälpa mötet mer än 

hjälpa. Detta upplevdes med barn som precis skolats in och inte har en se-

kundär anknytningsperson i förskolan än. Genom att sätta ord på barnets 

känslor vid separationsångest från vårdnadshavare kan dessa känslor snarare 

förstärkas menade förskolläraren som svarade på frågan. Bekräfta barnets 

känslor genom att sätta ord på dem sågs vara av större vikt när barnet har en 

tillit till den vuxne som möter barnet vilket medför att fysisk närhet och trös-

tande ord i början är att föredra.  

6.2 Tillämpning av begreppet intoning 

Vid denna rubrik redovisas de svar som syftade till att skapa förståelse för 

hur förskollärare tillämpar intoning i kontakt med barn i förskolan.  

De förskollärare som intervjuades ansåg att deras upplevelser kring intoning i 

mötet med barn i förskolan är att se varje individ i de känslor de uttrycker. 

Vid frågan om vad begreppet betyder för dem i kontakt med barnen beskrev 
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de hur de tillämpade intoning i den dagliga verksamheten. Samtliga förskol-

lärare såg fysisk närhet som centralt för att skapa en trygghet för barn, likväl 

som att några menade att möta barnet på den nivå hen befinner sig är gynn-

samt för att skapa utrymme till barnet att känna sig förstådd i sin känsla. 

Nä men jag går ju alltid ner till barnen och möter barnen direkt. Så jag inte 

står liksom över utan verkligen försöker ta reda på vad är det som har 

hänt… Men att man går ner och visar att det är okej att du är ledsen nu. Att 

man inte bara säger nej men nu får du va tyst utan att vill du va ledsen en 

stund då är det helt okej. Att man liksom accepterar alla olika känslor. 

Vid frågan om hur tillämpning av intoning visade sig för de deltagande ansåg 

den här förskolläraren att kroppsspråket är viktigt för att få barnen att känna 

sig trygga med den vuxnes bemötande. Genom att sätta sig ner och på så vis 

befinna sig i samma höjd som barnet, samt acceptera barnets känsla, uppstod 

för henne en känsla av att barnet tillåts ha den aktuella känslan som bidragit 

till att förskolläraren tonar in. En förskollärare ansåg också att ett nyfiket för-

hållningssätt är viktigt för att praktisera intoning gentemot barnen. Genom att 

vara lyhörd och hela tiden försöka förstå varför barnet är ledset eller argt 

kände den svarande att det är lättare att nå barnet i känslan och på så vis be-

möta.  

Envar av de svarande i intervjuerna ansåg att relationen med barn i förskolan 

stärks av att de reglerar känslorna barnen uttrycker. Det finns även de som 

ser tydligt hur barn de haft från tidiga åldrar återkommer ute på förskolans 

gård där gemensamma åldrar vistas för att söka tröst eller bara befinna sig i 

en trygg bas en stund. De uttryckte att de förstår vikten av att ha en god relat-

ion för att barnen ska kunna visa sina känslor och vara trygga med de vuxna 

på förskolan. En förskollärare menade att hon ledsagar exempelvis ett ledset 

barn till en annan vuxen på förskolan om det förefaller så att individen inte är 

tillräckligt trygg med henne själv. En annan lyfte vikten av att nyinskolade 

barn bör vara med den personen inom förskolan som hen känner bäst för att 

ha möjlighet att känna trygghet och tillit.  

6.3 Avledning – en användbar metod 

Återkommande i frågor kring intoning och hur förskollärarna tillämpar detta 

i mötet med barnet beskrevs olika metoder för att få barnet på bättre humör 

om det är oroligt eller ledset. Förutom att trösta med fysisk närhet och lug-

nande ord föreslog förskollärarna olika aktiviteter för barnet att delta i. 
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Denna avledning från det som upplevs svårt för barnet anses vara bra för att 

få barnet på andra tankar.  

Vi sjunger mycket sånger och sen brukar vi….vatten….leka med vatten och 

ta fram många sagor. Eller nallar och såna här konkreta saker och försöker 

hitta roliga material. Såpbubblor är världens mest fantastiska. Det funkar på 

alla. 

Förskolläraren beskrev att vatten, såpbubblor och konkreta artefakter som 

lockar till lek är bra för att skapa ett avstånd mellan barnet och den känsla 

som upplevs jobbig. I detta fall beskrivev förskolläraren hur separationsång-

est i samband med inskolning kan mildras med vattenlek och lekfulla sam-

spel med en vuxen. En annan förskollärare upplede att det går att locka barn 

till lek även om det kan vara svårt. Om tröst och närhet inte fungerar är det 

effektivt att själv sätta sig till och leka för att nå barnets uppmärksamhet.  

6.4 Svårigheter med intoning, stress och behov av stöd 

Förskollärarna fick frågan om de upplevde att det fanns tillfällen då det kan 

vara svårt att ha ett intonande förhållningssätt till barn i förskolan. Som svar 

på frågan nämndes stress och stora barngrupper vara en utlösande faktor till 

att inte känna sig tillräcklig i mötet med varje individ inom ramen för känslo-

reglering.  

Ja och sen, om just det här med intoning, att om de är små och inte har språ-

ket och man verkligen måste jobba mycket med det här med intoning, då kan 

det inte vara för många barn och för hög ljudvolym. Då hör man inte dem, 

man ser dem inte riktigt. Det kan ju va så att de pratar tyst och då försvinner 

det i bruset. Det kan va stressigt… 

Förskolläraren centrerade vikten av att stora barngrupper gör att små barn 

inte hörs och syns vilket medför att deras känslor inte blir bemötta. Detta 

upplevdes som stressigt för förskolläraren. En annan förskollärare menade att 

hon tidigare arbetat i en stor barngrupp med för få personal. Hon lyfte att hon 

gick med en inre stress hela tiden gentemot både barn och kollegan hon arbe-

tade med. 

En respondent svarade att hon upplevde stress som en bidragande faktor till 

att inte kunna ha ett intonande förhållningssätt gentemot barnen. Stressen 

kom enligt henne från brist på personal kontra barngruppens storlek. Det 

framkom också att det för henne upplevdes stressigt om kunskapsnivån skil-

jer sig i personalgruppen. Detta märktes bland annat om de barn som knutit 
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an till henne på förskolan inte kunde öka trygghet hos henne då hon var ut-

omhus exempelvis.  

En annan svårighet i att möta barn med intoning upplevdes vara de barn som 

sällan visar känslor utan håller dem inom sig eller går iväg för att vara för sig 

själva.  

Vid frågan om förskollärarna skulle uppskatta stöd gällande intoning svarade 

samtliga att det skulle uppskattas. En av respondenterna svarade: 

Ja det hade det, speciellt de här allra yngsta. Det är svårt hur man ska för-

hålla sig till nån som är lite mer utåtagerande.  Och gärna fram snabbt. Man 

kan inte prata på samma sätt med en ettåring som man kan göra med en fy-

raåring. Man vet inte om man gör rätt eller fel när man pratar med barnen. 

Nån att bolla med i såna situationer. Det kan va väldigt svårt ibland. 

Förskolläraren svarade att det kan vara svårt att veta hur hon ska förhålla sig 

till de barn som är utåtagerande eller blyga. Även intoning med yngre barn 

kunde ses som utmanande vilket hade avhjälpts om stöd fanns av en mer 

kunnig inom ämnet.  

6.5 Fallbeskrivningar 

Under denna rubrik delges det resultat som fallbeskrivningarna lett till och 

vilka tankar förskollärarna har kring samtliga.  

6.5.1 “Simon” 

När vi läste upp fallet om Simon som uttrycker ledsna känslor när Siris 

mamma kommer upplevde samtliga förskollärare att deras intuition skulle 

leda dem till att trösta och ge Simon fysisk närhet. Närheten skulle ges ge-

nom att Simon fick sitta i knät eller uppe i famnen. Hemlängtan och saknad 

efter vårdnadshavare ses vara en anledning till att han vill gå hem vilket visas 

genomgående i alla svar. Denna orsak bemöts med lugnande ord om att Si-

mons mamma eller pappa kommer snart likväl som att de vill få honom glad 

genom lek eller att gå ifrån dörren. En av förskollärarna lyfte följande (efter 

att hon beskrivit hur hon skulle möta barnet i fallbeskrivningen, vilket hand-

lade just om att bjuda in till samspel genom lek): 

Jag märker att jag avleder väldigt mycket. Men man kan bekräfta känslan 

först. Ibland känns det som barnet behöver lite hjälp att bryta situationen, 

genom att bekräfta och avleda samtidigt i en hårfin balans. 
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Förskolläraren menade att avledning med fördel balanseras efter att intoning 

skett för att skapa en distans mellan barnets upplevda problem och känslan 

som det bidrar till. 

6.5.2 “Elsa” 

Förskollärarna gav vid beskrivningen av fallet om Elsa som biter andra barn i 

reaktion av sina känslor, relativt lika svar på hur de hade förhållit sig i situat-

ionen. Punktmarkering kom upp som ett tydligt tillvägagångssätt vilket anses 

centralt när barn har ett oberäkneligt handlande utifrån den känsla de ut-

trycker. Just bitande och även puttande ses vara i behov av en vuxen som är 

närvarande för att skapa ett skydd dels mot barnet som utsätts för det, likväl 

som för att förhindra själva handlingen.  

Punktmarkering skedde enligt en av förskollärarna genom att enbart lyfta 

bort Elsa. Samtliga förskollärare beskriver att de inte tror på att säga ifrån till 

barnet som biter utan att agera med att avlägsna och efter det positivt för-

stärka i detta fall Elsa. Detta mycket på grund av barnets unga ålder samt 

vikten av att inte skapa en negativ självbild hos barnet och på detta sätt mini-

mera det negativa beteendet kring det. Vid frågan om hur en positiv förstärk-

ning ser ut i praktiken svarade förskolläraren följande:  

Ja men alla andra situationer när barnet gör något bra. “Vad bra att du gav 

det barnet en leksak”, “Vad snällt att den fick låna det” eller “Bra kämpat” 

när hen tar på overallen 

Förskolläraren menade att positiv förstärkning handlar om att lyfta de empa-

tiska handlingar barnet gör och även de saker som är riktade mot barnet 

självt. Som om att det har lyckats med en prövning eller liknande.  

En av förskollärarna tror att nonchalera Elsas bitande är en metod som resul-

terar i att den bristande uppmärksamheten från omgivningen gör att hon slu-

tar. Förskolläraren svarade också att det kan gynna Elsa att även sätta ord på 

känslan hon ger uttryck för. 

Jag tror att jag hade nonchalerat det här. Jag hade inte sagt att man inte får 

bitas eller slåss, utan tänkt att barnet har svårt att kontrollera känslorna. 

Man kanske hade benämnt den känslan barnet ger uttryck för i situationen 

som Elsa här. Sen hade jag nog tänkt att nonchalera gör att man inte upp-

märksammar det hon gör. 

En annan förskollärare svarade att hon med fördel hade använt sig av drama 

eller annan estetisk lärprocess för att skapa möjligheter för Elsa att förstå hur 
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det barnet hon biter kan känna sig i situationen. Förskolläraren förklarade att 

empati utvecklas genom sociala relationer som drama i detta fall kan skapa 

utvecklingsmöjligheter kring.  

6.5.3 “Kevin” 

I samband med att fallbeskrivningen kring situationen med Kevin som kas-

tade en leksak i samband med att han uttryckte oro och motstånd vid hand-

tvätt, upplevde de flesta förskollärarna att det inte är någon idé att tillrätta-

visa Kevin angående den kastade leksaken. Istället var det relevant att foku-

sera på varför han var arg och kunna lugna honom samt få honom att förstå 

varför han behöver tvätta händerna. Det framkom tankar om att Kevin 

kanske känner som han gör för att förskolläraren också beskrivs som orolig i 

sitt sätt att bemöta Kevin. Några förskollärare menade också att själva hand-

tvätten kanske inte är det mest centrala. En av respondenterna tyckte det var 

centralt att markera att det är fel att kasta saker på någon annan för att efter 

det positivt locka med honom till toaletten för att tvätta händerna. En annan 

förklarade att det bästa för Kevin kanske inte var att tvätta händerna just nu 

om situationen orsakar honom dessa känslor, utan att det är känslorna som 

bör stå i centrum. 

Hade jag kommit efter när han redan låg där på golvet då hade jag sagt “jag 

ser att du är arg men det är inte okej att kasta.”  nu tvättar vi händerna” 

Men ibland beror det på.. asså är barnet kladdigt så man måste tvätta hän-

derna så måste man.. men annars kanske man känner av att nu är Kevin oro-

lig, man kanske kan strunta i handtvätten för man känner att det är det bästa 

för honom i den situationen. Beror på vilket barn det är. Men avleda och 

lugna. och tvätta 

Förskolläraren beskrev att hon tonar in Kevin genom att sätta ord på hans 

känsla som i detta fall är ilska. Efter det menade hon att det kan bero på situ-

ation och att hon i detta fall tänker att Kevin varit orolig redan vid aktivite-

ten. Den tanken får henne att kanske avstå från handtvätten och låta han gå 

och äta med de andra.  

En förskollärare menade att det i ett sånt här läge som med Kevin är viktigt 

att även läsa av kollegor som befinner sig med en upprörd individ. Kevins 

fallbeskrivning vittnar om en förskollärare som säger till med skarp röst vil-

ket respondenten menar kan behöva bli avlöst.  
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6.5.4 “Sofia” 

Sofia som var orolig och ledsen en halvtimme efter lämning skapade lik-

nande reaktioner hos tillfrågade i intervjuerna. Samtliga respondenter upple-

ver att fysisk närhet är det primära bemötandet i fallet med Sofia och om det 

inte hjälper så hade vissa av dem försökt använda leksaker. En av förskollä-

rarna svarade följande 

Jag hade inte tvingat henne att leka med leksaker. Jag hade tagit upp henne i 

knät så hon får trygghet. Man vet att hon liksom haft en jobbig lämning. Nu 

vill hon inte leka. Hon vill bara ha trygghet. Om det finns tid att ha henne i 

knät så har jag det och så får hon ha den tryggheten tills hon själv lämnar. 

Förskolläraren poängterade att trygghet är viktigt för Sofia i den känsla hon 

befinner sig i efter att ha haft en för henne tuff lämning på förskolan. Det var 

viktigt för respondenten att Sofia lämnar knät när hon själv vill för att ut-

forska miljön.  
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7 Sammanfattande analys 

Här nedan följer en sammanfattande analys kring resultatet för att under-

bygga diskussionen.  

7.1 Syn på intoning varierar beroende på individ 

Vi kan se att förskollärarna visade på olika grader av kunskap kring begrep-

pet intoning. Begreppet var nytt för en del förskollärare i hur det beskrev 

själva handlingen av att bemöta ett barns känslor. Däremot visade samtliga 

att de förstod vad begreppet stod för efter att de fått det förklarat för sig. De 

förskollärare som förklarar hur de tillämpar intoning efter att ha fått begrep-

pet definierat för sig förklarar att fysisk närhet likväl som tröst i form av ord 

är en central del för deras syn på hur begreppet praktiseras. Förskollärarna 

menar att det gäller att se till varje individs reaktion på intoningen. Ingen re-

spondent lyfter känslor som exempelvis glädje eller förväntan i deras syn på 

vad intoning betyder för dem.  

7.2 Fysisk närhet och avledning förekommer i praktiken 

Återkommande inom frågor kring hur förskollärarna möter barn i deras käns-

lor är att trösta och erbjuda fysisk närhet för att barnet ska bli tryggt. Respon-

denterna lyfter i frågorna känslor som ledsamhet för att stärka deras svar. 

Avledning i form av att försöka skapa en distans mellan barnet och känslan 

med hjälp av artefakter eller sin egen närvaro ses återkomma i svaren kring 

tillämpning av intoning. Förskollärarna menar att det i vissa fall behövs avle-

das för att barnet inte ska stanna i känslan. Det ses dock som viktigt att bar-

net får vara i sin känsla till en början, antingen i ett knä eller med en vuxens 

närvaro. Anledningen till detta anses av en förskollärare vara att barn inte 

kan utforska utan trygghet.  

Förskollärarna upplevde att stressiga situationer i förskolan försvårade att in-

neha ett intonande förhållningssätt till barnen. Stressen enligt förskollärarna 

kom genom för stora barngrupper och brist på personal. Vid frågan om förs-

kollärarna skulle uppskatta fortbildning och stöd i att möta barn genom into-

ning svarar samtliga att de hade sett det som givande. Sammanfattningsvis 

upplever också samtliga respondenter att det finns behov av att utvecklas 

inom barns behov av intoning likväl som det finns individer vilka det kan be-

hövas stöd kring.  
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7.3 Fallbeskrivningarna visar på liknande förhållningssätt 

Både Simon och Sofia uttrycker separationsångest och längtan efter vård-

nadshavare vilka förskollärarna ses vilja tona in på liknande sätt. Genom fy-

sisk närhet, trygghet och avledning med lek ser respondenterna att barnen har 

chans att vara i känslan de uttrycker. Det framkommer också svar som lyfter 

vikten av att barn är trygga först när de fått närhet av en vuxen. Valet av att 

vilja ge sig iväg och leka är enligt dessa förskollärare också barnets egna 

val.  

Punktmarkering framkommer som en metod för att visa barn som biter i ut-

tryck av en känsla, att det inte är ett okej handlande. Genom att ta bort barnet 

från platsen utan att säga något ignoreras beteendet och barnet lär sig till slut 

att handlandet inte lönar sig, enligt en förskollärare. Samtliga förskollärare 

belyser dock vikten av positiv förstärkning när barn bits eller exempelvis 

puttas. Detta menar respondenterna är viktigt för att ge barnet en god själv-

bild. Även drama tas upp som en metod för att få barnet att förstå att det hen 

gör är fel.  

Det framkommer i intervjuerna att det i arbetet med barn kan vara bra att 

välja sina strider. Genom att se till den enskilde individen, och i detta fall Ke-

vins känslor som uttrycks, kan förskolläraren skapa en distans för honom till 

den känslan han känner. Tillrättavisning bör göras med en tydlighet men 

snabbt gå över till positiv förstärkning. 
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8 Diskussion 

Förskolans läroplan framför att barn i förskolan ska erbjudas omsorg präglad 

av välbefinnande och trygghet (Skolverket 2019). Detta arbete cirkulerar så-

ledes kring denna aspekt då syftet berör förskollärares syn på samt tillämp-

ning av intoning i kontakt med barn i förskolan.  

I arbetets sista del har vi valt att diskutera de aspekter som framkommit i re-

sultatet vilket grundas på våra frågeställningar om den syn förskollärare har 

på intoning samt hur de arbetar med det intonande förhållningssättet. Dis-

kussionen baseras på förskollärarnas uppfattningar kring fenomenet intoning, 

med fokus på relationer, avledning och utmaningar i ett intonande förhåll-

ningssätt. Fallbeskrivningarna som redovisas i resultatet ingår i dessa under-

rubriker. Förskollärarnas uppfattningar ställs i diskussionen mot tidigare 

forskning för att analysera vår studie i relation till dessa.  

Vidare kommer även metod och resultat diskuteras i relation till det syfte 

samt frågeställningar studien har.  

8.1 Relationer  

Genom att koppla samman förskollärarnas syn på intoning med tidigare 

forskning väljer vi att diskutera respondenternas uppfattningar under en ru-

brik som analyserar relationer i förskolan.  

Ett studieresultat visar att vuxnas kunskap kring anknytningsteorin gör dem 

mer lyhörda för barns känslor. Vuxna med kunskapsbrist inom ämnet bidrog 

å andra sidan till att barn blev ensamma i sitt känslouttryck (Vallotton et al. 

2016). I intervjun med förskollärarna i vår studie framkom olika grader av 

kunskap. En förskollärare förklarar vikten av att komma på samma våglängd 

som barnet och bekräfta dess känsla med ord medan de flesta svarar att deras 

förhållningssätt till intoning till största del handlar om respekt för barnets 

känsla, fysisk närhet och tröstande ord.  

Ett annat forskningsresultat skriver om hur små barn påverkas av vuxnas sätt 

att reglera deras känslor. Barnet utvecklar känsloreglering och förståelse för 

sina egna känslor när en vuxen hjälper till att skapa förståelse och uttryck för 

känslan barnet upplever (Mortensen och Barnett 2019). Här kan det tänkas 

vara så att vikten av att stödja barnet i dess förmåga att kategorisera och sam-

tala om barnets känsla är essentiellt för utvecklingen av känsloreglering. 

Detta stöd kan förmodas bestå av att en vuxen hjälper barnet att sätta ord på 

sin känsla för att utveckla känslouttryck och känsloreglering. Av vad som 



 

26(38) 

 

framgår i vår studies resultat tycks förskollärarna således mer sällan använda 

den typ av bemötande som tydligt sätter ord på barnets känsla - snarare intar 

de ett förhållningssätt som naturligt präglas av tröst, omsorg och acceptans. 

De fokuserar på att lugna barnet och hjälpa barnet fram i situationen genom 

att finnas nära till hands, acceptera barnets känsla och förklara varför och vad 

som krävs i situationen.  

En artikel om intoning understryker vikten av sätta ord på barnets känslor 

och situationen barnet befinner sig i. Detta särskilt då barnet är litet och be-

finner sig i grunden av kognitiv utveckling (Dombrowski et al. 2005). Denna 

artikel om intoning kan således tänkas kunna bekräfta vikten av att sätta ord 

på barns känslor i samband med deras känslouttryck. Vid ett tillfälle förklarar 

en av respondenterna i vårt arbete att hen kan möta ett argt barn genom att 

säga “jag ser att du är arg men…” vilket kan tänkas vara ett exempel på hur 

en vuxen med hjälp av intoning kan läsa av och bekräfta ett barns känsla på 

ett sätt som kan utveckla barnets förmåga att känna igen, sätta ord på samt 

reglera sina känslor. I detta fall hade barnet ifråga kastat en leksak mot peda-

gogen vilket resulterade i att förskolläraren mötte barnet med “jag ser att du 

är arg, men det är inte okej att kasta”. Genom att först bekräfta barnets 

känsla utan att skambelägga barnet kan denne tänkas få en uppfattning av att 

känslan är respekterad och äkta. Alltså kan fenomenet intoning tänkas mildra 

en eventuell känsla av skam över beteendet att kasta leksaker mot någon då 

tillrättavisningen sker försiktigt först efter själva känslan har blivit bekräftad 

och intonad. Denna typ av kontext och process kan tänkas bidra till att barnet 

slutligen lär sig förstå och handskas med känslan.  

Den typ av bemötande då förskolläraren översätter barns känsla i ord är det å 

ena sidan ingen av förskollärarna som frekvent förklarade att de använde sig 

av, förutom vid detta enstaka tillfälle. Å andra sidan visar samtliga förskollä-

rare enligt sina förklaringar att de tydligt accepterar och respekterar barnets 

känsla. Detta kan tänkas leda till att barnet med tiden förstår att känslan är 

naturlig.  

En annan studie beskriver hur barns trygga anknytning till vuxna påverkar 

deras behov av uppmärksamhet, stärker deras självförtroende, känsla av 

trygghet och utvecklar problemlösningsförmågan samt förmågan att behålla 

koncentrationen i olika situationer (Commodari 2013).  Respondenterna i 

vårt arbete förklarar alla känslan av att barnet med tiden upplevs vara mer 

tryggt och visar mindre behov av att uppsöka deras säkra hamn i samband 

med utforskandet av omgivningen när de blir bemötta med fysisk närhet och 
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acceptans. Detta kan tänkas gå i linje med tidigare forskning om hur en ut-

vecklad trygg anknytning leder till känslan av trygghet, självförtroende och 

minskat behov av uppmärksamhet.  

8.2 Avledning – positivt eller negativt för barns trygghet? 

En av de vetenskapliga artiklar som vi tagit del av inom ämnet avledning vi-

sar att barns socioemotionella utveckling påverkas negativt när en vuxen av-

leder, minimerar eller inte svarar på barns känslouttryck. Avledningen påver-

kar således bland annat barns utveckling av känsloreglering, självkänsla och 

problemlösningsförmåga (Hurrell, Hudson & Schniering 2015). Responden-

terna i intervjuerna nämner samtliga återkommande om hur de använder av-

ledning som lösning på situationer då barnen uttrycker känslor som ilska el-

ler sorg. De anser att det är en metod som ibland är nödvändig och ger ett po-

sitivt resultat. Däremot förklarar förskollärarna att de respekterar och bekräf-

tar barnets känsla i första hand. 

En annan artikel förklarar däremot att avledning snarare kan ha en positiv in-

verkan på barn. Avledning sägs här bidra till att barn anpassar sig fortare i 

sin vardag (Borelli 2012). Å andra sidan kan det tänkas vara intressant att re-

flektera kring det faktum att barn är relativt resilienta och anpassar sig såklart 

då de inte har något val. Det kan vara så att barn lär sig vilka metoder som 

fungerar och vilka som inte gör det. Får de inget svar på sina känslouttryck 

slutar de uttrycka de känslorna - något som beskrivs vara en av de olika gra-

der av otrygg anknytning som finns inom anknytningsteorin. Detta skulle 

kunna vara en anpassning som går i linje med denna forskning. Men hur po-

sitiv kan den anses vara för barnets utveckling och självkänsla i längden? 

8.3 Utmaningar i ett intonande förhållningssätt  
Studier visar dessutom att en förskollärares chans att möta barn med omvård-

nad präglad av intoning endast är omkring 8% under stressande förhållanden 

med stora barngrupper (Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad 2016). Samtliga 

förskollärare berättar under intervjuerna att stora barngrupper och för lite 

personal bidrar till stress inom yrkesrollen, vilket i sin tur upplevs påverka 

förmågan att möta barnen med intoning och omsorg negativt. Det som i förs-

kollärarnas avseende kan klassificeras som hajmusik vilket Broberg et al. 

(2008) beskriver utgörs av härledda känslor kan tänkas vara den stora ande-

len barn kontra den låga andelen personal. 

Forskning visar att personalbrist i förskolan leder till sämre relationer mellan 

förskollärare och barn. För stora barngrupper och för lite personal utvecklar 
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en otrygghet hos små barn (Kihlbom, Lidholt och Niss 2009). Dels säger för-

skolans läroplan att förskolan ska vara en plats som bidrar till barns trygghet, 

dels säger forskning att ett intonande förhållningssätt bland annat stärker 

barns trygghet, självkänsla och akademiska framgång. Att förskolan emeller-

tid är utformad på ett sätt (många barn och få personal) som försvårar förs-

kollärarnas förmåga att möta barn med intoning och lyhördhet trots läropla-

nens uppmaning kring fenomenet kan således uppfattas som problematiskt.  

Forskare menar att graden av trygghet varierar beroende på personalens kom-

petens och erfarenhet i förskolan. Det intonande förhållningssättet förekom-

mer oftare bland personal med högre utbildning. Detta märks särskilt tydligt 

vid de tillfällen då barn uttrycker starka negativa känslor och är utåtagerande 

(Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad 2016). En förskollärare nämner stress 

som en följd av den upplevda skillnaden gällande kunskapsnivån i arbetsla-

get. Förskolläraren förklarar hur det upplevs att ha relativt stor kunskap om 

anknytningsteorin och vikten av intoning i samband med att övriga personal-

gruppen inte har samma grad av kunskap. Detta upplevs då leda till att fler 

barn knyter an till denna intonande förskollärare vilket bidrar till stress och 

gör det svårt att räcka till. 

Vi avslutade intervjuerna med att fråga samtliga förskollärare om de hade 

uppskattat och varit i behov av att få stöd och chans till kunskapsutveckling 

inom området av att möta barn med intoning och utveckla deras känsloregle-

ring. Samtliga förskollärare svarade ja på frågan. Detta kan således anses 

vara en genomförbar idé som hade bidragit till positiva känslor för både barn 

och vuxna.  

Det begrepp som Broberg et al. (2008) lyfter inom anknytningsteorin är 

Winnicotts good-enough-mothering, vilket syftar till den aspekt att det är till-

räckligt att vara god nog. Att ge barn en berikande miljö och en genomgå-

ende omsorg anses således vara nog för att barn ska kunna utvecklas positivt.  

Respondenterna i detta arbete använder sig av avledning som metod vid flera 

tillfällen och anser att deras förhållningssätt bidrar till tryggare barn i läng-

den trots att forskning till största del understryker avledning som negativt. Å 

andra sidan använde förskollärarna endast avledning i samband med att be-

kräfta barnets känsla först vilket kan anses skapa en god fungerande balans. 

Att vara större, starkare, klokare och snäll vilket Broberg et al. (2008) lyfter 

genom trygghetscirkeln kan ses som ett förhållningssätt av yttersta vikt behö-

ver förskolläraren eventuellt ibland hjälpa barnet att ta sig ur känslan den 
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befinner sig i och ta sig vidare. Oavsett kan förskollärarnas förhållningssätt 

trots stress, avledning och olika grader av kunskap tänkas präglas av att vara 

good-enough.  

8.4 Trygghetscirkeln i förskolan 
Det faktum att förskollärarna upplever att stöd för utveckling av intonande 

tillvägagångssätt finns kan det diskuteras huruvida stöttning skulle kunna 

ges. Risholm Mothander och Neanders (2017) artikel redogör för hur vård-

nadshavare med hjälp av kursen Trygghetscirkelns föräldraskap fått ökad 

förståelse för hur intoning skapar närmre relation till deras barn. Vårdnadsha-

varna upplevde efter kursen positiv förändring i deras bemötande gentemot 

barnen vilken skulle kunna kopplas samman med Brobergs et al. (2008) be-

greppsförklaring kring hajmusik. Föräldrarna hade således fått insikt i att fe-

nomen i omgivningen kan bidra till utmaningar i bemötandet med barn och 

på så sätt fått verktyg till att kunna hantera situationen.  

Genom att få verktyg till att förstå och kunna hantera den känsla hajmusiken 

bidrar till och samtidigt skapa möjligheter till att nå barnet för känsloregle-

ring genom intoning kan trygghetscirkeln möjligen även vara en lösning för 

förskollärare likväl som övrig förskolepersonal. Broberg, Hagström och Bro-

berg (2017) skriver om begreppet inre arbetsmodell och hur alla barns erfa-

renheter speglas i samspel med andra. 

Denna inre arbetsmodell kan tänkas ses utifrån en förskollärares perspektiv 

och hur varje vuxen inom förskolan arbetar utifrån sin inre arbetsmodell i 

mötet med barnen. Hajmusiken som Broberg et al. (2008) beskriver då käns-

lor tar över kan tänkas variera från vuxen till vuxen beroende på vilken 

känsla ett barn uttrycker. Genom att fortbilda och utveckla förskollärares för-

ståelse för intoning genom trygghetscirkelns intervention skulle det möjligen 

kunna resultera i att vuxna inom förskolan känner sig tryggare i att möta barn 

och de känslor som behöver regleras. Barnen kan då av det som beskrivs 

inom begreppet inre arbetsmodell, också utveckla sina förhållningssätt för att 

bli trygga i framtida interaktioner med andra. Rektorer i Renblad och Brodins 

(2012) studie lyfter vikten av att barn i förskolan ska befinna sig i en positiv 

miljö med personal som ser till varje individs behov för att kunna utvecklas i 

verksamheten.    

Genom det Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) lyfter med att förskollärare är 

sekundära anknytningspersoner vilka skapar trygghet för barnen genom att se 

till deras behov, kan det också tänkas vara högt prioriterat att rektorer ser 

över personalens kompetens gällande intoning i kontakt med barn i försko-

lan.  
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8.5 Metoddiskussion, nya insikter och vidare forskning 

8.5.1 Metoddiskussion 

Under detta avsnitt kommer vi diskutera vår valda metod och vad vi kunde 

gjort annorlunda för att få möjlighet till bredare svar på våra frågeställningar. 

Även nya insikter som studien bidragit till lyfts fram vilket efterföljs av för-

slag till vidare forskningsförslag. 

Efter att resultatet analyserats och diskussionen behandlats kan vi se att den 

studie vi gjort i många avseenden går hand i hand med tidigare forskning. 

Vikten av att trygga relationer skapar lärandemöjligheter för barn framkom-

mer i resultatet likväl som i forskning. Det visar sig också att förskollärarna 

upplever att stora barngrupper kan skapa distans mellan de själva och barnen 

vilket påverkar chans till intoning. Detta är också något som vetenskapliga 

artiklar lyfter fram.  

Tidigt i vår forskningsplan diskuterade vi vilken metod vi skulle använda för 

att samla in vår empiri. Istället för att ha intervjuer funderade vi över om ob-

servationer var ett alternativ. Genom detta hade vi kunnat ställa intervjufrå-

gor till förskollärarna angående deras syn på intoning men fått svar på fråge-

ställningen kring tillämpning av intoning med hjälp av observation. Tillsam-

mans med handledare kom vi dock fram till att observationer inte var en me-

tod att föredra. Då intoning är ett begrepp som behandlar ett möte mellan 

vuxna och barn med avseende att reglera känslor kände vi att det kan finnas 

många faktorer som gör att observationer av förskollärare upplevs av känslig 

karaktär. Det Broberg et al. (2008) beskriver kring hajmusik och hur det in-

finner sig i situationer som ofta är härledda från omgivningen kan tänkas 

kopplas till att observationer kunde vara opassande som metod för insamling 

av empiri.  

Om vi bortsett från detta och valt att använda oss av observationer istället för 

intervjufrågor hade vi dock haft möjlighet att ta del av förskollärares tillämp-

ning av intoning på ett mer talande sätt. Genom att inte kunna forma sina 

svar hade förskolläraren fått visa sitt förhållningssätt på ett mer oslipat vis. 

Detta kan med stor sannolikhet ha lett till att vi fått utökade svar på våra frå-

geställningar. Vi vägde för och nackdelar emot varandra och valde till slut att 

ha intervjuer som fullständig metod för att skapa ett tryggt rum för förskollä-

rarna att befinnas sig i.  

Fallbeskrivningarna har i efterhand kommit att spela en stor roll för förståel-

sen kring hur förskollärarna upplever intoning och hur de tillämpar metoden. 

Genom fallbeskrivningarna kunde vi närma oss en verklighet för förskollä-

rarna som det skulle kunna se ut i verksamheten gällande barns känsloyttran-

den. 
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8.5.2 Nya insikter och vidare forskning 

Nya insikter som har kommit att bli centrala efter att resultatet analyserats är 

främst att avledning används som en metod för att barnet ska gå vidare och 

inte fastna i sin känsla. Förskollärarna i studien ser det som en alternativ me-

tod för att skapa tryggare relationer till barnen då de upplever att den funge-

rar. Kombinationen av intoning och avledning ses förekomma i samklang 

med en enligt förskollärarna förståelse för begreppets roll i förskolan.  

Förslag till vidare forskning ses efter studien vara att undersöka hur förskol-

lärare upplever att de utvecklas genom fortbildning inom intoning via exem-

pelvis Trygghetscirkelns intervention. Genom att sammanfoga behovet av 

stöd förskollärare uttrycker att de kan behöva, med de resurser som finns att 

tillgå tror vi att en sådan studie hade varit givande i syfte att öka förståelsen 

för intoningens plats i förskolan.  
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9 Pedagogisk implikation och avslutning  

Genomförandet av den här studien har lett till en inblick i att förskollärare 

idag har förståelse för och tillämpar intoning i syfte att reglera barns känslor, 

men att det finns undantag vilka skulle kunna tänkas vara i behov av stött-

ning. Avledning ses inom forskning som en metod vilken kan försämra förut-

sättningar för barn att utvecklas optimalt i relation till vuxna anknytningsper-

soner. Den här studien har visat att denna metod brukas i syfte att göra barn 

trygga vilket kan tänkas stärka motivet för att fortbildning inom förskolor 

kan vara centralt. Samtliga förskollärare uttrycker också att stress, stora barn-

grupper och personalbrist är en sårbarhetsfaktorer som kan bidra till att into-

ning bortprioriteras. Av tidigare forskning har det framkommit att Trygghets-

cirkelns intervention skapar möjligheter för förståelse av hur intoning påver-

kar vuxna och barns relation positivt. Detta har lett till att vi tror på att 

Trygghetscirkeln med fördel kan ta plats i svenska förskolor och skapa en 

”trygg bas och säker hamn” för förskollärare att utveckla sin profession ge-

nom. 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett för att delta i ”Förskollärares syn på och tillämpning 

av intoning i kontakt med barn i förskolan” 

Den kvalitativa studie som bedrivs har som syfte att lyfta förskollärares syn på 

och tillämpning av intoning i kontakt med barn i förskolan. Detta innebär att stu-

denterna genom en intervju kommer ställa frågor om och visa fiktiva fallbeskriv-

ningar där du som förskollärare får svara med egna tankar och erfarenheter kring 

intoning i förskolan. 

 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina per-

sonuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av 

kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att 

bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  

 

De personuppgifter som kommer samlas in från dig är den ljudfil vi spelar in un-

der intervjun. Denna kommer sedan transkriberas i text och följa med som bilaga 

i uppsatsen. Ljudfilen kommer behandlas från att intervjun görs varefter den ra-

deras när arbetet är färdigt och godkänt. 

 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller 

ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kon-

takta någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet 

kan lämnas till Datainspektionen.  
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Bilaga 2  

Intervjufrågor och fallbeskrivningar 

Vi började med att ställa frågan om förskollärarna var bekanta med begrep-

pet intoning för att sedan förklara detta om det var osäkra på definitionen. Ef-

ter detta ställde vi följande intervjufrågor: 

1. Vad betyder intoning i kontakt med barn i förskolan för dig? 

2. Upplever du att relationen du har till barn i förskolan stärks av att du be-

kräftar deras känslor? 

3. Finns det situationer då det är mer förekommande att reglera barns känslor 

med hjälp av intoning? 

4. Upplever du att det finns tillfällen då det är svårt att ha ett intonande för-

hållningssätt i kontakten med barn? 

5. Finns det vissa känslor barnen ger uttryck för som du tycker är extra 

svåra/lätta att tona in, isåfall vilka/vilken? Kanske är för riktad eftersom det 

står extra svårt/lätt? 

6. Känner du att det skulle vara gynnsamt att få stöd i din utveckling kring 

bemötandet av barns känslor?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37(38) 

 

Bilaga 3  

Fallbeskrivningar 

1. Simon är ca. 2 år. Han sitter i soffan på avdelningen och tittar i en bilder-

bok. Plötsligt kommer Siris mamma in och hämtar Siri. Siri springer fram i 

famnen på sin mamma och tillsammans går de ut för att klä på sig och åka 

hem. Simon börjar gråta och slänger boken åt sidan. Från att ha suttit kon-

centrerad och nöjd har hans humör vänt helt. Hur skulle du som pedagog för-

hålla dig till denna situation? 

2.  Sofia är 1 år gammal. Hon kom till förskolan för ca 30 minuter sedan efter 

en “jobbig” lämning och hon är fortfarande inte glad eller nöjd. Hon följer 

efter pedagogerna och snyftar. Peter, förskollärare visar henne leksaker men 

hon verkar inte alls intresserad. Vad skulle din intuition leda dig till i den här 

situationen? 

3. Kevin, 2.5 år har precis avslutat en aktivitet i ateljén tillsammans med en 

pedagog.  Han har under aktiviteten upplevts lite orolig. De ska precis gå och 

äta lunch med de andra barnen men först måste Kevin tvätta sig. När han ser 

de andra vill han direkt gå in till dem. Pedagogen tillrättavisar Kevin med 

skarp röst varpå Kevin blir arg och börjar skrika. Han tar en leksak på golvet 

där han ligger och kastar mot pedagogen. Hur skulle du bemöta Kevin i den 

här situationen? 

4. Elsa, 1.5 år beskrivs som bitig av personalen på avdelningen Grodan. Hon 

biter de andra barnen utan förvarning när hon blir både glad och arg/ledsen. 

Hur skulle du möta Elsa för att ha möjlighet att minska hennes beteende? 
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