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Abstract  
 

Denna studie belyser hur fyra förskollärare i en mellanstor stad i södra Sverige uppfattar 

de strategier de använder vid tillsägelser i förskolan och om deras relation till barnet 

påverkar hur den blir. Studien är av kvalitativ ansats och för att undersöka 

förskollärarnas uppfattningar genomfördes en semistrukturerad intervju per 

förskollärare. De som deltog i studien var fyra förskollärare som alla hade 

förskollärarlegitimation och hade över tio års erfarenhet av att arbeta som förskollärare. 

Dessa semistrukturerade intervjuer bestod av traditionella intervjufrågor samt 

situationsbaserade frågor. De valda förskollärarna som  deltog i studien var väl 

informerade om sin medverkan.  

 

Resultatet visar att förskollärarnas uppfattningar kring strategier och relationens 

påverkan skiljer sig mellan förskollärarna. Till viss del påträffades vissa likheter, så som 

att samtala med barnen och förändrat kroppsspråk. Det framkommer även att relationen 

med barnen var betydelsefull för hur förskollärarna går tillväga vid tillsägelser, det vill 

säga om förskolläraren har en relation till barnet eller inte. Svar ställdes sedan i relation 

till bland annat anknytningsteorin, teorin om sociala band samt direkt och indirekt 

vägledning. Det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen skapade förståelse 

till varför förskollärarna gjorde de val de gjorde. Denna studie riktar sig till de som 

arbetar i förskolan men även de som överväger att forska inom ämnet.  
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1 Introduktion  
  

1.1 Inledning 

Under min utbildning har jag funderat mycket kring hur tillsägelser sker i förskolan. 

Vad jag skulle skriva mitt självständiga arbete om var inte svårt att bestämma, det 

kändes självklart. Under min tid som skolresurs och under de kurser som heter 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) så har jag lagt märke till att det finns många sätt 

att tillrättavisa barn. När det här arbete skulle starta så hade jag färskt i minnet vad en 

rabbi vid namn Abraham J. Twerski, som även är psykiater, sa vid en intervju kring 

barnuppfostran. Han berättar hur han som barn spelade schack på en helig dag och hur 

han blev inkallad till sin fars kontor. Hans far skällde inte på honom men visade ändå att 

han tyckte sin son hade gjort fel, Abraham avslutar med att säga: 
 

Disciplinera dina barn på ett sådant sätt att du rättar dem och låter dom 

veta vad som är fel och vad som är rätt men få dom inte att känna sig 

som att de är dåliga även om de har gjort något fel.  

 

                                                                                         (Twerski, 2009) 

 

Detta ökade mitt intresse för att analysera hur förskollärare tänker kring tillsägelser i 

förskolan, när den sker och om  det finns olika tillvägagångssätt att använda. Jag 

funderade också på om relationen som förskolläraren har med det enskilda barnet 

påverkar hur förskolläraren tillrättavisar barnet. Intresset för detta ökade när jag började 

söka efter information om ämnet och insåg att det inte finns forskning i överflöd, utan 

snarare tvärtom. Det behövdes genomföras mer forskning i ämnet och det blev 

startskottet på denna studie. 
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1.2 Problemformulering 

Barnkonventionen (Unicef. u.å) blir lag första januari 2020, vilket bidrar till att 

klargörandet kring hur tillsägelser sker och dess påverkan på barnen kan vara viktigare 

nu än någonsin tidigare. Den består av 54 artiklar som Förenta nationerna (FN) har 

skapat och dessa handlar om barns rättigheter. I artikel 28 som handlar om utbildning 

står det bland annat  

 
Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets 

mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention  

 

                                                                                                (Unicef. u.å).  

 

Det innebär att  de som är verksamma inom skolväsendet måste se till att det finns en 

viss ordning att följa, men det finns dessvärre inte exakt stadgat hur denna disciplin ska 

upprätthållas. För att ha ordning i samhället finns lagar och även regler, det är till 

exempel ingen lag som säger att vi måste stå i kö i kassan i en mataffär men det är en 

regel. Skulle det nu vara så att någon försöker gå före i kön reagerar vi genom att 

poängterar att det är en kö och att personen får vänta på sin tur, vi ger med andra ord en 

form av tillsägelse. Det är dock inte socialt accepterat att säga till på ett sätt som kan 

kränka personen och det finns en lag (SFS 2003:307) som innebär att vi inte får kränka 

eller diskriminera varandra. 

 

Johansson (2011) belyser en strategi som går ut på att skuldbelägga barn samt använda 

sig av sanktioner för att utveckla barns etik. Strategin används för att hindra barn att 

orsaka andra barn skada och för att barnet ska förstå att det har handlat fel. I tidigare 

forskning har det å ena sidan visat sig att framkalla skuldkänslor hos barn är ett effektivt 

sätt att tillrättavisa barn, å andra sidan har det även visat sig att skuldbelägga barn kan 

leda till att pedagogen istället kränker barnet. Pedagogens ambition kan vara att få 

barnet att förstå ett annat barns perspektiv men glömmer att tänka på hur  handlingen 

påverkar barnet. Som pedagog behövs förmågan att sätta sig in i barnets perspektiv av 

händelsen vilket kopplas samman med pedagogens barnsyn. Vilket handlar om hur 

pedagogen bemöter, samtalar och samspelar med barnet.  

 

När Läroplan för förskola skrevs om 2018 försvann ordet ”fostran”. I läroplan för 

förskola Lpfö 98 (Läroplan för förskola Lpfö 98 2016) så finns begreppet ”fostran” med 

på fyra olika ställen. I den nya läroplanen som kom 2018 (Läroplan för förskola Lpfö 18 

2018) så nämns inte ”fostran” en enda gång och inte heller synonymer för ordet. 

Exempelvis syns en tydlig förändring under rubriken 2.4 ”Förskola och hem” som finns 

i båda upplagorna: 

 
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för 

att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. 

Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och 

trygghet. 

 

                                                 (Läroplan för förskola Lpfö 18 2018, s.10) 

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

 

                                                (Läroplan för förskola Lpfö 98 2016, s.13) 
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Nytt för läroplan för förskola Lpfö 18 (Läroplan för förskola Lpfö 18 2018) är att det 

skrivs ut att förskolan ska följa barnkonventionen. Utbildningen ska drivas på ett sådant 

sätt att det som görs är med barnets bästa i åtanke och att barnen ska bli informerade om 

sina rättigheter. Därför är det viktigt för alla som är aktiva inom förskolan såsom 

förskollärare, barnskötare, lokalvårdare och rektorer är medvetna om vad det innebär. 

 

Idag går 513 000 barn i förskolan i Sverige som sedan 1998 är en egen skolform, det har 

skett en ökning med 200 000 (24%) barn på lite över 10 år (Skolverket 2018). Det 

innebär att barn spenderar idag en stor del av sin uppväxt i förskolan och de spenderar 

framförallt mycket tid med de vuxna som arbetar på avdelningen barnet går på. Att få 

känna en trygghet på förskolan blir då viktigt för barnet vilket även tas upp i 

barnkonventionen under artikel 26 

 
Konventionsstaterna ska erkänna varje barns rätt att åtnjuta social 

trygghet, inklusive socialförsäkring, och ska vidta nödvändiga åtgärder 

för att till fullo förverkliga denna rätt i enlighet med nationell 

lagstiftning.  

 

                                                                                                (Unicef. u.å) 

 

Barn ska känna social trygghet på förskolan och det är upp till förskollärare, barnskötare 

och andra resurser att se till att detta sker. Hur skapar då de som arbetar på förskolan en 

trygg miljö för alla barn, där ordning finns och ingen blir kränkt. Att veta hur 

disciplinen ska upprätthållas och att alla barn fortfarande upplever förskolan som en 

trygg miljö är något som är relevant för alla som arbetar inom förskolan, och är därmed 

det som denna studie ska ge klarhet i.  
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1.3 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att belysa vilka strategier förskollärare använder vid tillsägelser i 

förskolan och hur förskollärarens relation till barnet påverkar hur de sker. 

 

 

 

 

 

De frågeställningar som ska besvaras i denna studie är: 

 

• Hur uppfattar förskollärare att tillsägelser sker i förskolan? 

 

• Vilka strategier använder förskollärare vid tillsägelser av barn i förskolan? 

 

• Hur uppfattar förskollärare att relationen till barnen påverkar hur tillsägelser 

sker?  
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2 Teoretiskt ramverk  
Under denna rubrik kommer valda teorier samt teoretiska begrepp för studien att 

presenteras. Dessa är behaviorismen med begreppet operant betingning, teorin om 

sociala band med begreppen kommunikationssystem samt skam och skuld, 

anknytningsteorin med begreppen anknytningsmönster, trygg bas och gränssättning. 

Utöver dessa teoretiska begrepp kommer även begreppen indirekt och direkt 

vägledning. De här begreppen kommer att definieras i kapitlet..  

 

2.1 Behaviorismen 

Behaviorismen är en teori som riktar in sig på att se hur händelser som sker i samband 

med varandra kopplas samman. En av företrädarna till denna teori är Skinner som 

undersökte hur beteenden kan förändras, han kallade det för operant betingning (Säljö 

2017). Denna teori valdes då en del av syftet med studien är att se de strategier som 

förskollärarna använder vid tillsägelser vilket kan vara i form av olika beteenden. 

Begreppet positiv förstärkning kommer att användas i analysen för att se om 

förskollärarna väljer att fokusera på de positiva beteenden som barn utför exempelvis 

hjälpa varandra, istället för de negativa exempelvis ta något från varandra. 

 
2.1.1 Operant betingning 

Skinners grundprincip för operant betingning är att förstärka ett beteende med hjälp av 

positiv förstärkning som en människa eller djur uppvisar. Genom att använda positiv 

förstärkning så kan negativa beteenden minskas (Säljö 2017). Ett exempel på positiv 

förstärkning kan då vara att berömma ett beteende som en människa utför med 

förhoppningen att detta beteende kommer att upprepas. 

 

2.2 Teorin om sociala band 

Teorin om sociala band utgår från människans behov av att skapa, vårda och 

upprätthålla relationer. Det är en drivkraft inom människan och ett av människans stora 

behov. Sociala band är något relationellt och något som sammankopplar individer med 

varandra men är inte alltid påtagligt i det sociala samspelet. I teorin finns en 

människosyn där individen innehar såväl ett mig, som anpassar sig efter gruppens 

tankar och åsikter och såväl ett jag, som gör vad som är bäst för den egna individen. Ett 

utmärkande drag inom teorin är fokus på emotioner och deras kopplingar i det sociala 

samspelet. Scheff belyser framför allt emotionerna skam och stolthet, då de anses 

påverka det sociala bandet (Aspelin 1996). Begreppen kommunikationssystem samt 

skam och stolthet kommer att användas i analysen för att synliggöra de verbala och 

ickeverbala strategier som förskollärarna kan använda vid tillsägelser av barn i 

förskolan. 

 
2.2.1 Kommunikationssystem 

Scheff beskriver hur det inom samspel finns två olika system som är 

kommunikationssystemet och vördnads-emotionssystemet, eftersom den förstnämnda 

fokuserar på det verbala medan den andra fokuserar på icke-verbal kommunikation. I 

det kommunikativa är det vad som kommuniceras mellan individerna som får betydelse 

och i vördnads-emotionssystemet är det hur och vilket kroppsspråk som används i 

samspelen. Det handlar om att såväl ha en samklang i det verbala som icke-verbala för 

att skapa stabila sociala band. Stabila band skapas när kommunikationen sker i form av 

samklang och ett ömsesidigt förtroende har skapats under ofta en lång tid mellan 

individerna. De sociala banden är inte något som uppnås för att sedan vara för alltid 
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utan är något som ständigt omförhandlas och förändras mellan individer, de kan 

exempelvis byggas upp, skadas, klippas, upprätthållas eller repareras (Aspelin 1996). 

 
2.2.2 Skam och stolthet 

Två grundkänslor som människan har är skam och stolthet och de har stor inverkan på 

de sociala banden. Dessa två känslor uppstår endast i sociala sammanhang där individen 

värderas utav den andra i form av dennes verklighet eller föreställning. Det är 

värderingar av individens egna jag där skam står för något negativt och stolthet för 

något positivt.  Dessa två känslor är viktiga för teorin då de två känslorna fungerar som 

reglerare av det sociala bandet så att det inte hamnar alienation. Enligt Scheff är vrede, 

sorg och rädsla sekundära känslor till skam. Framförallt så lyfter Scheff skam i teorin då 

den anses styra hanteringen av andra känslor och hur dessa tar sig uttryck i samspelet, 

exempelvis när individen har uttryckt ilska kan känslan av skam infinna sig efteråt då 

eftersom individen kan tänka utifrån den andras perspektiv (Aspelin 1996). 

 

Att skambelägga barn belyser Öhman (2019) var länge en stor del inom fostran och en 

väldigt populär och effektiv sådan då det kan innebära att barnet att tappa sin roll i 

gruppen. Att framkalla en känsla av skam hos barn kan ha en negativ påverkan på 

barnet då det kan leda till dålig självkänsla och dålig självbild. 

 

2.3 Anknytningsteorin 

Bowlby (2010) tog fram det som idag kallas för anknytningsteorin med hjälp sin kollega 

Mary Ainsworth. Inom teorin betonas två viktiga delar, anknytningsmönster och trygg 

bas. Anknytningsteorin åskådliggör människors sätt att vilja skapa intima och 

känslomässiga band med specifika individer, vilket ses som en grundläggande drivkraft 

inom människan. Under barndomen knyts dessa band till vårdnadshavare eller andra 

personer som barnet upplever kan ge skydd, tröst och stöd. Anknytningsteorin med 

begreppen anknytningsmönster och gränssättning valdes för att en del av syftet är att 

undersöka förskolläraren och barnets relation. De kommer att användas i analysen för 

att se hur förskollärarens och barnets relation påverkar hur tillsägelser sker. 

 
2.3.1 Anknytningsmönster 

Det finns tre olika anknytningsmönster som är trygganknytning, otrygg ambivalent 

anknytning och otrygg undvikande anknytning. I en trygg anknytning vågar barnet 

utforska sin omvärld då barnet litar på att den vuxna finns där som stöd och trygghet om 

något skulle vara svårt eller skrämmande. Inom otrygg ambivalent anknytning finns en 

osäkerhet inom barnet, barnet vet inte om den kommer få den stöttning och tröst som 

kan behövas. Barnet kan visa en osäkerhet inför att utforska världen och tenderar att bli 

efterhängsen. Denna typ av anknytning kan uppstå om den vuxnas närvaro är 

diskontinuerlig. I mönstret otrygg undvikande anknytning söker barnet inte stöd eller 

tröst från den vuxna, barnet förväntar sig att bli bortstött och väljer då att inte försöka få 

något gensvar (Bowlby 2010).  

 
2.3.2 Tryggbas 

Inom anknytningsteorin finns ett centralt begrepp som är trygg bas vilket utgör en grund 

för att barn ska kunna tillåta sig själva att utforska omvärlden. Den vuxna finns 

tillgänglig för barnet om barnet känner en otrygghet och bistår med emotionellt stöd så 

som att lugna vid upprördhet, trösta vid ledsamhet och ingripa vid fara om behovet 

skulle uppstå. För att kunna utgöra en trygg bas för barnet måste den vuxna kunna förstå 

och läsa av barnets intentioner och reaktioner (Bowlby 2010). 
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2.3.3 Gränssättning 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) belyser anknytningens vikt när det kommer till 

gränssättning i förskolan. I förskolan får barn dela såväl uppmärksamhet från de vuxna, 

som leksaker med andra barn. För vissa barn är det första gången de inte haft ensamrätt 

till allt. Detta kan leda till konflikter mellan den vuxna och barnet såväl som barnen 

sinsemellan. Det är naturligt för barn i förskolan att vilja ha mer än vad de kan erbjudas 

och det kan medföra att andra barn i barngruppen blir lidande. I dessa situationer är det 

därmed naturligt för de vuxna att behöva ingripa och sätta gränser. Gränssättningen bör 

ske på ett sådant sätt att barnets integritet bevaras och att det finns en tydlighet från den 

vuxna att gränssättningen sker av välvilja. Lyckas inte det finns det en risk för att 

barnets och den vuxnas relation tar skada och då kan även anknytningen mellan dem bli 

bristfällig.  

 

2.4  Vägledning 

Under denna rubrik kommer Rantala (2016) begrepp indirekt och direkt vägledning att 

beskrivas. Begreppen kommer att användas i analysen för att se de olika strategier som 

kan användas vid tillsägelser då det nödvändigtvis inte bara sker genom positiv 

förstärkning. 

 
2.4.1 Direkt vägledning 

Rantala (2016) genomförde en observationsstudie om hur vägledning sker i förskolan. 

Författaren kategoriserade två typer av principer vid vägledning, den ena var direkt 

vägledning och den andra var indirekt vägledning. Vid direkt vägledningen finns direkt 

tillsägelse, vilket innebar tillrättavisande av barn. Det här kunde ske såväl till det 

enskilda barnet såväl som barngruppen. Ett karaktärsdrag för direkt tillsägelser är att de 

är tydliga och öppna. Det skiljer sig från den andra kategorin som är indirekt tillsägelse 

som kan vara det motsatta.  

 

Öhman (2019) belyser hur direkt tillsägelser kan ske i form av skäll mot barnen. Barn 

kan använda sig av tjat för att få en rektion hos vuxna. Tjatet kan i sin tur leda till 

irritation hos den vuxna, som ger resultat av skäll på barnet om den vuxna inte reglerar 

sina känslor. I den pedagogiska verksamheten ska inte skäll förekomma då det kan 

påverka klimatet negativt i förskolan. Men det händer att det sker i förskolan och 

tillfällen då just skäll kan uppstå är om pedagogen känner sig stressad, irriterad eller om 

något farligt för barnet kan ha varit nära att inträffa. Att få skäll och framförallt skäll 

inför andra kan leda till att barnet och pedagogens relation tar skada. Det är alltid 

pedagogens ansvar att se till att lösa händelsen i efterhand, om det har skett att 

pedagogen har skällt på ett barn behövs en ursäkt och en förklaring att pedagogen inte 

tycker illa om eller inte respekterar barnet. 

 
2.4.2 Indirekt vägledning 

Inom indirekt vägledning finns det tre underkategorier som är frågor, avledning och 

beröm. När det kommer till underkategorin frågor använder pedagogen frågor för att 

vägleda barnet till att förstå vilka förväntningar som finns.. Ett exempel på det tas upp 

när en pedagog sitter bredvid ett barn med en lärplatta och säger att hon tycker ljudet är 

högt och följer upp detta med att fråga om  pedagogen ska sänka och innan barnet 

hunnit svara har pedagogen sänkt ljudet på lärplattan. Pedagogen kan använda frågor för 

att kräva ett svar som en form av vägledning genom att inte ge med sig förrän barnet har 

svarat och  frågorna kan även användas för att avbryta ett beteende eller en handling 

som barnet utför (Rantala 2016). 
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Indirekt vägledning genom beröm är det andra sättet som kan användas för att vägleda 

barn i förskolan.  Vid en indirekt vägledning använder pedagogen olika positiva ord för 

att höja en handling som barnet har utfört, exempel på dessa ord är ”bra” och ”snällt”. 

Beröm kan yttra sig när barnet har varit omtänksamt, hjälpt något annat barn eller 

hjälper till i form av fysisk handling. Ett exempel är när ett barn hjälper ett annat barn 

att städa. Det som är en central aspekt inom beröm är att det är något barnen gör som 

pedagogen anser är ett önskvärt beteende och vill uppmuntra detta (Rantala 2016). 

 

Den tredje och sista underkategorin inom indirekt vägledning är avledning, vilket var 

den typ av vägledning som skedde minst. Avledning var den typ av vägledning som 

visade sig användas oftast när barn upplevde negativa känslor så som arg, ledsen eller 

när de gör motstånd mot något. Ett sätt för att använda avledning som vägledning kan 

vara att ge barnet begränsade alternativ att välja ifrån. Ett exempel som tas upp är när ett 

barn springer omkring inne och får alternativet att gå ut eller leka något annat. En 

avledning har skett genom att pedagogen har gett barnet begränsade alternativ och det 

som barnet var sysselsatt med innan var inte ett av dessa (Rantala 2016). 

 

2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis krävs olika delar från olika teorier för att skapa ett ramverk som 

passar studien. De begrepp som utgör det teoretiska ramverket är behaviorismens 

operant betingning, teorin om sociala bands kommunikationssystem, skam och skuld, 

anknytningsteorins anknytningsmönster, trygg bas samt gränssättning och vägledning 

med begreppen indirekt och direkt vägledning. De olika komponenterna skapar ett brett 

perspektiv till vilka strategier som kan användas vid tillsägelser och relationen mellan 

förskollärare och barn, vilket i sin tur möter de syfte som studien har. För att ytterligare 

skapa grund för studien kommer tidigare forskning att presenteras i nästa kapitel.. 
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3 Tidigare forskning  
Syftet med studien är att belysa vilka strategier förskollärare använder vid tillsägelser 

och om relationen mellan barnet och förskolläraren påverkar hur det sker. I kapitalet 

kommer tidigare forskning med kopplingar till ämnet att presenteras.  

 

3.1 Strategier för tillsägelser i förskolan 

Johansson (2002) studerade moral i förskolan med fokus på förskollärarens strategier, 

attityder och mål för värdegrundsarbete i Sverige. Studien syftar till att synliggöra hur 

normer och värden för hur barnet ska behandla andra, bete sig samt agera och hur det 

uttrycks i samspelet med förskolläraren. Den teoretiska inriktningen var livsvärldar. 

Studien skedde i form av observationer som pågick i tre dagar vid två olika tillfällen. 

Observationerna kompletterades sedan med en enkät samt två intervjuer med varje 

förskollärare. Resultatet visade att pedagogerna i sitt värdegrundsarbete försökte lära 

barnen moral i form av empati och förståelse för andra samt genom bekräftelse och 

straff.  

 

Det som framkom vara av störst vikt inom värdegrundsarbetet var respekten för andra, 

givmildhet och andras välmående. Flertalet av pedagoger tyckte att moral är något som 

kommer från sympati och betonade barnets förmåga att sätta sig in i andra barns känslor 

och perspektiv, exempelvis om ett barn gjorde ett annat barn illa skulle barnet be om 

ursäkt. Andra pedagoger ansåg att moral är något som kommer med åldern, varav en 

svarade att det inte kan vara lätt att sätta sig in i någons livsvärld om ingen har det 

verbala talet. Vissa pedagoger använde sig av straff och framkallade skuldkänslor hos 

barnet när barnet hade gjort något som pedagogen ansåg inte var rätt, detta för att skapa 

en form av konsekvenstänk hos barnet. Detta tillvägagångssätt var mest använt när det 

handlade om att inte skada varandra. Det fanns även stunder då pedagoger valde att 

samtala med barnen om deras olika perspektiv och kunde se konflikter som ett tillfälle 

att ta del av varandras livsvärldar (Johansson 2002).  

 

Några som har undersökt barns förmåga att känna skuld är Bafunno och Camodeca 

(2013) som undersökte barns förmåga att känna skuld och skamkänslor. Studien 

genomfördes i Italien där 58 barn i åldrarna tre till fem år var observerade i två olika 

situationer, som var uppdelade i två delar vardera. Den ena situationen var konstruerad 

för att framkalla skamkänslor och den andra skuldkänslor. I studien beskrivs 

skuldkänslor som något som kan yttra sig när en person har sönder något som någon 

annan äger och därefter vill be om ursäkt eller reparera denna sak och skamkänslor 

något som kan skapa en känsla av misslyckande. 

 

Den första situationen som var uppdelad i två delar där ett barn först fick vara med 

forskaren i ett rum och leka med en leksak som var manipulerad att gå sönder. När det 

hände observerade forskaren barnet och försäkrade sedan barnet om att det var 

forskarens fel och inte barnets. I den andra delen fick barnet konstruera byggen med ett 

annat barn, forskaren bytte sedan ut dessa mot manipulerade byggen med syfte att gå 

sönder. Forskaren bad det första barnet att lyfta det andra barnets bygge och det gick 

sönder. I likhet med första delen observerade forskaren för att sedan försäkra barnet om 

att det inte var barnets fel. I den andra situationen fick barnet i likhet med den första 

situationen  sitta själv med forskaren. De skulle bygga en tågbana inom avsatt tid, först 

gjorde forskaren det och sedan barnet. Forskaren gjorde det först och hann det på den 

avsatta tidsramen, men när det var barnets tur så avbröt forskaren när barnet hade två 

bitar kvar och meddelade att barnet inte hade klarat uppgiften. Forskaren observerade 
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hur barnet reagerade och försäkrade sedan barnet att det var forskaren som sett fel på 

tiden och att barnet hade hunnit. I den andra delen satt barnet med ett annat barn samt 

forskaren och skulle lägga pussel. Ett barn började och hann på den utsatta tiden. När 

det andra barnet skulle göra det så avbröt forskaren när barnet hade lite kvar, 

observerade och försäkrade sedan barnet om att det var forskaren som gjort fel 

(Bafunno & Camodeca 2013). 

 

Studien visade att när barn har misslyckats med en uppgift ökar graden av skam mer än 

vid olyckshändelser. Det visade sig även i studien att de äldre barnen var mer benägna 

att känna skuld än de yngre barnen. Forskarna belyste att det kunde bero på att de äldre 

barnen kan ha börjat utveckla ansvarskänslor. Det visade sig inte finnas några bevis på 

att skamkänslor visade sig snabbare hos de yngre barnen och forskarna menar på att 

utvecklingen av skamkänslan inte nödvändigtvis är åldersrelaterat (Bafunno & 

Camodeca 2013). 

 

Det är inte bara verbalt som tillsägelse kan ske utan kan även ske i handling. CW-FIT 1 

(Class wide function-related intervention teams) är en strategi för att träna sociala 

färdigheter i grupp inom skolan. Strategin hade tidigare bara använts högre upp i 

åldrarna i skolan  med ett bra resultat, så det testades att användas även i förskolan. CW-

FIT1 använder sig även av PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports) där 

läraren uppmuntrar eller tillrättavisar barnen genom att de får poäng eller får avdrag på 

de poäng de har samlat. Det som är i fokus i PBIS är den positiva förstärkningen. 

Studien genomfördes i USA med fyra barngrupper och tre förskollärare. Resultatet 

visade att förskollärarna ställde sig positivt till att använda CW-FIT 1 i förskolan och 

majoriteten av barnen var också positiva till det. Det lyftes även vad barnen inte gillade 

med CW-FIT1 och det var när deras lag förlorade poäng eller inte fick poäng, vilket 

kunde leda till att de andra barnen var elaka mot dem (Jolstead, Caldarella, Hansen, 

Korth, Williams & Kamps 2017).  

 

3.2 Relationen mellan barn och pedagoger i förskolan 

Hur förskollärare ser på sin relation med barnen i förskolan studerades av Quan-

McGimpsey, Kuczynski och Brophy (2011). Forskarna genomförde en undersökning i 

Canada där 24 förskollärare deltog som arbetade i barngrupper där barnen var  mellan 

tre och fyra år gamla. Förskollärarna blev intervjuade i cirka 45 minuter vardera på sina 

arbetsplatser. Efter intervjuerna analyserades förskollärarnas svar och kategoriserades i 

tre olika kategorier som är närhet i relationer mellan förskollärare och barn, 

uppfattningar om vem som initierar närhet mellan förskolläraren och barnet samt 

strategier för att upprätthålla närhet i relationen mellan förskollärare och barn.  

 

I den första kategorin svarade förskollärarna på deras föreställning av närhet i relationen 

mellan dem och barnen. Förskollärarna definiera vad de ansåg var typiska drag för en 

nära relation mellan barnet och förskolläraren.  Förskollärarna tog upp positiva 

upplevelser så som fysisk närhet i form av kramar, hand mot rygg, och emotionell 

förståelse. De berättade även om vikten av god anknytning mellan förskolläraren och 

barnet där det fanns tillit mellan dem. Vidare tar förskollärarna upp att sätta gränser som 

en del av en god relation. Under nästa kategori undersöktes vem som initierar närhet i 

relationen mellan förskolläraren och barnet. Resultatet visade på att barn oftare söker 

närhet från förskollärarna när de sökte omvårdnad och förskolläraren var den som 

initierade närhet vid situationer då de utövade auktoritet. Den sista kategorin som 

undersöktes var vilka strategier som förskolläraren använder sig av för att upprätthålla 

en närhet i relationen mellan förskolläraren och barnet. Ett återkommande svar från 
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förskollärarna var längden av tid som relationen hade pågått. Förskollärarna beskrev 

vikten av att lära känna barnet och att det var en grund för att behålla närheten i 

relationen. Forskarna belyser i slutet av studien att det mest påtagliga i studien var hur 

komplex relationen är mellan förskollärare och barn samt hur den relation som finns 

mellan parterna påverkar övriga stunder i förskolan (Quan-McGimpsey, Kuczynski, & 

Brophy 2011). 

 

Ytterligare forskare som har studerat relationen mellan pedagoger och barn är  Mcnally 

och Slutsky (2018). Forskarna genomförde studien i USA och utifrån lärarens 

perspektiv. Studien genomfördes av frågeformulär, observationer, intervjuer samt 

övningar. Fyra lärare deltog och barnens åldrar var mellan tre och tolv år. Resultatet 

visade att majoriteten av lärarna ansåg sig ha goda eller mycket goda relationer med 

sina barn/elever. Det framkom efter att forskarna hade kategoriserat de svar de fått från 

lärarna i fem kategorier relationskvalitén, närhet, konflikter, disciplinering och trygg 

bas. Vid disciplinering fanns olika tillvägagångssätt som var vägledning, direktiv, 

konsekvenser, straff eller ignorera. Det mest valda sättet att disciplinera barnen var att 

förklara för dem vad som förväntas av dem. Dock visade det sig att vid olika tillfällen 

använde sig pedagogerna av straff och att ignorera barnen i tron om att de riktlinjer som 

fanns skulle bli tydligare för barnen och på så sätt skulle lärmiljön bli bättre.. 

 

Cugmas (2011) genomförde en studie i Slovenien för att undersöka hur barns relation 

med pedagoger påverkar deras lek i den fria leken. Det gjordes i form av observationer 

som pågick i 20 minuter vid tre tillfällen. Förskolläraren tittade först på hur barnet 

förhöll sig i leken med andra och sedan hur barnet lekte själv i from av bland annat 

ensamlek och bredvid lek. Resultatet visade på att desto mer trygghet och förtroende 

som barnet kände för förskolläraren ju mer vågade barnet sig in i lek med andra barn 

och spenderade mindre tid i till exempel ensamlek. Det visade sig även att om barnet 

kände en stor tillit till förskolläraren interagerade barnet mer i leken med andra barn och 

förskolläraren. 
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4 Metod  
I kapitalet nedan kommer tillvägagångssättet för denna studie att presenteras. Kapitlet 

börjar med metodval och följs sedan av forskningsverktyg, urval, etiska övervägande, 

genomförande, bearbetning av data och avslutas med att rikta ett kritiskt öga till valet av 

metod och hur utfallet hade kunnat ändras om metoden såg annorlunda ut. 

 

4.1 Metodval 

Metoden som har valts för studien är en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 

öppnar upp för en djupare förståelse för hur förskollärare uppfattar och tänker. 

Denscombe (2018) beskriver den kvalitativa metoden som en metod där text, så som 

bilder och inspelningar, används för analysen och studiens omfång tenderar att vara i 

mindre skala med färre deltagare. Yin (2013) tar upp att inom kvalitativ forskning finns 

några utmärkande drag nämligen att det som undersöks är människors livsvärld där 

sammanhang samt omständigheter spelar roll. Forskningen ska återge de åsikter samt 

synsätt som har framkommit. Det eftersträvas att använda mer än en källa till den 

insamlade empirin och insikt i begrepp som förklarar människors sociala beteenden. 

Den kvalitativa metoden har då valts för denna studie då det är förskollärares 

uppfattningar som undersöks. 

 

4.2 Forskningsverktyg 

Det valda forskningsverktyget för studien är semistrukturerade intervjuer. Denscombe 

(2018) beskriver semistrukturerade intervjuer som ett forsningsverktyg som med fördel 

kan användas vid kvalitativa studier. Intervjuerna har förutbestämda frågor som ska 

besvaras men det finns utrymme för förtydligande och följdfrågor. Intervjuerna får på så 

sätt ett djup som möjliggör för forskaren att få en mer omfattande förståelse kring 

ämnet. Alvehus (2019) belyser hur de semistrukturerade intervjuerna skapar möjligheter 

för informanten att påverka intervjuns innehåll. Det skiljer sig från strukturerade 

intervjuer som har endast förutbestämda frågor där lite utrymme ges till informanten att 

sväva ut och ostrukturerade där informanten pratar fritt om ett bestämt område.  

 

Forskaren sammanställde ett frågeformulär (Se bilaga B) som var grunden för de 

semistrukturerade intervjuerna. Det finns inga förutbestämda följdfrågor utan forskaren 

väljer följdfrågor utefter vad förskolläraren svarar på frågan. För att få ytterligare insikt 

om förskollärares uppfattningar kring tillsägelser kommer de traditionella 

intervjufrågorna att kompletteras med några situationsbaserade frågor som 

förskolläraren får ge sitt perspektiv på. De situationsbaserade frågorna kommer att ges i 

form av skrift till förskollärarna för att ge dem möjligheten att läsa dem flera gånger. De 

situationsbaserade frågorna är i form av situationer som kan ske i förskolan. 

Situationerna kommer att presenteras på ett sådant sätt att förskolläraren kan ta avstånd 

från att endast koppla till sina tidigare upplevelser och istället ge sin nuvarande syn på 

situationen. 

 

4.3 Urval 

I studien har förskollärarna valts ut efter ett subjektivt urval där snöbollseffekten och en 

viss grad av bekvämlighetsurval har tillämpats. Denscombe (2018) förklarar subjektivt 

urval där forskaren har valt informanter utifrån de kunskaper och förmågor de besitter. 

För att nyttja denna typ av urval kontaktades ett antal rektorer som är aktiva i staden 

studien ska utföras i, via mejl där missivbrev bifogades (Se bilaga A). Rektorerna valde 
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sedan att mejla missivbrevet till aktuella förskollärare som finns på förskolorna. Efter 

att det gjorts fick forskaren svar från fyra olika förskollärare som ville delta i studien.  

 

Förskollärarna som deltar i studien arbetar på två olika förskolor. Förskolorna som 

förskollärarna arbetar på är i en mellanstor stad i södra Sverige och de ligger inte i 

socioekonomiska utsatta områden. Förskolorna ligger geografiskt nära varandra men 

inom olika områden, vilket innebär att de har två olika rektorer. Alla förskollärarna har 

arbetet på minst två olika förskolor under sin yrkesverksamma tid och de har arbetat 

som förskollärare i över 10 år. Förskollärarnas namn kommer att fingers, i studien 

kommer de att heta Alexis, Eli, Farah och Kim. 

 

4.4 Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra etiska huvudkrav för att få bedriva 

forskning. Dessa kommer nu att presenteras tillsammans med hur dessa kommer 

användas i studien. Informationskravet, Informanter som väljer att medverka i studien är 

informerade om vad som ska studeras och syftet (Vetenskapsrådet 2002). De 

förskollärare som har deltagit i studien är informerade om vad det är som ska 

undersökas och vilket syfte som studien har. Samtyckeskravet, de informanter som 

deltar i studien ska vara medvetna om sin medverkan och kan bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002). Förskollärarna är medvetna om sin medverkan i 

studien och har även fått informationen att de när som helst kan välja att avbryta sin 

medverkan om de vill. Konfidalitetskravet, informanterna ska ges största möjliga 

konfidalitet och obehöriga får ej tillgång till personuppgifter (Vetenskapsrådet 2002). 

Förskollärarna är anonymiserad genom fingerade namn och den enda som vet vilka de 

medverkande är kommer vara forskaren. Vetenskapsrådet (2017) förtydligar ytterligare 

de medverkandes anonymisering  

 
Vid enkäter och intervjuer kan kravet på skydd av de medverkandes 

identitet tillgodoses genom användning av kodnycklar och genom att 

svaren maskeras och anonymiseras (Vetenskapsrådet 2017:28). 

 

Nyttjandekravet, de uppgifter som samlas in används endast i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002). Det material som samlas in i form av semistrukturerade 

intervjuer kommer endast användas till denna studie. De ljudupptagningar som kommer 

ske kommer att förstöras efter publicering. Alla informanter som har deltagit i studien 

har fått missivet i textform i början av intervjun där de läst igenom det en gång till för 

att sedan underteckna det så att forskaren kan försäkra sig om att de är medvetna om 

sina rättigheter som informanter. 

 

4.5 Genomförande 

För att kunna genomföra denna studie skrevs ett missivbrev (Se bilaga A) av forskaren 

som godkändes av handledaren. Sedan skickas ett mejl med bifogat missivbrev ut till de 

tänkta rektorerna. De får ta del av vad studien kommer att handla om och vad 

förskollärarnas medverkan innebär. Sedan skickar de vidare missivbrevet till 

förskollärare som kan delta i studien. De tänkta förskollärarna får sedan kontakta 

forskaren om de är intresserade av att delta i studien eller vill avstå. Förskollärarna som 

väljer att delta kommer sedan att tillsammans med forskaren bestämma tid och datum 

som passar såväl informanten som forskaren att genomföra en semistrukturerad intervju. 

 

Intervjun genomfördes i form av semistrukturerade intervju och pågick i cirka 45 

minuter per förskollärare, där de dels svarade på frågor dels tog ställning i några 
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presenterade situationer. Intervjuerna skedde i ett enskilt rum på förskolan där inte ljud 

eller annat kunde störa. Intervjuerna spelades in för att kunna transkriberas för att 

försäkra att inget missats eller att något missförståtts. För att ytterligare säkra att inget 

missats eller missförståtts avslutades intervjun med att förskolläraren fick utveckla sina 

svar eller ta upp nya tankar. Forskaren sammanfattade även förskollärarens svar under 

intervjun för att försäkra sig om att den förstod förskolläraren  rätt. Inga egna 

värderingar från forskaren förekom i intervjun, då det kan leda till att förskolläraren 

härleds till svar. Situationerna som presenterades för förskolläraren i intervjuerna är 

skrivna på så sätt att det finns rum för såväl tolkningar såväl olika perspektiv inom 

situationen. 

 

4.6 Bearbetning av data 

I studien används semistrukturerade intervjuer som inhämtning av data och för att skapa 

en stabil grund i analysen så transkriberades dessa intervjuer. Denscombe (2018) skriver 

att texten som analyseras inte behöver vara nedtecknad text från början utan kan 

påbörjas som en intervju med ljudupptagning, vilket forskaren sedan kan omvandla till 

skrivna ord i form av en transkribering. Forskaren kan välja att transkribera mindre 

delar av intervjun vilket är aktuellt om det är innehållet i intervjun som är det viktiga. 

Om det är underliggande meningar där det krävs att forskaren ”läser mellan raderna” så 

kan hela intervjun behöva transkriberas. Att transkribera intervjuer tar tid men kan vara 

till stor nytta för forskaren då den genom text kan komma i kontakt med insamlade data. 

Förskollärarna i denna studie har som tidigare nämnts ovan fått sina namn fingerade..  

 

Intervjuerna spelades in genom en applikation på en lärplatta och säkerhetskopierades 

direkt över till två enskilda USB-enheter när intervjun var avslutad, för att försäkra att 

dessa inte kan förloras om till exempel lärplattan skadas. De sparades på två enskilda 

enheter då den ena användes för avlyssning för transkribering och den andra sparades 

som ursprungsdata. Denscombe (2018) belyser vikten av att säkerhetskopiera kvalitativ 

data då den oftast är oersättlig. I den här studien så kommer originalinspelningen finns 

på en USB-enhet och där kommer även originaltranskriberingarna att sparas. Det valet 

gjordes för att forskaren ska försäkra sig om att inget i analysen blir förvrängt. 

 

När transkriberingen av intervjuerna i studien var färdiga så lästes de igenom grundligt 

och lyssnades om vid flera tillfällen för att forskaren ska säkerställa att inget missats 

eller missuppfattats. Den valda analysmetoden för detta arbete är tematisk analys. 

Bryman (2011) beskriver en tematisk analys som ett analysverktyg där olika teman 

hittas i data med olika subteman. I denna studie kommer data att kategoriseras utifrån de 

svar som framkom i de semistrukturerade intervjuerna och kommer att presenteras i 

kapitel ”Analys.” Forskaren kommer att skriva ut alla svar, frågar och situationer för att 

kategorisera dessa i olika plastfickor i en pärm. Det för att få en överblick över 

insamlade data. I vissa fall fick svar flyttas om då förskolläraren besvarade en senare 

fråga redan i början av intervjun, då de gavs utrymme att vidareutveckla sina svar och 

röra sig lite utanför själva frågan.  

 

4.7  Metodkritik  

Då det var uppfattningar som skulle undersökas beslutades det om att en kvalitativ 

ansats skulle vara lämplig. Det för att dessa är mer djupgående och mindre i skala, till 

skillnad från en kvantitativ ansats. Vad som kännetecknar en kvalitativ ansats är redan 

beskrivet under metodval men för att ytterligare stärka valet så behöver en kvantitativ 

metod förklaras. Denscombe (2018) tar upp att en kvantitativ studie består av många 
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deltagare, det som undersöks är specifika variabler och det är siffror som analyseras. 

För att få den här studien djupgående så valdes semistrukturerade intervjuer som 

forskningsverktyg och utgick ifrån intervjuguiden (Se bilaga B). Intervjuguiden har 

varit till stor användning då det säkerställde att förskollärarna fick samma frågor och att 

dessa var kopplade till studiens syfte. En medvetenhet har funnits hos forskaren att det 

finns en viss problematik att frångå sina egna värderingar helt men att genom denna 

medvetenhet har forskaren aktivt arbetat för att inte låta dessa färga studien i såväl 

intervjufrågor som analys av data. 

 

En stor anledning till att många val har gjorts i studien är på grund av den snäva 

tidsramen. Hade det funnits  mer tid till förfogande att söka efter mer forskning hade det 

säkerligen kunnat ha sett annorlunda ut. Den snäva tidsramen i studien gjorde även att 

aktuella förskollärare behövdes hittas fort, därav blev urvalet som ovan skrivet. Hade 

tiden funnits att använda sig av  bredare ram av urval hade kanske förskollärare med 

ännu mer insikt och arbetslivserfarenhet kunnat hittas samt att fler förskollärare hade 

kunnat intervjuas. Om det funnits mer tid hade dessutom intervjuerna kunnat 

kompletterats med olika observationer för att få insyn i det som faktiskt sker och inte 

bara hur förskollärare upplever att det sker. Observationer innebär att observera och 

skriva ner vad som händer och vad som sägs. 

 

Förskollärarna i studien fick inte tillgång till frågorna innan intervjun men fick veta vad 

de skulle intervjuas kring. Genom att avgränsa distributionen av detaljer kring 

intervjuns innehåll kan det förhindras att förskollärarna diskuterar diverse ämnen med 

kollegor som kan påverka deras svar i intervjun. En av förskollärarna berättar även i 

intervjun att den har läst på om ämnet på internet , vilket i sin tur kan ha påverkat 

dennes svar. Det är dock inget som forskaren kan veta med säkerhet. Något forskaren 

har funderat kring är om de svar som framkom i studien är 100% sanna, då ämnet är av 

en känsligare  karaktär finns möjligheten att förskollärarna svarade de dem trodde 

förväntades av forskaren. För att kunna öka säkerheten på svaren hade observationer 

kunnat komplettera de semistrukturerade intervjuerna som användes som 

forskningsverktyg. Varför det inte gjordes var i brist på tid.  

 
4.7.1  Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Då studien undersöker uppfattningar så är det svårt att fastställa att resultatet är exakt, 

därför kommer studien att granskas utifrån trovärdighet. Denscombe (2018) beskriver 

trovärdighet som ett begrepp för att förklara i vilken utsträckning som forskningens data 

är exakt och träffsäker. Författaren belyser att det inom kvalitativ forskning är svårt för 

forskaren att visa att de fått fram ”rätt resultat” och att det istället handlar om ett rimlig 

sannolikt resultat. De informanter som har valt för studien har varit yrkesverksamma i 

över tio år vilket gör att de har flera års erfarenhet av att arbeta som förskollärare i 

förskolan. Studien utgår från fyra olika förskollärare vilket gör att fler perspektiv lyfts 

fram i studien och studiens trovärdighet stärks. 

 

För att avgöra om en annan forskare kan få snarlikt resultat behöver tillförlitligheten i en 

studie vara hög. För att skapa en hög grad av tillförlitlighet behövs studiens 

tillvägagångssätt vara väl beskrivet. Denscombe (2018) förklarar att hög tillförlitlighet 

kommer med att forskarens ”jag” syns lite i forskningen och skapar då möjligheter för 

andra forskare att genomföra studien och få likt resultat. Studiens tillvägagångssätt är 

väl utskrivet med såväl metoder, forskningsverktyg och val av urval så ökar graden av 

tillförlitlighet. Studiens intervjuguide är bifogad som bilaga vilket även det stärker 

studiens tillförlitlighet och att dessa frågor är utformade utifrån studiens 
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forskningsfrågor. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade finns möjligheten att 

tillförlitligheten minskar, de följdfrågor som ställs kommer vara utformades efter 

förskollärarens svar och inte var utskrivna.  

 

För att studien ska vara överförbar behövs den kunna appliceras i andra kontexter än 

bara den som studien har genomförts i. Kvalitativ forskning kan vara under en kort tid 

med få informanter vilket gör att den blir kontextbunden (Bryman 2011). Studiens 

överförbarhet kan ifrågasättas då det är upplevelser som undersöks, vilket innebär att 

resultatet kan se annorlunda ut om studiens skulle genomföras igen eftersom människor 

förändras.  
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5 Resultat  
Under denna rubrik kommer studiens resultat i form av en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer att presenteras. De intervjuade förskollärarna benämns som 

Alexis, Eli, Farah och Kim, alla uppfyller de krav som tidigare har benämnts under 

urval. De semistrukturerade intervjuerna transkriberades och uppkom i 36 sidor. För att 

göra resultatet mer överblickbart kommer empirin från de semistrukturerade 

intervjuerna att delas upp under två rubriker som är strategier för tillsägelser och 

relationens påverkan vid tillsägelser. Resultat kommer sedan att analyseras under nästa 

rubrik utifrån det teoretiska ramverket samt tidigare forskning. 

 

5.1  Strategier för tillsägelser i förskolan 

När det kommer till strategier så är det gemensamt för Alexis och Eli är att båda två 

använder en stop-hand. Det är ett tecken som finns inom Tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK). Farah och Kim tar inte upp det utan väljer att 

berätta om andra eller icke existerade strategier. Alexis och Eli använder även de 

ytterligare strategier. 

 
5.1.1 Olika tillvägagångsätt vid tillsägelser 

Alexis tycker att ordet ”inte” ska undvikas och att istället för att kritisera beteendet så 

ska det önskade beteendet belysas. Eli tar upp vikten av att vara tydlig mot barnen 

genom att förklara varför ett visst beteende inte är önskvärt och samtala om det med 

barnen.  På avdelningen som Farah arbetar på försöker de lyfta det bra som barnen gör 

och anser att tillsägelser inte bara är negativa utan kan också vara positiva. Farah ger 

exemplet ” Nu ska jag hjälpa dig, jag ser att det här inte funkar o nu ska jag hjälpa dig 

så att det blir bättre” vilket Farah berättar att det kan ses som en form av tillsägelser. 

Kim pratar mer om situationer där tillsägelse kan ske och berättar att ett försök till 

samtal med barnet är önskvärt men om det handlar om barnets säkerhet så kan ord som 

”Stop” användas men även avledning är något som används. 

 

För att göra det mer tydligt hur tillsägelser sker i verksamheten så ger tre av 

förskollärarna exempel på hur olika tillsägelser kan ske i förskolan 

 
”A men sluta tjata nu…Vi har hört det så många gånger”  

”Vi går inomhus”  

                                                                               (Alexis) 

 
”Fast vet du vad, nu går vi”  

”Att vet ni vad? nu måste vi gå, jag sa till innan att det var en stund kvar 

o nu har den stunden gått o nu måste vi gå för nu väntar dom på oss” 

”Vad bra att du hjälpte kompisen det är toppen, super” 

                                                                                     (Eli) 

 
”Nej, gå ner”  

”Aaa, ta på dig”  

”Kom igen nu, nu får du ta den” 

                                                                                 (Farah)  

 

 
5.1.2 Inte kränka eller skambelägga 

Något som tas upp av Eli, Farah och Kim är vikten av att inte kränka barnen eller få 

dem att känna sig dåliga. Eli berättar om situationer där barn kan känna skuldkänslor 

och tar upp att vid tillsägelser är det viktigt att skilja på sak och person. I ett exempel tar 
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Eli upp de känslor som skapats av vårdnadshavare om det tidigare skett konflikter och 

tillsägelser på förskolan. ”Nu sköter du dig idag, nu är du snäll idag. Men han är ju 

alltid snäll. Man får inte sätta den stämpeln, för är man inte snäll vad är man då? Jo då 

är man dum”. Eli berättar att en känsla av att vara dum kan påverkar barnet. 

 
Jag tror att dom känner att man… Det spelar ingen roll vad jag gör… för 

jag är ändå inte snäll dom säger att jag är dum och då även om jag 

försöker vara snäll så har jag redan fått stämpel dum, så då hjälper det 

inte det. Och då får man ju den här rollen på sig stämpeln, så att säga, att 

jag är, och sen tror jag att man är rätt duktig på, även barn, grotta ner sig 

i den jag är, jag är detta om man hela tiden får höra  någonting så blir 

man ju sån fast än man inte är det.  

 

                                                                                    (Eli) 

 

I likhet med det som Eli berättar tar också Kim upp att om barn får höra vissa fraser om 

och om igen så kan det skapa en dålig självbild hos barnet. 

 
Ja de blir ju deras, det kan ju bli bilden dom får av sig själva att jag är 

den som alltid är jobbig eller alltid, o man ångrar sig säkert, dom flesta 

barnen ångrar sig efteråt men om man alltid gör något knasigt, så får man 

ju den självbilden kanske hela livet, så kan de ju bli.  

 

                                                                                  (Kim) 

 

Farah berättar att det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser i situationer som inte har 

setts. Farah berättar att det finns barn som hamnar i negativa situationer oftare än andra 

och att i ett sådant fall inte dra förhastade slutsatser och skuld eller skambelägga det 

barnet. Efter att ha läst igenom situation 2 berättar Farah, 

 
För i den här situationen med bilen här så skulle det kunna vara så att 

man som vuxen gör fel och då blir tillsägelsen så tusen gånger värre för 

då blir dom ju kränkta av mig också, de  blir ju alltså inte bara 

situationen i sig som gör dom ledsna då utan även de upplevs som ett 

svek från mig då.  

 

                                                                                 (Farah) 

 

Kim tar också upp vikten av att inte kränka barnen. Kim pratar om att om barnet blir 

kränkt så är det barnet som äger kränkningen och att det ibland kan vara svårt att veta 

om barnet blivit kränkt eller inte. Något som Kim är helt säker på är att om det är en 

personlig attack som skett så är det en kränkning. 

 
5.1.3 Röstläge och kroppsspråk 

Något som lyfts av alla förskollärarna är att röstläge och kroppsspråket kan ändras vid 

tillsägelse. Alexis tar upp att vid behov kan en hårdare ton användas exempelvis om 

sträckan till barnet är för stor. Alexis berättar att det inte nödvändigtvis innebär att höja 

rösten utan att kroppsspråket kan användas istället.. Eli berättar att hen rynkar till 

pannan och att röst och kroppsspråket ändras nog automatiskt vid tillsägelser. Farah 

väljer att prata om att röstläget kan höjas men a anser att det inte är ett bra sätt att göra 

och att det kommer fram i situationer där känslorna kan ta överhand. Kim tar upp att en 

höjning av rösten kan ske vid akutsituationer såsom risk för skada hos barnen.  
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5.1.4 Samtala med barnen 

Alexis berättar att i situationer där konflikter leder till tillsägelse försöker förskolläraren 

samtala med barnet och förklara varför beteendet är oönskat. Det kan vara när ett barn 

vill något som inte går och att det är viktigt att bekräfta barnet. Vidare förklarar Alexis 

att det kan finnas barn med ”svårigheter” där andra strategier får användas så som 

undantag av regler. 

 
Ja att man får prata med x och sätta sig ner o försöka få x att förstå 

situationen att de blir, sen  beror det ju på är ett barn som har någon 

diagnos eller så, alltså ett barn som har speciella svårigheter då är det ju 

så o då är det ju ofta godkänt av gruppen att de barnet får lite andra regler 

än vad dom andra.  

 

                                                                              (Alexis)  

 

Alexis tar även upp att för att undvika konflikter som leder till tillsägelse i till exempel 

samlingar brukar arbetslaget dela upp sig så att den som håller i samlingen gör det och 

den andra försöker hålla ihop gruppen. Kim belyser också konflikter och att när det sker 

så görs ett försök att reda ut det med barnen via samtal och inte förstora händelsen, 

samtidigt som barnets vilja och känslor inte ska förminskas..  

 
5.1.5 Samtal i arbetslaget 

Eli förklarar att det har samtalats mycket i arbetslaget kring hur de ska gå tillväga vid 

tillsägelser. Hela arbetslaget är överens om att det är viktigt att berätta varför ett 

beteende är oönskat och inte bara använda sig av ”Nej” eller ”Sluta”. Att förbereda 

barnen när det sker ett avbrott i nuvarande aktivitet används också som en strategi. För 

att göra barnen medvetna om varför det oönskade beteendet är oönskat försöker Eli att 

låta barnen inta olika perspektiv så som: den som gjorde något fel och den som blev 

utsatt för det. Barnen på Eli nuvarande avdelning har även fått diskutera olika dilemman 

utifrån olika kort och läst böcker där barnen får reflektera och diskutera konflikter som 

kan uppstå.  

 

Farah tar även upp att dialoger i arbetslaget har skett samt att det pågår kontinuerligt. 

Farah lyfter hur de i arbetslaget är ärliga mot varandra om en situation inte blev som de 

hade tänkt sig och att de då samtalar och stöttar varandra i det. Ytterligare berättar Farah 

att tillsägelserna blir  på olika sätt beroende på vilken ålder barnet har. Är barnen yngre 

så finns redan utarbetade strategier som går på en form av reflex men att ibland är det 

bra att stanna upp och tänka till innan i situationen. Att vara lugn och försöka se 

helheten är eftersträvat. Är barnet äldre så är en strategi att inte ”prata sönder dem”,  

 
Och inte prata så mycket tycker jag är viktigt, att ju äldre barnen blir, 

desto mer vet jag att dom vet och kan. Och då behöver jag heller inte 

förklara för dom, det finns ingen anledning för mig att säga till en 

femåring att man inte får slåss, för det vet den. De är också en strategi 

som jag tycker är viktig att tänka på, att man inte pratar sönder dom.  

 

                                                                                (Farah) 

 

Farah förklarar vidare att strävan är att fokusera på barnet som blivit slagen, som 

behöver tröst istället för den som slog. Alexis har inte samtalat så mycket om strategier i 

sitt arbetslag. Kim berättar att de inte pratat så mycket om det men att det kan bero på 

att de inte har uppkommit situationer som krävt en dialog kring det. 

 



  
 

20 

5.2 Relationers påverkan vid tillsägelser 

Huruvida de relationer som förskolläraren har med varje individuellt barn påverkar hur 

tillsägelsen sker från förskolläraren till barnet, var något som framkom mellan raderna i 

de semistrukturerade intervjuerna. Alla förskollärarna berättade om vikten av att ha en 

god relation med barnen. 

 
5.2.1 Reagerat olika beroende på barn och funktion 

Alexis pratar inte specifikt om relationer mellan barn och vuxna på ett tydligt sätt utan 

tar upp efter att ha läst den första situationsbaserade frågan att det är svårt att veta då 

ingen relation finns till barnen. Vidare förklarar Alexis att det är svårt att veta vad som 

skulle gjorts då det inte finns en relation till barnet och om barnet hade haft en diagnos 

skulle det påverkat situationen.  

 
5.2.2 God relation mellan förskollärare och barn 

Eli tar upp att barn som är trygga ofta testar gränser mer vilket kan leda till tillsägelser. 

Eli berättar även att när en god relation har skapats behöver inte alltid verbala 

tillsägelser ske utan det kan räcka med en blick.  

 
Vi är väldigt noga med att berätta, inte bara säga ”Sluta” o ”Nej”, sen 

kan man ibland gå fram och bara sätta handen på eller bara titta ”Det 

räcker nu”, då o då vet dom oftast att ”Aaa jag vet vad du menar” för 

man skapar den relationen med dom så då förstår dom.  

 

                                                                                    (Eli) 

 

Det tar även Farah upp att om det finns en relation mellan barnet och den vuxna så kan 

en blick räcka som tillsägelse. Farah tar upp tidigt i intervjun att relationen mellan barn 

och vuxen spelar roll i hur tillsägelser sker. Efter första situationen berättar Farah att 

reaktionen är beroende på relationen som finns till barnet.. När det kommer till hur barn 

hanterar tillsägelser så lyfter Farah  att vissa barn kan bli ledsna efter en stund och då 

behövs en bekräftelse från den vuxna att relationen mellan barnet och den vuxna är 

okej.  

 
Sen är det ju olika från barn till barn för en del barn klarar ju inte alls av 

en tillsägelser utan blir väldigt lessna… och kan bli lessna efter en stund, 

så… en del barn behöver efter en stund bekräftelse på att relationen är 

okej även om man har blivit tillsagd, så. Ja olika skulle jag vilja säga att 

dom reagerar.  

 

                                                                                (Farah) 

 

Farah tar upp redan vid första situationen hur viktigt en relation med barnen är och 

belyser att det inte finns en relation till barnet i utsagan och hade en relation funnits 

hade kanske ett annat tillvägagångssätt används.  

 
Nä, Aa, r-relationen spelar ju också roll givetvis för det, man måste ju 

känna dom för att kunna, egentligen för att kunna göra den här leken 

tänker jag, man måste känna barnen… och hade jag känt dom så, så att 

jag hade…att det fanns, ett annat behov hos den här Charlie alltså, så kan 

det ju vara , då hade jag nog inte utsatt henne för den här situationen, om 

det var viktigt för henne att stå där bakom så hade hon ju fått det tänker 

jag... Jaa-a annars vet jag faktiskt inte, hur jag hade kunnat agera på 

något annat sätt… näe  
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                                                                                (Farah) 

 
5.2.3 God kontakt men inte familjär 

Kim berättar om att det är av vikt att ha en god kontakt med barnen men att det ändå 

måste finns en viss distans i relationen. Kim tycker att tröst och närhet ska barn få i 

förskolan men det ska inte bli allt för familjära med barnen.  

 
Sen har man ju en distans till dom, det ska man ju ha på något sätt. Man 

ja, dom får ju inte komma en för nära kan jag känna, det är bra att ha nån 

slags distans. För att, ja alltså närheten sa dom ha av sina föräldrar tycker 

jag o sin familj, här kan man ju få närhet o tröst men en distans ska man 

ha för då hamnar man aldrig i den situationen heller, det tro jag att jag 

har lärt mig. Och jag har aldrig haft dom så nära heller men tröst o man 

kan bli kramas o så men just den här sitsen är nog bra ha både när man 

ska säga till och, men inte för mycket heller då så att dom blir rädda för 

det är ju då dom skrattar, om dom är rädda för en då skrattar dom ju ofta.  

 

                                                                                 (Kim) 

 

Kim kan inte förklara vad som menas med lagom fysisk distans men berättar att om en 

pedagog pussar på ett barn då är man för nära.  

 

5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så synliggörs det hur det skiljer sig mellan hur förskollärarna 

hanterar tillsägelser. Tillsägelser sker på olika sätt och några av dem tar upp vikten av 

att inte kränka barnet. Något gemensamt för de alla är att de tar upp att kroppsspråk 

och/eller röstläge förändras vid tillsägelser. Strategier som förskollärarna har ser olika ut 

då de har diskuterat det mer eller mindre i sina respektive arbetslag. Vilken relation 

förskolläraren och barnet har med varandra påverkar även det hur tillsägelsen sker. 

Några av förskollärarna tar upp att det inte vet hur de skulle gå till väga i de 

situationsbaserade frågorna då de inte känner barnet. Förskollärarna tar upp att goda 

relationer mellan dem och barnen är av vikt men av dem tar upp att det är viktigt att inte 

bli för familjär med barnen.  
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6 Analys  
I det här kapitlet kommer resultatet att analyseras utifrån det valda teoretiska ramverket 

samt forskningen som presenterades under kapitel ”Tidigare forskning”. För att göra 

analysen överblickbar kommer analysen att delas upp i underrubriker som är direkt 

kopplade till de subteman som valdes. Underrubriker som kommer att användas för de 

strategier förskollärare använder är indirekt och direkt vägledning, positiv och negativ 

förstärkning. Den rubrik som behandlar den relationen förskollärare har med barnet är 

anknytning och sociala band. Kapitlet kommer att avslutas med en sammanfattning av 

analysen. 

 

6.1 Indirekt och direkt vägledning 

Alexis fokuserar mindre på oönskade beteende och väljer istället att försöka 

uppmärksamma det bra som barnen gör. Liknande gör Farah som berättar att hen också 

försöker uppmärksamma det bra som barnen gör men väljer att poängtera att tillsägelser 

inte bara måste vara negativa. Vilket går är i linje med det Rantala (2016) benämner 

som indirekt vägledning i form av beröm, då pratar pedagogerna om det bra handlingar 

som barnen utfört och använder positiva ord. Eli och Kim berättar att de försöker att 

samtala med barnen kring varför ett visst beteende är oönskat. Vilket i sin tur kan 

kopplas ihop med en annan del som Rantala (2016) benämner som indirekta vägledning 

i form av frågor. Dessa frågor används för att få barnet att förstå vad som är ett önskat 

och ett oönskat beteende. Eli och Kim berättar inte exakt vilka frågor som ställs. 

 

De exempel på tillsägelser som berättas av Alexis, Eli och Farah kan kategoriseras 

utefter de två valda begreppen som är direkt vägledning och indirekt vägledning, under 

indirekt vägledning finns ytterligare underkategorier som är fråga och beröm. Dessa 

kommer att kategoriseras i tabell 1 (Se tabell 1). 

 

  

Förskollärare Direkt Indirekt - Fråga Indirekt - 

Beröm 

Alexis ”Vi går inomhus” 

 

”A men sluta tjata 

nu, vi har hört det 

så många gånger 

 

  

Eli ”Fast vet du vad, 

nu går vi” 

 

 

”Vet du vad? Nu måste vi gå, 

jag sa till innan att det var en 

stund kvar, o nu har den 

stunden gått o nu måste vi gå 

för nu väntar dom på oss”  

”Vad bra att 

du hjälpte 

kompisen det 

är toppen, 

super” 

Farah ”Nej, gå ner” 

 

”Kom igen nu, nu 

får du ta den” 

 ” Aaa, ta på 

dig” 
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Tabell 1. Exempel på tillsägelser som förskollärarna har gett. 

 

 

I det teoretiska ramverket förklarades även Rantalas (2016) begrepp direkt vägledning 

som innebär att förskolläraren är tydlig mot barnet vad som förväntas av den. När 

förskollärarna gav exempel på tillsägelse var det just direkt vägledning som var 

representerad vilket syns i ovanstående tabell (Se tabell 1). Elis exempel som hamnar 

under indirekt vägledning i form av fråga kan ses i relation till det som Mcnally och 

Slutsky (2018) fick fram i sitt resultat i deras studie, nämligen att ett sätt att tillrättavisar 

barn var genom att förklara för dom vad som förväntas av dem.  

 

6.2 Positiv och negativ förstärkning 

Negativ förstärkning kan ses i relation till att skambelägga barn för att framkalla en 

känsla av obehag. Att använda sig av negativ förstärkning var något förskollärarna i 

denna studie avsade sig helt. Farah berättar om att undvika att framkalla dessa känslor 

hos barnen och att inte dra förhastade slutsatser då det kan upplevas som ett svek för 

barnet. I studien som genomfördes av Jolstead et. al (2017) där fokuset var på positiv 

förstärkning med bestraffning, i form av att få eller få avdrag på poäng. Barnen påtalade 

i efterhand att det var positivt att få poäng men att förlora poäng gav en negativ känsla, 

Något som är viktigt för Eli, Farah och Kim är att barnet inte ska få en negativ bild av 

sig själv, så en sådan strategi hade inte varit för dem att föredra. Bafunno och Camodeca 

(2013) studie går inte att koppla direkt till något i resultat men utgör en grund för att 

belysa barns känsla av skam och skuld. Vilket är något förskollärarna i denna studie 

belyser som viktigt att undvika. 

 

Johansson (2002) fann i sin studie att förskollärare kan framkalla skam och 

skuldkänslor hos barn för att ge barnen ett konsekvenstänk. Eli, Farah och Kim tar 

samtliga upp vikten av att inte kränka barnen, få barnen att tänka illa om sig själva eller 

känna skuld och skam. Alexis tog inte upp kränkningar under sin semistrukturerade 

intervju.  Eli berättar om de vårdnadshavare som kan framkalla skam och skuld eller 

dålig självbild hos barnet vilket kan påverka barnet negativt. Vilket går i samklang med 

det som Scheff (Aspelin 1996) tar upp, att skam är den känsla som styr de negativa 

känslor som finns inom människan. Vilket även tas upp av Öhman (2019) som belyser 

den negativa inverkan som skam kan ha på barnets självbild. Att känna känslan av att 

inte vara bra nog har en stark koppling till känslan av skam.  

 

6.3 Anknytning och sociala band 

Alexis och Kim tar upp att de vid konflikter som leder till tillsägelser först och främst 

försöker prata med barnet och undersöka vad eller varför något blev fel. Vilket kan 

kopplas till Broberg, Hagström och Brobergs (2012) definition av gränssättning. 

Författarna belyser hur förskolan kan vara första platsen där barn möter andra barn och 

där till exempel leksaker ska delas vilket kan leda till konflikter. Det är då viktigt att se 

till att barnens integritet skyddas och att inte gränssättning sker på ett felaktigt sätt som 

kan skada anknytningen mellan förskollärare och barn. Det Alexis och Kim gör för att 

undvika det här är att samtala med barnet, för att förstå vad det är som har gjort att 

konflikten uppstod. Vilket kan kopplas samman med det som Farah tidigare tog upp att 

det är av vikt att inte dra några förhastade slutsatser så att ett barn inte känner sig bemött 

på fel sätt. Vilket går i linje med det som Bowlby (2010) tar upp som trygg bas. 

Begreppet är ett ledande inom anknytningsteorin och beskriver bland annat vikten av att 

den vuxna stöttar barnet emotionellt. Den vuxna måste då kunna läsa av barnet för att 
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kunna ge barnet stöd, det kan vara i form av att lugna vid upprördhet och trösta vid 

ledsamhet. Vilket i sin tur kan ses i relation till det som Scheff (Aspelin 1996) belyser 

med att i de sociala band som människan har finns ett växelspel mellan att bli för nära 

och att vara för långt ifrån. Balansen mellan dessa är viktig men att det inte är något 

som kan uppnås och stannar, utan är något som hela tiden rör på sig och är något 

människor måste arbeta aktivt med. 

 

Kim väljer även att ta upp att samtala vid konflikter är av vikt för att inte förringa 

barnets känslor. Känslor eller emotioner är en del av utgångspunkten i Scheffs teori om 

sociala band (Aspelin 1996) som bygger på människors strävan efter att vara 

sammankopplade med andra människor såväl intellektuellt som emotionellt. Teorin om 

sociala band lägger även vikt i hur känslor kommuniceras och att om två människor inte 

är sammankopplade och inte kan inta varandras perspektiv kan bandet mellan 

människorna skadas. Vilket kan ses i hur Kim vill undvika att barnen inte får känna sina 

känslor och att de inte får förmedla dem.  

 

Alexis har som tidigare beskrivits inte uttalat sig specifikt om hur de relationer som 

finns mellan vuxen och barnen påverkar hur tillsägelser sker. Alexis tar upp är att det är 

svårt att uttala sig om vilket tillvägagångssätt som används då det inte finns en relation 

till barnet i de situationsbaserad fråga.. När det kommer till relationer mellan vuxna och 

barn finns en ledande teori som är anknytningsteorin. Bowlby (2010) förklarar hur dessa 

intima och känslomässiga band är något människan söker och kan ses som en drivkraft. 

Dessa sociala och känslomässiga band är något som även Scheff (Aspelin 1996) belyser 

i sin teori.  

 

Något som tas upp av alla förskollärarna är kroppsspråkets förändras vid tillsägelser. Eli 

berättar hur hen till exempel rynkar pannan och spänner ögonen. Scheff förklarar hur 

människors samspel påverkas av två olika system det verbala och icke-verbala (Aspelin 

1996). Författaren förklarar att för att skapa stabila band behövs en samklang mellan 

dessa två system, vilket leder till att förtroende mellan individerna skapas. De band som 

skapas mellan individerna är föränderliga och omförhandlas kontinuerligt. Vilket kan 

kopplas till det som förskollärarna belyser. När något oönskat har skett och barnen får 

en tillsägelse, med exempelvis förändrat röstläge och en förändrad blick kan kopplas till 

att det verbala och icke-verbala systemen ska ha samklang för att inte skada de band de 

byggt med barnet. Vikten av att bygga stabila band kan även hittas i McGimpsy, 

Kuczynski och Brophy (2011) resultat där ett återkommande svar för att ha en god 

relation var längden av tid som relationen hade pågått mellan förskollärare och barn 

men att dessa relationer är komplexa 

 

Farah tar även upp att tillsägelser sker på olika sätt beroende på vilket barn det gäller. 

Något som blir tydligt i både Alexis och Farahs svar är vikten av en god relation till 

barnen. En bra relation kan förklaras som en trygg anknytning. Bowlby (2010) tar upp 

att i den trygga anknytningen så vågar barnet utforska omvärlden då den vet att den 

vuxna finns där om det skulle behövas. Motsatsen till en trygg anknytning är den 

otrygga anknytningen där barnet inte känner att den kan lita på den vuxna. Vilket kan 

vara det Alexis och Farah vill undvika att ha med barnen. Även Cugmas (2011) visade i 

sitt resultat att det är viktigt att förskolläraren och barnet har en god relation för att det 

främjar barnets utveckling. Om det var något som låg till grund för Alexis och Farahs 

svar går endast att spekulera kring 

 

. 
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6.4 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av denna studie är att det inte finns ett självklart strategier 

vid tillsägelser i förskolan. Något alla förskollärare var överens om var att 

kroppsspråket från förskollärarens sida ändras. Några av förskollärarna poängterade att 

det är viktigt att ha en god relation till barnet. Någon specifik strategi som alla 

förskollärare använder vid tillsägelser hittades inte utan var olika för de olika 

förskollärarna. Förskollärare Eli, Farah och Kim belyste vikten av att inte kränka barnen 

vilket förskollärare Alexis inte pratade om i sin semistrukturerade intervju. 
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7 Diskussion  
Forskaren anser att studiens syfte är besvarat i den grad som den givna tidsramen har 

tillåtit. Hade det varit mer än en forskare i denna studie hade fler förskollärare kunnat 

intervjuas och det hade även kunnat komplettas med observationer då två forskares tid 

hade funnits till befogande. Vilket hade kunnat ge ytterligare data för studien vilket 

även hade kunnat öka studiens överförbarhet. Med då förutsättningarna var som de var 

valde forskaren att intervjua fyra förskollärare.  

 

Det visade sig i analysen att det fanns många olika strategier för tillsägelse i förskolan 

och at relationen mellan förskolläraren och barnet påverkar hur dessa sker. Det valda 

teoretiska ramverket med begrepp kan anses vara lite för stort men forskaren anser att 

alla de begreppen behövs för att kunna få svar på studiens syfte. Om andra teorier och 

begrepp hade valts i det teoretiska ramverket hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

Forskaren anser dock att de valda teorier och begrepp som finns i föreliggande studie är 

de bäst lämpade som forskaren lyckades hitta.  

 

En annan del som hade kunnat påverka resultatet hade varit om metodvalet hade sett 

annorlunda ut. Hade en kvantitativ forskning genomförts hade enkäter kunnat användas 

och fler förskollärare hade kunnat nås. Det som behövs ha i åtanke hade då varit att den 

empirin som samlats in hade kunnat ha stora brister i såväl sanna svar som 

kompletterande frågor, som hade kunnat förklara svaren som getts. Hade det skett 

gruppintervjuer istället för enskilda intervjuer hade andra svar kunnat presenteras, 

exempelvis om ett arbetslag åt gången hade intervjuats hade eventuellt någon av 

kollegorna kunnat ta upp likabehandlingsplanen. Vilket även hade kunnat komma på tal 

om flera intervjuer med samma förskollärare hade genomförts då hen hade kunnat 

komma på det vid ett annat tillfälle. Hade nyligen examinerade förskollärare intervjuats 

eller barnskötare hade svaren kunnat se ytterligare annorlunda ut. Att allt ovanstående 

kan påverka svaren visar bara ytterligare på vikten av att samtala kring ämnet och inte 

bara ta för givet att någon vet eller har det reflexmässigt.  

 

7.1 Pedagogiska implikationer 

Efter att ha genomfört denna studie ser jag vikten av att samtala kring de strategier som 

används vid tillsägelser i förskolan och vikten av att ha en god relation till barnen i 

förskolan. Studien visar på att det inte finns ett specifikt sätt att handla utan varierar och 

det gör att jag ser vikten av att arbetslaget har en gemensam syn när det kommer till 

tillsägelser. 

 

7.2 Framtida forskning 

Förslag på framtida forskning skulle vara att genomföra en liknande studie där fler 

förskollärare intervjuas och att dessa intervjuer kompletteras med observationer. Mer 

forskning inom det här ämnet behöver genomföras för att kunna skapa en likvärdig syn 

på hur tillsägelser inom förskolan ska ske. 
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Bilaga A 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Paulina Johansson och läser till förskollärare på Linnéuniversitet i Växjö. 

Jag går min sista termin och ska nu göra mitt examensarbete. Jag ska skriva en uppsats 

kring hur vägledning i förskolan sker med fokus på tillrättavisning. Handledare för detta 

examensarbete är Bosse Hansson (xxxxxxxxxx@lnu.se). Jag kommer att undersöka 

detta utifrån förskollärares perspektiv då jag vill få en inblick i hur förskollärare 

uppfattar att det sker, vilka strategier som används och hur detta påverkar relationen 

med barnen.  

 

Undersökningen kommer ske i form av en enskild intervju som kommer att pågå i ca 45 

minuter där vi tillsammans kommer överens om en dag och tid som passar. Under 

intervjun kommer samtalet att spelas in (ljudupptagning) för att kunna transkriberas så 

att detta kan analyseras.  

 

Jag kommer att utgå ifrån de fyra forskningsetiska principerna, 

Vill ni veta mer om detta så finns dessa längre ner på sidan. 

 

Om några frågor skulle dyka upp så är det bara att kontakta mig. 

Jag skulle uppskatta om ni meddelar mig oavsett om ni önskar delta eller inte. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Paulina Johansson 

Telefonnummer: 07xxxxxxxxx 

Mejl: xxxxxxx@student.lnu.se  

 

 

 

 

 

Forskningsetiska principer och hur jag kommer att tillämpa dem 

 
Jag utgår ifrån de fyra forskningsetiska principerna som innebär att ni får information om vad 

det är som undersöks, ni har möjlighet att tacka ja eller nej till medverkade och ni har även 

möjlighet att avbryta ert medverkade, ni får största möjliga konfidentialitet (anonymitet) och det 

material jag samlar in kommer bara att användas i forskningssyfte. Det är bara jag och min 

handledare som kommer ha tillgång till ljudfilerna och alla namn kommer att figureras på såväl 

er som person som förskolan ni arbetar på. Ljudfilerna kommer att förstöras efter publicering av 

studien och är inget som kommer att arkiveras. 

 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxxxxx@lnu.se
mailto:xxxxxxx@student.lnu.se
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Bilaga B 

Intervjufrågor samt Situationsbaserade frågor  
 

Frågorna i intervjun ställs av intervjuaren och de dilemman som förskolläraren får 

reflektera kring presenteras på ett papper så att förskolläraren kan läsa igenom dessa 

grundligt 

 

- Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

- Har du bara varit på denna förskola? Olika? 

- Vilken åldersgrupp jobbar du med nu? 

- Vilka åldersgrupper har du arbetat med under din tid som förskollärare? 

 

 

Hur uppfattar förskollärare att tillsägelser sker i förskolan? 
 

- När upplever du att tillsägelser framkommer i barngruppen? 

- Hur kan en typisk tillsägelse ut för dig? 

- Är tillsägelser något ni har diskuterat kollegialt? Vad kom ni fram till? 

 

Situation 1. 
Det är dags att gå till matsalen för att äta lunch. Alla barnen sitter i samlingen och du 

leker blinkleken med dem, den du blinkar till får gå och ställa sig i kön. Du blinkar till 

Alexis, Kim, Sascha och sen utan att du blinkat till Charlie så reser hon sig upp och 

ställer sig bakom Sascha, De andra barnen börjar protestera och Charlie svarar med 

”Men jag vill stå bakom Sascha!”, hur gör du nu? 

 

 

 

Hur uppfattar förskollärare att relationen till barnen påverkar hur 

tillsägelser sker?  
 

- Hur brukar barn reagera på tillsägelser? 

- Vilka utmaningar upplever du finns kring tillsägelser? 

- Vad tror du barn lär sig av tillsägelser? 

 

Situation 2.  
 

Det är eftermiddag på avdelning Krokodilen där det går 12 barn som är 2-3 år gamla. 

Sam och Alexis sitter och leker med bilar i ett byggrum på förskolan. Du är i rummet 

bredvid och hör hur barnen pratar och leker glatt men plötsligt blir det tyst. Efter någon 

sekund hör du hur Alexis börjar gråta så du går in i rummet och där sitter Alexis och 

gråter i mitten och Lisa sitter i ett hörn. Alexis utskriker att ”Vill ha bilen”, Sam säger 

”Ja först”. Hur går du tillväga för att lösa detta som har hänt? 

 

 

Vilka strategier använder förskollärare vid tillsägelser av barn i förskolan? 
 

- Hur förmedlas regler? Kan du berätta några regler? Varför dessa regler? 

-Har du någon gång upplevt/sett att en tillsägelse har skett på ett felaktigt sätt?  Hur 
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skedde denna tillsägelser? 

- Finns det några strategier du använder vid tillsägelser? 

 

Situation 3. 
 

Klockan är 9.00 på förmiddagen på avdelningen Grodan där barnen är 3-4 år gamla. Ni 

ska ta på er ytterkläderna och gå ut på gården. Kim och Sam sitter och pusslar vid ett av 

borden. Alla andra barnen har gått ut till kapprummet. Du har redan sagt till barnen vid 

flera tillfällen att det är dags att gå ut. Din kollega står i dörröppningen och säger att nu 

snart är alla andra klara och ni måste gå ut nu, hon och din andra kollega kan inte gå ut 

själva med resterande 13 barnen. Du ber barnen igen att plocka undan pusslet men dom 

lyssnar inte. Din ena kollega tittar nu in igen och ser stressad ut och den andra hjälper 

ett annat barn på med jackan. Hur gör du i denna situation? 

 

 

Avslutningsvis 

Är det något du vill vidareutveckla?  

Något annat du vill tillägga? 

 

 


