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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att få en insikt i förskollärares syn på ärlighet och dess 

betydelse med koppling till kommunikation och samspel i förskolans verksamhet. 

Undersökningen har bidragit med en fördjupad förståelse av ärlighetens betydelse i 

kommunikation och samspel mellan olika individer i förskolan. Bidraget av den ökade 

förståelse och kunskapen om begreppen är till nytta för de människor i samhället som är 

intresserade av kommunikation, samspel och ärlighet i olika verksamheter, institutioner 

eller i privatliv.  Kunskapen har uppnåtts genom att intervjua sex förskollärare från två 

förskolor samt genom att ha analyserat och kritiskt granskat artiklar och annan 

vetenskaplig litteratur inom ämnet. Studiens frågeställningar var följande: Hur 

definierar förskollärare god kommunikation och ett gott samspel? Vad innebär ärlighet 

respektive oärlighet för förskollärare samt i vilka situationer kan dessa begrepp komma i 

konflikt med varandra? Och, hur hanterar förskollärare situationer där begreppen 

ärlighet och oärlighet tvingas tillämpas i praktiken? Kvalitativ intervjumetod, av den 

semistrukturerade typen, har använts vid insamling av empiri. Symbolisk interaktionism 

har används som teori och perspektiv i denna studie. Resultatet visade att 

förskollärarnas syn på ärlighet ansågs vara betydelsefull i kommunikation och samspel 

med barn och vuxna i förskolans verksamhet. Vita lögner visade sig vara accepterat i 

vissa situationer för att skydda sig själva eller för att skydda barnet. Respondenterna 

betraktade vuxna som förebilder och förväntas genom omsorg, fostran och lärande att 

lära barn att bli ärliga och goda samhällsmedborgare. God kommunikation och ett gott 

samspelsklimat handlade om att våga uttrycka tankar och åsikter samt att kunna stå för 

sina ord menade respondenterna. Ärligheten ansågs även vara betydelsefull för att 

erhålla en god kommunikation och ett gott samspelsklimat. 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Denna studie har undersökt begreppen kommunikation och samspel i förskolans kontext 

med fokus på ärlighet. I detta kapitel presenteras det problemområde som studien utgår 

från samt motiven till val av det aktuella området. Vad är det som ska undersökas? 

Vilken problematik ska redas ut och varför är detta relevant och intressant? Även egna 

erfarenheter delges. Centrala begrepp definieras och hur begreppen används i denna 

studie tydliggörs. Text som består av citat ur litteratur, artiklar samt ur transkribering av 

intervjuer är av kursiv stil. Även vissa namn, titlar eller begrepp är kursiverade.  

 

Studien riktar sig främst mot förskollärare i förskolans verksamhet men även föräldrar 

och andra verksamheter samt institutioner kan ta del av studien och dess resultat. I 

studien har förskollärare intervjuats, därav blir koppling till förskolans läroplan ett 

självklart val. Läroplanen är ett styrdokument som förväntas genomsyra arbetet i 

förskolans verksamhet. Där framgår det att förskolan ”ska vara en levande social och 

kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala 

och kommunikativa kompetens” (Lpfö 98, rev. 2010:6). Vidare belyses kommunikation 

och samspel följande:  

 
I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. […] Barnen söker och erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala 

och reflektera. (Lpfö 98, rev. 2010:6-7) 

 

I studien är förskollärares föreställningar, förhållningssätt och arbetssätt i centrum. 

Begreppet kommunikation i denna studie syftar till den kommunikation som utspelar sig 

mellan människor så väl i allmän mening men också i förskolans verksamhet. 

Kommunikationen i förskolans verksamhet syftar exempelvis till kommunikationen 

mellan barn, vuxna, föräldrar och ledning där riktningen kan ske åt olika håll. Begreppet 

samspel i studien avser mötet mellan människor och hur kommunikationen i samspelet 

hanteras samt vad som kännetecknar ett gott samspelklimat.    

 

I förskolans läroplan framställs vuxna som förebilder för barnen och det är vuxnas 

”förhållningssätt som påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Lpfö 98, rev. 2010:4). Vuxna lär 

barn att ”Det är fult att ljuga!” och alla har vi säkert hört uttrycket ”Ärlighet varar 

längst”. Trots detta påstående om ärlighet finns det en viss paradox i dessa uttalanden.  

 

I den svenska populärvetenskapliga tidningen Allt om vetenskap lyfts lögnforskningen 

fram i en nyhetsartikel (Toikkanen, 2006). I artikeln påstås det att vi alla är lögnare och 

att lögner är nödvändiga för vår överlevnad. I en annan artikel på webbforumet 

Mammasidan.se, som riktar sig till gravida och föräldrar, har kategoriserat ett antal 

lögner som föräldrar berättar för sina barn (Snarby, 2013).  
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Här följer exempel på kategorier samt exempel på en tillhörande lögn, hämtat ur 

artikeln:   

 

 Hälsolögn: ”Om du vill bli lika stor och stark som pappa, måste du äta din broccoli”. 

 Undvika-total-sammanbrotts-lögner: ”Man får inte använda blöjor i djurparken, så du 

måste sluta med blöjor innan vi ska dit i sommar”.   

 Skrämsellögner: ”Om du ser för mycket på tv kommer du få fyrkantiga ögon”.  

 Traditionslögner: ”Tandfén kommer inte förens du har somnat”. (Snarby, 2013)  

 

Med bakgrund av detta är det intressant att undersöka hur vuxna förhåller sig till 

ärlighet i kommunikation och samspel med barn, men också med vuxna i förskolans 

verksamhet.  

 

När jag ställdes inför valet att välja område inför examensarbetet lockades jag av just 

lögner i förskolan. Jag var dock tveksam på om det var ett ämne som skulle accepteras 

av handledaren och om arbetet skulle bli genomförbart. När jag sökte vetenskapliga 

artiklar om lögner i förskolan fann jag några intressanta som kunde bidra med underlag 

till studien. Även ett par uppsatser om ärlighet påträffades. Däremot förekom det 

betydligt lite forskning kring ämnet. Jag såg ett tillfälle att använda detta unika område i 

mitt examensarbete. Detta med anledning till att det fanns relativt lite forskning kring 

ämnet, vilket kan utöka och bidra till ett ökat forskningsområde.  Ökad kunskap och 

förståelse om begreppen kommunikation, samspel och ärlighet är till nytta för de 

människor i samhällets olika verksamheter, institutioner eller i privatliv då människor 

ständigt kommunicerar och samspelar med varandra. Ärlighetens betydelse är något 

som ofta kommer i skymundan, kanske på grund av att ärlighet eller snarare dess 

motsatsord, oärlighet tycks vara ett känsligt samtalsämne. Efter konsultation med 

handledaren blev slutsatsen att området skulle behandla kommunikation och samspel i 

förskolans verksamhet med fokus på ärlighet.  

 

Skolan innehar ett grundläggande inflytande över skapandet av de traditioner och 

förhållningssätt som vårt samhälle kommer att bestå av i framtiden (Fonseca, 2014; 

Läroplanskommittén, 1992). Hur hanteras då oärlighet i förskolans verksamhet? Hur 

agerar förskollärare i situationer där barnen är oärliga mot varandra eller där vuxna är 

oärliga mot barn? Och är det accepterat att använda sig av ”vita lögner” ibland? Detta är 

några frågor som kommer genom arbetets gång att bli besvarade på genom intervjuer 

med förskollärare. Kunskapen och resultatet bidrar till en ökad uppfattning hur dessa 

situationer konkret kan hanteras i praktiken, dels för förskollärare men även för andra 

människor som är intresserade av att hantera liknande situationer. 
 

 

Under min uppväxt har jag fått erfara ärlighet genom olika relationer. Som lillasyster 

har jag, som säkert många andra småsyskon, blivit lurad av mina oärliga äldre syskon 

vid många tillfällen. Som dotter till en missbrukare har relationer ibland burit men 

också brustit. Jag har också haft oärliga vänner som gett ett sken av att vara ärliga men 

som efteråt visat sig vara oärliga och falska. Dessa upplevelser och erfarenheter av 

oärlighet har gjort att jag har svårigheter med att lita på vissa människor. Genom min 

tidigare bakgrund av erfarenheter har jag format och skapat mitt förhållningssätt och 

min syn på ärlighet. Under den tid som jag tillbringat i förskolans verksamhet har jag 

inte uppmärksammat situationer där ärlighet eller oärlighet har uppvisats klart. Därför är 

det intressant att i denna studie synliggöra begreppen och förskollärares syn på dessa.  
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Denna studie har en inriktning på begreppet ärlighet. I Nationalencyklopedin definieras 

ärlighet som ”det att vara ärlig” och att vara ärlig definieras på följande sätt: ”den som 

håller sig till sanningen i fråga om den yttre verkligheten; om person, utsaga etc.”. Att 

vara sanningsenlig anses vara det ”som överensstämmer med sanningen […] om person 

som säger sanningen” (NE.se, 2000-). Att vara ärlig handlar om att en person har en 

tendens att, med utgångspunkt i sig själv, tala sanning. När begreppet ärlighet definieras 

är också uppriktigheten en viktig faktor, vilket innebär öppenhet. Det betyder att det 

som kommuniceras och påstås vara ärligt och sanningsenligt också är äkta. Att vara 

ärlig är grundläggande för att uppnå god kommunikation (Rosenberg, 2007).  

 

Vad innebär då att vara oärlig? Oärlig är någon ”som (ofta) försöker lura sina 

medmänniskor” exempelvis genom att inte tala sanning. (NE.se, 2000-). Varenda 

avsiktligt falska eller oärliga budskap som är uttalat kan definieras som en lögn och att 

värdera någon som sanning eller lögn är en balansgång. Att ljuga kräver en anledning 

samtidigt som att tala sanning eller att vara ärlig inte kräver det (Bok, 1979). 

Nationalencyklopedin (NE.se, 2000-) definierar begreppet lögn som ett ”medvetet osant 

påstående” i syfte att erhålla en viss obefogad förmån. Vidare beskrivs begreppet 

osanning som ett ”påstående som inte överensstämmer med verkligheten” (a.a). Lögn 

som självständigt begrepp brukas inte i denna studie, däremot används begreppet 

oärlighet som alternativ. Begreppet ”vit lögn” används i syfte att få kunskap om 

förskollärares syn på detta begrepp. Begreppen ärlighet och oärlighet i studien avser 

relationen mellan dessa begrepp och även i relation med begreppen samspel och 

kommunikation. Begreppen diskuteras även gentemot förskollärares förhållningssätt 

och syn på dessa begrepp samt hur förskollärare hanterar situationer där ärlighet och 

oärlighet råder.  

 

”Sanningen är att du alltid vet vad som är det rätta att göra. Det svåra är att göra det.” 

– Norman Schwarzkopf 
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2 Syfte och frågeställningar   
 

Syftet med denna studie är att få en insikt i förskollärares syn på ärlighet med koppling 

till kommunikation och samspel i förskolans verksamhet. Studien bidrar med en 

fördjupad förståelse av begreppet ärlighet i relation till kommunikation och samspel i 

förskolans verksamhet. Bidraget av den ökade förståelse och kunskapen om begreppen 

är till nytta för de människor i samhället som är intresserade av kommunikation, 

samspel och ärlighet i olika verksamheter, institutioner eller i privatliv.  Kunskapen ska 

uppnås genom att intervjua förskollärare samt genom att analysera och kritiskt granska 

artiklar och annan vetenskaplig litteratur inom ämnet.  

 

De aktuella frågeställningarna för denna studie är följande: 

 

 Hur definierar förskollärare god kommunikation och ett gott samspel?  

 Vad innebär ärlighet respektive oärlighet för förskollärare samt i vilka 

situationer kan dessa begrepp komma i konflikt med varandra?  

 Hur upplever förskollärare att de hanterar situationer där begreppen ärlighet och 

oärlighet tvingas tillämpas i praktiken?  
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3 Tidigare forskning och teorianknytning 
 

I detta kapitel ges en översikt av tidigare forskning inom kommunikation och samspel 

samt ärlighet och oärlighet. Ett teoretiskt ramverk formuleras och underlaget för 

ramverket är bland annat forskningsrapporter och teorier.  

 

3.1 Kommunikation och samspel 
 

Nilsson och Waldemarson (2007) menar att ordet kommunikation kommer från det 

latinska ordet communicare och innebär att tankar och avsikter ska bli gemensamt. 

Kommunikation uppstår exempelvis genom att människor delar med sig av upplevelser, 

känslor, värderingar och handlingar med varandra. Vidare menar författarna att:  

 
Kommunikation handlar inte om kopiering eller avtryck av idéer. Vi sänder inte 

tankar och idéer till en annan människa, utan tecken eller budskap som är 

symboler för dessa idéer. Vi har en tanke eller en idé, kodar den till ett budskap 

och sänder iväg detta, vilket sedan tolkas av den andre som förhoppningsvis får 

samma uppfattning i sitt medvetande. (Nilsson & Waldemarson, 2007:12) 
 

Garcia (2015) skriver i sin artikel om arbetet inom äldreomsorgen och pekar på 

betydelsen av kommunikation som en av de viktigaste aspekterna inom omvårdnad. 

Hon menar att omsorg, medkänsla, kompetens, mod, engagemang samt kommunikation 

är nödvändiga för omvårdnadsaspekten (a.a). Dessa egenskaper kan ses som nödvändiga 

även i förskolans verksamhet. Begreppen kommunikation och samspel kan vara svåra 

att skilja åt, då kommunikation vanligtvis sker i samspelet med andra människor. 

Nilsson och Waldemarson (2007) menar att den vanligaste formen av samspel är när 

människor möts i vardagen. Med hjälp av symboler, det vill säga ord och handlingar, 

hanteras samspelet i en symbolisk kontext. Genom ögonkontakt och mimik, språk och 

tal samt genom kroppsrörelser och gester sker samspelet via flera samtidiga vägar (a.a).  

Newson (2010) menar att den interpersonella kommunikationsförmågan, det vill säga 

förmågan att kommunicera med andra människor, är nödvändig för god kommunikation 

på arbetsplatsen. Hon anser att människan bör lyssna 80% och tala 20% av tiden i 

samspel med andra människor för att uppnå god kommunikation (a.a).  

 

Nilsson och Waldemarson (2007:30) åsyftar att: 

 
I samspelet med andra är vi alla experter på kommunikation i ett otal olikartade 

situationer. Det är en avsevärd mängd kunskaper och regler vi besitter för att 

kunna genomföra även den allra enklaste kommunikationen och det allra 

kortaste samtal. Situation, sammanhang eller kontext är avgörande för att forma 

en korrekt tolkning av det som sägs (a.a).  

 

Tolkningen av en social situation kan finna sig oriktiga av en individ. Den tolkning som 

gjorts av en situation påverkar de handlingar som utspelar sig. Vilket gör själva 

situationen konkret och allmängiltig. Vidare menar författarna att det nödvändigtvis bör 

föreligga en överenskommelse om vilken social situation som befinns i den aktuella 

kontexten, innan det läggs fokus på innebörden i budskapet som ska förmedlas. 

Rollerna i situationen och intentionen med samspelet är essentiella faktorer som kan 

frambringa missuppfattningar om det inte skett en överenskommelse om dessa. Rollerna 

i situationen fastställer relationerna och intentionen med syftet har inverkan på 

tolkningarna av den uttalade kommunikationen samt handlingar. I denna process 
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definieras situationen tillsammans av människor. Definitionen av kontexten, relationen 

och individen sker vanligtvis parallellt. Med bakgrund av detta handlar varenda 

kommunikation- och samspelssituation därför om uppfattningen av varandra (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Författarna skriver att ”de allra flesta situationer är redan 

bestämda i förväg av sociala och kulturella faktorer, de är färdigdefinierade och vi lär 

oss dem successivt under uppväxten” (Nilsson & Waldemarson, 2007:47). 

 

3.2 Oärlighet 
 

Hays och Carver (2014) menar att dagens forskning tyder på att föräldrar är oärliga mot 

sina barn. Vidare menar författarinnorna att det är känt att barn lär sig genom bland 

annat imitation. I deras studie undersöks effekten av vuxnas lögner gentemot 

förskolebarn och lågstadiebarn. Barnens frestelse att tjuvkika på en leksak som de blivit 

tillsagda att inte titta på testades. Därefter fick barnen möjlighet att antingen erkänna att 

de tjuvkikat på leksaken eller vara oärliga för att skydda sin egen oskuld. Resultatet 

visade att lågstadiebarnen som blivit utsatt för oärlighet var mer benägna att ta efter 

detta beteende. Däremot visade resultaten ingen skillnad om förskolebarn var mer 

benägna att vara oärliga eller inte.  

 

I studien Parenting by lying identifierar Heyman, Luu och Lee (2009) fenomenet, 

föräldraskap genom att ljuga, vilket handlar om att föräldrar ljuger för sina barn för att 

påverka deras känslotillstånd samt ändra deras beteende. Deltagarna tillbads att läsa 

olika scenarier där vuxna ljuger för sina barn av olika anledningar. Därefter fick de 

svara på hur de själva skulle agera i dessa scenarier. Resultatet visade att föräldrar var 

oärliga mot sina barn samtidigt som de betonade vikten av att vara ärlig och därför 

tenderade att lära sina barn att det är oacceptabelt att vara oärlig. En anledning till att 

föräldrarna var oärliga var för att framstå acceptabel under vissa omständigheter. 

Studiens slutsats menade att föräldrar bör tala om den sanning de själva tror på för sina 

barn eller reflektera över konsekvenserna av att vara ärlig respektive oärlig mot barnen 

(a.a).  

 

3.3 Symbolisk interaktionism 
 

Utifrån ovanstående forskning om oärlighet i relationen mellan föräldrar och barn kan 

koppling göras till följande perspektiv, symbolisk interaktionism, som dels handlar om 

interaktion mellan olika individer i olika relationer samt om rollövertagande. Denna 

studie utgår från symbolisk interaktionism som perspektiv. Symbolisk interaktionsim 

skapades av Herbert Blumer. Blumer kritiserade behaviorismen, den människosyn som 

studerar individer med utgångspunkt i en stimuli- och responsmodell. Dessa modeller 

ger en mekanisk och delvis stereotyp bild av människors handlande. Reflektion och 

medveten tolkning ges ingen plats och individen ses som ett objekt som influeras av 

straff och belöning. Symbolisk interaktionism som Blumer istället förespråkar innebär 

att människan bör ses som en reflekterande och tolkande individ vars kommunikation 

sker med hjälp av olika symboler (Johansson & Lalander, 2010). 

 

Med perspektivet symbolisk interaktionism i baktanke kan koppling till följande 

tidigare forskning göras. Jensen, Arnett och Feldman (2004) undersökte 229 

gymnasieelever och 261 högskoleelever där eleverna tillfrågades i vilka situationer de 

var oärliga mot för sina föräldrar. Detta gjordes genom att eleverna fick svara på en 

serie enkäter där en bedömning på en skala från 1-5 gjordes. Eleverna tillfrågades hur 
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ofta de hade varit oärliga mot sina föräldrar inom olika frågor. Resultatet visade att 

eleverna ljuger ganska ofta för sina föräldrar. I situationer som innefattade vänner, 

dejter och pengar valde eleverna att vara oärliga mot sina föräldrar. Anledningen till att 

eleverna valde att vara oärliga var huvudsakligen för att hävda rätten till självstyre. 

Resultatet visade även att ungdomar (gymnasieeleverna) var oärliga i större utsträckning 

än unga vuxna (högskolestudenter). Tendensen att vara oärlig inför föräldrar 

associerades med ålder, kön, familjemiljö och personlighet menar författarna (a.a). I 

studien ses eleverna och studenterna som reflekterande och tolkande individer som 

handlar utefter sina egna föreställningar. Jensen, Arnett och Feldmans (2004) studie kan 

kopplas till förskolans verksamhet och min studie genom att undersöka ärlighetens 

betydelse mellan olika relationer. 

 

Trost och Levin (1999) menar att symbolisk interaktionism är ett perspektiv och en 

förutsättning för analys av den sociala verkligheten. Samhällsforskare intresserar sig av 

analysredskap som bidrar till insikten av det samhälle vi lever i eller undersöker.  

Vidare menar författarna att beteckningen symbolisk interaktionism kännetecknar två 

olika fenomen. Det ena, hur analys av samhällsgrupper kan gå till, det andra hur 

individen gradvis blir social och tillägnar sig kunskap om det egna agerandet och 

beteendet i olika situationer (a.a). Johansson och Lalander (2010) pekar på att processer 

och rörelser är centralt i en individs liv. Människans medvetenhet om sitt agerande och 

sig själv som individ i nutid och framtid, skapas, förändras och konsolideras i olika 

sociala vardagssituationer. Vidare menar författarna att ett dominerande och 

betydelsefull tänkesätt inom symbolisk interaktionism är att individer utvecklar 

rollövertagande i samspel tillsammans. Rollövertagande handlar om förmågan att 

genom en annans blick se sig själv. Detta innebär att i interaktionen mellan människor 

handlar den ena individen utefter vad den tror den andra individen har för förväntningar. 

Denna sociala förmåga gör att det möjligt att leva ihop och lägger också basen för vårt 

känsloliv (a.a).  

 

 

3.4 Sammanfattning 
 

Begreppen kommunikation och samspel samt perspektivet symbolisk interaktionism blir 

särskilt betydelsefulla i denna studie för att kunna tolka och förstå resultatet. Som 

tidigare nämnt syftar begreppet kommunikation i denna studie till förskollärares 

föreställning om den kommunikation som utspelar sig mellan människor så väl i allmän 

mening men också i förskolans verksamhet. Begreppet kommunikation och samspel i 

förskolans verksamhet syftar exempelvis till förskollärares förhållningssätt till 

kommunikationen mellan barn, vuxna, föräldrar och relationen mellan dessa. Begreppet 

samspel handlar även i denna studie om mötet mellan människor i förskolans 

verksamhet och hur förskollärare arbetar med samt hanterar situationer där 

kommunikation och samspel blir betydelsefulla. Med perspektivet symbolisk 

interaktionism i baktanke kan studiens resultat förstå och tolkas utifrån människan som 

en reflekterande och medveten samhällsmedborgare som gör aktiva val utifrån den 

sociala verklighet som hon befinner sig i. Barnen i förskolan tillbringar stor del av 

dagen i förskolans verksamhet där det ständigt sker en process av kommunikation och 

samspel. Barnen, men även vuxna utvecklar medvetenhet om sitt eget agerande och 

beteende i olika situationer. Därav är ovanstående perspektiv av symbolisk 

interaktionism betydelsefull i denna studie. Teorin och forskningen kring begreppen 

kommunikation, samspel och symbolisk interaktionism används som verktyg för att 

förstå och tolka studiens resultat. 
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4 Metod 
 

I metodkapitlet framkommer vilken metod som använts i denna studie. Urvalet av 

intervjupersoner belyses samt kort information om intervjuguiden som användes vid 

intervjuerna redovisas. Här framförs även genomförandet av intervjuerna, studiens 

validitet samt vilka etiska överväganden som gjorts.   

 

4.1 Kvalitativ studie 
 

I denna studie har en kvalitativ intervju brukats vid insamling av empiri. Kvale och 

Brinkman (2014) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att försöka begripa den 

intervjuades eget perspektiv på olika områden. Kihlström (2007a) skriver om kvalitativ 

intervju som metod och menar att människor bör samtala med varandra för att öka 

förståelse för medmänniskor i omgivningen. Hon understryker också att som lärare är 

det till stor nytta att också veta hur andra lärare ser på innehåll och metoder i 

undervisningen. Fortsättningsvis beskriver hon vad som kännetecknar en sådan intervju:  

 
Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att tänka på att inte styra intervjun eller 

ställa ledande frågor. Ett sätt att undvika detta är att fundera över och belysa din 

egen förförståelse. Du vet inte svaren i förväg utan i den intervjuades 

(respondenten) svar (utsaga) finns innebörden i det undersökta begreppet. Du är 

därför inte objektiv men inte heller subjektiv. Det är respondentens uppfattningar 

och föreställningar som är av intresse och din egen förförståelse får du alltså 

försöka bortse från så långt som möjligt. Alla tänker olika beroende på vad de 

varit med om eller erfarit och dessa olika sätt att tänka försöker intervjun finna 

ut. Därför är det bäst om respondenten får berätta något utifrån sin egen 

erfarenhet. De frågor som används brukar benämnas ”öppna frågor”, vilket 

innebär att frågorna har svag struktur och att följdfrågor följer respondentens 

tankar och inte i en förväg bestämd ordning. (Kihlström, 2007a:48-49) 

 

I kvalitativa intervjuer ställs öppna och enkla frågor som besvaras innehållsrikt och 

komplext. Kvalitativa intervjuer bidrar med välsituerat empiri där många fascinerande 

mönster och uppfattningar kan återfinnas (Trost, 2010). En kvalitativ intervju kan vara 

strukturerad eller semistrukturerad. Den senare typen innebär att intervjuaren har en 

klar lista med ämnen som ska bearbetas och frågor som ska bli besvarade, exempelvis 

en intervjuguide. Till skillnad från strukturerade intervjuer innebär semistrukturerade 

intervjuer att intervjuaren är beredd på att anpassa ordningsföljden. Intervjuaren låter 

även respondenten klargöra sina föreställningar, tankar och åsikter genom öppna svar 

om de ämnen intervjun behandlar (Dencombe, 2009; Lantz, 2013). Genom att använda 

denna typ av intervjumetod i studien ges respondenten möjlighet till att själv beskriva 

och utveckla sina svar. Det ger även mig som intervjuare möjlighet att vara flexibel i 

upplägget av intervjufrågorna och skapar ett naturligt sammanhang och en naturlig 

stämning för att efterfråga respondenternas deras tankar och åsikter. 

 

Intervjuer ansikte mot ansikte är mer påkostat än att använda enkäter, telefon eller 

Internet som metod. Fördelen är däremot att intervjuaren kan räkna med tämligen 

utförlig data och empiri. En annan fördel är att intervjuaren ges möjlighet att be 

respondenten verifiera insamlad data (Denscombe, 2009). Anledningen till att denna 

metod är mer påkostat än andra metoder är på dels kostnaden för resor och andra 

tilläggskostnader som kan förekomma men även en tidskostnad, alltså tiden att resa och 

att genomföra intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) menar att syftet med intervju som 
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metod kan vara att förtydliga ett eller flera begrepp och författarna pekar på att ”Med 

hjälp av begreppsintervjuer kan man avslöja undersökningspersonernas 

diskursmodeller, det vill säga deras förgivettagna antaganden om vad som är typiskt, 

normalt eller lämpligt […] och samtidigt kan man be om konkreta beskrivningar, vilket 

ibland ger intressanta kontraster” (Kvale & Brinkmann, 2014:193). 

 

4.2 Urval  
 

Subjektivt urval har används vid val av respondenter för denna studie. Begreppet 

subjektivt urval brukas då forskaren, med ett syfte i åtanke, medvetet väljer människor. 

Valet görs utifrån den kunskap forskaren har om personerna eller fakta det som ska 

undersökas menar Denscombe (2009). Vidare menar författaren att fördelen ”med 

subjektivt urval är att det tillåter forskaren att närma sig människor eller företeelser 

som han eller hon på goda grunder kan anta vara avgörande för undersökningen” 

(Denscombe, 2009:37). Genom att använda ett subjektivt urval vid val av respondenter 

för denna studie har möjligheten att välja yrkesgruppen förskollärare som gemensamma 

nämare. Vilket innebär att respondenterna för denna studie är verksamma förskollärare 

som jobbar i förskolans verksamhet.  

 

I denna studie har sex kvinnliga förskollärare i åldrarna 32-55 år intervjuats. 

Förskollärarna är från tre olika avdelningar på två olika förskolor i samma kommun. De 

deltagare som ställde upp för intervju fann jag under min senaste praktikperiod som 

gällde för förskollärarutbildningen. De intervjuade förskollärarna tillhörde den förskola 

jag praktiserade på samt en annan förskola i närheten.  

 

Båda förskolorna hade samma förskolechef. Samtal med förskolechefen för de båda 

förskolorna fördes och en kort muntlig presentation av studien och intervjufrågorna 

framfördes. Tillåtelse från förskolechefen att intervjua förskollärarna var därefter 

befogat. Tillvägagångssättet för att få tillåtelse om att intervjua förskollärarna gick helt 

enkelt till så att jag tillfrågade förskollärare på den förskola jag praktiserade på 

angående intresset om att delta. Jag ringde till den andra förskolan som låg i närheten, 

efterfrågade förskollärare och presenterade mig själv samt efterfrågade personer att 

intervjua till min studie. Fyra av de sex förskollärarna tillhörde den förskola jag gjorde 

praktik på och de resterande två från den närliggande förskolan.  

 

Baserat på definitionen av subjektivt urval har respondenterna valts ut med vetskapen 

och syftet att de medverkande respondenterna innehar utbildning som förskollärare. 

Syftet med att välja förskollärare som respondenter var med anledning att studien syftar 

till förskolans verksamhet där förskollärare är verksamma. En annan anledning till val 

av respondenter var att få en så likartad studie som möjligt.  

  

4.3 Genomförande 
 

Inför förberedelsen av intervjuerna gjordes en intervjuguide (se bilaga II). 

Utformningen av intervjuguiden gjordes dels med inspiration av en uppsats som även 

behandlade begreppet ärlighet. Med bakgrund i studiens syfte, frågeställningar och teori 

gjordes intervjufrågorna och efter samråd med handledaren omformulerades några 

frågor. Intervjupersonerna frågades personligen av mig, med bakgrund att jag efterfrågat 

deltagare med förskollärare som yrkestitel. Tiden för intervjuerna bokades efter varje 

medgivande. Förberedelse av diktafonen, som användes för insamling av empirin, 
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gjordes genom att kontrollera batteri och utrymme. Intervjuguiden skrevs också ut i 

pappersform som underlag för intervjun. 

 

Inledningsvis presenterades Information till intervjudeltagare (se bilaga I) för varje 

intervjuperson. Kort information om studiens syfte redogjordes samt deltagarens 

rättigheter klargjordes innan intervjun påbörjades. Intervjudeltagaren fick efter sitt 

godkännande om deltagande skriva under dokumentet för ett skriftligt godkännande. 

Intervjun påbörjades således genom bekvämlighets frågor, exempelvis namn, ålder och 

kön. Därefter ställdes frågor från intervjuguiden i en någorlunda ordning. Intervjun var, 

som tidigare nämnt, av den semistrukturerade typen, därav en flexibel ordningsföljd av 

frågor och följdfrågor.  

 

Syftet med en semistrukturerad intervju var på grund av att stämningen skulle kännas 

avslappnad och inte forcerad men också för att ge respondenten möjlighet till att prata 

fritt utifrån sina föreställningar och åsikter. Tidsåtgången för varje intervju beräknades 

till cirka 20-40 minuter. Intervjun avslutades med att tacka deltagaren för medverkan. 

Småprat förekom, bland annat om frågorna och hur deltagaren upplevde frågorna och 

intervjun.  

 

4.4 Validitet 
 

Validitet är i allmänhet ett mått på hur väl man lyckats mäta just det man faktiskt ville 

mäta i sin studie. Att en studie kännetecknas av dålig validitet innebär alltså att man har 

gjort någon typ av systematiskt fel på vägen från projektering till slutsats. De resultat 

man har överensstämmer alltså inte med verkligheten, och det beror på något annat än 

slumpmässigt fel. Dålig validitet uppstår således på grund av att den enskilde forskaren 

har tänkt fel, planerat fel, valt fel metod eller gjort någon annan typ av fel någonstans i 

processen (Lantz, 2014).  

 

Kommunicerbarhet är ett mått på validitet, vilket innebär att de som läser studien ska 

begripa resultaten. Validiteten ökar om ”någon vetenskapligt skolad person granskar 

undersökningsinstrumenten och i förekommande fall ger förslag på förbättringar. Det 

kan gälla observationsmetodik, intervjufrågor eller enkätkonstruktion. Detta kallas 

innehållsvaliditet.” Kihlström (2007b:231). Validitet innebär att resultaten i 

undersökningen anses vara giltig, alltså valid och aktuell menar Kihlström (2007b) samt 

Allwood och Erikson (2010). Exempel på kriterier för en studies validitet och reliabilitet 

är trovärdighet, alltså att undersökningens resultat är tillförlitliga. Pålitlighet, att 

resultaten går att förlita sig på. Samt anpassningsbarhet, det vill säga att andra forskare 

kan få likartade resultat (Allwood & Erikson, 2010; Kihlström 2007b; Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

För att öka validiteten i denna studie intervjuades sex förskollärare på ett djupare plan 

om begreppen ärlighet i relation till kommunikation och samspel i förskolans kontext. 

Innehållsvaliditeten har ökat genom att både examinator och handledare har granskat 

studiens process och även intervjufrågorna samt kommit med förslag på förbättringar på 

dessa.  
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4.5 Etiska överväganden  
 

I undersökningen har etiska överväganden gjorts utifrån bland annat 

individskyddskravet (Björkdahl Ordell, 2007; Vetenskapsrådet, 2002; Hermerén, 2011). 

Detta innebär att intervjudeltagarna har bemötts enligt godkända etiska principer. 

Individskyddskravet utgår ifrån följande fyra huvudkraven;  

 

 Informationskravet, handlar om att forskaren upplyser intervjupersonen om 

undersökningen syfte.  

 Samtyckeskravet, innebär att den intervjuade får bestämma över sitt deltagande i 

undersökningen.  

 Konfidentialitetskravet, innefattar att utomstående inte kan ta del av den 

insamlade empirin, vare sig det gäller vem som blivit intervjuad eller vad som 

framkommit i intervjun.  

 Nyttjandekravet är krav om att empirin endast får användas till forskningens 

syfte och intentioner, ingenting annat. (Björkdahl Ordell, 2007b; 

Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Information om studiens syfte samt de forskningsetiska principerna presenterades för de 

personer som ställde upp till intervju. Information gavs i pappersform såväl som 

muntligt form innan intervjun ägde rum. Deltagarna fick även godkänna sin medverkan 

genom en underskrift och ett muntligt godkännande. Genom att informera och begära 

ett godkännande om medverkan från varje deltagare ökar validiteten i undersökningen 

men informationskravet samt samtyckeskravet tas i beaktning. Genom att bearbeta 

empirin men också fingera deltagares namn samt behandla annan information som kan 

härledas till den medverkande konfidentiellt beaktas nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. 

 

 

4.6 Kvalitativ analys 
 

Dencombe (2009) pekar på skillnader i analys av kvalitativ respektive kvantitativ data 

(se Bilaga III). Denna studie har en kvalitativ metod som utgångspunkt, vilket utgår 

ifrån kvalitativa intervjuer analyseras därigenom kvalitativt. Den kvalitativa analysen 

som gjorts har bearbetat resultatet med hjälp av de huvudmetoderna: koncentrering, 

kategorisering, berättelse och tolkning som Kvale (1997) samt Fejes och Thornberg 

(2009) tar upp. Detta innebär att utskriften, alltså transkriberingen, av intervjuerna har 

koncentrerats genom att urskilja innehållsrika och betydelsefulla meningar. Empirin har 

analyserat för att finna likheter och skillnader och därefter kodats och kategoriserats i 

olika teman (se kapitel 5 och 6 i denna studie). I resultatet av analysen har en 

sammanhängande berättelse av respondenternas svar samlats. Resultaten har även 

tolkats och kopplats till tidigare forskning och teorier (Kvale, 1997; Fejes & Thornberg, 

2009; Malmqvist, 2007).   
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5 Resultat  
 

I resultatkapitlet ges en bild av hur empiriredovisningen är strukturerad. Centrala teman 

i relation till studiens och intervjuernas frågeställningar har urskilts. Även citat från 

respondenterna presenteras i detta kapitel. Respondenternas svar har jämförts och 

kategoriserats. Slutligen har tre centrala teman funnit sig återkommande.  

 

Kommunicera och samspela för en ”Vi-känsla” är första temat som framkommer i 

resultatet. I detta tema definierar förskollärarna deras föreställningar om vad begreppen 

samspel och kommunikation innebär samt vad god kommunikation och ett gott samspel 

betyder. Respondenterna beskriver också hur god kommunikation och ett gott samspel 

ger sig uttryck deras förskolor samt i vilka situationer samspel och kommunikation kan 

brista.  

 

Ärlighetens betydelse och för vem eller vilka är det betydelsefullt att vara ärlig, svarar 

respondenterna på under resultatets andra tema. Här ger även respondenterna exempel 

på situationer där ärlighet spelar större eller mindre roll.  

 

I det tredje och sista temat av resultatdelen, Ärlighetens komplexitet, får vi ta del av 

respondenternas föreställningar om bland annat ”vita lögner” och när dessa är lämpliga 

att tillämpas och i vilka situationer som de använt sig av dessa. Hur respondenterna 

hanterar olika situationer där ärlighet respektive oärlighet används åskådliggörs.   

 

5.1 Kommunicera och samspela för en ”Vi-känsla”  
 

På frågan vad innebär begreppet kommunikation för dig? Svarade en respondent 

följande:  
Kommunikation det är någonting som man måste egentligen, prata med varandra 

och helt enkelt, vi är beroende av varandra. För man kan inte helt enkelt vara 

själv och att kommunicera för min del är ju att… helt enkelt, ja… att man säger 

vad man tycker och tänker och den andra ska också förstå vad jag är ute efter. 

 

Två respondenter svarade att kommunikation handlar om hur människor pratar med 

varandra. Vidare menade tre respondenter att kommunikation kan vara det talade 

språket och fyra respondenter ansåg att kommunikation även innefattar kroppsspråket. 

Ett par respondenter uttryckte att kommunikation handlar om att våga säga vad sina 

åsikter och tankar, varav en uttryckte det som att det är högt i tak samt att stå för det 

som sagts. En av respondenterna som kopplade kommunikation till kroppsspråket 

påpekade också att kommunikation handlar om att försöka komma till något resultat och 

att ”som pedagog är det ju viktigt att jag försäkrar mig om att barnen förstår vad jag 

menar och att vi pratar om samma sak”.   

 

Samspel för respondenterna handlade om hur två individer samspelar med varandra. I 

ett samspel krävs minst två individer och i samspelet sker ett utbyte med en annan 

person. Turtagningen var således en viktig del i samspelet, det vill säga att kunna ”ge 

och ta”. Detta innebar att kunna vara lyhörd och ta sig tid att lyssna på vad den andre 

säger, försöka sätta sig in i dennes situation samt kunna ge respons på det som sagts. En 

respondent uttryckte att samspel uppstår i situationer där individer delar en 

gemensamma upplevelser, exempelvis i barnens lekar. En annan respondent menade att 

samspel handlar om gruppdynamik.  
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Respondenterna kopplade ihop begreppet samspel med förskolans verksamhet och 

menade att syftet med samspelet är att få fram ett resultat. En respondent menade att 

”kommunikation tänker jag ändå… handlar ännu mer om och försöka… komma till 

något slags resultat eller så… att man har någon… något slags, man vill nå någonstans 

tillsammans och för att göra det så måste man kommunicera, samtala med varandra”. 

Resultatet innebär att ta reda på barnens tankar och åsikter samt att lära barnen att 

genom kommunikation och samspel kan man komma långt i livet och nå det man är ute 

efter. Samspelet beskrevs även som en betydelsefull faktor för att förskolans verksamhet 

ska ha god kvalitet, en av respondenterna menade att ”vi jobbar i ett arbetslag, jag 

pratar just nu om vuxna sampel… vilket innebär att vi måste ju ha något samspel med 

varandra för pedagogiska verksamheten ska verkligen… bli god […] kvalitet”.    

 

Det som kännetecknar god kommunikation och ett gott samspel, enligt respondenterna, 

är att respektera och förstå varandra men också att visa intresse för den man talar med. 

Turtagning var ett begrepp som kännetecknade god kommunikation och ett gott 

samspel. När alla får komma till tals och när båda parter ges lika mycket utrymme 

infinner sig ett gott samspel och en god kommunikation. Begreppet ärlighet kom även 

på tal i frågan om god kommunikation och ett gott samspel. En respondent menade att 

”jag kan inte säga att det finns någon ”bra” eller ”dålig” kommunikation och samspel 

för att all kommunikation och all samspel, inom ramarna som är verkligen… jag tycker 

dom är bra! Så tycker jag”. 

 

Respondenterna tillfrågades om de upplevde ett gott samspelsklimat och en god 

kommunikation i deras förskola. Detta innefattade samspelet och kommunikationen 

mellan barn-barn, vuxen-vuxen samt barn-vuxen. Två respondenter upplevde att det 

utan tvekan råder god kommunikation och ett gott samspelsklimat på deras förskola 

medan fyra av respondenterna upplevde att det är något som de ständigt jobbar på eller 

är något som är aktuellt i verksamheten just nu. En av respondenterna som upplevde en 

god kommunikation och ett gott samspelsklimat på förskolan uttryckte att det fanns en 

”vi-känsla” på deras förskola. Begreppet värdegrunden kom på tal vid flera tillfällen och 

respondenterna menade att de arbetade med värdegrundsfrågor som exempelvis, ”hur 

pratar vi och hur är vi mot varandra?” samt ”hur ska vi fungera som pedagoger och som 

medmänniskor?”. Respondenterna pekade på betydelsen av att diskutera i arbetslaget 

om våra olika roller men också betydelsen av att samtala med barnen om bland annat 

värdegrundsfrågorna. Att poängtera vikten av att prata med varandra, istället för att 

exempelvis använda våld uttryckte respondenterna som ett sätt att hantera konflikter och 

att tala om värdegrunden med barnen.  

 

Vid flera tillfällen kom uttrycken högt i tak och öppenhet på tal. Med de uttrycken 

menade respondenterna att alla ska våga säga vad man tycker och tänker samt kunna stå 

för det man säger. En respondent talar om begreppet i följande sammanhang: 

 
När vi blev ett arbetslag och skulle börja jobba tillsammans så satte vi oss och 

skulle planera upp och det var också en väldigt viktig punkt för oss. Hur ska vi 

fungera som pedagoger? Som medmänniska? Alltså, att vi får ha högt i tak, att 

alla ska våga säga vad dom tycker och inte bli, alltså tycka att ”vad har det med 

sammanhanget att göra?”, utan det var viktigt hos oss, Att vi lyfter det ofta, att vi 

pratar om våra roller. 

 

En respondent menade också att det gäller att kunna ta kritik utan att ta det för 

personligt. Flera respondenter påpekade att förskolläraryrket är ett kvinnodominerande 
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yrke och menade att det kan påverka kommunikationen och samspelklimatet. Att alla 

inte vågar säga sina åsikter och tankar rakt ut upplevdes som en konsekvens av att yrket 

är kvinnodominerande.  

  

Pedagogens roll och förhållningssätt påpekades som betydelsefullt för samspel och 

kommunikation i förskolan verksamhet. Respondenterna menade att man som pedagog 

måste vara närvarande och se varje barn. Barnen inte har fötts med kunskapen att veta 

hur man ska bete sig i samspelet och i kommunikationen. Vidare uttryckte de att vi 

vuxna ska vara förebilder, vägvisare och stöttepelare för barnen i vägen mot att lära 

barnen bli goda samhällsmedborgare. En respondent ansåg att barnen i dagens samhälle 

samspelar och kommunicerar för mycket. Hon uttrycker sig följande:  

 
Nu för tiden så är ju barnen vana, tycker jag ändå att… att det blir för mycket 

kommunikation och samspel… så det är ju på ett sätt också bra… när det inte är 

det, hela vår kultur är ju det här väldigt… lite för mycket för, jag tror inte barnen 

klara av det riktigt för det ser man sen i skolorna, att det är för mycket… barnen 

får liksom på något sätt för stort ansvar att kunna argumentera för sitt och 

vuxna… många vågar ju inte bara säga nej, föräldrar… att ”nu är det så här, 

jag bestämmer” utan det ska va diskussioner om allt, så att… så på ett sätt så, så 

är det ju också bra, när pedagoger verkligen också kan… det behöver inte vara 

diskussioner om allt utan att man samspelar kanske inte alls speciellt… men 

barnen vet att ”här är vi barn, och ni är fröknar och då är det så… så då 

behöver vi inte bråka eller tjafsa” eller säga ”nej… jag vill inte ha mössa” utan 

då tar man bara det och ibland tror jag att barn tycker att det är skönt. 

 

En respondent nämnde att kommunikation och samspel sker hela tiden och att de 

ständigt sätts på prov. Samma respondent påpekade också att pedagoger som jobbat 

många år tillsammans har en outtalad kommunikation, det vill säga att de inte behöver 

kommunicera med ord utan ibland krävs endast en blick för att förstå vad den andra 

menar. Detta upplevde respondenten som problematiskt när det kommer in en vikarie 

eller en nyanställd till avdelningen. Då kommunikationen i detta fall kan brista.  

 

Ett par respondenter ansåg att det är betydelsefullt att kollegor strävar mot samma mål 

för att undvika konflikter och brister i kommunikationen. Personalbrist, stress och 

jobbiga situationer var tre faktorer som påverkar om samspelet och kommunikationen 

blir god eller inte, uttryckte majoriteten av respondenterna. Antalet individer som vistas 

på samma yta i förskolans verksamhet upplevdes som problematiskt för samspelet och 

kommunikationen, med anledning till att många vill hävda sin vilja vilket gör att 

konflikter kan uppstå. Situationer där samspelet eller kommunikationen kan brista 

upplevdes vara när vuxna tar saker förgivet, ”gör utan att tänka” eller glömmer säga till 

barnenen vad som ska hända eller vidarebefordring av information om barnen till 

kollegor eller föräldrar. En respondent tryckte också på svårigheten att hinna lyssna in 

alla barn och upplevde att ”de tysta barnen” oftast glöms bort. När två individer tror att 

man talar om samma sak eller när en situation har tolkats på olika sätt av olika individer 

var även exempel på tillfällen då samspel och kommunikationen kan brista.     

 

5.2 Ärlighetens betydelse 

 

Att säga sanningen och stå för det man säger, tycker och tänker är att vara ärlig. Det 

innebär att ett påstående inte är påhittat och det som är sagt ska hända kommer att 

hända. Respondenterna ansåg att vara ärlig är också att vara rak och rätt fram, att våga 

uttrycka sina tankar och åsikter om vad som anses vara bra och mindre bra samt att inte 
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skämmas för sina handlingar. Ärlighet innefattar också respekt, att man som mottagare 

respekterar om någon inte tycker likadant. Allt ovannämnda är respondenternas 

definition av begreppet ärlighet. Att hålla hemligheter och att hålla det man lovar menar 

också en respondent innefattar ärlighet. En respondent menar att det inte går att påverka 

alla situationer men att det viktiga är att barnen kan lita på hennes ord. En respondent 

påstår att oärlighet är att medvetet ljuga.  
 

Det är betydelsefullt att vara ärlig mot barnen, föräldrarna och mot sig själv menar 

några respondenter. Några menar att ärlighet kan göra lite ont men också att sanningen 

alltid kommer fram på ett eller annat sätt. Halvparten menar att det gäller att vara ärlig 

mot alla och ett par menar att man ska vara ärlig i alla situationer. Samtidigt menar en 

annan respondent att man inte ska vara ”överärlig”, hon anser det är inte nödvändigt att 

säga allt till barnen. En respondent påpekade att hon bemöter barnen så som hon själv 

vill bli bemött. Syftet med att vara ärlig är för att andra ska känna sig trygga våga säga 

saker i förtroende och våga visa kärlek. En respondent pekar på betydelsen av 

värdegrunden och menar att barn är medmänniskor, vuxna ska lära barnen att vara ärliga 

och lita på varandra  

 

Situationer där respondenterna anser att ärlighet är extra viktigt ansågs vara i situationer 

med arbetslaget, för att skapa tydlighet är det vitalt att tala om vad man tycker och 

tänker. Ärlighet mot föräldrar är betydelsefullt för att få och skapa förtroende menar en 

respondent. En annan respondent menar att det är viktigt att vara ärlig mot barn i vissa 

situationer, exempelvis om ett barn är rädd för spöken. Situationer där respondenterna 

anser att oärlighet kan vara accepterat är exempelvis under julen, då barnen ”luras” till 

att tro på Tomten. I en sådan situation är vita lögner eller oärlighet accepterat då det 

skapar spänning menar en respondent.    

 

5.3 Ärlighetens komplexitet 
 

Vad tyckte då respondenterna om vita lögner och är det accepterat att dra till med en 

sådan ibland? Här råder det delade meningar och en tydlig komplexitet framträder. En 

önskan att följa normen om att alltid vara ärlig kunde urskiljas i respondenternas svar. Å 

ena sidan menar respondenterna att ärlighet varar längt och att det finns en strävan mot 

att alltid vara ärlig. Å andra sidan menar respondenterna att det är omöjligt att alltid vara 

ärligt och att vara ”överärlig” i vissa situationer hellre skadar än gör nytta. Att dra en vit 

lögn för barnen kunde i vissa fall vara godkänt, med anledning att skydda eller skona 

någon, exempelvis sig själv eller barnet. En annan orsak till att dra till med en vit lögn 

baserades på att barnet i en viss ålder inte förstår den aktuella sanningen. Flera 

respondenter menar också att barnen inte behöver veta allt.  

 

Respondenterna pekar på oärligheten mot barnens föräldrar och menar att vita lögner är 

accepterat i samspel med föräldrar. Ett exempel på en anledning till att vara oärlig mot 

föräldrar är på grund av att ge barnet en andra chans. Respondenterna ge exempel på om 

barnet varit elakt, oärligt eller stulit något från förskolan kan förskolläraren dra en vit 

lögn och säga att ”allt har gått bra idag” med anledning till att respondenterna upplever 

att föräldrar ”förstorar upp saker”. Genom denna handling har förskolläraren och barnet 

”en hemlis” tillsammans och barnet får en andra chans ”att bättra sig”.  

 

När respondenterna tillfrågades om ett exempel på en situation då de dragit en vit lögn 

upplevdes det som problematiskt att komma på några exempel. Men efter en stunds 



  
 

18 

betänketid framträdde några exempel på vita lögner som respondenterna dragit. Dessa 

exempel var bland annat följande:  

 

 Till familjen: Sagt att man ”ska åka till affären” men sedan gjort något annat. 

 Till förskolebarnen: Sagt att ”jag ska på toa” istället för att säga att ”jag ska fika 

i personalrummet”. 

 Bortförklaring: ”Jag kan inte.” Men sanningen är att jag inte vill.  

 Säger att något i affären är slut, fast sanningen var att jag glömt handla. 

 ”Jag ljuger för min mamma om att jag har gjort något som jag sedan gör 

efteråt”. 

 Till mina barn: ”Jag har inte ätit godis, fast jag har gjort det”. 

 Till förskolebarnen: ”jag ska hämta mina barn” fast jag egentligen ska på 

läkarbesök. Barnen behöver inte veta allt om mitt privatliv. 

 Till förskolebarnen som frågar efter några andra förskolebarn: ”Jag vet inte vart 

Tobias och Fredrik är”, för att ge barnen tid att leka för sig själva.  

 Till förskolebarn om en leksak: ”Den har gått sönder” men sanningen är att jag 

slängde den. 

Respondenterna hade olika åsikter i frågan om det är skillnad i rollen som förälder och 

förskollärare när det gäller ärlighet. Hälften av respondenterna ansåg att det inte är 

någon skillnad i rollerna medan andra hälften såg en skillnad. En respondent menade att 

hon har olika roller, exempelvis fru, mamma och pedagog men att hon är lika ärlig i alla 

rollerna. En annan respondent menade att det är skillnad i rollerna, då hon hemma är 

privat och agerar utifrån ett visst sätt medan på jobbet har hon en profession, den 

professionella förskolläraren, där hon agerar utifrån ett annat sätt. Vidare menar hon att 

hemma kan hon dra vita lögner, hennes familj älskar henne ändå men på jobbet är hon 

ärlig. Hon uttryckte att:  

 
Alltså hemma får jag ju vara privat och hur jag vill och det är ju liksom ingen… 

jag kan ju… men här måste jag ju ändå mot föräldrar och kollegor och jag är ju, 

jag ska ju ändå vara professionell här… men sen ska man ju alltid om man 

säger, etiskt sätt va ärlig hela tiden, men hemma så… så kan ju ingen säga till 

någon chef och säga att jag är oärlig… så att det är ju… här är det ju viktigare 

då. […] Det är viktigt och va ärlig alltid men det är på något sätt viss skillnad 

i… i vad som händer om man inte är ärlig. För hemma, där omges man ju av folk 

som älskar en och… ändå på något sätt. Här med kollegorna, det är ju liksom… 

alltså, det är på ett annat sätt… men det är ändå, det är ändå lika viktigt alltid 

och vara ärlig… ja, flummigt svar.   

 

Majoriteten av respondenterna anser att vita lögner kan vara accepterat emellanåt i vissa 

situationer men på jobbet, speciellt mot kollegor är ärligheten det vitala. Beroende på 

hur man är som person och vilket förhållningssätt man har avgör om man väljer att vara 

ärlig eller inte påpekar en av respondenterna. Mellan kollegor är det nödvändigt att tala 

om saker för varandra och ärligheten är viktig för att få förståelse för varandra. Men 

även för att få ett bra klimat samt en hyfsad stämning menar större delen av 

respondenterna. När det kommer till ärlighet barnen emellan är begreppen trygghet, 

värdegrund och förebild centrala. Respondenterna menar att vuxna är förebilder för barn 

och det är betydelsefullt att tänka på hur bemötandet av barnen går till men också att 

barnen ska lära sig att vara ärlig. Att prata om värdegrunden och om ärlighet samt 

uppmuntrar barnen att säga sanningen är praktiska exempel på hur förskollärare 

hanterar ärlighet och oärlighet i förskolans verksamhet. Barn beskrivs olika av 

respondenterna, en menar att barn oftast är väldigt ärliga medan en annan menar att barn 
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är ”lite luriga” och ”går bakom ryggen”. Ärligheten mellan vuxna och barn anser ett par 

respondenter gäller detsamma som ärlighet mellan barn-barn och vuxna-vuxna. Men när 

vuxna är oärliga mot barn är det med anledning av att skydda barnet. En respondent 

menar att samspel, dialog och medverkande bidrar till ökad förståelse och anser att barn 

bör vara delaktiga i föräldramöten. Respondenterna vad samstämmiga om att ärlighet 

hör ihop med god kommunikation och ett gott samspel. En respondent menar att 

ärlighet krävs för att kunna kommunicera och samspela med varandra, en annan 

respondent pekar på att ärlighet skapar tillit.    

 

Respondenterna tillfrågades hur de hanterar situationer där barn är ärliga mot varandra. 

Huvudparten uppmuntrar, förstärker eller berömmer barnen då de har varit ärliga. Om 

barnen tillämpar oärlighet hjälper förskollärarna barnen att ”reda ut” eller prata om 

situationen. Ett par respondenter menar att vi vissa fall är det svårt att avgöra vilket barn 

som talar sanning, därav är det betydelsefullt att vara en närvarande förskollärare. 

Genom att tillsammans med barnen prata om värdegrunden och värdet av att tala 

sanning menar respondenterna att barnen ges möjlighet att lära sig att ”det är okej att 

göra fel” och att ”ärlighet varar längst”. En respondent ansåg att barn som är oärliga 

och inte lär sig att vara ärliga kommer att fortsätta med detta beteende även som vuxen. 

Böcker om ärlighet och oärlighet kan användas som hjälpmedel i samtal med barn 

menar en av respondenterna. 

 

Att veta om vuxna är ärliga eller inte upplevs svårare och därmed lättare att veta om 

barnen är ärliga. Men skulle sanningen komma fram att en vuxen har varit oärlig mot en 

annan vuxen menar alla respondenter att de hade valt att prata med den vuxne. En 

respondent menar att hon hade försökt vara ärlig och ”spegla personen”, det vill säga 

visa på vad den själv sa eller gjorde. Beroende på vad det är för situation hade hälften av 

respondenterna valt att inte lägga sig i. En respondent menar att hon hade valt att sluta 

umgås med en vuxen som ofta är oärlig.  

 

Hur hanterar respondenterna en situation där en vuxen är ärlig eller oärlig mot ett barn? 

Några av respondenterna menar att de aldrig varit med om en sådan situation. Någon 

väljer att inte lägga sig i men majoriteten väljer att prata med den vuxne vid sidan om.  

Och tvärt om, ifall barnet är ärligt eller oärligt mot en vuxen? Då väljer några 

respondenter att prata om situationen med barnet, förklara syftet med att vara ärlig och 

konsekvenserna av att inte tala sanning. En respondent hade valt att prata med barnets 

föräldrar. Flertalet respondenter menar att barn oftast är ärliga och påstår att de inte varit 

men om en sådan situation. Någon respondent anser att barn är oärliga på grund av att 

barnen är rädda för att de vuxna ska bli arga.  

 

Om respondenterna skulle hamna i en situation där de tvingas välja mellan att vara ärlig 

respektive oärlig menar en av respondenterna att hon alltid är ärlig, oavsett vilka 

konsekvenser som uppstår. Hon menar att vara ärlig gör att hon kan sova gott på natten 

med ett gott samvete. Ett par respondenter menar att det beror på situationen. De flesta 

respondenter agerar efter vad konsekvenserna innebär för sig själva eller för andra 

människor. Men majoriteten svarar att de ändå försöker vara ”så ärlig som möjligt”.   
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6 Analys och diskussion 
 

Analyskapitlet handlar om vad jag som författare har uppmärksammat i resultatet. I 

kapitlet redovisas den analys och tolkning som gjorts utifrån det resultat som 

framkommit. Här framträder de återkommande teman eller mönster som kan urskiljas i 

empirin. Analysen och tolkningens har gjorts i relation till tidigare forskning och 

teorianknytning. Analysen syftar till att studiens syfte och frågeställningar ska besvaras.   

 

Efter analys och tolkning av resultatet med koppling till tidigare forskning och 

teorianknytning har följande tre teman kategoriserats: Kontextens betydelse för våra 

handlingar, Förskollärare, en förebild samt Den goda samhällsmedborgaren. Slutligen 

görs en kort sammanfattning av analysen.  

 

6.1 Kontextens betydelse för våra handlingar  
 

Kontextens betydelse för våra handlingar är första temat som framkom ur resultatet. 

Hur förskollärare väljer att agera i olika situationer är beroende på definitionen av 

situationen, som blir en underrubrik till första temat. Vilket innebär hur individerna 

tolkar och definierar den situation som de befinner sig i. Beroende på vilka roller 

individerna har i situationen fastställs även relationerna. Med koppling till begreppet 

ärlighet och det resultat som framträdde har temats andra underrubrik valts att benämnas 

som relationell ärlighet. I tolkningen av resultatet har olika arenor, privat- och 

professions-arena kategoriserats som en tredje underrubrik. Förskollärare väljer att 

agera annorlunda i dessa olika arenor.   

 
6.1.1 Definitionen av situationen 

Situationen, sammanhanget eller kontexten är, som tidigare nämnt avgörande för en 

korrekt tolkning av ett budskap (Nilsson & Waldemarson, 2007). Detta avgör också hur 

förskollärare kommunicerar och samspelar med barn, föräldrar, kollegor och ledning. 

Teorin kan kopplas samman med resultatet av respondenternas svar om att 

kommunikationen och samspel kan brista när individer tolkar en situation på skilda sätt. 

Precis som författarna menar även respondenterna att det bör finnas en 

överenskommelse i den aktuella kontexten. Ett exempel på att en överenskommelse bör 

finnas är när en respondent menar att kollegor bör ha samma typ av regler. En konkret 

situation kan vara när respondenten skildrar en situation där en förskollärare ber ett barn 

att använda mössa, när barnet då protesterar på grund av att en annan förskollärare givit 

sin tillåtelse om att inte behöva använda mössa. Situationen är även betydelsefull när 

respondenterna står i valet mellan att vara ärlig eller använda sig av vita lögner. 

Respondenterna menar att de väljer att vara ärlig eller oärlig beroende på situationen, 

exempelvis väljer en förskollärare att dra en vit lögn för barnen och säga att en leksak 

har gått sönder i stället för att säga sanningen, att hon slängde leksaken. Ett exempel på 

en situation då respondenterna väljer att vara ärliga är i situationer tillsammans med 

kollegor. Anledningen till att vara ärlig mot kollegor anser respondenterna är för att 

samarbete ska vara möjligt och för att verksamheten ska vara av god kvalitet.  

 
6.1.2 Relationell ärlighet 

I kommunikation och samspel med människor intar individerna olika roller. Som 

tidigare nämnt menar Nilsson och Waldemarson (2007) att rollerna i situationen 

bestämmer relationerna som i sin tur påverkar tolkningarna av kommunikationen och 

handlingarnas budskap (a.a). Med bakgrund av denna teori och studiens resultat pekar 
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analysen på en relationell betydelse. Det vill säga, beroende på individernas relationer 

till varandra utmynnar samspel och kommunikation i olika riktningar. Individernas 

ställning till ärlighet är även kopplat till relationer och dess betydelse. Detta är baserat 

på respondenternas svar angående mot vem eller vilka ärligheten tillämpas. Exempelvis 

väljer några förskollärare att alltid vara ärliga mot barnens föräldrar medan andra 

förskollärare anser att det är accepterat att vara oärlig mot föräldrar i vissa situationer. 

En annan förskollärare menar att hon alltid är ärlig mot sina egna barn för att kunna ha 

förtroende och tillit mot sina barn, men också för att hennes barn ska känna tillit och 

förtroende för henne som mamma.    

 
6.1.3 Privat-arena och professions-arena 

Hur förskollärare agerar i olika situationer, exempelvis där ärlighet förekommer verkar 

bero på i vilken arena situationen utspelar sig. Med begreppet arena avses den plats eller 

möjligtvis den osynliga scenen som individerna befinner sig på. Dessa arenor har i 

denna studie kommit att kallas för privat-arena och professions-arena. Ett konkret 

exempel på hur dessa arenor kan komma till uttryck är i analysen av studiens resultat. 

När respondenterna menar att de medvetet väljer att inte prata om vissa privata saker på 

jobbet tyder det på att det finns en slags arena. I denna arena innefattar ett visst slags 

beteende och handlingar samt regler och normer som gäller endast i den aktuella arenan. 

Ett annat exempel är när respondenterna pratar om ärligheten och beskriver skillnaden 

mellan att vara ärlig hemma eller på jobbet. En koppling av detta kan göras till den 

analys av det fenomen som Trost och Levin (1999) menar kännetecknar symbolisk 

interaktionism. Det vill säga hur individen successivt blir sociala och tillägnar sig 

kunskap om dess egna handlingar och beteende i olika situationer (a.a).  

 

6.2 Förskolläraren, en förebild 
 

Förskolläraren, en förebild var ett tydligt tema som framträdde i tolkningen och 

analysen av resultatet. Förskollärare, eller vuxna generellt, benämns som en förebild för 

barnen. Den vuxnes förhållningssätt, synsätt och handlingar påverkar barnet på olika 

plan. Handlingarna beror på hur förskolläraren väljer att definiera sin roll, som en 

professionell, privat eller personlig förskollärare. Andra faktorer som är beroende på 

val av handlingar är omsorg, fostran och lärande. Förskollärarens roll och de senare 

nämnda faktorerna utgör andra temats underrubriker. I läroplanen för förskolan 

förekommer begreppet förebild på följande vis: ”Vuxnas förhållningssätt påverkar 

barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Lpfö 98, rev. 

2010:4) 

 
6.2.1 Professionell, privat eller personlig förskollärare 

I tidigare tema nämndes den privata arenan och professions arenan, där förskollärare 

handlade utefter i vilken arena de befann sig i. En annan kategori som framkom i 

analysen av resultatet var respondenternas egna förhållningssätt och synen på sig själva 

som förskollärare. När respondenterna pratade om den ”professionella förskolläraren” 

beskrevs bland annat förskolläraren roll och uppdrag i förskolans verksamhet. Däremot 

menade någon respondent att oavsett vilken roll hon själv intog i olika situationer i 

bemötande av barn eller vuxna hade hon samma förhållningssätt. Detta kan tolkas som 

att hon såg sig vara densamma, den personliga förskolläraren hemma och på jobbet men 

att rollerna avgjorde en viss skillnad. I detta fall menade respondenten att hon var lika 

ärlig och sanningsenlig hemma som på jobbet. Orlenius och Bigsten (2008) pekar på en 

yrkesetisk medvetenhet, vilket innefattar förmågan att urskilja flertalet värden som står 
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på spel men även att kunna prata om dessa frågor och svårigheter. Frågor som 

förskolläraren med en yrkesetisk medvetenhet kan ställa sig då är exempelvis: Vilka 

värden åskådliggör jag och för vem eller vilka? Författarna menar också att handlingar 

förekommer instinktivt i konflikter där moral och värden duellerar. Handlingarna är, 

oftast, troligtvis medmänskliga och sker med omtanke (a.a). För förskollärare är 

förmågan att samspela en viktig del i förskolans verksamhet, främst för att stödja barn 

och få föräldrars förtroende (Lpfö 98, rev. 2010). Vidare beskrivs samspel och 

kommunikation som betydelsefull för barnens utveckling och lärande:  

 
I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. […] 

Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen 

att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. 

[…] I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. […] Barnen söker och erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala 

och reflektera. (Lpfö 98, rev. 2010:6-7) 

 

Som tidigare nämnt menar Johansson och Lalander (2010) att människans medvetenhet 

om sitt agerande och sig själv som individ i nutid och framtid, skapas, förändras och 

konsolideras i olika sociala vardagssituationer. Individen handlar utefter vad den tror 

andra har för förställning om en själv (a.a). Koppling kan göras till förskollärarens 

medvetenhet om sig själv som förebild, som förskollärare men också som person. Det 

innebär att förskolläraren självständigt formar och konstruerar sitt förhållningssätt och 

val av sätt att hantera olika situationer som infinner sig i vardagssituationer i såväl 

hemmet som i förskolans vardag. Handlingarna är även beroende av vad förskolläraren 

tror att andra förväntar sig från en förskollärare eller som en individ men också av 

vilken bild förskolläraren vill sända ut till andra eller skapa om sig själv. Exempelvis 

om förskolläraren ser sig själv som en professionell, personlig eller privat förskollärare.  

 
6.2.2 Omsorg, fostran och lärande 

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran 

och lärande bildar en helhet” (Lpfö, 98 rev. 2010:9). I analysen av resultatet kan denna 

helhetssyn urskiljas och åskådliggöras som en av grundstenarna i förskolans 

verksamhet. När förskollärarna medvetet kommunicerar, samspelar eller väljer mellan 

att vara ärliga eller oärliga mot barn, vuxna och föräldrar är det grundat i helhetssynen 

om omsorg fostran och lärande. Förskollärarna väljer tillexempel att vara oärlig i vissa 

situationer för att skydda barnet, vilket tyder på omsorg. Att kommunicera om ärlighet 

för att lära barnet vad som är rätt och fel eller är oärliga mot barn för att forma eller 

ändra deras beteende tyder på fostran. Genom att kommunicera och samspela med 

barnen i varierade situationer för att exempelvis utveckla deras sociala kompetens tyder 

på lärande. Denna slutsats kan även återkopplas till studien av Heyman, Luu och Lee 

(2009) där föräldrar är oärliga mot sina barn av olika anledningar, vilket tyder på att 

även föräldrar, i olika omfattningar har en helhetssyn på omsorg, fostran och lärande.  
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6.3 Den goda samhällsmedborgaren 
 

I analysen en respondenternas svar framkommer ett tema där barnet i förskolan 

förväntas bli den goda samhällsmedborgaren, vilket blir analysens tredje och sista tema. 

Barnen förväntas lära sig om värdegrunden och normerna som gäller i dagens samhälle. 

Analysen och tolkningen av resultatet visar även en önskan om det ärliga barnet.   

 
6.3.1 Värdegrunden och normerna 

I diskussionen om ärlighet mellan barnen uttrycks värdegrunden som betydelsefull i 

förskolans verksamhet. Respondenterna uttrycker att de ”jobbar med värdegrunden” 

aktivt och det tycks vara en ständig process i arbetet med barnen.  I förskolans läroplan 

beskriv värdegrunden följande:  

 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet 

samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 

(Lpfö 98, rev. 2010:4) 

 

Med bakgrund av detta kan det verka naturligt för förskollärarna att tala om 

värdegrunden i relation till begreppet ärlighet. Fonseca (2014) menar att etik- och 

moralfrågor borde behandlas i naturliga kontexter i skolans vardagsarbete. Genom detta 

kan en etisk grund skapas, vilket är en förutsättning för informella och avsiktliga 

åsikter. Syftet med värdegrundsarbetet i skolans verksamhet är nödvändigtvis att 

förmågan att göra etiska överväganden grundat i förkunskaper och synsätt (a.a). 

Förskollärare och dess arbetslag har ett uppdrag i förskolans verksamhet. Enligt 

läroplanen ska arbetslaget ansvara för att:  

 

 stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra, 

  lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor, 

 göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och 

värderingar som styr deras synpunkter och handlande. (Lpfö 98, rev. 2010:9) 

 

Genom att tillämpa handlingar som motverkar oärlighet kan förskolans ovanstående 

uppdrag utföras. Exempel på dessa handlingar, som respondenterna uttrycker, kan vara 

att samtala och hjälpa barnen att reda ut konflikter.  

 
6.3.2 Det ärliga barnet 

Baserat på det tidigare nämnda angående normer och värdegrunden samt baserat på den 

analys som gjort av resultatet framkommer ett mönster om det ärliga barnet som formas 

till den goda samhällsmedborgaren. Ett av läroplanens mål för utveckling och lärande är 

att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö 98, rev. 2010:9-10). Målet kan 

kopplas till att förskolan ska sträva efter att barn utvecklar sin förmåga att vara ärliga 

medborgare. Genom att utveckla förmågan att berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra kan även förmågan att vara ärlig ges 

möjlighet att utvecklas. Koppling till respondenternas uttryck om att ”barn är ärliga” är 

tydlig i detta mönster. De respondenter som hade förställningen om att barn inte var 

ärliga uttryckte en önskan om att ”lära” barnet att vara ärlig och tala sanning.  



  
 

24 

7 Avslutande reflektioner 
 

Baserat på resultatet och analysen har studiens syfte och frågeställningar blivit 

besvarade. Insikten i förskollärares syn på begreppet ärlighet i relation till 

kommunikation och samspel i förskolans verksamhet har erhållits i denna studie. Synen 

på ärlighet för förskollärare innefattar att det är i största allmänhet betydelsefullt att vara 

ärlig mot alla, i synnerhet för att få och ge förtroende och tillit för varandra. Vita lögner 

är accepterat i vissa situationer för att skydda sig själv men särskilt för att skydda 

barnet. Andra situationer där vita lögner kan användas är då det är tillåtet att tänja på 

sanningen, exempelvis att barnen inte behöver veta allt om förskollärarens privatliv eller 

när respondenterna beskriver att det inte är nödvändigt att vara ”överärlig”. Även om 

vita lögner kan vara accepterat i vissa situationer, av vuxna, är trots allt målet att genom 

omsorg, fostran och lärande att lära barn att bli ärliga och goda samhällsmedborgare. 

Kommunikation och samspel är en ständig process där ärligheten är betydelsefull för att 

erhålla god kommunikation och ett gott samspelsklimat. God kommunikation och ett 

gott samspel innebär för respondenterna att våga tala om saker för varandra, att klimatet 

är öppet och man vågar stå för det man tycker och tänker.  

 

Vilka slutsatser kan dras som bidrar till utvecklingen av yrkesverksamheten och 

kunskapsutvecklingen inom yrkesområdets didaktiska innehåll? Studien har bidragit 

med en fördjupad förståelse av begreppet ärlighet och oärlighet i relation till 

kommunikation och samspel i förskolans verksamhet genom att ta del av förskollärares 

insikt om begreppen samt genom att få konkreta exempel på situationer där ärlighet 

kommer i konflikt med varandra. Konkreta upplevelser, berättelser och förslag på 

hantering av dessa situationer har bidragits med till denna studie. Kunskapen om 

ovanstående ämnen har uppnåtts genom intervju av förskollärare och genom analys av 

resultat och annan vetenskaplig litteratur. Bidraget av den ökade förståelse och 

kunskapen om begreppen är till nytta för de människor i samhället som är intresserade 

av kommunikation, samspel och ärlighet i olika verksamheter, institutioner eller i 

privatliv.   

 

Vilka professionrelevanta konsekvenser kan resultatet få? Studiens resultat kan läsas av 

verksamma förskollärare för en ökad medvetenhet kring begreppen kommunikation och 

samspel i relation till ärlighet. Föreställningar om ärlighetens betydelse och dess 

komplexitet i förskolans verksamhet kan skapas och modifieras. Följden av detta kan 

innebära diskussioner om ämnesområdet och leda till utveckling av förskolans 

verksamhet. Artikel 18 i Barnkonventionen (2009) lyder följande:  

 
För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall 

konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavarna då 

de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och skall säkerställa utvecklingen av 

institutioner, inrättningar och tjänster för vård av barn” (Barnkonventionen, 

2009:21).  

Detta innebär att förskolan, som institution, ska tillsammans med föräldrar ansvara för 

att barnens omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.  

 

Genom valet av kvalitativ metod fanns möjlighet till att ta del av förskollärares 

föreställningar och insikter om begreppen kommunikation, samspel och ärlighet på ett 

djupare plan. Om en kvantitativ metod istället använts i studien hade det möjligheten till 

en studie i bredare omfattning kunnat framställas. Det hade gett en möjlighet att skapa 

enkäter som i sin tur kunnat skickas till förskollärare i större omfattning. Exempelvis 
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hade dessa enkäter kunnat skickas till olika förskolor men också i sociala medier där 

personer verksamma i förskolans verksamhet håller till. Enkäten hade förslagsvis också 

kunnat skickas till allmänheten för en omfattande studie kring föreställningen om 

begreppen kommunikation, samspel och ärlighet.      

 

Framtida forskningsområden eller andra intressanta idéer som uppkommit under 

arbetets gång är bland annat att undersöka samma frågeställningar men i andra 

verksamheter, exempelvis genom att intervjua fritidslärare, gymnasielärare, 

högstadielärare men också lärare i högskolor eller universitet. En annan intressant idé 

som uppkommit under arbetets gång är att använda samma frågeställningar i intervju 

med elever i de olika skolformerna alternativt intervjua föräldrar eller varför inte 

förskolebarn för att få deras insikt om forskningsområdet? I intervju med barn hade 

frågeställningarna i intervjuguiden behövts ändras om och förenklas beroende på vilken 

ålder barnen befinner sig i.            

 

Studien har bidragit med en fördjupad förståelse av begreppet ärlighet och oärlighet i 

relation till kommunikation och samspel i förskolans verksamhet. Konkreta upplevelser, 

berättelser och förslag på hantering av dessa situationer där nämnda begrepp spelar in 

har bidragits med till denna studie. 
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Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor  

- Man/kvinna? 

- Hur många år är du? 

- Är du en förälder?  

- Vilken utbildning har du?  

- Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

Kommunikation och samspel 

- Vad innebär begreppen samspel och kommunikation för dig? 

- Ett gott samspel då och god kommunikation, vad innebär det?  

- Upplever du god kommunikation och ett gott samspelsklimat i din förskola? (Ge 

gärna exempel på situationer) 

 Barnen emellan? 

 Hur ser det ut bland vuxna? 

 Råder det ett gott samtalsklimat mellan barn och vuxna?  

- I vilka situationer kan samspelet eller kommunikationen brista?   

Ärlighet kontra oärlighet 

- Begreppet ärlighet, vad betyder det för dig?  

 Är det betydelsefullt att vara ärligt? 

 För vem/vilka är det viktigt att vara ärlig?  

- Finns det situationer där det är extra viktigt att vara ärlig? 

 Finns det situationer där man inte behöver vara ärlig?  

- Vad anser du om ”vita lögner”?  

- Hur viktig är ärlighet mellan kollegor? 

 På vilket sätt? Kan du ge exempel? 

- Hur viktigt är ärlighet mellan barnen? 

 På vilket sätt? Kan du ge exempel?  

- Hur viktigt är ärlighet mellan vuxna och barn?  

 På vilket sätt? Kan du ge exempel?  

- Kan du ge exempel på ett tillfälle då du dragit en vit lögn eller varit oärlig?  

 Har det hänt att du varit oärlig i förskolan? 

 Mot en kollega? 

 Mot ett barn? 

 Är det skillnad i rollen som förälder och förskollärare i fråga om ärlighet och 

oärlighet? 

- Hör ärlighet ihop med god kommunikation och gott samspel?  

 Kan oärlighet höra ihop med god kommunikation och gott samspel?  

- Hur hanterar du de situationer där:  

 Barnen är oärliga/ärliga mot varandra? 

 Vuxna är oärliga/ärliga mot varandra? 

 Vuxna är oärliga/ärliga mot barnen och vise versa?  

 Du tvingas välja mellan att vara ärlig respektive oärlig? 
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Kvalitativ och kvantitativ data 

Distinktionen mellan analys av kvalitativ och 

kvantitativ data 
 

 
(Denscombe, 2009) 


