
“Man vet bara om någon vuxen blir arg”
En studie om tillrättavisningar ur barns perspektiv

Emelie Isaksson

Sofie Emmoth

Förskollärare 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Man vet bara om någon vuxen 
blir arg 

En studie om tillrättavisningar ur barns perspektiv 

You only know when a grown 
up gets angry 

A study of corrections from a child´s perspective. 

Sofie Emmoth & Emelie Isaksson 

Handledare: Anna Öqvist 
Examinator: Sara Cervantes 
Förskollärarexamen, grundnivå, 210 hp 



Abstrakt 

Syftet med denna studie var att ta del av barns beskrivningar av tillrättavisningar när 
pedagoger fostrar barn i förskolan till demokratiska medborgare. Studien utgår från det 
socialkonstruktionistiska perspektivet tillsammans med Foucaults maktteorier och bygger på 
den kvalitativa ansatsen där den kvalitativa forskningsintervjun användes som metod. En 
gruppintervju genomfördes med 3 barn i 5-årsåldern på en förskola i en medelstor norrländsk 
kommun. Resultat visade att barnen beskriver att tillrättavisningar förekommer i förskolan 
och att det är nödvändigt att pedagoger korrigerar beteenden och förmedlar hur man ska bete 
sig för att barnen ska lära sig. Det väsentliga var inte huruvida pedagoger ska eller inte ska 
tillrättavisa barn utan snarare att tillvägagångssättet hade betydelse. Barnen beskrev att de 
föredrog att pedagoger tillrättavisar med ett normalt tonläge och på ett trevligare sätt än att 
skrika. Resultatet visar därmed att barnen beskriver att pedagoger fostrar barn till 
demokratiska medborgare genom att via tillrättavisningar konstruera vad som är en 
normalitet och därmed producerar ”sanningar” som i sin tur konstruerar normen om ett 
önskvärt beteende.

Nyckelord: barns perspektiv, demokrati, fostran, tillrättavisningar 



Förord 
Under arbetets gång har vi både stött på motgångar och medgångar. Det är under motgångarna 
vi har stärkts och utvecklats i vårt skrivande. Det är där vi har funnit vår röda tråd och skaffat 
oss en djupare förståelse för det vi studerat. I motgångarna har vi funnit medgångar och 
tillsammans tagit oss ur dem. Vår styrka har varit det goda samarbetet mellan oss två och när 
en av oss varit svag har den andra sträckt ut en hjälpande hand. Vi har hjälpt varandra upp och 
tillsammans gjort arbetet till vårt. Vi har bearbetat alla delar tillsammans och det finns ingen 
del i arbetet som endast en av oss har gjort. 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Anna Öqvist. Du har varit med från början till 
slut och trott på oss hela vägen. Tack vare dig har vi kommit framåt i vårt arbete och utan den 
konstruktiva kritik och vägledning du gett oss hade detta aldrig varit möjligt. Att ha dig som 
handledare har varit otroligt värdefullt för oss. Tack för ditt stöd! 

Tack till den avdelningen vi gjorde vår studie på. Extra tack till de barn som delade med sig av 
sina tankar till oss. Era röster har varit betydelsefulla för vårt arbete och det är ni som har fått 
oss att förstå vikten av att lyfta barns perspektiv i vår framtida profession. Ni har gett oss 
verktyg för att arbeta mot en demokratisk förskola, tack! 
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1. Inledning  
 

”Vad är skäll? 
Det är liksom att slå med rösten”  (Italienskt förskolebarn, ungefär 5 år) 
(Sigsgaard, 2003, s.62) 

 
Citatet kommer från boken Utskälld (Sigsgaard, 2003) och fick oss att öppna ögonen för hur 
pedagoger vägleder barns beteende via tillrättavisningar. Att vuxna tillrättavisar och “skäller” 
på barn är någonting vi båda har erfarenhet av. Antingen har vi själv varit den som rättat till ett 
beteende eller den som blivit tillrättavisad. Tidigare forskning visar att pedagoger fostrar barn 
i förskolan till framtida demokratiska medborgare genom tillrättavisningar, vilket sker utifrån 
pedagogers förväntningar och normer om vilka beteenden som anses “önskvärda” (Bigsten, 
2015; Emilsson, 2008; Rantala, 2016). För att förskolan ska vara den demokratiska 
mötesplatsen som förskolans läroplan (Skolverket, 2016) understryker krävs det att barn har 
ett reellt inflytande och att pedagoger skapar dessa möjligheter. Därför behövs även kunskap 
om varje barns erfarenheter, kunnande och kunskap om hur man kan ta tillvara på barns frågor, 
engagemang och erfarenheter i den dagliga verksamheten (ibid.). Barns perspektiv handlar om 
att inta ett perspektiv som är barnets och därför behövs deras egna bidrag komma med (Halldén, 
2003). Få studier har lyft barns perspektiv och deras beskrivningar av när pedagoger 
tillrättavisar i förskolan. Vårt arbete utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
tillsammans med Foucaults maktteorier där vi avser att lyfta fram barnens röster. Detta kan 
bidra till att synliggöra hur barn i förskolan fostras till demokratiska medborgare genom 
tillrättavisningar i förskolan.   
 
 

1.1 Arbetsfördelning 
Eftersom vi bor på olika orter har vi utfört vårt arbete i Google Docs. Detta har gjort att vi har 
både utfört och bearbetat hela arbetet tillsammans. Vi båda ansvarar för samtliga delar av 
arbetet.  
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2. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet är att studera barns beskrivningar av tillrättavisningar när pedagoger fostrar barn i 
förskolan till demokratiska medborgare.  
 
Frågeställningar: 

• Hur beskriver barn sina upplevelser av vuxnas tillrättavisningar?  
• Vilka tillvägagångssätt föredrar barnen att de vuxna använder sig av vid en 

tillrättavisning?  
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3. Bakgrund	
	
Detta kapitel inleds med att beskriva fostran utifrån tidigare forskning för att därefter redogöra 
för vad demokrati i förskolan innebär. Kapitlet avslutas med att förklara hur barnsynen 
historiskt sett ut.  

3.1 Fostran  
 
Samma dag som barnet skolas in på förskolan så sker även en inskolning i utbildningssystemet. 
Genom detta inträde möts barnet av en fostran som genomsyras av vad, liksom hur barnet ska 
ha för tankar, åsikter och attityder så att barnet blir en önskvärd medborgare i det svenska 
samhället (Emilsson, 2008).  Larsson (2010 i Rantala, 2016, s. 22) beskriver begreppet fostran 
som “en process där individen utvecklar sin identitet”. Fostran sker i samspel när människor 
integrerar med varandra varpå man omedvetet eller medvetet kommunicerar rådande normer 
och värden (Emilsson, 2008). Fostran tycks inte heller enbart handla om att följa regler och 
rutiner utan har även en etisk dimension som syftar till varje individs rätt att få växa i sig själv 
(Bigsten, 2015). Fostran är försiktigt framskriven i förskolans läroplan på fyra ställen, varav 
tre av dem handlar om familjens fostran och hur förskolan ska komplettera och stötta dem 
(Skolverket, 2016). På ett ställe benämns fostran som en del av pedagogiken som tillsammans 
med omsorg, omvårdnad och lärande ska bilda en helhet. Detta medför att förskolans läroplan 
lämnar ett tolkningsutrymme för varje förskola, arbetslag och enskild lärare att hantera. Det är 
inte självklart vilka värden och normer som ska kommuniceras till barn och inte heller hur 
dessa värden ska kommuniceras eftersom det skiljer sig åt vad en önskvärd medborgare är 
beroende på kultur, individ, tid och rum (Emilsson, 2008). 
 
Tidigare forskning visar att den vardagliga kommunikationen i förskolan är en central del i 
pedagogers fostran av barn. För att barn och vuxna ska kunna mötas i en fostran som 
karaktäriseras av kommunikation och samförstånd har fokus i forskningen varit att jämna ut 
den hierarkiska maktstrukturen mellan barn och vuxen (Emilsson, 2008; Markström, 2005; 
Palla, 2011; Rantala, 2016). Rantala (2016) visar till exempel i sin avhandling hur vägledning 
i form av tillrättavisningar är en del i hur pedagoger fostrar barn i förskolan till demokratiska 
medborgare, vilket sker återkommande med avsikten av att normalisera och disciplinera. 
Rantala menar vidare att pedagoger använder sin makt för att förmedla normer om hur individer 
bör bete sig i ett demokratiskt samhälle och urskiljer två typer av kommunikationsmönster 
mellan pedagog och barn: indirekt och direkt vägledning. Indirekt vägledning såsom beröm 
frågor och avledning förekom knappt 30% av de vägledande situationerna. Resterande 70% 
bestod av direkta tillsägelser som tycktes vara lättare för barn att uppfatta än dem indirekta. 
Rantala framhåller att vägledningens olika riktningar kan upplevas både svårtolkat och 
motstridigt. Därför behöver barnen ha många förmågor för att förstå de förväntningar som ställs 
på dem i olika situationer. Rantala betonar dock att då studien utgår från ett vuxenperspektiv 
blir det svårt att uttolka vad barnen ger uttryck för och tycks uppleva. Detta betonar vikten av 
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framtida forskning som utgår från barns perspektiv och riktas mot interaktionen mellan barn 
och pedagoger. 
 
Som tidigare nämnt är det viktigt att lyfta barns perspektiv för att kunna jämna ut makt-
strukturen mellan barn och vuxna i förskolans verksamhet. Emilsson (2008) har kunnat urskilja 
tre fostransaspekter som kan bidra till detta: barnets perspektiv, emotionell närvaro och 
lekfullhet. Barnets perspektiv innebär att man försöker närma sig barnets tankar, upplevelser, 
känslor och intentioner för att förstå och tolka vad som är viktigt för barnet. Emotionell närvaro 
innebär att den vuxne möter barnet med en stor inlevelse och känslomässigt engagemang och 
följer barnets inlevelser och uttryck. Lekfullhet handlar om att vuxna och barn har roligt, 
skrattar och leker tillsammans och får på så vis en delad verklighet och likvärdighet i sin 
relation. Emilsson understryker dessa tre aspekter som mycket viktiga i mötet mellan pedagog 
och barn varpå kommunikationen framträder och blir till en sorts sammanstrålning av de olika 
perspektiven. I likhet med Rantala (2016) framhåller Emilsson (2008) vikten av att pedagoger 
reflekterar över sina egna normer och värderingar då dessa påverkar på vilket sätt man fostrar 
barn.  
 
Bigsten (2015) har i sin studie fokuserat på förskollärares resonemang kring sitt eget handlande 
i deras fostran av barn i förskolan. Till skillnad från Emilsson (2008) har Bigsten inte fokuserat 
på hur fostran sker på förskolan utan förskollärarnas resonemang utifrån videofilmade 
situationer. Likt Emilsson belyser Bigsten den strävan mot det “önskvärda” beteendet bland 
barnet, där man använder strategier som formar och påverkar dem i rätt riktning (2008; 2015). 
Bigsten (2015) visar även att varje barn får vara unikt men till en viss gräns samt att barns frihet 
är förskollärarnas val, vilket kan ses som en balansgång mellan frihet och regler. Ytterligare en 
aspekt hon lyfter fram är barns existens och att förskollärare stöttar barnen här och nu men 
även inför framtiden. Bigsten framhåller att fostran i förskolan inte enbart handlar om att följa 
regler och  
hålla sig till ramar utan har även en etisk dimension.  
 
Att fostra barn i förskolan är en ömsesidig process där personal, barn och föräldrar är med och 
skapar institutionens ramar genom argument och förhandlingar (Markström, 2005). Markström 
menar att det i förskolan konstrueras uttalade och outtalade regler och rutiner av människorna 
som möts där. Det innebär att vad som är normalt eller avvikande i olika sammanhang fram-
kommer genom regelsystem, rutiner och gränser. Palla (2011) framhåller att pedagoger 
använder blicken som en strategi i rutinsituationer för att styra och stötta barn i fostrans-
processen. Utifrån denna strategi skapas olika bilder av barnet vilket har betydelse för deras 
identitetsskapande. Det komplexa uppdraget förskolan har är att både sträva mot gemensamma 
normer, värden och kunskaper men också att öppna upp för barns olikheter vilket Palla 
beskriver som ett ämne att reflektera vidare kring (ibid.).  
 
Sammantaget visar forskning på att fostran i förskolan är komplext och kan förstås utifrån 
många aspekter. Förskolepersonalen lägger grund för hur arbetet med fostran gestaltas och 
vilket innehåll det får i förskolans verksamhet (Bigsten, 2015). Tidigare forskning har lyft fram 
att förskolans läroplan har ett stort tolkningsutrymme vilket medför att det är relativt svårt att 
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veta exakt vilka vägar man ska gå för att fostra barn (Rantala, 2016). Målet att fostra barn mot 
det önskvärda men vad detta begrepp innefattar styrs i sin tur av de normer och värderingar 
som råder i verksamheten men också i det samhälle vi lever (Bigsten, 2015; Rantala, 2016). 
För att jämna ut maktstrukturen mellan vuxna och barn är det viktigt att pedagoger reflekterar 
över sina egna normer och värderingar samt hur dessa kommuniceras till barnen (Emilsson, 
2008).  
 

I grunden är det en fråga om att låta ett demokratiskt förhållningssätt vara utgångspunkt för den 
pedagogiska verksamheten. Demokrati ska i detta sammanhang förstås som ett sätt att vara 
tillsammans, där ansvaret för och nyfikenheten på den andre är ständigt närvarande.  
(Dahlbeck & Westlund, 2015, s. 24) 

 
För att vuxna och barn ska kunna mötas i sina perspektiv behövs ett demokratiskt 
förhållningssätt där allas röster blir lika viktiga. Demokrati blir ett sätt att tillsammans 
konstruera verksamheten och de normer som ingår i den.  
	

3.2 Demokrati i förskolan 
 
Att fostra barn till demokratiska medborgare kräver att förskolan ska vara en mötesplats 
präglad av ett demokratiskt förhållningssätt där alla är en del av en gemenskap och inkluderar 
och visar respekt för alla oavsett åsikter och inställningar. Det handlar om hur människor 
samspelar, lyssnar till samt respekterar varandra i en gemenskap (Johannesen & Sandvik, 
2010). Det måste finnas en balansgång mellan frihet och styrning där barnen ges inflytande 
genom att ta eget ansvar men där de ändå har tydliga regler att förhålla sig till (Bigsten, 2015). 
Vuxna fostrar barn inför framtiden som demokratiska medborgare snarare än att ge dem 
delaktighet och inflytande i själva processen (Bigsten, 2015; Rantala, 2016). 
 
Det finns olika uppfattningar och förståelser inom forskning om vad delaktighet och inflytande 
innebär (Rantala, 2016). I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) uttrycks att förskolan ska 
lägga grunden för ett demokratiskt förhållningssätt hos barnen: 
 

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. 
Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar 
och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. (Skolverket, 2016, s.4)  

 
Delaktighet och inflytande går som en röd tråd i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). 
Arbetssätten ska vila på demokratiska former och förskolan ska förmedla de demokratiska 
värderingar som vårt samhälle vilar på. Barns inflytande har ett eget kapitel där det framgår att 
förskolan ska lägga grund för barns förståelse av vad demokrati innebär. De ska således få 
ansvara för sina egna handlingar och även få vara med och påverka förskolans miljö, vilket 
även tydliggörs i Skollagen (SFS 2010:800). Hela verksamheten ska grundas i barns uttryck 
för att sedan utformas och planeras utifrån dem (Skolverket, 2016). Även om det inte är uttalat 
i den svenska läroplanen så tycks intentionen vara att styra pedagogers agerande i 
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verksamheten i riktning mot att förskolan ska vara en plats för att fostra demokratiska 
medborgare (Rantala, 2016). 
 
Barns inflytande och delaktighet regleras av förskolans regler och organisation, där exempelvis 
innemiljön är mycket begränsad beroende på verksamhetens inrutning av dagliga rutiner. Detta 
medför att barnen anpassas till verksamhetens regler och organisation istället för tvärtom 
(Dolk, 2013; Nordin Hultman, 2004). Studier har även kunnat visa på glappet mellan vuxna 
och barns perspektiv vilket medför att möjligheterna för barns delaktighet och inflytande 
begränsas (Sheridan, 2001). Det visar på att barns inflytande sker på vuxnas villkor eftersom 
det är de vuxna som formulerar reglerna på förskolan, exempelvis att barnen får möjligheter  att 
uttrycka sig fritt men inte bestämma specifikt vad de vill göra (Arnér & Tellgren 1998; 
Westlund, 2011). 
	

3.3 Barnsyn ur ett historiskt perspektiv 
 
Som tidigare nämnts styr rådande normer hur och till vad vuxna fostrar barn. Fostran är ofta 
anknutet till demokrati i den meningen att vuxna försöker korrigera, vägleda och förändra barns 
beteende. Detta kan ske genom att överföra värderingar och normer snarare än att möjliggöra 
för barns delaktighet och inflytande här och nu (Rantala, 2016). Det vill säga att vuxna fostrar 
barn inför framtiden och utifrån synen på den önskvärda medborgaren (Bigsten, 2015). De 
normer och värderingar som överförs är beroende av kultur, individ, tid och rum (Emilsson, 
2008). Genom att gå tillbaks i historien kan vi få en bild av hur samhället såg ut förr och vilka 
normer och värderingar som i sin tur styr barnsynen och fostran.  
 

”Varje påstående om barns uppväxt, välbefinnande och utveckling är en röst i tiden.” 
(Sommer, 2008, s. 243) 

 
Sommer (2008) framhåller att människor har olika föreställningar om vad ett barn är och hur 
de ska bete sig för att eftersträva så gott uppförande som möjligt. Detta benämner Sommer som 
barnsyn. Föreställningarna om vad som är ett normalt respektive avvikande uppförande ger 
effekt på hur vi vuxna förhåller oss till- och påverkar barnen. Detta kallas fostranssyn. För att 
försöka förstå nutidens barn och dess beteende utifrån nyjusterade normer behöver vi även ha 
en förståelse för hur barnsynen sett ut historiskt (Sommer, 2008).  
 
Sommer (2008) betonar att det paradigmskifte som skedde mellan 1960-talet och 1970-talet 
bidrog till att synen på barn och fostran förändrades (Sommer, 2008). Paradigmskifte innebär 
att ett visst mönster och tradition som varit gällande byter uppfattning och fokus. Exempelvis 
olika grunduppfattningar om synen på barn som varit gällande förändrades på ett avgörande 
sätt. Tiden före paradigmskiftet benämns som den för-60-taliska uppfattningen där barnet sågs 
som väldigt utsatt för risker och kriser under sin utveckling. Barnet sågs som bräcklig från start 
och människans utveckling grundades av kritiska perioder och händelser i den tidiga 
barndomen. Det fanns bestämda förlopp för barns utveckling och enbart glidande övergångar 
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mellan det avvikande och normala. Detta innebar att man fokuserade på fel i utvecklingen 
vilket bidrog till att forskning tog upp avvikelser och en tydlig bild av vad som ansågs normalt 
blev framträdande (Sommer, 2008).  
 
Under denna tidsperiod utgick man från att den primära socialisationen skedde i familjen i 
vilken barnet utvecklade sin personlighet. Den klassiska kärnfamiljen bestod av den 
hemmavarande modern och den arbetande fadern. Barnets sociala värld de första levnadsåren 
var på den här tiden kopplat till modern och det lämnades ingen plats för andra människors 
betydelse för barnets utveckling (Scarr & Dunn 1987). Sedan 1960-talet har arbetsmarknaden 
fått ett ökat behov av arbetskraft av både kvinnor och män vilket har medfört att små barn inte 
längre sköts av enbart sina mödrar. För att mödrarna skulle kunna anställas behövde barnen ha 
någonstans att vara och fick därför börja på förskola där de skulle tillbringa många timmar om 
dagen (Dahlberg, Moss & Pence, 2013).  
 
Efter paradigmskiftet, runt 1970-talet gjordes en rad empiriska studier som försvårade 
tillämpningen av de tidigare uppfattningarna om barnet. Man började istället specialisera sig 
på att kunna förklara specifika sidor av barns utveckling. Utifrån detta har man kunnat bredda 
den förståelsen av barnets utveckling som tidigare rådde. Fokus flyttades därmed från att se på 
barn som en novis eller inkompetent, till att istället tala om det kompetenta barnet. Detta gjorde 
det möjligt att anta att människan har förutsättningarna för att kunna ingå i en mänsklig 
samvaro redan från födseln och att utvecklingen uppstår i den ömsesidiga processen mellan 
aktörer i sin sociala omvärld (Sommer, 2008).   
 
Resultatet av dessa djupgående förändringar har gjort att synen på samvaron mellan barn och 
vuxna också blivit annorlunda (Sommer, 2008). Under de senaste årtiondena av 1900-talet 
expanderade förskolan vilket bidrog till att socialisation, demokrati och fostran blivit extra 
viktiga delar i verksamheten. Uppfattningar om vad barn är och vad dem ska lära sig i denna 
institution har varit i ständig förändring över tid (Markström, 2005). I dagens förskola står 
barnets bästa i centrum samtidigt som de skolas in i ett schema fullt av rutiner och regler som 
ska förbereda dem inför kommande institutions- och vuxenliv. I förskolan konstrueras barnet 
utifrån de krav och föreställningar som finns där och förskolan utgör gemenskapen som barnet 
ingår i utöver familjen. Här diskuteras vad som är bäst för barnen och när de avviker från de 
normer som finns i förskolan försöker pedagoger disciplinera in dem inom ramarna igen (ibid).  
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4. Teoretiskt perspektiv  
 
Vi utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där makt är en central del i vårt arbete. 
Genom att koppla samman det socialkonstruktionistiska perspektivet tillsammans med 
Foucaults maktteorier kan vi förstå hur människor konstruerar önskvärda beteenden genom att 
normalisera och disciplinera.  

I det socialkonstruktionistiska perspektivet ses världen som konstruerad och förstådd av oss 
människor. I olika tider och kulturer har man skapat sanningar som styr vårt handlande och 
agerande om vad man bör göra. Vi människor blir till i samspel och tillsammans skapar vi 
kunskap som blir till sanningar. På så vis känner vi igen det vi ser som normalt eller onormalt, 
rätt eller fel när vi konstruerar eller förstår barnet (Dahlberg, Moss & Pence, 2013; Foucault, 
1980). Normalisering kommer från ordet normal som i sin tur innebär det vanligast 
förekommande, det eftersträvansvärda, det genomsnittliga och det ideala (Ambjörnsson, 2004). 
Normalitet beskriver inte bara hur någonting bör vara utan fungerar även reglerande och kan 
därmed ses som olika visualiseringar av maktförhållanden (ibid). Makt handlar i dagens 
samhälle om att anpassa sig till normer. Förut användes vapen, skrämsel och materiella 
begränsningar som verktyg för makt men idag handlar det mer bilden av att bli lycklig av att 
passa in i normerna (Foucault, 1977, 1979, 2003). Den makt som normaliserar och utvärderar 
om en människa passar in i ramarna eller inte kallas för disciplinär makt och är väldigt svår att 
synliggöra (Dahlberg et al., 2013). Den disciplinära makten som finns i det moderna samhället 
arbetar med små korrigerande som tillsägelser instruktioner, regelsystem, dagordningar samt 
belöningar och uppmuntran i olika former (Nilsson, 2008). Detta gör att vi många gånger inte 
vet om att denna typ av makt existerar (Dahlberg m.fl., 2013). Foucault framhåller att den 
disciplinära makten inte är extern i förhållande till kroppen,  utan finns “i” kroppen under dess 
tillblivelser till olika former av subjekt (Nilsson, 2008). 

Nilsson (2008) framhåller att Foucault urskiljer fyra metoder om den disciplinära makten. Den 
första metoden är en rumslig uppdelning av individer i övervakade enheter, som exempelvis 
barn på en avdelning som övervakas av pedagogerna. Den andra metoden är en tidslig 
uppdelning där varje timme och minut är föremål för reglering som i förskoleverksamhet kan 
innebära att “du får sitta med pusslet i fem minuter till”. Den tredje metoden är nedbrytande av 
inlärnings- och uppfostringsprocedurerna i små stegvis applicerade moment, vilket kan vara 
hur man bör uppföra sig på förskolan. Den fjärde metoden är en taktik för hur den individuella 
kroppen placeras, flyttas och kombineras så den blir en större, effektivare och fungerande 
helhet, exempelvis placering på samlingen, uppdelning av barn i grupper. Disciplinen bygger 
på en hierarkisk observation som exempelvis skulle kunna vara att pedagog rangordnas över 
barnet eller läkare över patient. Det är dessa normaliserande omdömen som definierar det 
lydiga barnet eller den lugna och goda leken (Nilsson, 2008).  
 
I det socialkonstruktionistiska perspektivet ses språket som både en uttrycksform och en social 
handling. Språket föds ur de sociala relationerna och styr vårt tänkande och agerande (Burr, 
2003). Vår verklighet skapas genom språket där ord får sin innebörd i de sammanhang de 
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används i. Därför behöver sammanhangen studeras för att förstå ordens specifika innebörd 
(Alwood & Erikson, 2017).  Tillsammans med normer konstruerar språket sanningar om vad 
barn bör uppnå för att bli önskvärda samhällsmedborgare, vilket kan ske genom att man 
disciplinerar och normaliserar barn (Rantala, 2016). I det socialkonstruktionistiska perspektivet 
ses allting som kontextbundet till den tid vi lever i och den barnsyn som råder nu. Därför styrs 
även vilka normer och värderingar som överförs till barnen av kultur, individ, tid och rum 
(Dahlberg et al., 2013, Emilsson, 2008).  

Utifrån dessa antaganden kan det socialkonstruktionistiska perspektivet tillsammans med 
Foucaults maktteorier föra oss närmare en förståelse för de konstruktioner som kan råda på en 
förskola och hur dessa präglar hur pedagoger agerar.  Eftersom barn ses som medkonstruktörer 
bör även deras röster lyftas fram för att synliggöra hur konstruktionerna beskrivs. Genom att 
utgå från detta perspektiv kan vi få en förståelse för hur språket formar vilka beteenden som 
accepteras och inte utifrån hur barnen beskriver vuxnas tillrättavisningar (Dahlberg, et al., 
2013). 
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5. Metod 
 
I metoden inleder vi med att presentera den kvalitativa ansatsen där den kvalitativa forsknings-
intervjun använts som metod för att samla in material. Därefter presenterar vi urval och 
genomförande samt bearbetning, tolkning och analys.  Metodkapitlet avslutas med vilka etiska 
överväganden som finns att ta hänsyn till.  
 
Studien utgår från den kvalitativa ansatsen vilken fokuserar på hur människor upplever och 
uppfattar sin omvärld, till skillnad från den kvantitativa ansatsen som syftar till att få fram 
siffror, mätbar och mer specifik data (Trost, 2010). Då vårt syfte var att studera barns 
beskrivningar av tillrättavisningar när pedagoger fostrar barn i förskolan till demokratiska 
medborgare ger den kvalitativa ansatsen möjlighet till att försöka förstå människors 
upplevelser, erfarenheter, sätt att reagera eller resonera om ett visst fenomen (ibid.).   

Vi har använt oss av den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2009) som 
metod. Genom den kvalitativa forskningsintervjun kan vi ta del av barns erfarenheter och 
upplevelser av tillrättavisningar i förskolan. För att få tillgång till barnens upplevelser krävs 
någon form av möte via kommunikation och interaktion (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 
använde oss av en riktad öppen intervju, vilket karaktäriseras av att intervjupersonerna fritt får 
beskriva sin bild av ett visst fenomen (Lantz, 2013) . Detta till skillnad mot strukturerad intervju 
där frågor ofta formuleras i en bestämd ordningsföljd som ger fasta svar. Eftersom vi utgick 
från den riktade öppna intervjun så valde vi att formulera några öppna intervjufrågor (Bilaga 
1) i förväg för att därefter forma följdfrågor i stunden.  Lantz (2013) beskriver att man i den 
riktade öppna intervjun belyser en vid fråga för att sedan som intervjuare följa upp inom 
frågeområdena men att man ändå riktar in intervjupersonerna mot det syfte man har (ibid.). 
Intervjufrågorna var kopplade till händelseförlopp ur boken Gittan gömmer bort sig 
(Lindenbaum, 2011). Varför vi valde att använda oss av boken som underlag för intervjun var 
för att barnen lättare skulle kunna knyta an till syftet med studien. Frågorna var korta och 
inleddes utifrån en konkret situation med syftet att försöka närma sig barnens perspektiv. Under 
genomförandet beskriver vi mer ingående vad boken handlar om. 

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att det finns olika typer av kvalitativa intervjuer att 
använda sig av, dels gruppintervjuer men även enskilda intervjuformer. Vi valde att göra en 
gruppintervju med barnen eftersom målet var att få fram olika uppfattningar om pedagogers 
tillrättavisningar. Utifrån att vi intervjuade barn blir det begränsat vilka intervjutyper som 
lämpar sig bäst (ibid.).  I vårt fall föll valet på gruppintervjuer eftersom barnen inte kände oss 
sedan tidigare och vi ville därför att de skulle få befinna sig i så trygg miljö som möjligt. Att 
barnen kände varandra och befann sig på deras egna avdelning kan bidra till en rikare samling 
synpunkter på vårt fokusområde. 
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5.1 Urval  
 

Studien genomfördes på en förskola i en mellanstor kommun i norra Sverige. Valet av förskola 
skedde slumpmässigt genom att vi kontaktade ett antal förskolechefer i kommunen. Den 
förskolechef som först tackade ja valdes ut till studien. Det var tre barn som deltog i studien 
och urvalet av barn skedde i samverkan med förskolans personal. Barnen var fem år och kravet 
vi hade var att de kunde uttrycka sig i det talade språket. 

 

5.2 Genomförande 
 

Vi började med att kontakta förskolechefen på den berörda förskolan för att berätta om vår 
studie. I samråd med personalen på avdelningen bestämdes vilken dag och tid vi kunde utföra 
intervjuerna med barnen. Förskolepersonalen blev informerade om vår studie och redan dagen 
därpå kunde vi påbörja intervjuerna eftersom det redan fanns ett samtycke från samtliga 
vårdnadshavarna att ljudinspela barnen i utbildningssyfte.  

Under förmiddagen bekantade vi oss med barngruppen för att barnen skulle skapa sig en bild 
av oss och vi fick tillfälle att berätta vad vi skulle göra på deras avdelning. På eftermiddagen 
samlade vi de tre barn som skulle ingå i studien i ett avskilt rum. Vi inledde med att fråga om 
vi fick läsa en bok för dem och ställa lite frågor. Efter barnens godkännande läste en av oss 
boken Gittan gömmer bort sej (Lindenbaum, 2011) som handlar om när en lek med de yngre 
barnen blir lite för vild och huvudpersonen Gittan råkar tappa ett litet barn i golvet. Då kommer 
barnvakten Puma springandes och skriker på Gittan: Vad har du gjort? Gittan vill bara 
försvinna och gömma bort sig så hon springer hem och när pappa frågar vad som har hänt går 
hon in i sin garderob. Där sitter Gittan för sig själv och mår dåligt över händelsen. Varför vi 
valde just denna bok var för att den illustrerar och berör vårt område kring tillrättavisningar av 
vuxna ur ett barns perspektiv. Boken är uttrycksfull i både text och bild, vilket gjorde att barnen 
kunde diskutera händelseförloppen utifrån Gittans perspektiv för att sedan koppla till egna 
erfarenheter.  

Ur trygghetssynpunkt var det viktigt för oss att barnen befann sig på sin egen avdelning under 
intervjun. Barnen kände till rummet och de övriga barnen var utomhus vilket gjorde att vi fick 
en lugn och ostörd stund tillsammans. Vi bestämde oss för att sitta i soffan och läsa boken, 
där placeringen blev betydelsefull för att kunna se bilderna. Vi använde oss av ljudinspelning 
för att lättare fokusera på att läsa boken och rikta följdfrågor till barnen. Det var viktigt för 
oss att inte avbryta för att anteckna och inte heller låta anteckningarna bli ett störningsmoment 
där barnen kunde reflektera över vad som skrevs ner (Löfgren, et al., 2014, Trost, 2010). 
Barnen tillfrågades i förväg om det gick bra att spela in ljud, vilket de godkände. Läsningen 
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startade med att vi introducerade boken och alla karaktärer samt pratade lite allmänt utifrån 
bilderna. Vi ställde sedan frågor direkt kopplade till bokens händelser och därefter 
utvecklades följdfrågor utifrån de svar som gavs av barnen. När en tillrättavisning skedde i 
boken så stannade vi upp på den aktuella sidan innan vi hann läsa om känslorna som uppkom 
därefter. Innan vi läste vidare om Gittans känslor fick barnen utrymme att tillsammans 
reflektera och diskutera både utifrån boken och dess karaktärer men även utifrån egna 
erfarenheter. Boken var betydelsefull eftersom den riktade fokus specifikt mot 
tillrättavisningar och de uttrycksfulla bilderna tillsammans med texten kunde bidra till 
inlevelse och reflektion. Eftersom böcker är ett naturligt inslag i barns vardag på förskolan 
valde vi att använda boken som grund för intervjun. Vår tanke var att boken skulle underlätta 
samtalet och knyta an till barnens egna erfarenheter. På så vis behövde inte barnen sitta öga 
mot öga med en vuxen och besvara frågor om någonting som kunde upplevas känsligt. Boken 
var tänkt som ett verktyg för att rikta barnens uppmärksamhet mot vårt ämne om 
tillrättavisningar och ge dem möjligheter att leva sig in i situationer och tillsammans samtala 
om dessa. 

 
 
 

5.3 Bearbetning, tolkning och analys  

 
Efter datainsamlingen lyssnade vi på ljudinspelningen och transkriberade materialet. Vi 
lyssnade flera gånger så vi inte missade någonting samt skrev ner i detalj vad som sades, även 
skratt och “hummanden” togs med. Denna transkribering skrevs sedan ut på A4 papper. Vi har 
aktivt fått arbeta med vår data, organiserat och bryta ner den till förenklade enheter för att sedan 
försöka identifiera betydelsefulla teman (Fejes & Thornberg, 2015). Vi utgick ifrån en tematisk 
analys vilket Löfgren et al. (2014) framhåller som en framgångsrik analysmetod när man 
analyserar hur olika människor förhåller sig till samma fenomen, som i vårt fall var 
tillrättavisningar. Att utgå från en tematisk analys handlar om att få syn på sådant som är 
återkommande eller särskilt poängterade i berättelserna (ibid.). Vi utgick från våra 
frågeställningar och strök under i transkriberingen varje gång barnen beskrev en tillrättavisning 
samt vilka tillvägagångssätt de föredrog att vuxna använde sig av. Därefter analyserade vi 
informanternas svar utifrån våra två frågeställningar, samt kopplingar till det social-
konstruktionistiska perspektivet och Foucaults maktteorier där språket och konstruktioner varit 
vägledande. I materialet fann vi sådant som var relevant för vår studie men även sådant som 
inte var relevant, exempelvis när barnen hamnade på sidospår i samtalen. Det som inte var 
relevant utelämnades under analysarbetet. Utifrån detta kunde vi urskilja att studiens resultat 
besvarade våra två frågeställningar och det syfte vi hade.    
 
Vi fann två teman som utkristalliserades i materialet: (1) barns beskrivningar av 
tillrättavisningar vilket berör barnens beskrivningar av tillrättavisningar samt när och varför 
de sker men också olika känslor som framkom i tillrättavisningar, (2) hur barn föredrar 
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tillrättavisningar berör vilka tillvägagångssätt barnen föredrog att de vuxna skulle använda sig 
av när de visade barn tillrätta.  
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5.4 Etiska principer  

 

Studien utgår från vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet: Den tillfrågade förskolan informerades om syftet med studien, och hur den 
skulle genomföras samt vad som skulle krävas av de som deltar. Vi informerade även om hur 
resultatet skulle presenteras och hur deltagarnas identitet skyddas.  

Samtyckeskravet: Deltagarna informerades om rätten att själv bestämma över sin medverkan i 
studien. Det var frivilligt att delta och man ska kunna, utan någon särskild förklaring avbryta 
sin medverkan. För att studien ska vara utförbar krävdes att både förskolechef, pedagoger, barn 
och vårdnadshavare gett sitt samtycke.  

Konfidentialitetskravet: Alla deltagare gavs största möjliga anonymitet. Det går inte att 
identifiera personerna, orten och förskolan som studierna är gjorda på. I arbetet benämner vi 
barnen med fingerade samt att alla som arbetar på avdelningen benämns som pedagoger. 

Nyttjandekravet: Uppgifterna vi fick in används enbart för vårt examensarbete. När studien är 
avslutad kommer samtliga material att makuleras så att obehöriga inte får tillgång till. 
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6. Resultat 
 
Studiens resultat presenteras utifrån våra forskningsfrågor. Vi har valt att presentera de två  
teman som analysen genererat: barns beskrivningar av tillrättavisningar samt hur barn 
föredrar tillrättavisningar. Resultatet är skrivet i löpande text med citat från informanterna. 
Alla barns riktiga namn är fingerade.  
 

6.1 Barns beskrivningar av tillrättavisningar 
 
Utifrån vår frågeställning hur barn beskriver sina upplevelser av tillrättavisningar visar vårt 
resultat att de tillfrågade barnen beskrev tillrättavisningar som en normalitet som inte 
ifrågasattes av barnen. De beskrev en medvetenhet kring vuxnas rätt att korrigera oönskade 
beteenden mot det önskvärda. Att ”puttas eller slåss” beskrevs som exempel på oönskade 
beteenden där vuxnas tillrättavisningar, enligt barnen blev nödvändiga ”för att dom inte ska 
göra det igen”, ”eller så dom ska sluta”. Barnen beskrev att syftet med en tillrättavisning var 
att barn ska lära sig vad som är rätt eller fel och hur man bör bete sig. Det framgick att vuxna 
korrigerar barns beteenden genom att antingen berätta för barnen att de inte får göra det 
oacceptabla igen eller genom att direkt stoppa ett olämpligt beteende. Dock tycktes inte 
tillrättavisningar vara en ömsesidig handling då barnen uttryckte att de inte brukar säga till 
vuxna eftersom de vuxna ändå inte lyssnar.  
 
Förutom att barnen lyfte tillrättavisningar som någonting nödvändigt och normalt så framgick 
även att dessa situationer frambringade olika känslor. Barnen kopplade ihop känslor med 
kroppsliga uttryck som exempelvis att vara ledsen med att gråta eller känslan arg med att skrika. 
Dessa olika kroppsuttryck beskrev ett barn i relation till en händelse där en tillrättavisning hade 
skett. Ett barn återgav en situation där han lekte på förskolan. Pojken berättade hur en vuxen 
visslade och skrek på honom, varpå han blev rädd och stannade upp. Den plötsliga händelsen 
lyftes fram som det läskiga med tillrättavisningen och att pojken i fråga störs i sin lek genom 
att bli rädd för de höga ljuden från en vuxen. Själva innebörden i vad den vuxna skrek om lyftes 
inte som någonting väsentligt av pojken och inte heller det personliga att den vuxna skriker på 
just honom. I berättelsen framgick att tillrättavisningen fick honom att stanna upp på grund av 
de höga ljuden vilket gjorde att leken för en kort stund avbröts för att sedan återupptas igen.  

 
Felix: Lite… jag vet inte.  Jag blev bara skraj när dom visslade… när dom skre… när alla 
skrek ba… 

 
Utifrån denna situation började barnen diskutera olika känslor som dem sammankopplade med 
tillrättavisningar. Barnen beskrev att det ”inte är roligt” att bli tillrättavisad av vuxna och att de 
ofta blev ledsna av det. Ett barn formulerade att man måste gråta när man är ledsen. Ordet 
“måste“ underströk den tydliga kopplingen han gjorde mellan känslan ledsen och att gråta.  
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Felix: Eee… man blir ledsen.  
Oscar: Om man… är… när man måste gråta.  

 
Tillrättavisningar visade sig innehålla en rad med känslor för barnen. De känslor barnen 
uttryckte starkast var ledsamhet och rädsla. Dessa känslor var nära sammankopplade med 
varandra och uppkom i samband med att bli visad till rätta. Barnen förklarade att det var de 
vuxnas kroppsuttryck och röstläget som framkallade rädsla och ledsamhet. Enligt barnen kan 
man tydligt se när en vuxen blir arg genom de yttre faktorerna som kroppshållning och rörelser. 
  

Felix: Man vet bara om nån vuxen blir arg. 
 
Barnen relaterade också känslan arg med olika färger genom att beskriva hur den vuxne blir 
röd eller svart:  
 

Saga: Hmm… hon blev svart.  
Vuxen: Vad sa du… hon blev? 
Saga: Hon blev arg.  
Felix: Man blir ju ganska ilsken i armen liksom, röd.  

 
Sammantaget uttryckte barnen känslor av en tillrättavisning på olika sätt, både ur den vuxnes 
perspektiv men även ur deras egna perspektiv. Ur resultatet framgår att man tydligt kan se när 
en vuxen blir arg genom olika kroppsuttryck. Det läskiga enligt barnen anses vara plötsliga 
tillrättavisningar med höjda röster och inte vad dom säger utan hur dem säger det. Detta 
resulterar i att barnen upplevde ledsamhet och rädsla av tillrättavisningar.  
 

6.2 Hur barn föredrar tillrättavisningar 
 
Utifrån vår andra frågeställning om vilka tillvägagångssätt barn föredrar att vuxna använder 
sig av vid en tillrättavisning beskrev barnen att pedagoger bör tala med vanlig röst istället för 
att använda plötsliga höga ljud. Barnen diskuterade om vuxna behöver skrika för att barn ska 
lyssna. Samtliga barn var överens om att det inte behövdes och uttryckte: “hon borde bara ha 
sagt, asså såhär vanligt”. Fortsättningsvis ställdes frågan om vuxna behöver skrika för att barn 
ska förstå, varpå svaret blev “näe”, “tänk om dom inte har någon hörsel, faktiskt har några barn 
inte så bra hörsel”. Därefter ställdes frågan hur man kan säga istället varpå barnen svarade:  

 
Felix: Sluta sådär gör man inte.  
Vuxen: Som vanligt?  
Felix: Aa…  
Vuxen: Lyssnar man då?  
Felix: Ja.  
 

Det absolut läskigaste vid en tillrättavisning beskrevs vara de höga ljuden, om en vuxen 
plötsligt skriker eller visslar uttrycker barnen det som “is i hela kroppen, is över hela kroppen”. 
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Ett av barnen uppmanade oss att skrika på varandra för att själva få uppleva hur en 
tillrättavisning kan kännas: 
 

Vuxen 1: (skriker) SLUTA!  
(barnen fnittrar)  
Saga: Oh, läskigt. 
Oscar: Ååeehh.  
Vuxen 1: Kändes det bra?  
Vuxen 2: Njee det kändes inte bra…  
Oscar: Nä. 
Vuxen 1: Men hur ska jag istället säga? Har ni något förslag?  
Felix: Emelie sluta. 
Oscar: Vanligt! 
Vuxen 1: Ska jag säga vanligt?  
Alla: Ja. 
Vuxen 1: Kan du sluta med det dära?  
Vuxen 2: Mm, det tyckte jag kändes bättre.  
Felix: Ah! 

 
När en av oss tillrättavisade den andre genom att skrika gav barnen uttryck för rädsla, dels 
genom att tala om att det var läskigt men också att barnen kroppsligt kröp ihop och drog efter 
andan. Därefter var barnen nyfikna att höra hur det kändes att bli tillrättavisad genom att någon 
höjde rösten. När en av oss svarade att det inte kändes bra bekräftade barnen känslan genom 
att nicka instämmande. Därefter gavs förslaget att säga “Emelie sluta” med vanligt tonläge för 
att se om det kändes bättre. Denna upplevelse bekräftade barnen som ett mer lämpligt  
tillvägagångssätt genom att nicka och uttrycka “Ah!”.   
 
Utifrån denna händelse började barnen springa runt i en ring, dansa och sjunga: “kan du snälla 
sluta nu” och “sluta nuu, sluta nuu”. Precis dessa meningar som barnen föredrog att vuxna 
skulle säga vid en tillrättavisning. Detta uppträdande var tillägnat till oss och fick bli ett avslut 
på intervjutillfället.  
 

6.3 Sammanfattning av resultat  
 
Sammantaget visar vårt resultat på att tillrättavisningar ansågs vara en normalitet och en 
nödvändighet för barnen. Det väsentliga var inte huruvida man ska visa barn tillrätta utan 
barnen gav uttryck för att det var tillvägagångssättet som hade betydelse. Det vill säga det 
viktiga var hur man tillrättavisar och inte om man gör det. Ur intervjusvaren framgick att barn 
behöver lära sig att inte upprepa oacceptabla beteenden som att exempelvis puttas eller slåss. 
Vuxna behöver korrigera barns beteenden genom att antingen direkt stoppa det oacceptabla 
beteendet eller tala om att det inte får upprepas. Alla barn hade någon gång varit med om en 
tillrättavisning och visste precis hur vuxna beter sig när de blir arga. Känslan arg var direkt 
kopplad till att skrika medan ledsamhet kopplades till att gråta. Vårt resultat visar på att barn 
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blir skrämda när vuxna tillrättavisar genom att höja rösten, vilket ansågs som det absolut 
läskigaste. Tillrättavisningen tappar sin egentliga innebörd och det är skriket i sig som oroade 
barnen och inte vad den vuxne försökte tala om. De föredrog istället att man säger till vanligt, 
vilket innebar med ett normalt tonläge och på ett trevligare sätt än att skrika på barn.  
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7. Diskussion 
 
Diskussionen inleds med en metoddiskussion följt av en resultatdiskussion. Vi avslutar med 
en kort reflektion och förslag till vidare forskning i ämnet.  
 

7.1 Metoddiskussion 
 
För att kunna svara upp till studiens syfte och frågeställningar valdes den kvalitativa ansatsen, 
där avsikten är att finna förståelser för hur människor upplever och uppfattar sin omvärld 
(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Det vi kan ställa oss kritiskt mot är att tolkning 
förekommer i denna metod och resultatet blir alltid präglat av vad forskaren vill ha fram och 
därmed lägger fokus på (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom vi ville ta reda vad barn beskrev 
när vuxna visar dem tillrätta valde vi att göra intervjuer utifrån en bok som berörde ämnet. Att 
intervjua är ett hantverk som kräver en hel del förmågor (Kvale och Brinkmann, 2009). Bland 
annat fick vi ställa många frågor utifrån vad barnen svarade, vilket gjorde att dessa inte gick 
att förbereda innan. Svårigheten med en riktad öppen intervju var att de öppna frågorna som 
ställdes kunde generera andra svar än fokusområdet. Svaren blev många gånger breda och i 
vissa fall inte relevanta mot vårt syfte, vilket gjorde att vi fick ställa frågor för att komma 
tillbaks till området igen. Eftersom vi inte var vana att intervjua kunde en svårighet vara att 
komma på frågor i stunden som skulle ge oss en mer nyanserad bild av det barnen beskrev. Det 
som hjälpte oss att komma på frågor var att vi var pålästa kring området och hade klart för oss 
vad vårt syfte var (Lantz, 2007; Trost, 2010). Om vi hade genomfört tio intervjutillfällen istället 
för ett hade resultatet säkerligen sett annorlunda ut i jämförelse med det första. Det blev 
märkbart att barnen tröttnade på våra frågor efter en stund och ville berätta om andra saker eller 
läsa vidare ur boken. Hade vi haft tid att öva på intervjutekniken skulle det varit lättare att 
komma på fler frågor i stunden för att utveckla barnens svar mer.  
 
Någonting som kan ha påverkat resultatet var att bokläsningen utgjorde underlaget för 
intervjuerna. Barnen introducerades in i en bestämd  händelse i boken där de uttrycksfulla 
bilderna tillsammans med bokens text kan ha påverkat barnens svar. Tanken med boken var att 
barnen lättare skulle kunna knyta an till syftet med studien och relatera till egna erfarenheter 
samt delge nyanserade svar på intervjufrågorna. Dock kan en uttrycksfull bild få motsatt effekt 
och göra att barnens svar på intervjufrågorna speglas i vad dem tror att vi intervjuare förväntar 
oss höra utifrån bilderna (Bengtsson & Hägglund, 2014). Hade vi inte använt boken hade det 
krävts strukturerade frågor för att direkt leda in barnen mot det syfte vi hade. Lantz (2013) 
beskriver att strukturerade frågor hör mer till den kvantitativa ansatsen då man har bestämda 
svarsalternativ och frågorna ställs i kronologisk ordning. Därför blir det lättare att få in ett 
mätbart resultat om alla informanter får samma svarsalternativ att välja mellan. I den kvalitativa 
ansatsen är det vanligare att man använder öppna frågor där svaren kan bli mer nyanserade. 
Detta gör det dock svårare att få ett mätbart resultat (ibid). Utifrån att ställa riktade öppna frågor 
fick vi nyanserade svar som synliggjorde vilka konstruktioner som blev framträdande i barnens 
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svar. Exempelvis demokratiska förhållningssätt, normer och hur vuxna disciplinerar barn mot 
önskvärda beteenden. 
 
Någonting som också kunnat påverka resultatet var att vi gjorde en gruppintervju där tre barn 
deltog. Fördelen var att barnen var trygga med varandra eftersom de inte kände oss så väl. De 
kunde även inspirera varandra till samtal utifrån intervjufrågorna och ta del av varandras tankar. 
Vi kan även fråga oss hur resultatet hade blivit ifall vi intervjuade barnen en och en. Hade vi 
fått samma svar då? Barnen påverkade varandra på olika sätt i gruppintervjun, dels genom att 
komma in på olika ämnen utanför syftet, svara utifrån grupptryck och skratta när de övriga 
skrattade. Hade vi tagit in barnen en och en, läst boken och ställt samma frågor hade de inte 
kunnat påverka varandra i svaren och kanske svarat mer förtroendeenligt. Dock kände inte 
barnen oss så väl, vilket hade kunnat medföra en viss osäkerhet och att svaren antingen skulle 
bli korta eller svar utifrån vad de tror att vi ville höra.  Den aspekten att barn svarar det vi vuxna 
vill höra är alltid någonting att ha i åtanke och ifrågasätta vid sådana här typer av intervjuer, 
vilket Bengtsson och Hägglund et al. (2014) framhåller. Förutom att vi var okända för barnen 
kan vi också ställa oss kritiskt till att vi var två vuxna som intervjuade barnen. Eftersom vi 
utgår ifrån ett maktperspektiv behöver vi ha i beaktning att det kan ha påverkat resultatet. Det 
tål att funderas över hur det hade blivit om vi hade varit en vuxen som intervjuade tre barn 
istället.  
 
Vid intervjutillfället använde vi oss av ljudinspelning eftersom fokus skulle ligga på att ställa 
frågor till barnen och många av frågorna var följdfrågor utifrån vad barnen svarat. För analysen 
underlättade det mycket att ha ljudet inspelat för att kunna gå tillbaka och lyssna.  Trost (2010) 
framhåller att det är en fördel om forskaren är med och utför intervjuer eftersom minnet blir en 
viktig ingrediens för analysen. Detta kan vi reflektera över i efterhand eftersom det var mycket 
utöver ljudet som vi ville ta med, exempelvis kroppsspråket som sa otroligt mycket. Dock var 
det bara taget ur vårt minne och eftersom vi skulle lyssna till ljud kunde vi inte ta med hur 
barnen uttryckte sig med kroppen. Ljudinspelning gav oss en hel del material att bearbeta men 
genom videoinspelning hade vi kanske fått detaljerade beskrivningar kring ämnet. Därför går 
att argumentera för om videoinspelning hade passat bättre i vårt fall.  Likt Eidevalds (2013) 
resonemang behöver inte videoinspelning vara bättre i alla avseenden. En kamera kan 
distrahera och göra att människor beter sig annorlunda än de i vanliga fall skulle ha gjort. När 
vi använde oss av ljudinspelning via en mobiltelefon var barnen väl medvetna om det eftersom 
vi hade frågat dem om lov innan. Detta blev märkbart och barnen blev distraherade av 
mobiltelefonen ett flertal gånger och frågade om den spelar in ljud ännu och när de skulle få 
lyssna på ljudet. Därför kanske videoinspelning skulle resultera i att situationen blev konstlad 
och begränsade barnens uttryck till en viss del.  
 
Den tematiska analysmetoden hjälpte oss att se vad som var särskilt poängterande och 
återkommande i barnens berättelser (Löfgren et al., 2014). Efter att vi transkriberat vårt 
material och tematiserat vad barnen sagt under intervjun hjälpte det socialkonstruktionistiska 
perspektivet tillsammans med Foucaults maktteori oss att förstå barnens beskrivningar av 
tillrättavisningar. Utifrån de två teman som kunde urskiljas framträdde normaliteter i barns 
beskrivningar samt hur vuxna disciplinerar barns beteenden. Dessa sociala konstruktioner blev 
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väldigt framträdande med hjälp av denna analysmetod som fokuserar på hur olika människor 
förhåller sig till samma fenomen.  
 
Även om det går att argumentera för- och nackdelar med våra metoder för datainsamling så 
gav de kvalitativa intervjuerna som ljudinspelades  svar på våra frågeställningar.  Vår ambition 
var att få en inblick i barnens värld och lyfta deras röster kring tillrättavisningar vilket i sin tur 
skulle ge verktyg för vilka tillvägagångssätt vi vuxna kan använda oss av. Huruvida en intervju 
med tre barn är tillräcklig för att få ett tillförlitligt resultat går att diskutera. Vi hade aldrig som 
syfte att studera hur alla barn beskrev tillrättavisningar, utan istället en mindre grupp barn för 
att verkligen försöka närma sig deras perspektiv. Hade vi gjort tio intervjuer hade möjligen vår 
intervjuteknik kunnat förbättras allt eftersom och vi kanske hade fått mer datamaterial att 
bearbeta. I det stora hela går det alltid att se för- och nackdelar med allting och hur det hade 
kunnat påverka vårt resultat i olika riktningar. Slutligen vill vi poängtera att vi fick en inblick 
i hur tre barn beskrev sina upplevelser kring tillrättavisningar och vilka tillvägagångssätt de 
föredrar, vilket förmodligen delas med fler barn.   
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
Ur barnens beskrivningar framkom tillrättavisningar som en slags normalitet. Det 
betydelsefulla var hur pedagoger visar barn tillrätta och inte om de gör det. Barnens 
beskrivningar visade på att ”puttas eller slåss” inte hörde till det normala beteendet och därmed 
behövde vuxna disciplinera barnen mot det normala och önskvärda igen genom att tillrättavisa. 
Resultatet av studien visade att normalt tonläge var det tillvägagångssätt som barnen föredrog 
i motsats till höjda röster. Eftersom tillrättavisningar framkom som en normalitet ifrågasattes 
heller aldrig pedagogernas rätt att korrigera deras beteenden mot det önskvärda och normala.   
 
Utifrån barnens perspektiv blev det tydligt att pedagoger genom tillrättavisningar konstruerar 
vad som är en normalitet och därigenom producerar sanningar tillsammans som i sin tur 
konstruerar normen om ett önskvärt beteende och vad det innebär (Dahlberg, et al., 2013). Det 
visade också, i likhet med Emilsson (2008) att fostran sker i det mänskliga samspelet där man 
omedvetet eller medvetet kommunicerar normer eller värden. Språket blir här en viktig del i 
skapandet av den önskvärda samhällsmedborgaren, vilket i stor grad bidrar till hur vuxna 
disciplinerar och normaliserar barn (Rantala, 2016).  
 
Enligt barnen beskrevs tillrättavisningar inte som en ömsesidig process, vilket gör det svårt att 
jämna ut den hierarkiska maktstrukturen mellan barn och vuxna. Att inta ett barns perspektiv 
kan vara en möjlig lösning för att jämna ut denna. Om pedagoger närmar sig barns tankar, 
känslor  och upplevelser kan perspektiven mötas och sammanstrålas så en kommunikation kan 
framträda (Emilsson, 2008). Utifrån den kommunikationen kan både barn och vuxna 
tillsammans konstruera nya normer om vad som är önskvärt i den pedagogiska verksamheten. 
Barnen i vår studie framhöll att barn vanligtvis inte brukar säga till pedagogerna eftersom de 
vuxna ändå inte lyssnar. Detta ser vi som ett framträdande glapp mellan vuxna- och barns 
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perspektiv. I likhet med Sheridan (2001) medför detta glapp att möjligheterna till delaktighet 
och inflytande begränsas för barn. Om pedagoger och barn inte har en ömsesidig relation där 
bådas röster är lika viktiga kan inte heller barns inflytande ske på deras villkor, bara utifrån 
pedagogernas. Barnens beskrivningar visade därigenom på att tillrättavisningar konstrueras 
genom maktförhållanden där de vuxna har makten att tillrättavisa barn men inte tvärt om.  
 
De tillfrågade barnen upplevde de höga ljuden som det läskiga vid en tillrättavisning och 
föredrog att vuxna inte höjer rösten utan säger till med vanligt tonläge och förklarar att 
beteendet inte får upprepas. Detta visar på vilken effekt språket har på människor och hur 
språket konstruerar hur situationer upplevs. I det här fallet blir det tydligt att språket inte bara 
är en uttrycksform utan även en social handling (Burr, 2003). När tillrättavisningar sker genom 
höjda röster ger den språkliga innebörden ingen effekt på barnen. Barnens beskrivningar visar 
på att det är en normalitet att vuxna visar barn tillrätta för att konstruera önskvärda beteenden. 
 
Ur Foucaults (Nilsson, 2008) fyra metoder om den disciplinära makten, som nämnts under 
teoriavsnittet kan vi urskilja en av dem utifrån barnens uttryck. Nedbrytande av inlärnings- och 
uppfostringsprocedurerna i små stegvis applicerade moment kan exempelvis handla om hur 
man bör uppföra sig på förskolan. Barnen uttryckte att vuxna tillrättavisar genom att direkt 
stoppa olämpliga beteenden, samt att säga till barnen att beteendet inte får upprepas. I 
verksamheten skapas egna samlingar av normer där vissa ord inte behöver förklaras, utan visar 
på vad som förväntas av barnen där de yttras. Stopp kan vara exempel på ett sådant ord (Rantala, 
2016). Den här disciplinen bygger på en hierarkisk observation, exempelvis där pedagog 
rangordnas över barnet och där normaliserande omdömen definierar “det lydiga barnet” 
(Nilsson, 2008). Att de vuxna höjer rösten kan vara en metod som förklarar att barnet gjort 
någonting oacceptabelt. Innebörden i tillrättavisningen blir därför inte väsentlig utan det är 
skriket, eller den höjda rösten som gör barnen skrämda. Resultatet visade att barnen kunde se 
när en vuxen blev arg bland annat genom kroppsspråket. Detta kan också tänkas vara en metod 
som visar på vuxnas förväntningar av barnen som exempelvis en kroppshållnings eller en blick 
som både styr och stöttar barn i fostransprocessen (Palla, 2011).  
 
Utifrån barnens svar kunde en tillrättavisning innehålla många olika känslor där ledsamhet och 
rädsla lyftes fram som de starkaste. Vilka tillvägagångssätt barnen föredrog var att vuxna skulle 
förklara med normalt tonläge och lugn röst istället för att höja rösten. Vi bjöds in till att möta 
barnen i deras perspektiv när vi fick uppmaningen att skrika på varandra för att känna en 
tillrättavisning. Det visar på att tillrättavisningar kan ses som en konstruktion vilket sker i mötet 
mellan människor. Varje tillrättavisning kan därför förstås som kontextbunden till kultur, 
individ, tid och rum (Dahlberg, et al., 2013, Emilsson, 2008). När vi som två vuxna uppmanas 
att skrika på varandra konstrueras en tillrättavisningssituation mellan oss. Medan en annan 
konstruktion hade kunnat bli till i mötet, exempelvis mellan barnen eller barn och vuxen. Att 
barnen beskrev rädsla då vi vuxna skrek på varandra kan vi koppla samman med makt och 
normer.  I den här situationen verkade normen vara att vuxna vanligtvis inte skriker på varandra 
och därmed bjöds vi in till att överskrida denna norm. Utifrån resultatet tycks barnen i studien 
ha en viss medvetenhet om den disciplinära makten (Nilsson, 2008), att vuxna i förskolan 
korrigerar barns beteenden genom regelsystem, instruktioner, uppmuntran och uppmaningar. 
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Den disciplinära makten kan många gånger vara svår att synliggöra vilket gör att man inte 
reflekterar så mycket över korrigeringar som exempelvis tillrättavisningar (ibid.). Genom att 
samtala om tillrättavisningar med barnen och reflektera över situationer där tillrättavisningar 
sker blev denna typ av makt framträdande i barnens svar. 
 
Emilsson (2008) beskriver vikten av att lyfta barns perspektiv för att kunna jämna ut 
maktstrukturen mellan barn och vuxna i förskolan. Verksamheten ska grundas i barns uttryck 
och planera och utformas utifrån det. Arbetssätten i förskolan ska vila på demokratiska former 
och förmedla de värderingar som samhället vilar på. Därför behöver förskolan lägga grund för 
barns förståelse av vad demokrati är (Skolverket, 2016). Barn behöver känna att de kan vara 
med och påverka och ges delaktighet och inflytande. Genom att närma sig barnets perspektiv, 
visa känslomässigt engagemang och ha roligt tillsammans kan vi möta barnen i deras 
perspektiv (Emilsson, 2008). I enlighet med tidigare forskning hjälper det till att jämna ut 
maktstrukturen mellan barn och vuxna (ibid.). Genom att barnen fick beskriva tillrättavisningar 
och vilka tillvägagångssätt de föredrog gav det oss verktyg att jobba mot en demokratisk 
förskola dit barn går med lätta steg (Dahlbeck, Westlund, 2015).  
 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
 
Inför vårt framtida yrke har vi tagit lärdom av vikten att utgå från barns perspektiv. Utifrån 
barnen kan vi synliggöra vilka normer som styr verksamheten och vårt agerande. Barns röster 
är viktiga och att de får lyfta fram sina åsikter. Det är ett grundverktyg att utgå från i 
verksamheten. Det är också viktigt att ge barnen delaktighet och inflytande så dem känner att 
de kan vara med och påverka verksamheten. Utifrån barnen kan vi jämna ut makt-strukturerna 
som förekommer. Barn har lika stor rätt som vuxna att säga till om någonting inte känns bra. 
Deras röster är värda att lyftas och utifrån det uppdraget vi har blir detta vår viktigaste lärdom 
att ta med sig. Det är mycket vi vuxna inte ens reflekterar över som kommer fram förrän barnen 
får uttrycka sina tankar, upplevelser och åsikter. 
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning  
 
Som förslag till fortsatt forskning skulle det vara önskvärt att få ta del av fler studier ur barns 
perspektiv. Ytterligare förslag är att besöka flera olika förskolor för att se om man finner 
liknande mönster som tidigare forskning gjort, alternativt göra en etnografisk studie.  
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Bilaga 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor  
 
Gittan tappar dagbarnet i golvet och Puma skriker på henne:  
Hur tror ni Gittan känner sig när Puma skriker?  
Hur tror ni Gittan mår på bilden? Hur tror ni Puma mår?  
 
(Frågor kopplade till egna erfarenheter) 
Har ni varit med om att en vuxen blir arg på er?  
Berätta mer, kan du ge något exempel, hur gick det till? 
Hur brukar ni känna när någon säger åt er?  
Hade Puma kunnat göra på ett annat sätt, vad tycker ni?  
 
När pappa frågar vad som hänt och Gittan springer in i garderoben:  
Berätta, vad tror ni, varför gömmer Gittan bort sig i garderoben?  
Hur vill du göra när du är arg/ledsen/skäms/rädd (beroende på svar)? 
 
 




