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Förskolan kan betraktas som en socialt krävande miljö där både barn och vuxna 
med olika personligheter och erfarenheter av fostran möts. I dessa möten är det 
inte ovanligt att barn av olika orsaker gör motstånd. Genom observationer har 
vi i denna studie synliggjort hur förskolepersonal bemöter barns motstånd i 
form av protester och konflikter i förskolan. Studiens resultat har visat på flera 
olika sätt att bemöta barn på men det mest framträdande var ett lugnt 
resonerande bemötande. Fostransaspekten har varit central i studien och 
utifrån Baumrinds (1966) teoretiska modell synliggjordes framförallt det 
auktoritativa bemötandet när förskolepersonal bemötte barns olika motstånd i 
förskolan. Fysisk kontakt som komplement har visat sig fördelaktigt i 
bemötandet. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Förskolepersonal, Bemötande, Motstånd, Fostransstilar, Fysisk 
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1 Inledning 

Förskolan kan betraktas som en socialt krävande miljö då både barn och vuxna med 
olika personligheter och erfarenheter av fostran möts. I dessa möten mellan vuxna 
och barn är det inte ovanligt att barnen av olika orsaker gör motstånd i form av 
protester och konflikter (Dolk, 2013). Det finns flera orsaker till barns motstånd, men 
oavsett anledning är bemötandet från förskollärare och barnskötare betydande. 
Därmed har vi valt att fokusera på hur förskollärare och barnskötare bemöter barns 
olika motstånd i förskolan, kopplat till Baumrinds (1966) teoretiska modell om 
fostransstilar.  

Emilson (2008) har i sin avhandling ”... presenterat en fostran, där det som 
eftersträvas innehåller värden av omsorgsetisk, demokratisk och disciplinerande 
karaktär...” (s.104). En föräldraundersökning från Skolverket (2012) synliggör att 
genomsnittstiden för ett barn i förskolan är 31-40 timmar per vecka vilket innebär att 
förskolepersonal i förskolan har stort inflytande i barnets fostran, tidsmässigt. Det är 
vårdnadshavarna som har huvudansvaret för sitt barns utveckling och fostran men 
enligt Skolverket (2016) ska förskolan vara ett stöd till familjerna i fostransprocessen. 
Förskolans stöd i barnens fostran kan bland annat handla om att möta varje barns 
behov med respekt och stödja barnen i samspel och konflikter (Skolverket, 2016). 
Flera forskare beskriver hur stöd från vuxna bidrar till vilka förmågor och 
förutsättningar barn utvecklar, socialt och känslomässigt (Buyse, Verschueren, 
Doumen, Van Damme & Maes, 2008; Rantala, 2016; Rudasill, Hawley, Molfese, Tu, 
Prokasky & Sirota, 2016). Vi vill dock förtydliga att studien inte handlar om att 
eliminera orsaker som skapar barns motstånd i förskolan. Den handlar snarare om 
att synliggöra förskolepersonalens konkreta bemötande, både i stunden men även 
utifrån en fostransaspekt.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att genom observationer synliggöra hur 
förskolepersonalen bemöter barns motstånd i form av protester och konflikter i 
förskolan. Följande forskningsfrågor ligger som grund för studien: 
  

• På vilket sätt bemöter förskolepersonalen barns motstånd i förskolan? 
• Vilka fostransstilar kommer till uttryck i förskolepersonalens bemötande av 

barn som uttrycker motstånd i förskolan? 

1.2 Definition av centrala begrepp 

Motstånd är ett centralt begrepp i denna text och kan uppvisa sig i form av protester 
som att vägra, skrika eller gråta (Dolk, 2013). Konflikter ses även som motstånd i 
denna studie och konflikter uppstår genom de känslor som uppkommer vid 
hindrande, orättvis behandling eller vid kränkning (Jones citerad i Kolfjord, 2009). 
Det kan enligt Egidius (2006) även handla om ”oförenliga krav, motiv eller 
handlingstendenser inom eller mellan individer, grupper, organisationer, situationer 
osv” (s. 208). I vår studie innefattar begreppet motstånd konflikter barnen emellan, 
protester mot verksamhet och beteenden. Förskollärare och barnskötare kommer i 
följande text att gå under benämningen förskolepersonal. 
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Begreppet bemötande, som är centralt för denna studie, definieras enligt NE 
(u.å.) med ett uppträdande mot någon eller något. Författare som Rantala (2016) och 
Rudasill m.fl. (2016) belyser bemötande utifrån termerna vägledning och stöd i skola 
och förskola. Fostran är även ett relevant begrepp i denna studie som NE (u.å) 
definierar “... som den process genom vilken en människa formas av den omgivande 
kulturen och dess olika institutioner, exempelvis familj, förskola och skola”. 

1.2.1 Maktrelationer i förskolan 

Nationalencyklopedins (u.å.) definition av makt har vi applicerat på förskolans 
kontext, exempelvis när förskolepersonal vill få barnen att göra på ett visst sätt, som 
strider mot barnens egna viljor och intressen. Dolk (2013) benämner den 
asymmetriska relationen i förhållande till makt då den vuxna besitter en större makt 
än barnen på grund av de skillnader som finns. Personal i förskolan har även det 
yttersta ansvaret för barnens säkerhet och välmående i vårdnadshavarnas frånvaro 
och därav är makten i den asymmetriska relationen oundviklig (Dolk, 2013). 

1.3 Uppsatsens disposition 

Denna studie är upplagd enligt följande upplägg. I kapitel två presenteras relevant 
forskning, begrepp för studien och studiens valda teoretiska modell. I kapitel tre 
beskrivs metoden, genomförandet samt de etiska forskningsprinciperna och 
tillförlitligheten. Därefter följer kapitel fyra som presenterar olika kategorier av 
bemötande samt resultat med efterföljande analys. Resultatet tolkas sedan utifrån 
studiens valda teoretiska modell.  

Kapitel fem presenterar diskussion, utifrån att belysa de olika bemötanden som 
blivit synliga men också för att sedan diskutera utifrån studiens teoretiska modell. En 
metoddiskussion följer där vi kritiskt granskar studiens val av metod. Här diskuteras 
även studiens trovärdighet, pålitlighet och reflexivitet. Avslutningsvis presenteras 
studiens slutsats och relevans för yrket samt förslag till fortsatt forskning. 	

2 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras relevant forskning och begrepp för studien. Därefter 
beskrivs studiens valda teoretiska modell om fostransstilar. Bakgrundskapitlet 
avslutas med kritik mot den teoretiska modellen. 

2.1 Förskolans uppdrag 

Skolverket (2016) redogör för att lärande, utveckling och omsorg ska utgöra en helhet 
i förskolan. Vårdnadshavarna bär huvudansvaret för sitt barns fostran, men förskolan 
har ett ansvar att stödja familjerna i detta. Det betyder att även fostran ingår i 
förskolans uppdrag. Skolverket beskriver att arbetslagets uppgift är att fungera som 
ett stöd för att barnen ska utveckla en tanke om människors värde, genom att bland 
annat bemöta barnens behov med respekt. 

Förskolepersonal får aldrig utsätta ett barn för kränkande behandling då 
läroplanen har sin grund i skollagen (SFS, 2010:800). Förbud finns beskrivet i 9 § 
“huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 
behandling”. Personalen i förskolan och skolan har även skyldighet att anmäla till 
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förskolechef och rektor som i sin tur anmäler till vårdnadshavare vid vetskap om 
kränkande handling mot ett barn (SFS, 2010:800). Förskolans värdegrund handlar 
om alla människors lika värde vilket innefattar människolivets okränkbarhet och 
respekt för sin frihet och integritet (Skolverket, 2016). 

2.2 Stöd och vägledning 

I en studie av Rudasill m.fl. (2016) framkommer hur förskollärarnas förhållningssätt 
och stöd kan påverka barnen i vilka förmågor de kan utveckla. Begreppet 
“emotionally supportive classroom” presenteras av Pianta, La Paro och Hamre 
(citerad i Rudasill m.fl., 2016, s.4). Det innebär att förskollärare med hjälp av 
känslomässigt stöd kan stödja barnen i deras känslouttryck och hur stödet påverkar 
förekomsten av konflikter mellan barn och vuxna. Det vuxna stödet främjar barnens 
förutsättningar, både för stunden men även i framtiden. “The level of emotional 
support in the classroom, particularly during early childhood, is quickly becoming 
recognized as a mechanism for fostering not just social but also academic success in 
elementary grades” (2016, s.4-5). Känslomässigt stöd kan bestå i att vara lyhörd 
gentemot barnen och att vuxna skapar en tillåtande miljö.      

Även Rantala (2016) beskriver att stöd ska ges till barnen i förskolan men hon 
använder sig av termen vägledning. Vägledningen handlar om att lotsa barnen i en 
riktning utifrån läroplanens uppdrag vilket hon problematiserar då denna vägledning 
inte är likvärdig för alla barn. Den blir inte likvärdig då förskolepersonal dels 
anpassar vägledningen efter vilka krav och förväntningar som finns i det aktuella 
rummet barnen befinner sig i. Barnen vägleds då mot olika normer och värderingar 
som finns i rummet, som att visa hänsyn mot material och varandra. Vägledningen 
kan dels även variera i ansvar, förskolepersonal tar olika mycket ansvar beroende på 
kontext. Ibland tar de vuxna hela ansvaret, ibland medlar de och låter barnen vara 
delaktiga. Ibland får barnen själva det hela ansvaret att till exempel säga ifrån mot 
andra barn. Detta gör att vägledningen inte blir likvärdig enligt Rantala, då den 
påverkas av kontext vilket kräver av barnen att de ska kunna tolka vad som förväntas 
av dem i olika situationer. 

Vuxnas stöd till barn är även centralt i Buyse m.fl. (2008) studie. De bedömer 
utifrån studiens resultat att lärare som visar stöd genom förståelse och respekt för 
barn vid inåt- och utåtagerande beteenden, minskar barnets risk att hamna i konflikt 
med andra barn. Trots att deras studie är riktad till lärare och elever i skolan 
förekommer konflikter även i förskolan, därför ser vi att deras slutsats är överförbar 
till förskolepersonalens bemötande av barns olika motstånd, som protester och 
konflikter i förskolan. 

2.3 Barns motstånd 

Vår studie har fokus på hur förskolepersonalen bemöter barn som gör motstånd. 
Barns motstånd kan knytas till relation, makt, miljö, stress och understimulering 
(Dolk, 2013; Gerland, 2015; Åmot & Ytterhus, 2014).   

Dolk (2013) lyfter maktperspektivet och ser att barns motstånd kan bero på den 
asymmetriska relationen mellan barn och vuxna. Den vuxne har en maktposition 
gentemot barnen, på grund av skillnader som storlek, ålder och erfarenhet. Dessa 
skillnader kan barnen göra motstånd mot, bland annat genom högljudda protester. 
Likt Dolk påpekar Åmot och Ytterhus (2014) att när barnen hamnar i situationer där 
de behöver hävda sig av olika skäl är det inte ovanligt att de använder sig av 
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kroppsliga uttryck för att höras eller synas. Gerland (2015) belyser att protester kan 
uppstå kring uppsatta förväntningar på barnen, exempelvis i övergången från en 
aktivitet till en annan.      

Dolk (2013) ser också att motståndet kan förklaras med att barnen kan känna sig 
för stora eller små för den miljö och material som avdelningen erbjuder. Hon belyser 
att det kan saknas en anpassning utifrån vad barnen kan eller inte kan. Motståndet 
kan alltså uppstå genom understimulering. 

Gerland (2015) synliggör en annan dimension som också kan orsaka barns 
uttryck av motstånd. Hon beskriver utifrån sina erfarenheter att ett kroppsligt uttryck 
ofta är en reaktion skapad av stress. Hon understryker att hanteringen av dessa 
motstånd inte alltid främjas av verbal kommunikation och att det är viktigt att de 
vuxna lär känna barnens uttryckssätt. Ord och gränssättning, bedömer Gerland, kan 
orsaka större utbrott än nödvändigt på grund av att barnen i affekt blir mer stressad. 
Slutligen konstaterar Gerland att i vissa fall kan en funktionsnedsättning vara 
anledningen till ett utagerande beteende. Denna faktor kommer inte att belysas i 
denna studie utan vår studie fokuserar på förskolepersonalens bemötande och inte 
barns eventuella funktionsnedsättningar. 

2.4 Barns strategier vid motstånd 

När barnen gör motstånd i form av protester finns det flera strategier som de 
använder sig av, bland annat skoja, vägra, skrika, gråta eller tystna (Dolk, 2013). 
Thornberg (2006) belyser motståndet utifrån att “when the opponent behaves with 
physical aggression in the conflict situation, most of the subjects respond to this 
aggressive conflict strategy with physical aggression” (s.2) Med det hävdar författaren 
att när barnen är i en konflikt tillämpar de strategier som är beroende av den andres 
agerande.  

2.5 Förskolepersonalens strategier vid bemötande av barns 
motstånd  

Dolk (2013) belyser två bemötanden som personal i förskolan kan använda sig av 
vilket är “vänlig maktutövning” (s.219) och ett “icke-tvingande ledarskap” (s.219). 
Dessa strategier kan användas för att de involverade i konflikten självmant ska vilja 
komma till en lösning och även i bemötandet av barns protester. Gerland (2015) 
argumenterar dock för att vuxna, i vissa fall, kan förebygga barnens kroppsliga 
uttryck i framförallt stressrelaterade situationer. Det handlar om att förbereda 
barnen på vad som komma skall. Hon konstaterar även att en anpassad miljö utifrån 
barnens behov kan förhindra det eventuella motstånd som kan uppstå. 

2.6 Teoretisk modell 

Vi har valt att använda oss av Baumrinds (1966) teoretiska modell om fostransstilar 
då förskolepersonalens bemötande av barn som gör motstånd innefattar en form av 
fostran. Modellen synliggör fyra olika stilar som föräldrar kan ha i fostran av sina 
barn. 
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Denna modell består av två dimensioner, den kravställande och den responsiva. Den 
kravställande handlar om att krav ställs på barnen och den responsiva handlar 
framförallt om lyhördheten för barnens tankar och åsikter. Utifrån dessa två olika 
dimensioner belyses fyra olika fostransstilar utifrån grad av kravställning och grad av 
responsivitet. Nedan kommer de fyra stilarna att beskrivas; eftergiven, auktoritär, 
försumlig och auktoritativ. 

2.6.1 Eftergiven 

Baumrinds (1966) beskrivning av den eftergivna fostransstilen innefattar en vuxen 
som sällan ställer krav på barnen utan att barnen mer eller mindre får vara de som 
styr riktningen. Dock är den vuxna med denna fostransstil lyhörd för barnens 
impulser, önskningar och handlingar men undviker att ta kontroll. Effekterna av 
denna fostransstil beskrivs av Baumrind (1966) som att barnen får en avsaknad av ett 
socialt ansvar till sin omgivning och blir därmed beroende av den vuxna som skapar 
ett klimat runt barnet, där barnen får vad de önskar.    

2.6.2 Auktoritär 

En auktoritär fostransstil kännetecknas av att det ställs höga krav på att barnen ska 
lyda den vuxna (Baumrind, 1966). När barnen avviker från vad den auktoritära anser 
är önskvärt beteende möts barnen ofta av straff i form av ilska, kyla och 
tillrättavisning. Kommunikationen består vanligtvis av en hård ton, vilket Dolk 
(2013) synliggör som en markör för den auktoritära. Det blir ett tydligt maktutövande 
då barnen förväntas lyda utan möjlighet till att belysa sina egna perspektiv. 

Även denna fostransstil, beskriver Baumrind (1966), har sina effekter på barnen 
och likt den eftergivna fostransstilen skapas det ett klimat kring barnen. Skillnaden är 
istället att barnen blir begränsade och förtryckta i detta klimat, vilket kan leda till ett 
förstärkt aggressivt och motståndskraftigt beteende. 

2.6.3 Auktoritativ 

Den auktoritativa fostransstilen ställer krav på barnen men lyssnar även in barnen i 
situationen (Baumrind, 1966). Barnens egen vilja samt rutiner och riktlinjer värderas 
högt i denna fostransstil. Till skillnad från den auktoritära möter den auktoritativa 
inte barnens motstånd med straff. Baumrind beskriver det snarare som en mer 
ömsesidig kommunikation där barnen ges utrymme att synliggöra sina åsikter. 
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Däremot påpekar Baumrind (1966) att en auktoritativ vuxen har regler och en form 
av makt över barnen, men till skillnad från den auktoritära finns här en större chans 
att påverka som barn. Det handlar om att den vuxna tar sitt ansvar i att vägleda 
barnen och bara för att barnen har rätt att påverka avsäger sig inte den vuxna sitt 
ansvar i relationen till barnet. 

Den auktoritativa fostransstilen beskrivs gynna barnens utveckling till 
självständiga människor. Den kontroll som den vuxna utövar genom makt och regler 
syftar till att göra barnen självständiga. Därav visar effekterna på ett mer 
självständigt, oberoende och socialt ansvarstagande barn än de andra fostransstilarna 
(Baumrind, 1966). 

2.6.4 Försumlig 

Utifrån den teoretiska modellen beskrivs Baumrinds (citerad i Baumrind, 2013) 
försumliga fostransstil som varken krävande eller responsiv, vilket innebär att barnen 
saknar krav på sig och ger inte heller utrymme att ha åsikter. Genom bristen av 
uppmärksamhet riskerar barnens självkänsla och förmåga att lita på sin omgivning 
att påverkas negativt. 

2.6.5 Fostransstilarnas påverkan 

Fostransstilarna är olika i bemötandena av barnen och utifrån Baumrinds (1966) 
beskrivningar konstateras att beroende på hur barnen bemöts påverkas de i sitt 
sociala ansvar, oberoende, beteende, självständighet och självkänsla. Barnen 
påverkas både i den aktuella situationen men även på längre sikt. Baumrind 
uppmärksammade att relationen mellan vuxen och barn påverkas av fostransstilen.  

2.6.6 Kritik mot Baumrinds teoretiska modell om fostransstilar 

Baumrinds teoretiska modell om fostransstilar har kritiserats av Sommer (2005) som 
menar att Baumrind många gånger inte tar hänsyn till påverkansfaktorer i 
fostranssituationerna. Denna brist på beaktande av vad som påverkar 
fostranssituationerna är även något som Smetana (citerat i Sommer, 2005) belyser 
som problematisk utifrån att den är för generell och inte tar hänsyn till kontexten. 
Fostran sker under hela dagen och det finns ingen förälder som i alla situationer 
förhåller sig likadant till sitt barn. Kritiken handlar om att föräldrar omöjligt kan vara 
till exempel en auktoritär fostrare i alla situationer då handlingar kan variera 
beroende på kontext. “Man måste bara komma ihåg att nyansera och modifiera 
beteckningarna och inte använda dem som nya stereotypa karakteriseringar av 
förhållandet mellan vuxna och barn” (Sommer, 2005, s.155). Vidare argumenterar 
Sommer för att Baumrinds teoretiska modell “underskattar utan tvivel barn som 
aktör” (s.155). Det är fokus på de vuxna och hur de vuxna påverkar barnen beroende 
på val av fostransstil. Detta ställer sig Sommer kritisk till då “barnens särskilda 
uppträdanden också präglar de vuxnas reaktioner inför dem” (s.155). 

3 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens valda metod och urval. Studiens 
genomförande beskrivs i kronologisk ordning samt tillförlitligheten för metoden. 
Avslutningsvis presenteras hanteringen av de forskningsetiska principerna.  
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3.1 Val av metod 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie då fokus handlar om beskrivningar av 
händelser snarare än mätbara situationer, vilket Bryman (2011) beskriver 
kännetecknar en kvantitativ ansats. Därför valde vi att genomföra deltagande 
observationer då syftet med studien är att synliggöra förskolepersonalens bemötande 
av barns motstånd och i observationerna antog vi en roll som forskare- deltagare 
(Gans citerad i Bryman, 2011, s.390). Gans framhåller att denna observatörsroll 
möjliggör för forskaren att vara delaktig i samspel som förekommer men utan fullt 
engagemang. Denna form av deltagande roll medförde att vi som observatörer kunde 
backa vid uttryck av motstånd och observera förskolepersonalens bemötande.  

Bryman (2011) visar att ett förberett underlag för anteckningar kan underlätta vid 
observationer och vi valde därför att utforma ett sådant (se bilaga 1). Avsikten med 
fältanteckningar var att registrera vilka uttryckssätt som barnen använde i sina 
motstånd, hur förskolepersonalen bemötte uttrycken och vilka effekter bemötandet 
gav. Vi noterade även miljön där händelsen ägde rum, antal inblandade och vad som 
hände efteråt. Detta underlag bidrog till att båda observatörerna fokuserade på att 
notera likartade situationer där motstånd uppstod, vilket resulterade i ett bemötande 
av förskolepersonalen. Det är vanligt att en kvalitativ studie kompletterar deltagande 
observationer med intervjuer eller enkäter för att även belysa tankar från deltagarna 
(Bryman, 2011). Eftersom vårt intresse dock var riktat enbart på konkreta händelser 
istället för tankar från förskolepersonal och barn valdes därmed intervjuer och 
enkäter bort. 

3.2 Urval 

Datainsamlingen genomfördes på två olika förskolor i två skilda kommuner. 
Förskolorna är sedan tidigare kända för oss, vilket gör att vi har kännedom kring 
förskolornas rutiner. Detta underlättade i vår kontakt och tidsplanering med 
förskolorna. 

Utifrån ett målstyrt urval (Bryman, 2011) begränsades barngrupperna som 
observationerna genomfördes i till samma ålder på barnen, 3-5 år. Vår tanke med 
avgränsningen till ålder 3-5 år var att den verbala kommunikativa kompetensen, att 
uttrycka sina tankar eller känslor, förväntades finnas där. Det verbala skulle hos 
barnen kunna vara ett komplement till att använda sig av fysiska känslouttryck. 
Förskolepersonalen skulle även kunna kommunicera mer med barnen när de kan 
uttrycka sina åsikter verbalt. 

Vår datainsamling började med ett beteendeurval (Bryman, 2011) som innebar 
att vi studerade hela gruppen men registrerade sådant som signalerade motstånd. 
Därefter övergick det i vad Bryman beskriver som ett fokuserat urval där 
förskolepersonalens bemötande observerades utifrån studiens intresse. 
Förskolepersonalen vilka deltog i studien var de som tillfrågats genom missivbrevet 
(bilaga 2). 

3.3 Genomförande 

Innan datainsamlingen kunde påbörjas behövde studien få samtycke från berörda 
parter. De berörda parterna var förskolechef, för studien aktuell förskolepersonal och 
vårdnadshavare till barn som kunde ingå i observationerna. Vi började därmed att 
kontakta förskolechef på respektive förskola för att informera om vår studie. De fick 
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därmed möjlighet att komma med invändningar och frågor om förskolans 
deltagande. Därefter kontaktade vi aktuell förskolepersonal vi önskat till studien, via 
telefonsamtal berättade vi kort om vårt syfte och genomförande. Vi informerade även 
att vi skulle lämna ett mer informationsrikt brev till förskolepersonalen och 
vårdnadshavarna. 

Missivbrevet, även kallat informationsbrev, resulterade i två separata brev till 
förskolepersonalen och vårdnadshavare för att tydliggöra vem som skulle observeras. 
Annan väsentlig information, som Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2011) presenterades även i detta brev (se bilaga 2 och 3). I missivbrevet fick 
förskolepersonalen och vårdnadshavarna ett sista datum att kontakta oss studenter 
för avsägelse om deltagande i observationer. De fick två och en halv arbetsdag på sig 
att kontakta oss och vi hörde oss även för på observationsdagen om någon 
vårdnadshavare meddelat förskolepersonalen muntligt om avsägelse. Dock var det 
ingen som avsagt sig deltagande i studien, varken förskolepersonal eller 
vårdnadshavare.   

Vid utlämnandet av missivbrevet fick vi båda möjlighet att samtala med aktuell 
förskolepersonal om vår studie och även deras rättigheter kring deltagandet. 
Informationen i missivbrevet förtydligades muntligt då vi ansåg att brevet varit 
bristfälligt. Av etiska skäl fick därmed den berörda förskolepersonalen ta del av de 
etiska forskningsprinciperna mer ingående samt att de försäkrades om att studien 
inte handlade om att bedöma vad som är rätt eller fel i deras bemötanden. Vi 
påminde även om att vi skulle göra fältanteckningar under våra observationer. Vi 
förtydligade att de vid eventuella funderingar och frågor om vårt material kunde 
kontakta oss i efterhand. 

Datainsamlingen pågick under sex timmar på vardera förskola, tolv timmar 
sammanlagt. Situationer där förskolepersonal bemöter motstånd kan ske när som 
helst, både i rutinsituationer, planerade aktiviteter och fri lek. Därför ville vi inte 
begränsa observationerna till en specifik situation på dagen. Detta resulterade i 22 
observationer, både i inne-och utemiljön, av förskolepersonalens bemötanden av vad 
vi definierar som barns motstånd. Vi genomförde enskilda observationer på de 
berörda förskolorna. Som tidigare nämnt använde vi oss av ett 
fältanteckningsunderlag där vi antecknade vad vi såg i de förbestämda kolumnerna. 
Vi hade i förväg beslutat att vid behov komplettera anteckningarna med 
ljudinspelning direkt efter observation, i återberättande form. Detta kunde bidra till 
en mer detaljerad beskrivning. Några av observationerna kompletterades med 
ljudinspelning då det ansågs i stunden vara svårt att hinna anteckna allt. Dock 
förekom det inga barn eller förskolepersonal i inspelningarna, bara våra röster. 

Vi använde oss av Thornbergs (2006) beskrivning gällande de strategier barnen 
kan använda sig av i sitt bemötande, för att vi skulle veta när ett motstånd möjligtvis 
uppstod så att vi kunde observera hur förskolepersonal bemötte uttryckssätten. Flera 
av observationerna började att dokumenteras då vi som observatörer gjorde ett 
antagande att ett motstånd i form av konflikt eller protest eventuellt kunde bli synligt. 
Dock utvecklades inte alla situationer och observationerna blev enbart 
dokumentation av vardagliga rutiner. Detta upptäcktes i transkriberingen av de 
sammanlagda 22 observationerna, att vissa inte stämde överens med studiens syfte. I 
transkriberingsprocessen valdes därför 13 av dessa observationer ut då vi i dessa 
kunde urskilja någon form av förskolepersonals bemötande av barns olika motstånd. 
Därefter påbörjade vi analysen av dessa vilket ledde till upptäckten om felaktig 
tolkning av motstånd. Motståndet som vi tolkat som protest eller konflikt kunde 
genom analysen mer betraktas som uttråkning eller uppmärksamhet. Vi upptäckte 
även i vårt underlag att vissa observationer saknade konkreta exempel på uttalanden 



 9 

från förskolepersonalen, vilket vi ansåg försvagade analysunderlaget. För att kunna 
göra en djupare analys valdes därför nio observationer ut av de 13. I vissa 
observationer tillkom även vuxna som inte blivit informerade i förväg angående de 
forskningsetiska principerna och därför avbröts observationerna när de involverades. 

3.3.1 Tillförlitlighet 

Metoden vi valt är tillförlitlig för det syfte som studien har, då den belyser 
förskolepersonalens konkreta bemötanden (Bryman, 2011). Observationerna 
genomfördes på två olika förskolor med en observatör på respektive förskola, vilket 
bidrog till ett stort antal insamlade observationer. För att styra våra blickar mot 
likartade situationer, innehållande förskolepersonalens bemötande av motstånd, 
använde vi vårt underlag för fältanteckningar till hjälp. 

Utifrån vår kvalitativa ansats och våra deltagande observationer befann vi oss så 
nära händelserna som möjligt. Vid vissa situationer var det svårt att hinna anteckna 
all information kring händelserna i vårt fältanteckningsunderlag. Till vår hjälp 
spelades vissa av situationerna in direkt efteråt för att återberätta det som inte vi 
hann anteckna. Dagen efter transkriberades händelserna i sin helhet, allt för att det 
skulle vara så färskt i minnet som möjligt. 

Sjukfrånvaro gällande förskolepersonal och barn, var en påverkansfaktor för 
studiens tillförlitlighet som vi var medvetna om. Det skulle innebära att 
sjukfrånvaron påverkade antalet observerade, eftersom vi i vårt missivbrev enbart 
tillfrågat den ordinarie förskolepersonalen om deltagande. Vid ett större antal sjuka 
barn skulle det innebära färre barn som eventuellt gör motstånd. Vi informerade även 
i missivbrevet att om barnen visade ovilja att bli observerade skulle respekteras, 
vilket innebar att observationer som kunde varit lämpade för studien inte kom med. 

Till slut behövde vi vara medvetna om det Bryman (2011) kallar för reaktiva 
effekter, vilket innebar att vår närvaro kunde påverka deltagarna genom att de 
anpassade sitt bemötande efter medvetenheten att de var observerade. 
Trovärdigheten och pålitlighet kommer vidare att diskuteras i kapitel fem. 

3.4 Forskningsetik 

I studiens datainsamling utgick vi från de forskningsetiska principerna informations-, 
samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Det 
målstyrda urvalet, personerna i de valda barngrupperna informerades och 
tillfrågades i ett missivbrev. Missivbrevet riktade sig då till förskolepersonalen och 
barnens vårdnadshavare. De tillfrågades om deltagande i vår studie utifrån 
samtyckeskravet, de informerades om syfte, genomförande och metod för studien och 
att materialet skulle bearbetas enligt konfidentialitetskravet. De fick även 
information om hur den slutgiltiga studien skulle nyttjas. Förtydligande av 
framförallt informationskravet gavs muntligt till den berörda förskolepersonalen 
samt att de i efterhand fick möjlighet att kontakta oss med frågor kring sin 
medverkan. 

Det blev även viktigt för oss att vårdnadshavare tydligt blev informerade att det 
var förskolepersonalens bemötande som var vår studies huvudfokus, men att deras 
barn kunde ingå i situationer där förskolepersonalens bemötande observerades. De 
informerades även om vår respekt gentemot barnens integritet, att skulle de uttrycka 
ovilja mot att observeras skulle vi lämna situationen. Denna information framgick i 
det separata informationsbrevet till vårdnadshavarna.  
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4 Resultat och analys 

I följande kapitel kommer det insamlade materialet från våra deltagande 
observationer att presenteras och analyseras. För att göra texten mer läsvänlig har vi 
kategoriserat materialet utifrån de olika bemötanden observationerna genererat i. Vi 
har också tolkat vilket motstånd vi har identifierat i varje situation. Resultatet visar 
att förskolepersonal bemöter barns olika motstånd. Därefter tolkas resultatet utifrån 
den studiens valda teoretiska modell. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning 
av kapitlet. 

4.1 Observationer och analys av förskolepersonals bemötande 

Nedan presenteras kategorierna lugnt resonerande-, bestämt tillrättavisande-, passivt 
iakttagande- och fysiskt bemötande. Efter varje observation följer en analys kring 
bemötandet av motståndet. 

4.1.1 Lugnt resonerande bemötande 

Med lugnt och resonerande bemötande menar vi att barnens tankar, åsikter och 
önskningar ges utrymme och respekteras. Detta bemötande uppmuntrar genom 
förskolepersonalens stöttning, till diskussion och är lösningsinriktat. Det 
lösningsinriktade kan ses som ett maktutövande i detta bemötande genom att förslag 
på andra aktiviteter ges, inte att den vuxna bestämmer vad barnen ska göra. Istället 
resonerar förskolepersonal tillsammans med barnen kring vad de ska sysselsätta sig 
med. Förskolepersonal vägleder barnen i processen och diskussionen.  

Det förekommer även gränssättningar i form av uppmaningar gällande 
förskolans regler och rutiner. I det här bemötandet är det lugna och mjuka tonläget 
framträdande, dock förekommer det exempel på hur tonläget regleras till ett mer 
bestämt sådant. Detta bemötande har blivit synligt i flera av våra observationer men 
vi har valt ut följande två för djupare analys, utifrån likheter och skillnader. Efter de 
presenterade observationerna följer analysen.   

 
Observation 1: 
Innehåll: Motstånd är den konflikt som blir synlig när ett barn slår ett annat barn. 
 

Två barn är i ett rum och leker bakom en stängd dörr. Barnen är själva i rummet men en 
vuxen befinner sig utanför rummet. Därför ser förskolepersonalen när det ena barnet slår 
det andra och den vuxna öppnar dörren och kliver in i konflikten. Förskolepersonalen 
sätter sig på huk med barnen och frågar med bestämd ton “varför är ni osams?”. Den 
vuxna kallar in ytterligare en vuxen till rummet. Den andra förskolepersonalen frågar 
varför barnen är osams och vad som har hänt. De båda barnen berättar vad som hänt men 
säger olika. Den andra vuxna säger “ni kanske inte ska leka här inne tillsammans, det 
verkar inte fungera för er”. Förskolepersonalen sträcker fram sin hand till barnet som 
blev slaget som greppar handen och går tillsammans ut från rummet. Den vuxna frågar 
barnet “vad vill du leka med?” Den andra vuxna är kvar inne i rummet med barnet som 
slog och frågar “vad vill du göra, vem vill du leka med?”. Barnet gråter och säger att den 
vill leka med barnet som precis lämnat rummet. Förskolepersonalen lyssnar på barnet, 
tar sedan barnet i handen och går ut från rummet samtidigt som den säger “vi går och se 
om det finns något annat att göra”. Den vuxna ger förslag på lekar och lekkamrater men 
efter att ha gått en sväng tillsammans gråter fortfarande barnet och återvänder till 
rummet ensam. Barnet leker där inne själv ett tag, slutar gråta efter ett tag och återvänder 
sedan in till de andra barnen i det andra rummet. 
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Observation 2:  
Innehåll: Motstånd är dels den konflikt som blir synlig när ett barn slår ett annat 
barn och dels den protest av gråt när teckningen går sönder. 
  

Två barn leker med varsin teckning. Plötsligt slår det ena barnet det andra med sin 
teckning, vilket resulterar i att teckningen går sönder. Barnet som slog börjar därmed 
gråta. Två ur förskolepersonalen ser detta och kommer till situationen, tar varsitt barn i 
handen så att de säras på. Den ena vuxna säger lugnt till barnet som slog ”jag ser att du är 
ledsen, men man får inte slåss”. Den förskolepersonal som håller det gråtande barnet i 
handen tar med sig barnet ut. När de kommer tillbaka, med ett nytt papper säger den “nu 
kan du ju göra en ny teckning” och ger papperet till barnet. När de vuxna släpper barnens 
händer och lämnar dem, börjar barnen leka tillsammans igen. 

  
Bemötandet i dessa två observationer inleddes på liknande sätt då det handlade om 
att först ingripa mot de fysiska uttryckssätten som var slag mot ett annat barn. Det 
ingripandet, när de vuxna fysiskt klev emellan barnen, tolkar vi som att barnens 
säkerhet prioriterades. Observationerna visade på fler likheter som bland annat 
handlar om att det var lika många inblandade i situationerna, två vuxna och två barn. 

Båda observationernas bemötande skedde även på ett lyhört, lugnt och 
resonerande sätt. Barnen uppmanades att resonera och fick utrymme att säga sina 
åsikter. Förskolepersonal var närvarande under hela diskussionen vilket kan tolkas 
som ett stöd i barnens kommunikation. Efter det fysiska ingripandet i den första 
observationen, tolkas en övergång från det lugna till ett mer bestämt ifrågasättande 
bemötande av händelsen. Detta för att ta reda på vad som hänt genom frågor som 
“varför är ni osams?”. I den andra situationen tolkas en förekomst av gränssättning 
kopplat till förskolans regler och rutiner, då barnet bemöttes av kommentaren “jag 
ser att du är ledsen, men man får inte slåss”. Bemötandet visade på tydligt 
bekräftande av barnets känslor följt av en gränsdragande uppmaning.  

Det maktutövande som kan tolkas i dessa situationer var när förskolepersonalen 
konstaterade “ni kanske inte ska leka här inne tillsammans, det verkar inte fungera 
för er” och “vi går och se om det finns något annat att göra”. Här verkade den vuxna 
makten användas för att avleda barnen bort från konfliktsituationen, eller för att 
försöka vägleda barnen till ny sysselsättning. Båda bemötanden i ovanstående 
observationer synliggjorde att förskolepersonalen höll barnen i händerna. I den första 
observationen tolkar vi erbjudandet av den vuxna handen som ett sätt att förstärka 
sitt konstaterande att barnen bör byta sysselsättning. Barnet accepterade handen 
genom att barnet tog den. I den andra situationen användes handhållandet för att 
sära på barnen, dock synliggjordes inga protester mot denna handling och 
fortlöpande genom observationen höll barnen och förskolepersonalen händerna. Vi 
tolkar därmed detta handhållande som en vägledande och stöttande gest. I den första 
situationen kan även makten tolkas då barnet önskade fortsätta leka med det andra 
barnet. Barnet blev dock bemött av konstaterandet som tidigare gjorts gällande byte 
av sysselsättning. Barnet uppmuntrades istället att göra annat och gav förslag på 
andra aktiviteter. I båda observationerna tolkas bemötandet som effektivt utifrån att 
förskolepersonalen fick genom sina bemötanden båda konflikterna att upphöra. Trots 
att uttryckssätten i konflikterna upphörde enligt förskolepersonalen, är det möjligt 
att konflikten mellan barnen fortfarande kvarstod.   

Skillnaderna i observationerna handlade om vem som hamnade i fokus, i 
observation två var fokus på barnet som slog. Fokus riktades på lösningen, som enligt 
förskolepersonalen var att hämta ett nytt papper, möjligtvis för att få barnet att sluta 
gråta. Det nya pappret lämnades med en uppmaning om att en ny teckning kunde 
göras, vilket tolkas som förslag på aktivitet. I den första observationen var det fokus 
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på båda barnen genom förskolepersonalens kommentar “varför är ni osams?”. Denna 
situation tolkar vi som att förskolepersonalen tog händelsen på allvar genom att 
ytterligare en vuxen kallades in till rummet. Bemötandet från den andra vuxna 
liknade den förstes genom frågor till barnen. Frågorna utformades så att information 
om händelseförloppet kunde synliggöras.  

Lösningarna i dessa situationer kan tolkas till flera. Förskolepersonalens 
bemötande i den första observationen uppmuntrade till ny sysselsättning för att, 
enligt tolkning, avleda eller vägleda barnen från det icke önskvärda beteendet. 
Oavsett uppmuntrades barnen till att lämna konfliktsituationen. I den andra 
observationen kan lösningen tolkas som att barnen löste situationen själva när 
förskolepersonalen lämnade rummet. Lösningen på konflikten blev att leka med 
varandra igen.  

4.1.2 Bestämt tillrättavisande bemötande 

I det bestämt tillrättavisande bemötandet förekommer gränssättningar likt de under 
lugnt resonerande. Dock handlar det istället om tillsägelser av beteenden, utan att 
situationens händelseförlopp eller barnens åsikter synliggjorts. Som kommande 
tillsägelser är formulerade, förväntas barnen att lyda eftersom utrymme inte lämnas 
för diskussion. Likt det lugna resonerande är även detta bemötande lösningsinriktat. 
Skillnaden är dock att lösningen utformas av förskolepersonalen själv, utan att 
barnen tillfrågas eller involveras. Ytterligare en skillnad är tonen, i det lugna 
resonerande inleds oftast bemötandet med mjuk ton som kan regleras till mer 
bestämd vid behov. Tonen i detta bemötande är däremot oftast bestämd från början. 

Maktutövandet skiljer sig även det mot det lugna resonerande bemötandet. Detta 
genom att förskolepersonalen som bemöter med ett bestämt tillrättavisande inte tar 
reda på barnens tankar och åsikter vid bemötande av motstånd. Vi tolkar det som att 
de vuxna själva gör en bedömning av händelseförloppet eftersom att bemötandet ofta 
resulterar i en lösning utan synliggörande av barnens perspektiv.  

I de lugna resonerande bemötandena är lösningen förslag på andra aktiviteter 
medan det bestämda tillrättavisande bemötandet har synliggjort ett maktutövande 
som är motsatsen till detta. Lyhördhet saknas och lösning utformas utifrån att den 
vuxna konstaterar ett faktum. Vi har kunnat urskilja detta bemötande i följande två 
observationer och valt ut dessa för djupare analys, utifrån likheter och skillnader. 
Efter de presenterade observationerna följer analysen. 

 
Observation 3:  
Innehåll: Motstånd är den protest som uppstår när ett beteende förhindrar tillgången 
till den “lilla nissedörren” (tillfällig liten dörr i papper, uppklistrad på en av 
verksamhetens väggar). 
 

Ett barn ligger ned på golvet och blockerar dörren med båda sina händer. Tre barn står 
bredvid och tittar på barnet som blockerar den “lilla nissedörren”. Ett av de barn som står 
upp säger till en förbipasserande förskolepersonal, att de inte kan se något eftersom 
barnet som ligger ned håller för. Den vuxna stannar till och ger en verbal tillsägelse till 
barnet som blockerar ”ta bort händerna så fler får se” Förskolepersonalen upprepar 
bestämt tillsägelsen ”ta bort, flytta, alla måste ju få se” och går sedan därifrån. Barnet 
som ligger ner fortsätter hålla för “den lilla dörren”. Kort efter att den vuxna har lämnat 
situationen lämnar även de andra tre barnen, utan att de har fått se dörren. 
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Observation 4:  
Innehåll: Motstånd är när ett barn protesterar mot valet av bok. 
  

När ett av barnen ser boken som förskolepersonalen håller i handen, säger barnet med 
hög röst ”den är tråkig”. Förskolepersonalen som har satt sig på en stol avbryter barnet 
som protesterat, och säger lugnt “vi ska läsa den här boken nu”. Barnet kommenterar 
med hög röst, att den vuxna har något i ansiktet. Förskolepersonalen avbryter och säger 
med bestämd röst “det är ett sår”. Den vuxna vänder sig mot de andra barnen och 
berättar vad boken heter och börjar läsa boken. Barnet som har sagt att boken var tråkig, 
sitter i soffan men hoppar nu ner och hämtar en stol från bordet. Stolen placerar barnet 
bredvid och resignerar därmed. Förskolepersonalen fortsätter läsa boken. 

  
I ovanstående observationer bemötte förskolepersonalen motståndet med ett bestämt 
tillrättavisande genom att de sade ”ta bort händerna så fler får se”, ”ta bort, flytta, alla 
måste ju få se” och “vi ska läsa den här boken nu”. De två första citaten tolkas som 
verbala tillsägelser medan den tredje tolkar vi som ett konstaterande av ett faktum. 
Tonläget i båda situationerna var liknande då tillsägelsen inleddes med en lugn ton 
för att regleras till mer bestämd vid den upprepade tillsägelsen. Detta är i linje med 
den beskrivning som gjorts under det lugna och resonerande bemötandet. Skillnaden 
är dock att tillsägelse sker direkt till barnet, inte gränssättning utifrån regler eller 
säkerhetsaspekt. Trots att båda observationerna kategoriserats som bestämt 
tillrättavisande, fanns det även skillnader i bemötandena emellan. I observation tre 
gav förskolepersonalen intrycket att, genom uppmärksammandet av barnens vädjan 
om ingripande, vara lyhörd eftersom den stannade till vid händelsen. Bemötandet 
som blev synligt i observation fyra signalerade istället inte om en lyhördhet gentemot 
barnets uttryck beträffande bokvalet, utan det konstaterades att den valda boken 
skulle läsas, trots barnets protester.   

I den första observationens bemötande inom denna kategori verkade händelsen 
uppfattas som lösningsbar då en verbal tillsägelse var den strategi som användes. 
Lösningen förefaller sig dock sakna effekt då förhindrandet av “lilla nissedörren” 
fortskred trots tillsägelse. Lösningen på den andra observationen resulterade i att, 
genom att reglera tonläget från ett lugnt till ett bestämt, konstaterades ett faktum att 
boken skulle läsas. Barnets protester upphörde och sagostunden påbörjades vilket 
kan tolkas som att bemötandet gav effekt genom att barnet lydde.  

I ovanstående observationer utformades lösningar utan barnens inblandning av 
åsikter och tankar. När barnet i observation fyra försökte synliggöra sin åsikt, 
avfärdades detta med vad vi tolkar som ett maktutövande genom att avbryta barnet. 
Vi tolkar den förhöjda tonen och avbrytandet som irritation mot protesten. Utfallen 
av bemötanden blev dock olika utifrån den lydnaden vi beskrivit i kategoriseringen 
bestämt tillrättavisande bemötande. Bemötandet som synliggjorts i dessa två 
observationer belyser att den vuxna makten ibland har en effekt på utfallet och ibland 
är utfallet opåverkat utifrån lydnadsaspekten. I den ena observationen gav den 
vuxnes tillsägelser ingen effekt medan den andra observationen genererade i lydnad.  

4.1.3 Passivt iakttagande bemötande 

Detta bemötande skiljer sig markant från de två tidigare kategorierna, lugnt 
resonerande och bestämt tillrättavisande. I detta bemötande intar förskolepersonalen 
en iakttagande position som saknar ingripande likt de föregående beskrivna, att 
resonera kring vad som hänt eller ge tillsägelser om ändrat beteende. Följande två 
observationer har valts utifrån att vi kunnat urskilja ett passivt iakttagande 
bemötande. Efter presentationen följer en djupare analys. 
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Observation 5:  
Innehåll: Motstånd är den protest som blir synlig när ett barn slår ett annat barns 
ben som blockerar en väg. 
  

Ett barn är på väg till soffan när ett annat barn blockerar vägen med sina ben. Barnet som 
är på väg till soffan kryper på alla fyra och gör ifrån sig ljud likt en katt. När barnet som 
kryper når barnet som blockerar, börjar barnet omedelbart att slå på benen, under 
tystnad. Barnet använder båda händerna för att slå på 
barnets ben. Barnet som blir slaget börjar omedelbart att skrika. De två 
vuxna som vid tillfället finns i rummet, står placerade ca tre 
meter bort från händelsen vid en byrå, där de pratar med varandra. När barnet 
som blir slaget skriker första gången, fortsätter förskolepersonalen att prata med 
varandra. Efter ett par skrik avbryter de sitt samtal och tittar på de 
två barnen vid soffan. De tittar tills barnet som blir slaget viker in sina ben, så att barnet 
som kryper kan komma förbi. Därefter återgår de vuxna till att prata med varandra. 
 

Observation 6:  
Innehåll: Motstånd är den protest som barnet gör mot att ha blivit knuffad. 
  

På väg in i skogen stannar fyra barn vid en sten där de börjar klättra. Förskolepersonalen 
följer med resten av barngruppen några meter till, bort från stenen. Ett barn som nyligen 
klättrat på stenen ligger nu på rygg, på marken, nedanför stenen och skriker. Barnet 
skriker namnet på det barnet som det säger sig ha blivit knuffad av samtidigt som det slår 
med sina armar i backen och sparkar med benen i luften. Barnet söker min ögonkontakt 
då jag som observatör befinner mig närmare än förskolepersonalen. De står cirka tio 
meter bort och iakttar händelsen. Jag går fram till barnet och säger ”ta min hand så 
hjälper jag dig upp”. Efter att jag har erbjudit min hand tre gånger tar barnet den och 
barnet kommer upp på fötter igen. Barnet lämnar stenen omedelbart samtidigt som jag 
går bort till förskolepersonalen. När jag närmar mig de vuxna säger de “hen låter mest”. 
Barnet som har lämnat stenen närmar sig förskolepersonalen och när barnet passerat, 
fnissar dem och tittar på barnet. När barnet har passerat oss helt, lämnar även jag. 

  
Det gemensamma för dessa två bemötanden var att förskolepersonalen befann sig 
några få meter ifrån händelsen och iakttog vad som hände. Skillnaderna var att i 
observation fem förekom det enbart blickar medan i observation sex förekom det 
även ”fniss” när den protesterande närmat sig. Att fnissa åt den protesterande, som 
sökte sig till de vuxna för möjlig uppmärksamhet, avviker från vår kategorisering av 
detta bemötande. Möjligtvis kunde “fnisset” varit oberoende av situationen. Fnisset 
skedde dock i samband med att barnet som protesterat precis närmat sig, blickarna 
var riktade på barnet och kommentaren “hen låter mest” hade nyss lämnats. Därför 
tolkas fnisset ändå höra till sammanhanget.  

Det verkade även som att förskolepersonalen i den första observationen inte först 
uppfattade vad som hände då samtalet mellan dem tolkas som opåverkat. Oavsett 
bemöttes situationerna på ett sätt där ingripande och synliggörande av tankar och 
åsikter saknades, vilket kännetecknar de tidigare två kategoriseringarna av 
bemötande. Det går dock att genom tolkning urskilja två möjliga lösningar i 
observation fem. Antingen att de inblandade i konflikten fick lösa den själva eller att 
blickarna genom iakttagandet förmedlade någon slags tillsägelse eftersom konflikten 
upphörde. Konflikten upphörde dock genom att den utsatta, enligt tolkning, gav sig.  

I den andra observationen försattes observatören i en situation där det av etiska 
skäl inte gick att ignorera tillropen från barnet. Det resulterade i ett avledande 
bemötande där observatören enbart erbjöd sin hjälp. En tolkning kan göras att 
observatörens bemötande kan ha påverkat förskolepersonalens val av ett passivt 
iakttagande bemötande. Möjligtvis att de drog sig för att ingripa då observatören 
befann sig som närmast vuxen. 
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4.1.4 Fysiskt bemötande 

Detta bemötande har blivit synligt i flera av våra observationer utifrån att 
förskolepersonalen på olika sätt, fysiskt bemöter barnen när de uttrycker motstånd. I 
dessa observationer har det fysiska bemötande varit ett komplement till det lugna 
resonerande- samt det bestämt tillrättavisande bemötandet. Detta fysiska bemötande 
har blivit synligt genom fysisk kontakt, när de vuxna valt att lägga sina händer eller 
tar tag i barnens armar. Vi har kunnat urskilja detta bemötande i följande tre 
observationer som härnäst kommer analyseras djupare. 
 
Observation 7: 
Innehåll: Motstånd är den protest som uppstår när ett barn knuffar ett annat barn i 
pulkabacken. 
  

Ett barn, som varken har hjälm eller pulka, knuffar ett annat barn uppe i backen varpå 
barnet som blir knuffat ramlar omkull. Barnet reser sig direkt, sätter sig i pulkan och åker 
ner för backen. Det sitter en vuxen på huk bredvid barnet som knuffat och lägger 
omedelbart sin hand på barnets arm, då vänder sig barnet mot den vuxna så att de får 
ögonkontakt. Förskolepersonalen säger med lugn ton “lova att inte göra så, man kan göra 
illa sig.” Barnet tittar på den vuxna när hen pratar. Inga fler knuffar förekommer. 

  
Observation 8: 
Innehåll: Motstånd är när ett barn protesterar mot att bli lyft av ett annat barn. 
  

Ett barn som har suttit och ritat reser sig upp från stolen och börjar springa runt i 
rummet. Barnet stannar vid ett annat barn och lyfter upp barnet som omedelbart börjar 
skrika att den inte vill. Barnet släpper ner det skrikande barnet och samtidigt kommer en 
vuxen som befinner sig precis bredvid. Förskolepersonalen uppmanar lugnt barnet som 
har lyft “ta det lugnt”. Barnet rör sig konstant. Den vuxna sätter sig ner på huk framför 
barnet, sätter sina armar på barnets överarmar och säger “det inte är okej att göra så”. 
Barnet lugnar sig när förskolepersonalen pratar. Barnet avbryter och säger med lugn ton 
“okej, okej, jag slutar” och gick sedan iväg. 

  
Observation 9: 
Innehåll: Motstånd är den konflikt som uppstår när två barn vill leka med samma 
leksak. 
  

Ett barn springer fram till två ur förskolepersonalen som samtalar med varandra. Barnet 
berättar att ett annat barn gråter i hemvrån. Den ena vuxna följer med barnet in i rummet 
där ett barn gråter och ett annat står tyst bredvid. Den vuxna går fram till de två barnen, 
tar tag i varsin arm på de två barnen och sätter sig samtidigt i den lilla kökssoffan i 
rummet. Förskolepersonalen ställer frågor till barnen ”vad händer här?”, ”vem hade 
leksaken först?”. Barnen hinner inte svara då den vuxna direkt säger med bestämd röst 
”ni kan inte dra i leksaken, för då går den sönder”. Därefter frågar förskolepersonalen 
barnet som inte gråter ”var det hen som hade den först?” och pekar på det gråtande 
barnet. Barnet hinner inte svara innan den vuxna tar leksaken och ger den till barnet som 
gråter, som då slutar gråta. Sedan lämnar förskolepersonalen rummet. När den har 
lämnat rummet säger ett annat barn ”man får inte dra i leksaken, då går den sönder”. 
Efter några minuter kommer barnet som grät ut ur hemvrån. Barnet gråter och går denna 
gång fram till en annan vuxen. Förskolepersonalen tar det gråtande barnet i sin hand och 
säger ”kom här, följ med” med mjuk ton. De går till ett annat ställe och då slutar barnet 
att gråta. 

  
Trots att det går att urskilja både ett lugnt resonerande- samt ett bestämt 
tillrättavisande bemötande i dessa observationer har de ändå kategoriserats under 
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samma kategori, fysiskt bemötande. Det gemensamma i dessa observationer var att 
bemötandet kompletterats med fysisk kontakt på barnets armar. Förskolepersonal 
som använder sig av fysiska uttryckssätt har blivit synligt i tidigare observationer. 
Exempelvis när den vuxna klev emellan två barn i en konflikt (observation 1) eller 
erbjöd sin hand till barnet (observation 1 och 2). Dessa fysiska uttryckssätt har dock 
inte utgjort fokus för denna kategorisering, då barnet antingen haft valet att neka 
erbjuden hand eller inte ens haft fysisk kontakt. Denna kategorisering av bemötande 
handlar snarare om den fysiska makten, när barnet inte själv fick välja om 
förskolepersonalen skulle lägga sina händer på armarna eller inte. 

Bemötandet i observation sju och åtta liknade varandra och innehöll kännetecken 
för det lugna resonerande bemötandet. Men till skillnad från tidigare beskrivna 
bemötanden i den kategorin, innehöll dessa två fysisk kontakt. I den observation sju 
inleds bemötandet fysisk medan i observation åtta kompletterades det fysiska efter 
den ineffektiva uppmaningen “ta det lugnt”. Att tolka ur situationen använde båda 
vuxna denna fysiska kontakt för att fånga barnens uppmärksamhet. Samtidigt som 
händerna lades på barnens armar sökte de även ögonkontakt. Vi tolkar detta som ett 
sätt att fånga uppmärksamheten hos den som protesterar, då det var just 
uppmärksamhet som barnen reagerade med vid handpåläggningen. När 
uppmärksamheten fångats skedde gränssättning genom uppmaning utifrån dels en 
tolkad säkerhetsaspekt “lova att inte göra så, man kan göra illa sig” och dels utifrån 
regler på förskolan ”det inte är okej att göra så”. 

Observation nio visar även exempel på hur bemötandet inleds med fysisk 
kontakt. Denna observation när förskolepersonalen tog grepp om de två 
konfliktdrabbades armar kan tolkas som uppmärksamhetssökande eller som ett sätt 
för barnen att stanna kvar på platsen. Oavsett vad syftet var, stannade barnen och 
verkade lyssna på den vuxna när greppet om armarna släpptes. Likt de två tidigare 
observationerna tog bemötandet en ny riktning, riktningen skiljer sig dock åt från de 
andra. Den nya riktningen i bemötandet innehöll ett flertal frågor till de 
konfliktdrabbade som bland annat ”vad händer här?”. Detta ifrågasättande tyder till 
en början på det lugna resonerande genom de ställda frågorna. Det kan dock även 
tolkas som det bestämt tillrättavisande bemötandet eftersom den vuxna en drog 
slutsatsen om vad konflikten handlade om ”vem hade leksaken först?”. Det bestämt 
tillrättavisande bemötandet förstärktes när frågorna inte fick utrymme att besvaras 
av barnen och när en lösning utformades av vuxen. Lösningen var att leksaken gavs 
till det barnet som förskolepersonalen ansåg borde ha den, det barnet som fick den 
var det barnet som grät. Detta kan, enligt tolkning ha påverkat beslutet hos 
förskolepersonalen utifrån aspekten att den ville få barnet att sluta gråta. Det gav 
önskad effekt, kortvarigt. För som den sista observationen beskriver, kom barnet som 
lösningen var fördelaktig för, ut ur rummet och åter gråtandes. Av att tolka löstes inte 
konflikten utan fortsatte, om inte ny konflikt uppstått efteråt. Detta bemöttes av en 
annan vuxen med ett annat bemötande. Bemötandet tolkas som lugnt men dock inte 
resonerande då gråtandet aldrig ifrågasattes, istället erbjöds barnet att följa med. 
Möjligtvis av samma aspekt som det bemötandet innan, att få barnet att sluta gråta. 

4.2 Tolkning av resultat utifrån teoretisk modell 

I följande del kommer resultatet tolkas utifrån vår valda teoretiska modell, 
Baumrinds (1966) fostransstilar. Tolkningen kategoriseras in under fostransstilarna; 
eftergiven, auktoritär, försumlig och auktoritativ. I Baumrinds modell syftar 
fostransstilarna till föräldrarnas fostran men i våra formuleringar kommer vi 
använda oss av begreppet förskolepersonal istället för föräldrar. Vi kommer att 
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applicera dessa på förskolepersonalens bemötande av barns olika motstånd som 
synliggjorts i vår studie. Det som blir synligt under detta avsnitt är att flera 
situationer i resultaten har tendenser av flera fostransstilar. Trots det har vi 
kategoriserat resultaten utifrån den mest synliga fostransstilen. Det försumliga 
bemötandet kommer däremot inte att tolkas i någon större utsträckning då det inte 
var ett resultat som blev framträdande i empirin. Vi har sett tendenser av försumliga 
handlingar vilket vi kommer skriva fram, men vi har valt att inte rubricera något 
bemötande som rent försumligt. 

4.2.1 Eftergivet bemötande 

De observationer som vi tolkar som eftergivet bemötande blev de som kategoriseras 
som passivt iakttagande (observation 5 och 6), där ett förväntat ingripande av 
händelse uteblev. Dock kunde uppmärksamhet tolkas utifrån bemötandet, genom att 
bland annat pågående samtal upphörde och ersattes av iakttagelse, vilket är den 
lyhördhet som det eftergivna bemötandet kännetecknas av. I observation sex, när 
stöd eftersöks av den protesterande, tolkas bemötandet dock att övergå till 
försumligt. Det försumliga bemötandet kännetecknas med avsaknad av respons vilket 
bemötandet i exemplet beskriver, då den protesterande möttes enbart av blickar och 
“fniss”.  

4.2.2 Auktoritärt bemötande 

Ett auktoritärt bemötande synliggjordes i flera av våra observationer. Vissa kan tolkas 
enbart som auktoritära och vissa med inslag av de övriga fostransstilarna. Under vår 
kategori bestämt tillrättavisande bemötande återfinns ett exempel vilken kan 
kategoriseras in i Baumrinds teoretiska modell (1966) i form av ett auktoritärt 
bemötande. I den observationen har det tolkats som ett auktoritärt bemötande av det 
uttryckta motståndet kring valet av bok i sagostunden och där skedde en tydlig 
tillrättavisning med ett bestämt och förhöjt tonläge (observation 4). Det förekom 
inget resonerande eller lyhördhet inför den protesterades önskningar. Efter 
tillrättavisningen upphörde protesterna vilket då resulterade i att det auktoritära 
bemötandet gav effekt, lydnad. 

Den observation som vi har kategoriserat under ett fysisk bemötande 
(observation 9), kategoriseras i Baumrinds modell om fostransstilar under det 
auktoritära bemötandet utifrån beskriven riktning. Bemötandet ter sig först vara ett 
auktoritativt bemötande då det ställs många frågor till de inblandade, men övergår 
till det auktoritära när det inte lämnas utrymme att besvara frågorna. Den hårda 
tonen och tillsägelserna är kännetecken för det auktoritära, vilket inte blev synligt i 
bemötandet. Tonläget tolkades mer som bestämt än hårt, däremot förekom 
tillsägelser. Det fysiska bemötandet vi observerade kan inte tolkas in i Baumrinds 
modell om fostransstilar utan det är en tolkning vi genomfört i vår kategorisering.  

Skillnaden mellan det auktoritära bemötandet och kategorin bestämt 
tillrättavisande är att studiens observationer inte kunnat belysa någon ilska eller kyla 
i bemötandet, vilket är ett kännetecken för det auktoritära. Vi har kunnat synliggöra 
bestämt och förhöjt tonläge med, vad vi tolkat som, en irritation men aldrig ilsket och 
kyligt. Ovanstående observationer har tolkats till det auktoritära, en vilken vi tolkar 
som ett rent auktoritärt bemötande och en med drag av det auktoritativa. 
Bemötandet, utifrån det auktoritäras faktorer, gav önskvärt resultat i den 
ena observationen (observation 4) då läsandet av boken kunde fortlöpa och barnet 
tystnande. I den andra observationen (observation 9) uteblev det auktoritära 
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bemötandets önskan om lydnad och att följa de vuxnas tillrättavisningar, barnet 
fortsatte gråta efter det första vuxna ingripandet.  

4.2.3 Auktoritativt bemötande 

Observationerna som vi beskrivit under kategorin lugnt resonerande (observation 1 
och 2) tolkas in under Baumrinds beskrivning av det auktoritativa bemötandet 
utifrån de kännetecknande dragen. Det lugna i kategorin lugnt resonerande syftade 
dock till det tolkade kroppsspråket och tonlägets effekt i bemötandet. Detta 
synliggjordes exempelvis när förskolepersonalen satte sig på huk och ett tolkat mjukt 
tonläge användes. Detta är inte ett centralt kännetecken för det auktoritativa som 
syftar mer till det verbala resonerandet i bemötandet. De gemensamma dragen, 
utifrån ett auktoritativt bemötande i förhållande till det lugna resonerande var 
lyhördhet, resonerande och vägledande men ändå gränssättande. Det lugna 
bemötandet tolkar vi fortskred trots att gränssättning skedde med bestämd ton. 

Flera av studiens beskrivna observationer innefattade en fysisk makt som använts 
i bemötandet och den visade sig även i det auktoritativa. Dock har denna fysiska makt 
tolkats som ett sätt att fånga uppmärksamhet på och som verkar haft positiv effekt på 
förväntat utfall. Detta till uttryck, positiva komplement till bemötande, blev synligt 
där det användes fysisk kontakt på de berördas armar för att fånga 
uppmärksamheten (observation 7 och 8). Den som blivit utsatt för den fysiska 
makten har utifrån vår tolkning av uttryck inte haft negativ påverkan. Detta fysiska 
bemötande återfinns i en observation till (observation 9) fast då med ett mer 
auktoritärt bemötande som inte ger samma effekt som de auktoritativas.  

4.2.4  Auktoritativt-, auktoritärt- och försumligt bemötande 

Genom beskrivningarna av studiens bemötanden blir det synligt att fostransstilarna 
ofta kombinerades i ett och samma bemötande. Detta blir framförallt tydligt i 
observation tre som innehöll en kombination av auktoritativ, auktoritär och 
försumlig i samma bemötande. Vår tidigare kategorisering av denna observation var 
det bestämt tillrättavisande bemötandet, vilket är den auktoritära delen i exemplet. 
Bemötandet inleddes med auktoritativa drag genom den tolkade lyhördheten för de 
inblandades vädjan om ingripande. Det som hände sedan var enligt kännetecknen för 
auktoritära där tillsägelse var lösningen, utan synliggörande av tankar och åsikter. 
Bemötandet övergår till försumligt när den vuxna lämnar situationen utan att 
intressera sig för tillsägelsens effekt. Enligt uppfattning kan inte en specifik 
fostransstil uttolkas som mer framträdande än någon annan. I detta bemötande 
avlöste fostransstilarna snarare varandra, likt flera av de tidigare beskrivna 
observationerna. Anmärkningsvärt för just detta bemötande är att vi tolkat tre 
varianter av fostransstilar i resultatet. 

4.3 Sammanfattning 

Vi har sett hur förskolepersonal uppmanar och uppmuntrar barnen till att sätta ord 
på vad de tänker och känner, genom lyhördhet och förståelse som vi kopplar till det 
auktoritativa bemötandet. Vi har även sett exempel på försumligt bemötande 
(Baumrind, 1966) när barnen gett uttryck för känslor och tankar men där respons 
från förskolepersonal uteblivit. Studiens empiri har kunnat synliggöra ett auktoritärt 
bemötande där tillrättavisningar och bestämd ton har varit centralt. Dessutom har vi 
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sett tendenser för det eftergivna, där barnens motstånd bemöttes av vuxna genom 
uppmärksamhet, men där konfrontation uteblev. 

Utifrån studiens resultat tolkat genom den teoretiska modellen har det blivit 
tydligt att förskolepersonals bemötande av barns motstånd varierar. De olika 
presenterade fostransstilarna har kunnat kopplas till studiens empiri. Bemötandet av 
situationerna ser olika ut men det resultat vår studie mynnat ut i är att det 
auktoritativa bemötandet har observerats i flest situationer. Det auktoritativa 
bemötandet har framför allt handlat om lyhördhet, resonerande med lugn ton men 
även gränssättning har förekommit. En strategi som studien synliggjort vid flera 
tillfällen var när förskolepersonalen använde sig av fysisk kontakt för att, vad vi tolkar 
det som, få barnens uppmärksamhet. Detta är ett handlande som vi inte återfinner i 
Baumrinds beskrivningar av de olika fostransstilarna. I studien har det även blivit 
synligt att i en och samma situation kan det förekomma flera fostransstilar i 
förskolepersonalens bemötande av barns olika motstånd. Studiens resultat kommer i 
kommande kapitel att diskuteras vidare. 

5 Diskussion 

I följande kapitel presenteras studiens diskussion kring de presenterade 
bemötandena. Vi kommer även belysa hur den fysiska kontakten fungerat som ett 
komplement och därmed överraskat oss författare. Därefter följer en 
metoddiskussion där vi kritiskt granskar studiens val av metod. Här diskuteras även 
studiens trovärdighet, pålitlighet och reflexivitet. 

5.1 Förskolepersonalens bemötande av barns olika motstånd 

I vår studie har det synliggjorts att förskolepersonal har olika sätt att bemöta barns 
motstånd. När studien inleddes gick vi som observatörer ut på förskolorna med en 
förväntning. Vi hade en förväntning på att ett bemötande skulle ske utifrån studiens 
syfte att undersöka deras konkreta handlingar vid uppkomsten av motstånd.  
Observationerna har resulterat i en variation av bemötanden vilka vi har 
kategoriserat under olika rubriker: lugnt resonerande-, bestämt tillrättavisande-, 
passivt iakttagande- och fysiskt bemötande.  

5.1.1 Passiv tillsägelse genom kännedom om barns uttryck? 

Två av våra observationer har vi kategoriserat under det passivt iakttagande 
bemötandet. Utifrån vår forskningsfråga, på vilket sätt bemöter förskolepersonalen 
barns motstånd, blev de vuxnas bemötanden tolkat av oss som ett icke-bemötande 
där de passivt iakttog barnens motstånd (observation 5 och 6). Förskolepersonalens 
bemötande kunde dock handlat om vad Gerland (2015) framställer som ett anpassat 
stöd, de vuxna kan ha lärt känna barnens uttryckssätt och därmed anpassat 
bemötandet därefter. Det Gerland beskriver, att det inte är alla barn som hjälps av ett 
verbalt bemötande i stundens hetta, kan ha varit en anledning till 
förskolepersonalens passiva iakttagande. Vår metod belyste dock enbart det konkreta 
bemötandet och därför blev ett icke-bemötande aktuellt utifrån vårt syfte, inget 
ingripande kunde registreras.  

Det som däremot talar emot detta passiva iakttagande är Buyse m.fl. (2008) vilka 
framförde att lärarnas stöd påverkar barns beteende. Buyse m.fl. relaterade stödet till 
att minska risken att barnen skulle hamna i konflikt. Reducera risken för konflikter är 
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eftersträvansvärt i förskolan, men detta är inte syftet med vår studie. Vår studie 
handlar snarare om att belysa hur förskolepersonalen bemöter det befintliga 
motståndet som barn uppvisar. 

Vi har kunnat konstatera att det passivt iakttagande bemötandet som 
synliggjorts, inte överensstämmer med Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och 
dess strävandemål att “arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som 
befinner sig i svårigheter av olika slag” (s.11). Detta genom att ingripande uteblev i 
observationerna. Vad som å ena sidan synliggjordes i en av observationerna 
(observation 5), var att de vuxna lyfte blicken från vad de höll på med då barnets 
protester upprepats för andra gången. Genom att de flyttade blicken från det 
pågående samtalet till det protesterande barnet, skulle vi kunna tolka detta som att 
de visade lyhördhet för motståndet genom enbart blicken. I denna observation kunde 
blickarna varit verktyget för tillsägelser, inte ett verbalt eller fysiskt ingripande. När 
protesten upphörde återgick de till sitt vuxna samtal, om deras blickar kunde ha 
påverkat barnen i situationen är oklart. Å andra sidan, för att kunna dra en slutsats 
kring blickarnas påverkan skulle vi behövt en annan metod eller ett rikare 
fältanteckningsunderlag. Underlaget skulle tydligt ha beskrivit att barnen tittade på 
förskolepersonalen och att de vuxna utbytte tillsägande blickar med de inblandade, 
då hade kunnat vi se ett bemötande annat än det passiva iakttagande.  

5.1.2 Vägledning enligt läroplanen? 

Vi har i studien även synliggjort situationer som innehöll ett lugnt resonerande 
bemötande. Gemensamt för dessa typer av bemötande var att barnens tankar och 
åsikter framfördes och ansågs viktiga för utfallet, förskolepersonalen var lyhörda och 
bemötte barnen med respekt. Detta bemötande kan kopplas till Emilson (2008) 
presentation av fostran i förskolan, fostran sker på ett demokratiskt, omsorgsfullt 
men disciplinerat sätt. Det disciplinerande kan kopplas till den gränssättning som 
beskrivs i det lugna resonerande bemötandet.  

Till skillnad från det passivt iakttagande bemötandet återfinns det lugna 
resonerande bemötandet i Skolverket (2016) där det framställs att barnen ska stöttas 
i att föra fram åsikter och belysa sina tankar. I situationerna aktuella för det lugna 
resonerande bemötande fanns det därav tendenser att agera utifrån läroplanens 
intentioner. Detta lugna resonerande bemötande skulle kunna beskrivas utifrån 
Rantalas (2016) begrepp vägledning och utifrån den vägledning där barn blir 
delaktiga i ansvaret för situationen. Det handlade om att förskolepersonalen vägledde 
barnen genom ett resonerande bemötande, det var inte de vuxna som levererade 
färdiga lösningar på situationerna. Barnen vägleddes med hjälp av den lyhörda och 
resonerande vuxna för att utveckla sina egna förmågor att finna lösningar på problem 
och konflikter. Rantala (2016) fann i sin studie att denna vägledning inte är likvärdig 
för alla barn. Detta är något vi sett i vår studie också, genom varierande bemötanden 
fick barnen olika stöttning och vägledning. Resultatet visar på att barnen som möttes 
av resonerande, lösningsinriktade, lyhörda och gränssättande vuxna fick stöttning 
och vägledning i det uttryckta motståndet.  

5.1.3 Makt som redskap eller ett omedvetet agerande? 

I empirin återfinns även bestämda tillrättavisande bemötanden vilket är motsatsen 
till läroplanens uppdrag (Skolverket, 2016) utifrån att “förskolan ska sträva efter att 
varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” (s.9). Genom att 
tillrättavisa utan att belysa barnens eget perspektiv kopplar vi till den makt Dolk 
(2013) beskriver. I relationen vuxen-barn har den vuxna, i denna 
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studie förskolepersonalen, en större makt. Detta har synliggjorts i empirin, att vid 
flera tillfällen protesterade barnen mot någonting, vilket Åmot och Ytterhus (2014) 
framhåller som ett sätt för barn att hävda sig. Dessa protester gentemot 
verksamhetens regler och rutiner har bemötts av ett bestämt tillrättavisande 
bemötande. De vuxna använde sig av sin makt för att hävda att hen hade sista ordet, 
utan att vara lyhörda för barnens uttryckta motstånd. Barnen utvecklade därigenom 
ingen självständighet eller kompetenser som att själva finna lösningar vilket går emot 
läroplanens uppdrag. 

Antingen skulle bemötandet kunnat handla om makten beskriven ovan eller så 
handlade det om en omedvetenhet. Vi misstänker att det i vissa fall kunde handlat 
om en bristande medvetenhet om bemötandets påverkan på barnen, men även 
osäkerhet i agerandet vid uppkomsten av motstånd. Förskolepersonalen kunde 
möjligtvis ha trott att de gjorde på ett visst sätt, använde en viss ton och agerade 
utifrån barnens bästa, men att det inte blev synligt i utfallet. I analysprocessen av de 
beskrivna situationerna var det svårt att avgöra huruvida de vuxnas bemötande 
berodde på det ena eller det andra. Oavsett hur eller av vilken anledning 
förskolepersonalen bemötte barnen, tolkar vi att de vuxnas bemötande av barnen i 
förskolan ska ske med stöd i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016). Det handlar 
om att medvetandegörande sin påverkan, om hur bemötandet påverkar barnen. Med 
stöd i Gerland (2015) anser vi att bemötandet kan anpassas efter varje barns behov 
och förutsättningar bara vi som förskolepersonal lär känna barnen i den aktuella 
barngruppen.  

5.1.4 Fostransstilar i förskolepersonalens bemötande 

I vår studie har Baumrinds (1966) fostransstilar blivit synliga genom våra tolkningar 
av förskolepersonalens observerade bemötanden av barns olika motstånd i förskolan. 
Trots att fostransstilarna skapades utifrån föräldrarnas fostran, har förskolan som 
nämnt ett ansvar att stödja familjerna i fostransaspekten (Skolverket, 2016). Därför 
kunde vi applicera de olika fostransstilarna på förskolepersonalens bemötande på ett 
fördelaktigt sätt för studien. Det visade sig att vissa fostransstilar blivit mer synliga än 
andra, bland annat den auktoritativa som i studien visat sig genom ett lugnt 
resonerande bemötande. Utifrån det tidigare nämnda begreppet “emotionally 
supportive classroom” (Rudasill m.fl., 2016) vilket handlar om hur förskollärare 
genom känslomässigt stöd kan påverka barnens förutsättningar till utveckling, vill vi 
koppla det auktoritativa bemötande till det stödet. Genom vår tolkning, kopplat till 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och dess strävandemål “förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter 
och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (s.12), är detta bemötandet mest i 
enlighet med läroplanen för förskolan och dess uppdrag. För att ett barn ska utveckla 
förmågan att uttrycka sina tankar och åsikter krävs det en lyhörd, uppmuntrande och 
ifrågasättande vuxen att utvecklas tillsammans med. De som kategoriserats utifrån 
det auktoritativa bemötandet strävar efter att barnen ska få utrymme för sina tankar 
och åsikter. 

Trots att observationerna synliggjorde flertalet auktoritativa bemötanden 
synliggjordes även de andra fostransstilarna, bland annat den auktoritära. Enligt 
Baumrind (1966) beskrivs den auktoritära som kall, ilsken och benägen att straffa vid 
olydnad. Denna beskrivning kan minst sagt uppfattas som gammalmodig och ej 
korrekt gällande förhållningssättet mot barn, framförallt utifrån Skollagens (SFS, 
2010:800) förbud mot kränkande handlingar. Men i denna studie handlar den 
auktoritära mer om motsatsen till den auktoritativa, att i bemötandet inte ta reda på 
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barnens tankar och åsikter, utan skapa lösning med hjälp av tillrättavisning. Denna 
typ av auktoritärt bemötande har blivit synligt i vår studie, vilket också leder till att 
detta bemötande inte är enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och dess 
strävandemål. 

Trots att studien kunnat synliggöra motsatserna i bemötandena av barns olika 
motstånd i förskolan, auktoritativ och auktoritärt, vill vi återkomma till att det inte 
handlade om att belysa vad som är ett rätt eller fel bemötande. Vi har dock kunnat 
koppla de bemötanden vi sett till läroplanen och läroplanen framhäver inget om 
tillrättavisningar. Men samtidigt har vår metod omöjliggjort för oss att belysa tankar 
bakom varje bemötande. Det betyder att bemötanden vi tolkat som auktoritära 
möjligtvis haft en tanke, en relation till barnen eller annan faktor som påverkat 
handlandet. Ibland kanske det auktoritära bemötandet uppkom genom en 
säkerhetsaspekt, riskeras barns säkerhet har personal i förskolan skyldighet att 
ingripa (Skolinspektionen, 2015). Trots att kopplingar till vad som mer eller mindre 
är i enlighet med läroplanen, har vår metod inte kunnat belysa vilken påverkan 
bemötandet har på barnet. Studien har enbart kunnat belysa om motståndet i form av 
protest eller konflikt, upphört eller fortsatt och därmed presenterat effekten av 
förskolepersonalens bemötande. Därför synliggör inte studien om den auktoritativa 
fostransstilen bidrar till att barnen utvecklar sina förmågor att uttrycka sina tankar 
och känslor. 

5.1.5 Kombinerade fostransstilar 

För att återgå till fostransstilarna så har studien, genom tolkning, kunnat synliggöra 
alla fyra fostransstilar i förskolepersonalens bemötande. Den försumliga har enbart 
tolkats in under två observationer där den var kombinerad med de andra 
fostransstilarna. Det försumliga blev till exempel synligt när den vuxna lämnade 
situationen efter att ha gett en auktoritär tillsägning, utan att visa intresse för 
effekten (observation 3). Hade bemötandet fortsatt som auktoritärt hade förmodligen 
förskolepersonalen förväntat sig lydnad av tillsägelsen. Om bemötandet däremot 
varit auktoritativt skulle den vuxna tagit reda på mer om händelsen, genom frågor. 
Anledningen till att vi inte tolkade fler som försumliga är för att vi hade i åtanke att 
den försumliga enligt Baumrind (1966), oftast syftar till föräldrar med sociala- eller 
missbrukarproblem. Vi ville därför inte förvränga fostransstilen allt för mycket så att 
den skulle kunna anpassas till förskolan, istället lät vi den ta ytterst lite plats. 

Som nämnt förekom kombinationer av fostransstilarna i våra observationer vilket 
inte är enligt Baumrinds modell. Hennes modell syftar snarare till att den vuxna, 
föräldern i hennes fall - förskolepersonal i vårt, antar en viss fostransstil, håller sig till 
den vilket resulterar i en viss påverkan på barnet. Vår studie styrker istället Sommers 
(2005) kritik mot Baumrinds fostransstilar. Sommer lyfter hur fostransstilen 
påverkas av kontexten, alltså omkringliggande faktorer vilket innebär att den vuxne 
inte kan bemöta på ett sätt i alla situationer. Våra observationer bekräftar denna 
kritik, genom att flertalet bemötanden haft kombinationer av fostransstilarna. 
Tidigare har vi presenterar en kombination som innehållit tre fostransstilar, i ett och 
samma bemötande.  

5.1.6 Positiv överraskning  

Något som synliggjorts i vår studie, som inte nämns i Baumrinds (1966) teoretiska 
modell om fostransstilar, är hur fysisk kontakt användes i bemötandet av barn. I vår 
studie har vi valt att kalla det för den fysiska makten och har behandlat begreppet i 
vår analys utifrån observationerna. I flera observationer valde förskolepersonalen att 
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i sitt bemötande, placera sina händer på barnets överarmar. Begreppet fysisk makt 
valdes därför att barnen inte tillfrågades innan. Dock kunde vi, i våra observationer 
och vår tolkning, inte urskilja någon form av negativ påverkan på barnen genom att 
de inte skrek eller slet sig loss i samband med den fysiska kontakten. Vi tolkade det 
snarare som ett positivt komplement i bemötandet. Den fysiska makten bidrog till 
uppmärksamhet och fokus från barnets sida. Den fysiska makten som vi var oroliga 
över att få se, var fysisk makt i kränkande benämning som till exempel om ett barn 
hade motstridigt lyfts bort från en situation. Som presenterat var detta inget vi fick se 
under våra timmar på förskolan. För att återgå till detta positiva komplement i 
bemötandet och dess påverkan hos oss studenter är vi positivt överraskade över 
effekten. Vi har haft fördomar om hur fysisk makt inte får förekomma i situationer 
med barn där barnen inte själva söker fysisk kontakt. Men vår studie har visat 
exempel på hur denna makt kan användas som ett fördelaktigt komplement i 
bemötandet av barns olika motstånd i förskolan. 

5.2 Metoddiskussion 

Vi hade för denna studie valt deltagande observationer som enda 
datainsamlingsmetod. Dock valde vi att inta rollen forskare-deltagare (Bryman, 2011) 
vilket gjorde det möjlig att interagera med barnen om de sökte vår uppmärksamhet. 
Genom denna deltagande roll möjliggjorde det även för oss att återgå till vår 
observatörsroll vid signaler av motstånd. Vi valde denna typ av observationer med 
hänsyn till att studien genomfördes i en barngrupp, det kändes inte rätt utifrån våra 
etiska värderingar att inta en fullständig observatörsroll. Exempelvis vid ett tillfälle 
då observatören tvingades till ett ingripande utifrån dessa etiska värderingar. Trots 
medvetenheten om att det var förskolepersonalens bemötande som skulle studeras 
såg barnen oss observatörer som första vuxna och kunde då inte låta bli att ingripa. 
Ingripandet handlade dock inte om att lösa konflikten, medla eller ge tillsägelser utan 
snarare med hänsyn till barnens säkerhet och välmående. Förhoppningen var att den 
ordinarie förskolepersonalen skulle ingripa och ta vid därefter. 

Fokus för våra observationer var att synliggöra på vilket sätt förskolepersonalen 
bemötte barn olika motstånd. Det resulterade i att belysa vuxenperspektivet, där både 
barnskötare och förskollärare blev observerade. Det positiva med valet av deltagande 
observationer var att vi kunde observera förskolepersonalens konkreta beteenden 
vilket Bryman (2011) framhåller som fördelaktigt förutsatt att det harmonierar med 
syftet. Bryman beskriver att genom intervjuer och enkäter blir enbart beskrivningar 
av beteendet synligt, inte det konkreta handlingarna.  

Efter vår genomförda analys ställer vi oss däremot kritiska till valet av enbart 
denna metod. Bryman (2011) redogör för att observationer synliggör det faktiska 
handlingarna, bakomliggande orsaker till handlandet blir inte framträdande. 
Förskolepersonalen gavs inte utrymme att motivera sina handlingar. Vi upplevde vid 
genomförandet av tolkningen och analysen att intervjuer skulle varit en 
kompletterande metod att föredra, dels utifrån att få en djupare förståelse för 
förskolepersonalens ageranden men även att de vuxna skulle ges möjlighet att 
motivera sina handlingar av etiska skäl. Det vi i studien valt att observera kan 
uppfattas som en känslig situation, barn som visar motstånd i form av protester och 
konflikter som skall bemötas. Förskolepersonalen kan haft en avsikt med deras 
bemötande som i observationerna inte synliggjorts då observationerna enbart belyser 
det konkreta handlandet. 

Vi har därmed kategoriserat in olika bemötanden i Baumrinds (1966) 
fostranstilar utifrån vad observationerna synliggjort. Detta kan bli, ur 



 24 

förskolepersonalens perspektiv, en felaktig kategorisering eftersom tankar om deras 
handlande inte synliggjorts. Till exempel i observationen då den vuxna inte ingrep 
när barnet protesterade (observation 6), vi tolkade detta som en avsaknad av 
bemötande utifrån den eftergivna fostransstilen. Hade vi genomfört intervjuer med 
förskolepersonalen kunde en helt annan bild blivit synlig baserat på deras handlingar 
och en annan fostranstil kunde ha blivit aktuell. Bryman (2011) visar på att metodval 
kan handla om förfogandet av tid vilket också var en anledning till genomförandet av 
en metod. Att enbart fokusera på observationer möjliggjorde för att kunna genomföra 
ett stort antal observationer, bearbeta dessa och därpå analysera. 

I genomförandet av våra deltagande observationer använde vi oss av ett 
fältanteckningsunderlag. Detta underlag utformades innan observationsdagen som 
ett stöd för observatörerna innehållandes fyra kolumner; vad hände, i vilken miljö, 
hur förskolepersonal bemötte och vad hände efter bemötandet. Utformandet av 
fältanteckningsunderlaget ställer vi oss något kritiska till då vi efter genomförandet 
av tolkning och analys av datainsamlingen insåg att underlaget varit bristfälligt. 
Underlaget bidrog till alltför stort tolkningsutrymme av händelsen och bemötande 
vilket försvårade bearbetningen av de för studien aktuella data. Våra fältanteckningar 
genererade dock i många innehållsrika observationer vilka blivit underlag för vår 
analys, däremot hade de kunnat rymma ännu mer användbart råmaterial om 
fältanteckningsunderlaget utformats annorlunda. 

Som nämnt tidigare ansåg vi att vårt missivbrev till förskolepersonalen varit 
bristfälligt gällande informationen. Detta ledde till att vi av etiska skäl fick förtydliga 
missivbrevet med muntlig information. Detta hade kunnat undvikas genom mer 
omfattande bearbetning av brevet. 

5.2.1 Trovärdighet och pålitlighet 

Observationerna anser vi är trovärdiga (Bryman, 2011) utifrån att syftet är att 
synliggöra på vilka sätt förskolepersonalen bemöter barns olika motstånd. Utifrån de 
för studien aktuella forskningsfrågorna anser vi att resultatet av den första frågan har 
en större trovärdighet än resultatet på forskningsfrågan nummer två. Den första 
frågan handlade om att belysa de olika sätt förskolepersonalen faktiskt bemöter 
motstånden på, vilket tydligt och objektivt har presenterats i resultatet. Däremot är 
pålitligheten (Bryman, 2011) kring den andra forskningsfrågans resultat, angående 
vilka fostranstilar som kom till uttryck, något lägre i tillförlitlighetsgrad än den första 
forskningsfrågan. Att pålitligheten var lägre i den frågan baserar vi på vårt val av 
metod, att de vuxna inte kunde motivera sina handlingar vilket vi tidigare har 
diskuterat under metoddiskussionen. Resultatet, och även pålitligheten, av denna 
forskningsfråga hade eventuellt sett annorlunda ut med ett kompletterande av 
intervjuer. 

Vi ställer oss, som tidigare nämnt, kritiska till våra genomförda observationer då 
vi funnit brister i fältanteckningsunderlaget som använts. I underlaget återfinns 
kolumner vilka vi i studien inte lagt någon större vikt vid då en avgränsning 
genomförts. Vilken miljö som situationerna ägde rum i var någonting som 
registrerades i underlaget, detta har vi inte analyserat i studien utan det har enbart 
blivit en hjälp för läsaren att få en bild av situationen. Därav var inte underlaget 
tillförlitligt då vi efter genomförd tolkning och analys hade utformat underlaget 
annorlunda med mera precisa observationspunkter. 

Vi tar även hänsyn till att tillförlitligheten påverkats av de reaktiva effekter som 
Bryman (2011) presenterar. Det handlar om att den observerade i studien är 
medveten om sin delaktighet och därmed beter sig på ett visst sätt utifrån vad 
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personen tror är passande. Det kan också vara det faktum att en utomstående person 
är på plats och observerar vilket inte hör till vanligheten för deltagarna vilket i sin tur 
påverkar beteendet hos dem. I metoddiskussion exemplifierades en av 
observationerna (observation 6) och i den kan den reaktiva faktorn haft en påverkan 
på utfallet. I situationen kan vår roll som deltagande observatör inte ha blivit 
tillräckligt tydligt för de vuxna som stod på avstånd. Observatören befann sig närmast 
situationen och förskolepersonalen kan ha förutsatt att observatören skulle ingripa 
trots den muntliga utsagan att vi önskade observera deras bemötanden. I denna 
situation kan därför den reaktiva faktorn ha påverkat pålitligheten i 
förskolepersonalens bemötande, alltså avsaknaden av ingripande i och med vår 
fysiska närvaro. 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor krävdes det att vi som observatörer 
var på rätt plats vid rätt tillfälle, att vi befann oss på plats där bemötande av barns 
motstånd skedde. Barns motstånd kunde uppstå när som helst under dagen och vart 
som helst på förskolan. Detta gjorde att vi kan ha kommit till situationen och missat 
vad som hänt precis innan, vi kan ha anlänt precis mitt i eller till och med i 
efterskalvet av motståndssituationen och förskolepersonalens bemötande. Därav 
ställer vi oss något kritiska till om våra tolkningar är helt tillförlitliga, då vi har 
genomfört en tolkning utifrån det vi hann se och höra under observationerna. 
Bakgrundsfakta, utlösningsfaktorer och annan historik blev därmed inte ett innehåll i 
våra tolkningar. Pålitligheten skulle kunnat vara högre om vi valt att genomföra 
observationerna tillsammans, på en- eller två förskolor. Vi skulle då varit två 
observatörer som hade möjlighet att inhämta mer information kring samma 
situationer. Att vi gjorde valet att vara enskilda observatörer ser vi också kan ha 
påverkat tillförlitligheten. Då vi som observatörer är två olika individer och hade ett 
något bristfälligt fältanteckningsunderlaget, gavs det för stort utrymme till 
individuella tolkningar av situationerna. Hade vi genomfört observationerna 
tillsammans hade denna individuella tolkning kunnat diskuteras tillsammans 
eftersom vi som observatörer hade sett samma händelser.  

En påverkansfaktor vilken kan ha haft inverkan på studien och tillförlitligheten är 
omständigheterna på den aktuella observationsdagen. Det var både vuxna och barn 
sjuka och på grund av sjukfrånvaro i arbetslaget befann det sig en vikarie i den 
aktuella barngruppen på en av förskolorna. En student från högskolan befann sig 
även på en av förskolorna där observationerna skulle äga rum. Dessa personer hade 
inte blivit informerade genom vårt missivbrev om de forskningsetiska principerna 
och kunde inte utgöra ett underlag i våra observationer. Den ordinarie 
förskolepersonalen som blivit tillfrågade och närvarade den aktuella dagen gav oss 
ändå ett rikt underlag att bearbeta trots omständigheterna. Vi anser därmed att 
trovärdigheten är stor då vi kunde observera det vi tänkt, men att pålitligheten hade 
kunnat vara bättre utifrån en rad faktorer. 

5.2.2 Reflexivitet 

Vår utgångspunkt grundar sig i intresset av olika bemötanden av barns olika 
motstånd i form konflikt eller protest i förskolan. Båda författarna har tidigare 
erfarenheter av förskolans verksamhet och även erfarenheter av olika bemötanden. 
Dock hade vi innan studiens genomförande inte studerat olika bemötanden mer 
ingående i en specifik situation, som i denna studies fall när motstånd uppstår från 
barn. Trots tidigare erfarenheter har vi försökt vara objektiva, att vi inte har ett 
angreppssätt där ett rätt eller fel bemötande eftersöks. Vi anlände som observatörer 
till förskolorna med förväntningar, förväntningar på att ett bemötande skall ske från 
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förskolepersonalen när barnen uttryckte motstånd. Vi hade ett syfte att synliggöra 
deras bemötanden och uttryckte detta till dem innan observationerna genomfördes.  

Litteratur har möjliggjort att se mer objektivt på studien och dess resultat. Vår 
teoretiska modell har i studien blivit starkt framträdande då förskolepersonalens 
bemötanden av barns motstånd tolkats igenom dessa fyra olika fostransstilar. Därav 
har vi som författare distanserat oss från våra personliga värderingar och tankar för 
att tolka in bemötanden i Baumrinds teoretiska modell om fostransstilar. Genom hela 
processen har det varit av största vikt att vi inte bedömt förskolepersonalens 
handlingar utifrån vad som vi ansett var rätt eller fel. I detta har vi gång på gång fallit 
tillbaka i den teoretiska modellen genom våra kategoriseringar och hur Baumrind ser 
på att dessa bemötanden påverkar barnen och deras framtid.  

5.3 Slutsats 

I förskolans miljö är det inte ovanligt att barnen gör motstånd i form av protester och 
konflikter. Studiens resultat har visat att förskolepersonalens bemötande av dessa 
motstånd förekommer men att sätten varierar. Tidigare forskning tillsammans med 
vårt resultat visar att en medvetenhet kring sitt bemötande är fördelaktigt för barns 
utveckling av förmågor och kompetenser.  

Studiens resultat har visat på flera olika sätt att bemöta barnen på och det mest 
framträdande var ett lugnt resonerande bemötande. Detta bemötande har i studien 
kunnat kopplas till ett flertal av Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och dess 
strävandemål, vilket innebar att barns utveckling hamnade i fokus. Utifrån den 
fostransaspekt studien syftade till att undersöka, kunde vi applicera det lugna 
resonerande bemötandet på Baumrinds (1966) beskrivning av den auktoritativa 
fostransstilen. Det auktoritativa bemötandet har varit mest framträdande i studiens 
resultat och vår slutsats utifrån analysen är att även detta är mest fördelaktiga utifrån 
läroplanen (Skolverket, 2016). Detta bemötande är i enlighet med det stöd till 
familjerna som förskolan ska vara i barnens fostransprocess.  

Avslutningsvis har det framkommit i studien att de vuxna har använt ett 
komplement i flera bemötanden, vilket handlar om det fysiska bemötandet. I studien 
benämns det som fysisk makt men resultatet har visat att denna makt har varit 
fördelaktig för att fånga barnens uppmärksamhet. Detta har överraskat oss författare 
positivt. 

5.4 Relevans för yrket 

Studien är relevant för vårt kommande yrke som förskollärare genom att den har 
belyst att det förekommer motstånd från barn i förskolan men att det finns olika sätt 
att bemöta dem på. Studien bidrar därför till att verksamma i förskolan, förskollärare 
och barnskötare, blir medvetna om hur bemötandet kan påverka barnen. Vi har 
kunnat koppla studiens olika bemötanden till Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2016) och dess strävandemål samt en fostransaspekt vilket därmed belyser vikten av 
den medvetenhet som krävs kring bemötandet av barns olika motstånd i förskolan. 
Genom en medvetenhet om sitt bemötande och bemötandets påverkan, så är det 
gynnsamt för barnens utveckling av olika förmågor och kompetenser. 

Studien resulterade som nämnt i en slutsats gällande hur den fysiska makten är 
fördelaktig i ett flertal bemötanden vilket är en viktig upptäckt vi tar med oss. Ibland 
kan det krävas att barnen fysiskt uppmärksammas innan det går att bemöta på ett 
lugnt resonerande sätt.  
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5.5 Fortsatt forskning 

Kritik gällande studiens metod har framförts tydligt i vår diskussion då tankar och 
åsikter från varken förskolepersonal eller barn kunnat belysas. Trots det har studiens 
forskningsfrågor besvarats. I fortsatt forskning om hur förskolepersonal bemöter 
barns olika motstånd i förskolan hade intervjuer varit fördelaktiga (Bryman, 2011). 
Genom intervjuer hade tankar och åsikter kring de olika bemötandena kunnat 
belysas, framförallt det fysiska som efter upptäckt intresserar oss. En ny studie hade 
dock krävt ett nytt syfte och ny forskningsfråga. Forskningsfråga som skulle kunna 
ligga som grund för en ny studie är: Vad ligger som grund för förskolepersonalens 
olika bemötanden av motstånd i förskolan? 
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Bilaga 1 Fältanteckningsunderlag 

	

 

	  



 

Bilaga 2 Missivbrev förskolepersonal 

Hej!  
 

Information om vårt självständiga arbete. Du tillfrågas härmed om deltagande i 
denna undersökning.  

Vi är två förskollärarstudenter som går vår sista termin på Mälardalens högskola och 
nu har påbörjat vårt självständiga arbete, som är avslutande för utbildningen.  

Vi kommer under 1-2 dagar, beroende på vad som passar i verksamheten, observera 
ert bemötande i den dagliga verksamheten. Observationerna kommer att utgöra ett 
underlag för vårt självständiga arbete, vars syfte är att belysa hur ni bemöter barns 
kroppsliga uttryckssätt. Under observationerna kommer vi som observatörer föra 
anteckningar i ett fältanteckningsunderlag.  

Vår förhoppning med undersökningen är att den ska bidra till ökad kunskap kring 
hur vi bemöter barn i förskolan.  

Under processens gång kommer vi att utgå från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 
Uppgifter om personer och förskolan är inte relevant för undersökningen och 
kommer att ges största möjliga konfidentialitet. Det kommer inte framgå i resultatet 
vilka som har deltagit i studien.  

Det insamlade materialet kommer att bearbetas konfidentiellt av oss två studenter 
och vår handledare. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Efter 
publicering kommer allt insamlat material att raderas. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Du har även rätt att i efterhand plocka bort delar ur 
observationsmaterialet.  

Vill du avstå från deltagande eller har frågor om undersökningen, vänligen kontakta 
oss innan måndagen den 20 november 2017. 

Vänliga hälsningar  

Sofia Rydh och Fanny Gillbjer 

 

 

Student:  Student:        Handledare MDH: 

Fanny Gillbjer  Sofia Rydh       Tuula Vuorinen 
XXXX  XXXX           XXXX 

 

	



 

Bilaga 3 Missivbrev vårdnadshavare 

Hej!  

 

Vi är två förskollärarstudenter som går vår sista termin på Mälardalens högskola och 
nu har påbörjat vårt självständiga arbete, som är avslutande för utbildningen.  

Vi kommer under 1-2 dagar observera förskolepersonalens bemötande i den dagliga 
verksamheten. Observationerna kommer att utgöra ett underlag för vårt självständiga 
arbete, vars syfte är att belysa hur förskolepersonalen bemöter barns kroppsliga 
uttryckssätt. Barnen kommer därmed inte observeras annat än i de situationer där 
förskolepersonalen bemöter barn som använder kroppsliga uttryckssätt. 

Vår förhoppning med undersökningen är att den ska bidra till ökad kunskap kring 
hur vi bemöter barn i förskolan. 

Under processens gång kommer vi att utgå från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 
Uppgifter om personer i observationerna är inte relevant för undersökningen och 
kommer därför inte att framgå i resultatet. Allt insamlat material kommer att 
behandlas konfidentiellt och raderas när resultatet publicerats.  

Det insamlade materialet kommer enbart att bearbetas av oss två studenter och vår 
handledare. Undersökningen kommer presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på offentliga databasen Diva.  

Om du inte vill att ditt barn observeras i de situationer där förskolepersonalens 
bemötande studeras är det viktigt att du hör av dig senast måndagen den 20 
november 2017. Vi kommer naturligtvis respektera ditt barns integritet och om det 
själv ger uttryck för att inte vilja observeras så avstår vi från att dokumentera den 
specifika situationen. 

 

 

Vänliga hälsningar Sofia Rydh och Fanny Gillbjer 

 

 

 

Student: 
Sofia Rydh 

XXXX 
 

Student: 
Fanny Gillbjer 

XXXX 
 

Handledare MDH: 
Tuula Vuorinen 

XXXX 
 

	


