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Abstrakt 

Syftet med denna kvalitativa studie är att lyfta verksamma pedagogers uppfattningar om skäll 

i förskolan. Det har framför allt varit intressant att ta reda på om pedagogerna ser ett samband 

mellan den fysiska miljön och förekomsten av skäll i verksamheten. I denna studie har 

fokusgrupper använts där det sammanlagda antalet deltagare var elva stycken från två olika 

förskolor. 

 

Resultatet visar att informanterna i denna studie är överens om att skäll är svårdefinierat. I 

detta arbete kan skäll förstås som en verbal handling som kan komma till uttryck på olika sätt. 

Samtliga informanter menar dock att de skäller på barnen men graden av hur mycket man 

skäller varierar. De menar att verksamhetens miljöutformning har inverkan på hur mycket de 

vuxna skäller. Gemensamt i fokusgrupperna är att stress, mycket barn och lite personal är 

några bidragande orsaker till att skäll uppstår. Studiens resultat diskuteras i relation till 

tidigare forskning.  

 

 

Nyckelord: Fysisk miljö, förskola, skäll.
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1. Inledning 

Möjligheterna för lärare att aga sina elever avskaffades i Sverige 1958, men det är fortfarande 

tillåtet med verbal bestraffning. Pedagoger anser sig ha rätt att använda utskällningar, kritik, 

tillsägelser och andra verbala uttryck som ett pedagogiskt verktyg och ett medel för 

uppfostran för att rätta ett, enligt dem, oacceptabelt beteende. Detta hävdar Erik Sigsgaard, en 

dansk seminarielektor, barnforskare och en före detta politikerförfattare som även är författare 

av boken Utskälld (2003). Han ställer sig frågan om den psykiska uppfostringsmetoden är en 

fortsättning på den fysiska. Juul (2006b) menar att vi i Skandinavien är på väg att erkänna att 

det inte är någon egentlig skillnad mellan fysiskt och psykiskt våld. Både fysiskt och psykiskt 

våld ger skador på människan såväl kroppsligt som psykiskt (Sigsgaard, 2003) och detta våld 

är mänskligt nerbrytande (Juul, 2006b). I Sigsgaards bok citeras ett italienskt förskolebarn 

som beskriver sin upplevelse av skäll där barnet framställer det som att bli slagen med ord. 

Oavsett den vuxnas tankar kring skäll och hur det uppfattas av ett barn, är det upplevelsen 

som barnet har som är avgörande för om den vuxnas uttryck är skäll eller inte.  

 

Sigsgaard (2003) diskuterar förhållandet mellan skäll och miljö, det vill säga hur miljön 

påverkar förekomsten av skäll på institutionerna. Han menar att ju mer institutionaliserad och 

striktare en institution är, ökar därmed risken att överträda reglerna. Vidare finns fler 

anledningar för pedagogen att skälla eftersom olydnad, regelbrott, våld och stök ofta är 

orsaker till skällandet. Det anses då att institutionerna därför bör avinstitutionaliseras. Även 

Bjervås (2003) för ett resonemang kring miljöns relation till konflikter där hon hävdar att det i 

den pedagogiska miljön finns inbyggda budskap i förhållande till barnsyn och syn på kunskap 

och lärande som är viktiga att reflektera över. Därför behöver pedagogen fundera över om det 

finns motsägelsefulla användningsområden i samma rum som ett steg mot en skällfri miljö. 

 

Det är allmänt erkänt både i Sverige och internationellt att den fysiska miljön är en viktig 

faktor för förskolans kvalité (de Jong, 1996). Trots det kommer ofta den fysiska miljön i 

skymundan när pedagogiska verksamheter planeras och utvärderas (Björklid, 2005). I 

Läroplan för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2010) anges att förskolan ska vara en plats med 

en social, levande miljö som medför att barnen bland annat utvecklar sin sociala kompetens. 

Förskolan är den miljö där de flesta barn tillbringar sina dagar, det är där de till stor del 

utvecklas, leker och lär. Som ett första steg i undersökningen av skäll i förskolan, har vi valt 

att studera hur pedagoger förstår och vad de tänker om skäll, om de anser att det skälls i 

förskolan, vad det är som gör att skäll uppstår och vilken roll de i så fall tillskriver miljön. Vi 

hoppas med denna studie kunna väcka tankar kring förskolans fysiska miljö och dess inverkan 

på skäll hos blivande såväl som hos verksamma pedagoger för att möjliggöra ett gynnsamt 

samspel mellan pedagoger och barn. 
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 1.1   Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att lyfta verksamma pedagogers uppfattningar om skäll i förskolan. 

De forskningsfrågor som ligger till grund för denna studie är: 

 

 Hur definierar pedagogerna begreppet skäll? 

 I vilka situationer skälls det på barnen enligt pedagogerna? 

 Varför tror pedagogerna att det skälls på barnen? 

 Hur tror pedagogerna att förskolans fysiska miljö påverkar förekomsten av skäll? 

 

2. Bakgrund 

Denna studie lutar sig mot det sociokulturella perspektivet som idag genomsyrar läroplaner 

och verksamheter som förskolan (Strandberg, 2006). En grundtanke i ett sociokulturellt 

perspektiv är att det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas och 

individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Fokus för det sociokulturella perspektivet 

är lärande i samspel med andra (Säljö, 2000). 

Inom loppet av en generation har vi i Skandinavien avskaffat fysiskt våld som ett accepterat 

inslag i barnuppfostran och inom pedagogik. Juul (2006b) menar att vi har blivit så 

civiliserade att vi tar avstånd från våld som maktmedel samtidigt som ”vi är på väg att 

erkänna att det kanske inte är någon egentlig skillnad mellan fysiskt våld och så kallat 

”psykiskt våld” ” (s.15). Psykiskt våld förklarar Juul som kritik, hån, förtal, nedvärdering och 

förlöjligande. Sigsgaard (2003) menar att det är svårt att skilja på fysiskt och psykiskt våld. 

Han beskriver det som att de båda ger skador på kropp och psyke, liksom Juul som beskriver 

båda som mänskligt nedbrytande. 

Idag ses det som en självklarhet att pedagoger har rätt att, när som helst och hur mycket de 

vill, skälla på barn (Sigsgaard, 2003). Skäll kan ses som en vana, att det är något som vi gör 

utan att fundera över varför vi gör det, om det överhuvudtaget har någon effekt och i sådana 

fall vilken. Det handlar om hur man bemöter och samspelar med andra, enligt Dysthe (2003) 

är det svårt att åstadkomma ett väl fungerande samspel som faktiskt genererar ett lärande. En 

av de kritiska punkterna i denna process är vad som binder samman erfarenheter hos den 

enskilde och hos andra och den viktigaste sammanbindande länken är olika former av 

kommunikation. Ur ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen viktig för att kunna 

reflektera över hur vi låter mot varandra på förskolan och vad som förmedlas mellan individer 

(Dysthe, 2003). 

 

2.2 Definition av skäll 

I Svenska Akademien (1998) definieras skäll som gräl, att skälla är som att ge ovett till någon. 

Sigsgaard (2003) beskriver att skäll kan ses som ett samlingsnamn för olika typer av verbala 
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sanktioner och beteendeförändrande ingripanden mot barn. Han har främst intresserat sig för 

skäll som en verbal och psykisk metod som pedagogen använder sig av för att uppfostra barn i 

förskolan. Skäll karaktäriseras därför som en enkelriktad kommunikation, från vuxen till barn 

och kännetecknande är att det är uttrycksformen snarare än ordinnehållet som avgör om 

budskapet uppfattas av barnet som skäll eller ej. Sigsgaard menar att det är först när skället är 

riktat mot barnet, handlar om barnets handlingar eller barnet självt, innehåller nedsättande 

omdömen eller på annat sätt är negativt laddat som barnet kommer att uppleva det som skäll. 

Oavsett hur det kommer till uttryck är det dock både förnedrande och sänker barnens 

självuppfattning. Ett italienskt förskolebarn definierar skäll som ”Det är liksom att slå med 

rösten” (Sigsgaard 2003, s.62). Istället för att skälla eller ge en tillrättavisning, som i Svenska 

Akademien (1998) beskrivs som att förebrående rätta någon eller läxa upp någon, vill barnen 

hellre att den vuxne ”pratar som vanligt” när de säger till barnen (Sigsgaard, 2003). 

 

Hur barn och pedagoger upplever skäll kan variera. Barn kan uppleva att de fått skäll medan 

pedagogen anser att denne gett en tillrättavisning (Öhman, 2008). Skäll är mer än bara höjda 

röster enligt barnen. Beroende på hur pedagogen agerar gentemot barnet så upplever barnet 

det på olika sätt och när barn upplever att de får skäll så är det så oavsett pedagogens 

personliga avsikt (Sigsgaard, 2003). Olika berättelser som Öhman (2008) tar upp visar på att 

det inte enbart är vid höjda röster som pedagoger kränker barn genom att skälla. I Svenska 

Akademien (1998) definieras ordet kränka som att förolämpa någon. Pedagoger kan kränka 

barn genom att ge uttryck för en suck, ett kroppsligt eller ett verbalt avvisande eller en blick. 

 

Det finns tre anledningar till varför skäll uppstår från den vuxne till barnet. Enligt Sigsgaard 

(2003) är dessa att barnen har brutit en överenskommen regel, att den vuxne blir förskräckt 

över något och därmed panikreagerar eller för att den vuxne är irriterad. Även Öhman (2008) 

menar att en av anledningarna till att vuxna höjer rösten gentemot barn är på grund av rädsla. 

Att den vuxne skäller på grund av irritation, som enligt Svenska Akademiens ordlista (1998) 

definieras med att ha en retad sinnesstämning, är den form som är mest obefogad och därmed 

den värsta. För att irritationen inte ska gå ut över barnen gäller det för den vuxne att ta 

kontroll över sin egen irritation, vilket är en aspekt av pedagogens kompetens vad gäller 

relationer (Sigsgaard, 2003). 

 

Skäll kan delas upp som metod för uppfostran och skäll i affekt. Skäll i affekt innebär att 

känslor, exempelvis rädsla, leder fram till att det skälls. Barnen uppfattar inte skäll i affekt 

som något negativt. När barn får skäll i uppfostringssyfte är det annorlunda. Sådant skäll 

försöker barnen undvika eftersom de känner sig mindre värda som personer. När barnen får 

skäll kan det komma till uttryck på olika sätt hos barnet. Barnet kan antingen bli nervöst och 

ledset eller bestämd som den som skäller. För de flesta barn hjälper inte skäll till någon 

förbättring, det kan dessvärre förvärra situationen. De yngre barnen ger ofta uttryck för att 

gråta högt och ilsket samtidigt som denne vrider sig bort från den vuxne. Detta uttryck kan 

tolkas som att barnen vill tysta ner den vuxne. I ett försök att avvärja en utskällning kan 

barnet börja gråta i förväg. Rörelser bort från den som skäller, att titta bort under 

utskällningen, springa och gömma sig eller att söka skydd hos en annan vuxen är också andra 
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former av motstånd. För att reglera barn kan skäll användas, men Sigsgaard (2003) menar att 

konsekvenserna tycks vara negativa då. 

I en studie som Öhman (2008) genomfört säger de flesta pedagoger säger att de inte bör skälla 

eller att det överhuvudtaget inte förekommer skäll på barn. Istället för att skälla menar 

pedagogerna att de ger barnen en tillrättavisning med sin vanliga röst. Pedagogerna anser att 

om man höjer rösten, då skäller man (Öhman, 2008). Både Sigsgaard (2003) och Öhman 

(2008) trycker på att upplevelsen av skäll skiljer sig mellan pedagog och barn. När det 

kommer till frågan om det skälls på barnen är pedagogens åsikt om huruvida barnen får skäll 

eller inte underordnad. Sigsgaard och Öhman menar även att skäll inte bara kommer till 

uttryck högljutt utan kan även komma till uttryck tystlåtet eller sammanbitet, eller att barnet 

upplever den förnedrande och kränkande känslan som uppstår vid skäll genom till exempel 

kroppsligt avvisande. Detta kan man ställa mot Juul (2006b, s.60) som definierar skäll med 

någon som är rasande, ”skriker högljutt som har röda kinder och eld i blicken”. Juul menar 

även att förhållandet mellan den vuxne och barnet de närmsta timmarna efter en utskällning 

präglas av tystnad och avstånd men att det inte är en handling som barnet eller dennes 

förhållande till den vuxne tar skada av. Överskrider barnet den vuxnes gränser en gång för 

mycket är denna typ av reaktion helt i sin ordning. Juul anser att barn inte tar skada av den 

vuxnes känslor, utan när och om de tar skada beror det på de ord som knyts till känslorna. 

Barn tycker inte om att bli utskällda men de tar inte skada av det utan hjälper dem istället att 

få ett kärleksfullt och realistiskt förhållande till sina egna känslor menar Juul. 

 

2.3 Relation pedagog – barn 

Samspelsprocessen, som Juul (2006b) beskriver, är den faktor som är avgörande för en familjs 

välbefinnande. Denna går även att likna vid de samspel som sker på förskolan. Innehållet i 

processen är det vi gör, det vi talar om och de ramar och traditioner vi har, medan själva 

processen är sättet vi gör det på, sättet vi talar på, stämningen, tonfallet och atmosfären i 

samspelet med varandra. 

I förskolan är det de vuxna som bestämmer och Juul (2006b) menar att barn mår, utan tvivel, 

bäst av att det är så. Det är viktigt att de vuxna bestämmer, samtidigt som deras beslut ger 

barnen de bästa förutsättningarna att utvecklas. Juul anser att när de värden de vuxna vill att 

samvaron ska bygga på är väl genomtänkta, bäddar det för att barn såväl som vuxna ska trivas 

och må som bäst. Han menar att i alla relationer mellan vuxna och barn är det de vuxna som 

ensamma bär ansvaret för samspelets kvalitet och att barn inte kan ta det ansvaret. För att 

förtydliga beskriver Juul att barn kan vara med och bestämma men de kan inte hållas 

ansvariga för hur vi har det tillsammans. Även Öhman (2009) menar att pedagogen måste ta 

sitt fulla ansvar i sina relationer och sitt agerande gentemot barn. Hon förklarar att 

pedagogens sätt att vara och bemöta andra är det viktigaste redskapet pedagogen har i sin 

verktygslåda. Ett gott pedagogiskt arbete kan liknas vid ett hantverk och pedagogen alltid är 

sitt eget verktyg och vad barnen lär sig är beroende av pedagogens ledarskap. Pedagoger i 

Sigsgaards (2003) utbildningsgrupp tog särskilt upp att pedagogen visar sitt ansvar genom att 

exempelvis överlåta en konflikt, som kunde ha slutat med en utskällning av ett barn, till en 
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kollega som får lösa den istället. En pedagog menar att genom att låta en kollega som inte 

varit delaktig i en händelse ta över, minskar risken att reagera olämpligt inför barnet. 

Lösningen på konflikten, anser de i utbildningsprojektet, blir bättre genom att barnet slipper få 

en utskällning och den ”nya” pedagogen kan se saken ur barnets perspektiv, som den andra 

kan ha svårt med mitt i själva händelsen.  

Ett barns personlighet, barnets syn på sig själv och dennes förmåga att leva och samspela 

tillsammans med andra, är beroende av hur vuxna förhåller sig till barnen. Först och främst är 

föräldrarna viktiga men även andra som knyter an till barnet spelar roll, till exempel 

pedagoger på förskolan (Juul, 2006b). Gren (2007) menar att kärleken är kärnan i pedagogens 

förhållningssätt i mötet med barnet. Denna kärlek definierar hon som en aktiv handling som 

rymmer en vilja och öppenhet att se barnet just som det är. Den kärleken tillåter barnet att 

möta pedagogen på ett villkorslöst sätt, det vill säga att barnet accepteras oavsett allt. Gren 

menar att om man som pedagog ska kunna förmedla omsorg och kunskap, som för barnet är 

meningsfullt, måste kärleken till barnet finnas. Det kärleksfulla bemötandet bekräftar barnet 

för det hon eller han är. Det är viktigt för pedagoger att i sitt förhållningssätt vara mycket 

tillåtande vad gäller barnens nyfikenhet och frågor. 

Att det sker en ständig och komplex värdepåverkan på institutioner som förskola och skola 

går inte att komma ifrån, menar Thornberg (2006). Han anser att pedagoger såväl som barn 

påverkar och påverkas i de vardagliga interaktionerna. Genom sitt sätt att tala och agera, sitt 

sätt att bemöta barnen och utföra sina arbetsuppgifter, gestaltar och förmedlar pedagoger 

värden och normer. Att fostra är en del av att vara pedagog, så även att leda. Enligt Thornberg 

syftar fostra till att som pedagog stödja eller främja barnens personliga utveckling i linje med 

vissa värdemässiga ideal om hur en god, värdefull och önskvärd person ska vara, medan att 

vara en ledare främst handlar om att få det vardagliga sociala samspelet med alla rutiner och 

uppgifter att fungera. Sommer (2008) redogör för fyra olika typer av fostran utifrån Diane 

Baumrinds modell. Den första han beskriver är en auktoritativ stil, som både ställer krav och 

markerar tydliga gränser, men även är responsiv, det vill säga att både barn och vuxna är 

aktörer.  Den andra är en auktoritär stil som ställer stora krav på barnet men som inte är 

responsiv, det är bara den vuxna som är aktör. Den tredje är en tillåtande stil som primärt är 

responsiv, men undviker krav. Det är i huvudsak barnet som är aktör och den vuxne väntar 

med ett ingripande. Den sista är en icke-involverad stil, vilket är en ovanligt förekommande 

stil. Den undviker krav och är icke-responsiv inför barnet. Det här kan barnet utsättas för om 

den vuxne inte kan överblicka och uppfylla den uppgift som ligger i att fostra. Intresset för 

barnet och dess behov är begränsat, samvaron och långsiktiga ansträngningar att involvera 

barnet blir svaga och flytande. Utsätts ett barn för detta under en längre tid får det starkt 

negativa konsekvenser på alla viktiga utvecklingsmässiga områden. Med andra ord är det inte 

ett önskvärt sätt att fostra barn på. Den auktoritativa fostransstilen liknar dock Sommer med 

vad som är en god fostran, en kombination av krav och inlevelse samt en balans mellan krav 

och hänsynstagande till barnet. Auktoritativa vuxna karaktäriseras av att de markerar tydliga 

gränser för uppförandet samtidigt som de visar hänsyn till barnet, visar intresse för deras 

aktiviteter och har en personlig tillgivenhet till barnet. Dessa vuxna lyssnar tålmodigt på 

barnet och involverar dem i vardagen. 
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Ovan har kärlek som kärnan i pedagogens förhållningssätt beskrivits. Gren (2007) menar att 

det handlar om en vilja och öppenhet att se barnet just som det är och acceptera barnet oavsett 

allt, en villkorslös kärlek. Detta kan liknas med vad Sommer (2008) beskriver som en 

auktoritativ fostransstil och dessa två går i linje med varandra då båda handlar om hänsyn till 

barnet, att lyssna på barnet och acceptera barnet för allt det är. Det finns ett intresse av att 

samspela med barnet och involvera barnet i vardagen. Detta innebär att en pedagog behöver 

anamma en auktoritativ fostransstil i mötet med barnen för att även kunna möta dem med den 

kärlek som Gren beskriver. Hur pedagogen förhåller sig till barnet har betydelse för barnets 

syn på sig själv och förmåga att samspela med andra (Juul, 2006b). Juul (2006a) menar att vi 

måste utveckla en etik i vårt umgänge med barnen, vilket innebär att vi måste ha ögon och 

öron öppna för de tabbar vi oundvikligen gör och öppet ta ansvar för dem. Juul beskriver det 

som att det endast är när vi praktiserar denna etik som vi låter barnen utvecklas på ett bra sätt. 

I relation till barn har vuxna alltid en maktposition. Det anses vara naturligt för den vuxne att 

ha makt över barnet eftersom den vuxne är äldre, större och har mer erfarenhet och kunskap 

än vad barnet har. Beroende på hur vi bemöter barn, om vi kan se dem som subjekt och hur 

uppmärksamma vi är på vår egen maktposition, påverkas barnens möjlighet till inflytande och 

delaktighet, men också hur de kan uttrycka sig och bli hörda. När vi vill att barnen ska få och 

kräva möjlighet, rätt till inflytande och delaktighet blir detta viktiga utgångspunkter att bejaka 

i personalgruppen. En vuxen människa har en annan relation till barn än till andra vuxna. 

(Johannesen & Sandvik, 2009) 

Fredrik Engelstad (2006), författare av boken Vad är makt, menar att svaret på den frågan är 

mångfasetterat. Makt yttrar sig i bland annat härskartekniker, våldsanvändning, hierarkier, 

lagstiftning, organisationsutveckling, målstyrning och sätt att tala. Att makt finns överallt i 

vårt samhälle, är otvivelaktigt. Engelstad menar att förmågan att få något att hända, att 

åstadkomma en förändring i stor eller liten skala, kan vara en minidefinition av makt. I 

förhållandet mellan pedagoger och barn menar Johanessen och Sandvik (2009) att makt 

handlar om hur barnens uttryck och handlingar regleras, hur pedagogen använder sig av 

rutiner för att strukturera dagen och hur denne kontrollerar barnen. Skäll är mer en regel än ett 

undantag i ett maktförhållande och så länge det inte övergår i fysisk bestraffning så är skäll en 

slags naturlighet. Att som vuxen skälla ut andra vuxna är något som de flesta inte vill göra. 

Detta på grund av att vuxna har respekt för vad andra vuxna har för åsikter och beteenden. 

Skäller den vuxne istället ut ett barn anses det naturligt och det är inte förrän det övergår i 

fysiska bestraffningar som någon reagerar (Sigsgaard, 2003). 

Sigsgaard (2003) menar att barn såväl som vuxna kan besitta makt, men han anser däremot att 

när barn institutionaliseras så begränsas deras makt och det som försvagas hos barnet är dess 

status som subjekt och aktör i sitt liv. Ibland kan barn göra motstånd vad gäller det 

maktutövande den vuxne besitter, vilket kan ske oreflekterat och omedvetet från barnet sida. 

På institutionen har barnen en dominerande ställning. De tar stor plats, de springer, ropar och 

de gråter. Trots detta är det de vuxna på institutionerna som bestämmer när det får springa och 

när de får ropa. Detta medför att barnen kan ge uttryck som exempelvis protester, motstånd, 

uppgivenhet eller anpassning. Den dominerande formen vid protester och motstånd från 

barnets sida är att den vuxne skäller. ”Det traditionella skällandet är vanligtvis riktat mot 
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barnens maktutövning eller mot deras reaktioner på institutionaliseringens begränsningar av 

deras makt” (Sigsgaard, 2003, s.67). För att barn ska ha möjlighet till att vara delaktiga och ha 

inflytande i förskolan, något som alla barn har rätt till, måste de vuxna släppa taget om 

makten som de besitter menar Johannesen och Sandvik (2009). Juul (2006b) anser dock att 

det är en svår uppgift att ge avkall på den makt vuxna traditionellt har haft. Det är en uppgift 

som man lär tillsammans, en ömsesidig lärprocess som oundvikligen leder till konflikter och 

frustrationer. Juul (2006a) förklarar att maktförhållandet mellan vuxna och barn är 

oundvikligt, men med makten följer ett ansvar och det ansvaret kan utövas på olika sätt. Juul 

menar att många vuxna missbrukar sin makt de har gentemot barn, att det på institutioner är 

inbyggt i traditioner, men att tendensen att ignorera detta minskar. 

 

2.3.1 Gränser & regler 

Vad gäller maktförhållanden finns det några centrala begrepp, däribland gränser och ramar 

(Johannesen & Sandvik, 2009; Juul, 2006a). Juul (2006a) menar att det därför är lätt att påstå 

att det är bra för barn att ha vissa gränser, något han själv dementerar och menar att det inte 

finns några belägg för detta. Däremot beskriver han att barn enbart utvecklas harmoniskt om 

de vuxna har vissa normer och förklarar hur viktigt det är att sätta gränser för sig själv, då det 

först och främst är ett maktmedel att göra det för andra. Vad du vill och vad du inte vill, vad 

du kan acceptera och vad du inte kan acceptera, vad du tycker om och inte tycker om är 

uttryck för dina gränser (Juul, 2009). Vad du tror är bra och dåligt för dig och dina närmaste 

är också gränser, det vill säga normer och regler som du är övertygad om så pass mycket att 

du vill att andra också ska anpassa sig efter dessa. Generella och personliga gränser är två 

slags gränser grovt uttryckt (Juul, 2006b). Han menar att de generella gränserna är de som är 

allmänt rådande där man befinner sig. Det handlar alltså om hur man gör och hur man inte gör 

inom till exempel familjen eller förskolan. Det är allmänt accepterade normer i den kultur vi 

lever i och Juul menar att det är klokt att reflektera över vilka generella gränser vi vill ska 

gälla inom våra egna väggar och om vi är beredda att göra dem till våra egna och stå för dem. 

De flesta barn har lätt att inordna sig under generella regler, det sker dagligen i barnens liv. 

Det kräver dock att deras personliga gränser inte blir kränkta. Personliga gränser är, enligt 

Juul, de individuella. Det vill säga att man använder personligt språk som jag vill, jag vill inte, 

här är jag, det här står jag för.  

 

När det gäller barnens gränser är det förälderns ansvar att uppmärksamma dennes gränser, 

men det är aldrig barnets ansvar att uppmärksamma förälderns, eftersom barn inte kan skydda 

sina egna gränser. “Barns personliga gränser är lika individuella som vuxnas, och på samma 

sätt som barn lär sig föräldrarnas gränser först allteftersom de stöter mot dem, lär sig 

föräldrarna det enskilda barnets allteftersom det växer upp” (Juul, 2006b, s.54). Gränser satta i 

kärlek är något som barn behöver, utöver tid och kärlek, goda normer och värderingar. Det är 

svårt att sätta gränser. Det är tidskrävande, påfrestande och de vuxna blir sällan särskilt 

populära just i det ögonblicket det sker (Svensson, 2001). Vuxna måste lita på sitt ledarskap 

och den livserfarenhet de besitter och använda nödvändig gränssättning i relation till de små 
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barnen. Både inom individen och systemet finns gränser och för att vi ska kunna fungera på 

en gruppnivå tillsammans krävs vissa gränser (Lindell & Hartikainen, 2001). 

 

I samhället i stort förekommer det ofta att man inför regler i ett försök att förebygga 

konflikter. Det är även vanligt att skapa lagar och regler när vi inte kan få dialogen att 

fungera. Juul (2006b) beskriver två olika typer av regler. Dels ordningsregler och dels den typ 

av regler som upprättas när man inte vet vad man ska ta sig till i en konflikt, till exempel, 

”man talar snällt till varandra” eller ”eftersom ni inte kan uppföra er ordentligt får du inte leka 

med x längre”. Juul menar att ju fler regler av detta slag, desto sämre har verksamheten det 

eftersom reglerna är helt opersonliga samtidigt som de griper mycket djupt in i något mycket 

personligt. Han menar att detta tvingar barn att hitta kreativa sätt att bryta mot dem i hopp om 

att kunna bevara sin individualitet och värdighet utan att bli betraktad som lagbrytare. 

 

För att pedagogerna ska få en väl fungerande verksamhet och god lärmiljö, skapas ofta regler 

som barnen i förskolan får lära sig. Thornberg (2006) nämner två olika typer av regler: de 

formella och de icke formella reglerna (kan även nämnas som normer). De icke formella 

reglerna är alltså de som inte uttalats och de formella reglerna, som man ofta använder sig av 

inom förskolan, är de regler som skriftligt eller muntligt redovisas för barnen. Exempel på 

dessa är: ”inte springa inomhus”, ”inte slå någon annan” etc. Dessa går att likna med vad Juul 

(2006b) kallar ordningsregler. 

 

Sigsgaard (2003) menar att ju mer regelstyrd institutionen där barnet vistas är, ju mer skälls 

det på barnen. Ju mer regler och överträdelser det finns, desto fler anledningar kan då 

pedagogen få att skälla eftersom olydnad, regelbrott, våld och stök är några av orsakerna till 

att pedagoger skäller. Dock framhåller både Thornberg (2006) och Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) att barn mår bra av att vistas i en verksamhet med tydliga ramar och 

återkommande rutiner för det skapar en väl fungerande verksamhet. Även Sigsgaards (2003) 

och Juuls (2006b) åsikter om regler går isär. Juul menar att regler införs för att förebygga 

konflikter medan Sigsgaard menar att dessa skapar konflikter. Det går dock att anta att de 

regler Juul menar upprättas när man inte vet vad man ska ta sig till i en konflikt är sådana 

typer av regler som Sigsgaard menar skapar konflikter. Juul erkänner att många regler av detta 

slag genererar ett sämre klimat i verksamheten vilket är i enlighet med det Sigsgaard menar. 

 

2.4 Värdegrund 

I alla varaktiga grupper är det viktigt att arbeta fram, förankra och kontinuerligt upprätthålla 

en gemensam värdegrund. Kränkningar, utanförskap och egoistiskt handlande är några 

negativa konsekvenser av att inte ha en gemensam värdegrund. Värdegrundsarbetet ska vara 

synligt och mätbart i såväl verksamheten som i beteendet (Lindell & Hartikainen, 2001). I 

förskolans läroplan, Lpfö98, går följande att läsa: 

 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och 

hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas 
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fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom 

konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. 

(Skolverket, 2010, s.4) 

 

I Förskolans och skolans värdegrund (Skolverket, 2013) beskrivs att värdegrunden ska 

genomsyra hela verksamheten och inte vara något som man arbetar med då och då. Centralt i 

värdegrundsarbetet är förhållningssätt, samtal och relationer och det ska byggas på 

demokratiska värden. Att utveckla ett förhållningssätt är i huvudsak vad arbetet med 

värdegrunden handlar om och det är de grundläggande demokratiska värderingarna som 

förhållningssättet ska bygga på. Det är i vardagen som värdegrunden ska omsättas och 

praktiseras och det handlar bland annat om att tillvarata barnens rättigheter. Genom att ha 

demokrati och mänskliga rättigheter som en grund att stå på, finns det goda möjligheter att 

generositet och ansvarstagande kommer till uttryck. Detta går att se i verksamheter som har 

ett lyckat värdegrundsarbete. För att verksamheterna ska kunna arbeta så bra som möjligt med 

värdegrundsarbetet behöver personalen föra pedagogiska samtal om hur värdegrunden kan 

förstås och hur den kan omsättas på olika nivåer inom verksamheterna. Värdegrundsarbetet 

ska alltid finnas med i verksamheten och måste hela tiden utvecklas och ha långsiktiga 

strategier (Skolverket, 2013). 

 

Vi är alla medskapare av det samhälle vi lever i, såväl barn som vuxna. Vi behöver alla 

kunskap och vi behöver veta vilket ansvar demokrati och de mänskliga rättigheterna innebär. 

Värdegrunden gestaltas efter de normer och värden vuxna bär med sig. Värdegrunden omsätts 

sedan i praktisk handling i möte med barn, elever, föräldrar och kollegor. Barn är medskapare 

av det samhälle vi lever i och de är lika delaktiga som vuxna vad gäller utformningen av det, 

det vill säga att barnen ska inte bara inordnas i det samhälle vi har. (Skolverket, 2013) 

 

2.5 Miljöns betydelse 

För barn är den fysiska miljön en spelplan för samspelet i den sociala miljön. Samspelet är 

grunden för utveckling och lärande och förskolan är en av de viktigaste platserna där detta 

samspel äger rum. Det finns en nära relation mellan den fysiska och den sociala miljön. Den 

fysiska miljön är en förutsättning för det sociala samspelet (de Jong, 2010). Förskolans rum 

påverkar relationer och ger signaler om vilket beteende som förväntas och vilka aktiviteter 

och vilka möten som är möjliga. Den fysiska miljön samverkar med de relationer och 

processer som pågår i verksamheten (Skolverket, 2013). Miljön påverkar oss i den meningen 

att den ger förutsättningar och sätter gränser (Björklid, 2005; Strandberg, 2006). 

 

Pedagogiskt arbete handlar om att aktivt arbeta med en process som möjliggör lärande. Detta 

kräver kunskap om hur barn lär och utvecklas men även en medvetenhet om pedagogens roll 

och den pedagogiska miljöns betydelse för lärande. Miljön ska ses som en aktiv part i det 

pedagogiska arbetet. Den bär på traditioner och föreställningar om vad pedagogik är och bör 

vara, samt budskap om vad som förväntas ska ske i den pedagogiska verksamheten. Det är 
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därför av vikt att vara medveten om den pedagogiska miljöns betydelse för det pedagogiska 

arbetet i förskolan (Att erövra omvärlden, SOU 1997:157). Det är viktigt att uppmärksamma 

förskolans rum då det i hög utsträckning påverkar barnets lärande (Strandberg, 2006). 

 

2.5.1 Den fysiska miljön 

Den fysiska miljön är vår omedelbara omgivning, det vill säga bland annat rummets 

utformning, rummets ventilation och belysningen i rummet (Arbetsmiljöverket). de Jong 

(2010) beskriver förskolan som den fysiska miljö där flertalet barn i Sverige vistas om 

dagarna. Det är där de utvecklas, leker och lär. Skolverket (2013) framhåller även att 

förskolan ska vara en miljö för utveckling och lärande och att hur man väljer att utforma 

förskolans fysiska miljö har betydelse för vilken utveckling som är möjlig. de Jong påtalar att 

det saknas systematiska studier där den fysiska miljön och dess användning betraktas som en 

viktig del i barnens livsmiljö. 

 

Förskolans fysiska miljö säger något om vad ett barn är och bör vara, med andra ord hur de 

barn som vistas där ska uppfattas och bedömas. Nordin-Hultmans (2005) undersökning visar 

att de pedagogiska lokalernas utformning och materialval påverkar barns sätt att vara och 

vilka aktiviteter de gör. Enligt de Jong (2010) har detaljer i lokaler ändrats över tid som en 

direkt konsekvens av synen på barn, vad de behöver, vad de ska göra och hur de ska 

uppfostras men även hur barns relation till vuxna ska gestaltas. Som ett exempel på detta 

beskriver de Jong hur förskolan, som förr kallades barnkrubban, skulle likna hemmet medan 

det idag under 2000-talet på de flesta förskolor finns rum för skapande och utforskande 

aktiviteter, inspirerat av Reggio Emilia. Det handlar om hur man väljer att se på 

verksamheten, i vilket syfte verksamheten bedrivs och vems behov som är i fokus. Detta 

påstående stärks av Åberg och Lenz Taguchi (2005) som menar att den fysiska miljön på 

förskolan och hur den ordnas speglar pedagogernas uppfattning om barn och deras lärande 

samt rollen som förskolan har. 

 

Enligt de Jong (1996) bör pedagogiska utgångspunkter och hur man ser på barns utveckling 

och lärande vara avgörande faktorer för den fysiska utformningen av förskolans lokaler. 

Detaljer i utformningen kan bidra till eller hindra de mål som eftersträvas. Hur ett rum 

utformas avgör vad som kan hända och vad som inte kan hända i rummet (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Därför är det viktigt att vara medveten om vilka konsekvenser olika beslut 

om utformningen av den fysiska miljön kan ha för verksamheten (de Jong, 1996). Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) instämmer och även de beskriver att utformningen av den 

fysiska miljön ger budskap om vad som förväntas ske i rummet. Miljön bör därför vara 

utformad så att den möjliggör att barns lärande stimuleras och utmanas. Björklid (2005) 

menar att om den fysiska miljön upplevs otillgänglig, otrygg och understimulerad varken 

leker i eller utforskar barnen den. Detta kan i sin tur hämma barnens utveckling fysiskt, 

kognitivt och socialt enligt Björklid. ”Miljön på förskolan kan inspirera barnen till 

gemensamma upptäckter, men miljön kan också omöjliggöra barnens möjligheter att lära 

tillsammans.” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.33). Även Alerby och Hörnqvist (2005) pekar 

på vikten av relationen mellan verksamhetens miljö och barnens lärande: ”The relation 
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between room and learning appears as another important aspect of the classroom. The room 

with its architecture and equipment can be seen as an important part in teaching and learning.” 

(Alerby & Hörnqvist, 2005, s.322). Det pedagogiska rummets möjligheter och krav i form av 

bland annat material och organisation av rum blir även nyckel till att förstå barns sätt att vara 

och om barn framstår som kompetenta för de vuxna (Nordin-Hultman, 2005). Enligt Bjervås 

(2003) utgör den enskilde pedagogens och arbetslagets syn på barn, kunskap och lärande, men 

även tankar kring den pedagogiska miljön, en ram inom vilken barnet har möjlighet att 

synliggöra och använda sina kompetenser för andra och för sig själv. Hon menar att i den 

pedagogiska miljön synliggörs pedagogens bild av barnet och dess kompetenser. Dessa 

faktorer gör det därför viktigt att se förskolans fysiska miljö som en viktig del i barns 

utveckling och lärande. 

För att kunna bedriva en verksamhet i riktning mot förskolans strävansmål är det viktigt att 

skapa miljöer som inspirerar barnen till olika typer av aktiviteter och handlingar (SOU 

1997:157). Miljön bör vara flexibel så att den kan förändras efter vilka aktiviteter för lärande 

som pågår. Till exempel påverkas barns möjligheter till självständiga val av hur material 

förvaras (Pramling Samuelasson & Sheridan, 2006). I en jämförande studie mellan svenska 

och engelska förskolor, gjord av Nordin-Hultman (2005), visar hon dock på att svenska 

förskolors material, som är en del av den fysiska miljön, framstår jämförelsevis som sparsamt 

och begränsat. Det begränsade materialutbudet menar Nordin-Hultman hänger ihop med att 

stor del av materialet är otillgängligt för barnen och variationen av det som finns är litet. Hon 

drar därmed slutsatsen att det finns för lite material som lockar och inbjuder till aktivitet som 

involverar barnen i svenska förskolor. Därför är det viktigt att lyssna till barnen, vad de tänker 

och gör för att skapa en meningsfull miljö som väcker lust och nyfikenhet att söka kunskap i 

samspel med andra (Åberg & Lenz Taguchi, 2005; Strandberg 2006). Detta har betydelse för 

att uppnå strävansmålen. 

 

Bjervås (2003) för även ett viktigt resonemang kring om det är så att förskolans pedagoger 

bygger in konflikter i förskolans fysiska miljö. Hon ställer sig undrande till ifall det leder till 

konflikter i ett rum som ska fungera som en plats att vara i lugn och ro, men att där även är 

inställt en studsmatta framför soffan. Finns då konflikterna hos barnet eller är det inbyggt i 

miljön? Bjervås menar att man som pedagog bör fundera över är om det finns motsägelsefulla 

användningsområden i samma rum. I den pedagogiska miljön finns det inbyggda budskap och 

dessa är det viktigt att reflektera över för att dessa situationer då konflikter kan uppstå 

minimeras. 

 

2.5.2 Den sociala miljön  

Den sociala miljön handlar om hur man behandlar varandra, där uppstår lätt problem och det 

är därför väldigt viktigt att reflektera kring den (Arbetsmiljöverket). Björklid (2005) förklarar 

det som hur vi tilldelar ett fysiskt rum mening och betydelse, hur det är laddat med känslor. 

Lokalers utformning och den rumsliga strukturen har inflytande på sociala relationer på olika 

sätt (de Jong, 2010). de Jong (2010) beskriver bland annat hur samarbete underlättas av 

närhet, både fysiskt och visuellt och hur det styr vilka som får daglig spontan kontakt med 
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varandra och vilka som inte får det. Vidare anser de Jong att för att förskolan ska kunna uppnå 

en hög kvalitet behöver dess personal vara medveten om lokalernas egenskaper och deras 

användning. Stämmer inte den rumsliga organisationen med den sociala uppstår ofta problem, 

fast med en medvetenhet om hur rummets egenskaper påverkar den sociala miljön kan 

pedagogerna själva vidta åtgärder. Barn såväl som pedagoger förtjänar lokaler som främjar 

välbefinnande, motivation och lust att lära och leka. 

 

En stor del av rollen som pedagog består enligt Thornberg (2006) av att möta, hantera, 

organisera, påverka och påverkas av individer sammansatta i grupper. Pedagoger såväl som 

barn är involverade i sociala interaktioner och deltar i en rad gruppsammanhang och påverkas 

av det som sker inom och mellan grupper. Grupprocesser och social påverkan är 

grundläggande element i det vardagliga livet på institutioner som förskola och skola. För 

barnen kan dessa resultera i positiva och konstruktiva upplevelser och lärtillfällen men även 

negativa och destruktiva (Thornberg, 2006). 

 

Samspel i förskolan sker barn till barn såväl som mellan barn och pedagog. Det kräver en 

medvetenhet om miljöns betydelse, vad den förmedlar och hur den påverkar samspelet. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv argumenterar Säljö (2000) för att mänskligt lärande bör 

förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv. Med det menar Säljö att kunskap 

först blir till i samspel mellan människor, för att därefter bli en del av den enskilde individens 

tänkande och handlande och sedan komma tillbaka i nya kommunikativa sammanhang. 

Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet, det finns i varje alldagligt samtal, handling 

eller händelser. Lärande är därför inte på något sätt knutet till bestämda arrangemang så som 

förskola utan ett möjligt resultat av all mänsklig verksamhet. Enligt Säljö är den i särklass 

viktigaste mänskliga läromiljön den vardagliga interaktion och det naturliga samtalet. Genom 

detta formas vi som sociokulturella varelser och det är genom samtal i situerade sociala 

praktiker som vi lär oss de flesta av de interaktiva färdigheter som vi behöver för framtiden. 

 

2.6 Förankring i styrdokument 

I förskolans uppdrag ingår att erbjuda barnen en rolig, trygg och lärorik miljö som utmanar 

och lockar till lek och aktivitet. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet i en 

verksamhet som ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Miljöns pedagogiska betydelse är 

något som betonas i Lpfö 98 (Skolverket, 2010): ”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande.” (Skolverket, 2010, s.9). Utformningen av den pedagogiska miljön är en viktig 

faktor i förskolans pedagogiska verksamhet. Förskolans lokaler, dess storlek och utformning 

ska underlätta för förskolan att genom en pedagogisk verksamhet erbjuda barnen vad dem har 

rätt till (Skolverket, 2005). Skollagen (SFS 2010:800) samt Kvalitet i förskolan (Skolverket, 

2005) belyser vikten av att såväl pedagoger som barn vistas i en så god och hälsosam miljö 

som möjligt. För att som pedagog kunna arbeta i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer 

måste såväl inom- som utomhusmiljön vara utformad så att det går att bedriva en varierad 

verksamhet anpassat till de barn som deltar i verksamheten (Skolverket 2005). 
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3. Metod 

Nedan redogörs för de tillvägagångssätt som användes i studien, för att komma fram till ett 

resultat. Vi beskriver studiens metoder och urval samt hur vi valt att bearbeta och analysera 

vårt datamaterial.  

 

3.1 Metodval 

Med en kvalitativ studie försöker man förstå informanternas livsvärld utifrån deras synvinkel 

där informanterna tillsammans med intervjuaren är skapare av det aktuella samtalet. Det 

handlar om att identifiera och finna människors uppfattningar, karaktär och egenskaper; att få 

en djupare förståelse för det som ska studeras (Patel & Davidsson, 2003; Kvale & Brinkmann, 

2009; Bjørndahl, 2005; Trost, 2010). 

Denna studie fokuserar på grupper av verksamma pedagogers uppfattningar om skäll i 

förskolan. Vi har valt att studera grupper hellre än enskilda individer därför att i diskussion av 

känsliga ämnen kan det vara svårt att uttrycka sina synpunkter medan det kan vara lättare i 

grupp (Kvale & Brinkmann, 2009). För att kunna göra detta har vi valt fokusgrupper, vilket 

innebär att en moderator har till uppgift att lyfta ämnen för diskussion så att alla parter får 

möjlighet till meningsutbyte men också att se till att personliga åsikter om det aktuella ämnet 

får komma till uttryck.  

Wibeck (2010) menar att en av de största fördelarna med fokusgrupper är interaktionen som 

blir i grupp. Fokusgrupp är en bra metod om det är samtalet kring ett ämne och hur det 

utformas i gruppen som forskaren vill studera. En annan fördel med fokusgrupper är att få en 

stor variation av informanternas olika synpunkter. Detta kan resultera i att informanternas 

uttrycksfulla och känslomässiga uppfattningar framträder vilket är svårare att komma åt i 

individuella intervjuer där interaktionen mellan informanterna saknas (Kvale & Brinkmann, 

2009). Samtidigt kan en nackdel med fokusgrupper vara att informanterna kan undvika att 

uttrycka eventuella avvikelser, det vill säga att de undviker att ta upp något som avviker från 

gruppens svar, av rädsla för vad de andra ska tycka. Informanten kan välja att inte berätta om 

sina upplevelser för övriga i gruppen för att informanten inte ska utsättas för misstankar av 

olika slag, beroende på ämne (Halkier, 2010). Trots denna nackdel valde vi ändå att 

genomföra fokusgrupper. Vi upplevde att informanterna var så pass trygga med varandra och 

trygga med oss, att risken för att de skulle hålla något inom sig var liten.  

 

3.2 Urval 

I denna studie deltog tre olika arbetslag från två olika förskolor i Norrbotten. På en av 

förskolorna var arbetslaget stort, därför kändes det rimligt att dela arbetslaget i två grupper 

och ändå ha möjlighet att få fram ett material som svarar på studiens syfte och 

frågeställningar. Deltagarnas ålder och antal år som pedagoger varierade mellan arbetslagen. 
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Samtliga deltagare var kvinnor. De tillfrågade förskolorna är sedan tidigare kända för oss 

vilket Bryman (2002) benämner som ett bekvämlighetsurval. Vi har tagit personlig kontakt 

med de två olika ställena för att berätta om studien och se om det fanns möjlighet och intresse 

att medverka. Genom att ge en kort beskrivning är det lättare för de potentiella deltagarna att 

ta ställning om sitt eget deltagande eller inte (Halkier, 2010). Förskolorna har sedan själva fått 

bestämma vilka i arbetslagen som skulle delta. Vår enda önskan var att tre-fyra stycken från 

varje arbetslag hade möjlighet att sitta ner med oss vid varje tillfälle eftersom när ett känsligt 

ämne ska diskuteras kan det enligt Halkier (2010) med fördel vara färre gruppdeltagare i varje 

grupp. 

 

3.3 Genomförande 

När en fokusgruppintervju ska genomföras är det viktigt att tänka på vissa saker. Innan 

genomförandet av fokusgrupp ska man bestämma moderatorns, alltså intervjuarens, roll och 

vilken grad av strukturering fokusgruppen ska ha (Halkier, 2010). Hur strukturerad form av 

fokusgrupp det blir är det forskningsfrågorna som avgör (Wibeck, 2010). Ju högre grad av 

strukturering fokusgruppen har, desto mer involvering krävs det av moderatorn (Halkier, 

2010; Wibeck, 2010) och beroende på om moderatorn har än fler frågor, måste intevjun bli 

mer strukturerad måste intervjun bli. Vår inställning var att ha en passiv roll som moderator 

med så låg strukturering som möjligt. 

I första mötet med informanterna beskrev vi syftet med vår undersökning och hur vi tänkt 

genomföra fokusgruppintervjuer. De informerades om att deras medverkan var helt frivillig 

och vad det innebar att de medverkade. Vi angav också en ungefärlig tid som fokusgrupperna 

skulle ta och att den information som informanterna gav oss enbart skulle komma att 

användas till denna undersökning och ingenting annat. Denna information är av vikt ur 

forskningsetisk synpunkt enligt Patel och Davidsson (2011) och i denna studie har hänsyn 

också tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

När tid och datum för de respektive fokusgrupperna fastslagits författades ett missivbrev, även 

kallat följebrev, som skickades ut ett par dagar innan intervjuerna skulle hållas (se bilaga 1). 

För att kunna besvara studiens syfte nedtecknades ett antal frågor som utgångspunkt för 

fokusgrupperna (se bilaga 2). 

För att kunna vara aktiva lyssnare valde vi att använda oss av ljudinspelning vid våra 

fokusgruppintervjuer. Att sedan kunna gå tillbaka och bearbeta vårt insamlade datamaterial 

menar Bjørndal (2005) är en av fördelarna med ljudinspelning. Ytterligare en fördel med 

ljudinspelning är att det exakta svaret registreras och eftersom det inspelade materialet ska 

skrivas ut är en nackdel att det är tidskrävande (Bjørndal, 2005). Bjørndal menar att 

ljudinspelning är en av “den mest komplexa och noggranna formen av registrering av 

“verkligheten” som vi har tillgång till” (Bjørndal, 2005, s.76). Patel och Davidsson (2003) 

anser att de svar man får kan påverkas av ljudinspelningen, trots att det inte brukar vara några 

problem att få använda ljudinspelning. I denna studie övervägde ljudinspelningens fördelar 
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dess nackdelar. Vi frågade om vi fick använda oss av ljudinspelning under 

fokusgruppintervjun för att informanterna skulle känna sig så bekväma som möjligt under 

intervjun. Samtliga deltagare godkände att ljudinspelning fick användas. Vi valde också att 

föra anteckningar som komplettering till ljudinspelningen. Att enbart använda anteckningar 

riskerar data att gå förlorad eftersom man pratar betydligt snabbare än vad man skriver och 

man hinner därmed inte skriva ned allt som sägs ordagrant. Att tro att man ska komma ihåg 

exakt vad som sagts vid en intervju är fel, det är omöjligt. Genom att använda någon form av 

ljudinspelning är därför, enligt Svenning (2003), ett absolut måste. 

Vid intervjutillfällena valde vi att sitta i pedagogernas verksamheter, på en avskild plats för att 

inte bli störda av andra pedagoger eller barn, något som Halkier (2010) förespråkar. Som 

introduktion valde vi, enligt Halkiers rekommendation, att berätta för informanterna lite om 

våra personliga tankar och val av det aktuella ämnet. Detta ses som lyftande i fokusgrupper. 

Om informanterna hade några frågor besvarade vi även dessa. Den personliga relationen som 

uppstår under intervjuns gång påverkar deltagarnas motivation i intervjun beroende på hur 

moderatorn väljer att agera gentemot informanterna och vad de ger uttryck för (Patel & 

Davidsson, 2003). Vi nämnde också att vi inte sitter inne med några rätta svar (Wibeck, 

2010), utan att det var pedagogernas tankar vi ville lyfta. Vi var tydliga med att vår roll i 

intervjun skulle vara passiv, att det var informanterna som skulle föra samtalet utifrån de 

frågor vi presenterade men kände vi att intervjun inte höll sig till ämnet gick vi in och styrde 

det in på rätt spår igen. Enligt Halkier (2010) är moderatorns roll först och främst att lyssna på 

informanterna. Det är informanterna som har ordet och ska tala mer än moderatorn. Rollen 

som moderator är att vara en professionell lyssnare och utfrågare, vilket innebär en 

balansgång mellan att vara på distans och ändå ha inlevelse. Därefter började vi med några 

inledande frågor som yrkestitel och antal år i yrket. Efter de inledande frågorna presenterade 

vi våra intervjufrågor. När vi kände att vi fått svar på det vi ville och att pedagogerna kände 

att de fått säga vad de ville ha sagt, tackade vi så mycket för oss. Intervjulängden varierade 

mellan 45 och 60 minuter. 

 

3.4 Bearbetning och analys 

Det centrala i en analys är ”att finna mönster, göra jämförelser och kontrastera olika data mot 

varandra” (Wibeck, 2010, s.109). Genom att använda ett systematiskt tillvägagångssätt vid 

analys blir resultaten så tillförlitliga som möjligt (Wibeck, 2010).  För att i en traditionell 

kvalitativ analys kunna dra slutsatser innebär det att man tar ett steg bakåt för att betrakta, 

reflektera och analysera (Ryen, 2004, s108). Det insamlade materialet har vid bearbetningen 

sammanfattats och presenteras i resultatdelen efter hur vi tolkat det material vi fått. Citat som 

används i resultatredovisningen har transkriberats ordagrant. Forskarens uppgift är att dra 

slutsatser som forskaren hittat i materialet (Wibeck, 2010). 

I resultatdelen har vi valt att kategorisera svaren efter följande teman:  

 Definition av skäll 

 Pedagogens roll 
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 Verksamhetens organisation 

 Utformningen av den fysiska miljön 

 Social miljö 

Den första kategorin handlar således om själva definitionen av skäll. Vad innebär begreppet 

enligt litteraturen och enligt studiens informanter. De andra fyra kategorierna studerar vi för 

att i den senare delen av uppsatsen ska kunna svara på frågorna i avsnitt 1.1, som rör när och 

varför det skälls samt relationen mellan fysisk och social miljö och skäll. 

Alla namn i resultatredovisningen är fingerade.  

 

4. Resultat  

I studien deltog tre fokusgrupper. Fokusgrupp 1 bestod av fem informanter medan fokusgrupp 

2 och fokusgrupp 3 bestod av tre informanter vardera. I alla fokusgrupper var deltagarna 

utbildade förskollärare med allt från 1-30 år i yrket. 

 

4.1 Definition av skäll  

Begreppet skäll och vad det innebär diskuterades i alla tre fokusgrupper. Samtliga grupper var 

överens om att skäll är svårdefinierat och de anser att balansgången mellan skäll och 

tillrättavisning är hårfin. Den största skillnaden som fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2 gör 

mellan en tillsägelse och skäll, är om man förklarar varför man agerar som man gör eller inte. 

Det informanterna menar med tillsägelser är att man kan visa på andra alternativ, att man 

resonerar och för en dialog, att pedagogen ger en förklaring till varför man reagerar på barnets 

handling och att man agerar lugnare gentemot barnet. I alla fokusgrupper uttrycker 

informanterna att skäll har en negativ klang, man låter arg och “bannar” barnen, att det inte 

ges någon förklaring till varför pedagogen reagerar som den gör. En av informanterna 

förklarade skäll som: “en misslyckad tillrättavisning” (Anna, fokusgrupp 2), och två andra att 

skäll är ”en reaktion, ingen reflektion” (Cecilia, fokusgrupp 3), ”en enkelriktad 

kommunikation” (Ann-Charlotte, fokusgrupp 2). Samtliga menar även att röst och 

kroppsspråk är avgörande om det är skäll eller en tillsägelse och de menar att det är viktigt att 

rösten och kroppsspråket säger samma sak för att inte förvirra barnen. Samtliga menar även 

att skäll aldrig är särskilt önskvärt i mötet med barnen. 

 

Diskussionerna kom även in på om informanterna i grupperna skäller på barnen eller inte. 

Alla informanter var villiga att erkänna att de skäller på barnen men i vilken grad det 

förekommer varierade. Någon menade att skäll förekommer ytterst sällan medan andra 

menade att det förekommer desto oftare. ”Det är självklart att vi skäller på barnen men jag 

anser att det sällan för något gott med sig.” (Sohaib, fokusgrupp 2). Frågan ställdes om det 

fanns situationer då det är befogat att använda sig av skäll men bara fokusgrupp 2 kunde ge ett 

konkret svar. De menade att skäll kunde vara befogat då pedagogerna fått upprepa och tjata på 
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ett barn om något så att tålamodet brister. Fokusgrupp 3 gav uttryck för att det aldrig kommer 

något konstruktivt ut av att skälla på någon och de menar på att det alltid finns bättre vägar att 

gå i mötet med varandra.  

 

4.2 Pedagogens roll 

I alla tre fokusgrupper diskuterade informanterna pedagogens roll. Något som tydligt kom 

fram hos fokusgrupperna var vikten av att pedagogerna tillsammans reflekterar kring 

begreppet skäll och vad det får för följder. Informanterna menar att det ständigt bör föras en 

dialog i arbetslaget så att samtliga pedagoger har en gemensam grund att stå på. De menar att 

det är en viktig del i pedagogens arbete för att det ska fungera på ett så bra sätt som möjligt i 

verksamheten. Informanterna i fokusgrupp 2 diskuterade även vikten av att reflektera kring 

den värdegrund som verksamheten ska bygga på. De menar att denna reflektion sedan ska 

visa sig i verksamheten och vara ett levande arbete. De tycker att det dessutom är viktigt att 

stämma av varandras värdegrund för att veta var man har varandra för att lättare kunna 

handskas med situationer som känns svårhanterliga. ”Det är lättare att handskas med olika 

situationer om vi vet vars var och en står i värdegrundsfrågorna, tror jag.” (Anna, fokusgrupp 

2). 

 

Fokusgrupp 1 och fokusgrupp 3 förde även på tal att det är viktigt att ha en tydlig miljö med 

regler så att barnen vet vad som förväntas av dem och att ha ett förhållningssätt som 

överensstämmer med vad som erbjuds i verksamheten. Informanterna menar att om barnen 

inte vet och förstår vad som förväntas av dem i olika miljöer är det lätt att det kan bli rörigt 

och stökigt, vilket som i sin tur leder till mer skäll. Skulle barnen däremot veta och förstå de 

förväntningar som ligger på det så tror några av informanterna att skället inte skulle uppstå 

lika lätt. De menar att det alltid är pedagogen som har ansvar och är nyckeln till hur klimatet i 

förskolan är.  

 

En orsak till att skäll kan minskas i ett arbetslag är att man är överens över vad vi har för regler och 

normer och är tydliga med vad som gäller. Att barnen vet vad som gäller, det tror jag är jätteviktigt- 

även fast vi är tillåtande är vi extremt tydliga med vad som är rätt och fel och hur man beter sig, det är 

vi väldigt raka och bestämda med. Det är något man inte kan börja slappa med. (Helena, fokusgrupp 1)  

 

Fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2 satte tillrättavisning och uppfostran i relation till varandra. I 

fokusgrupp 1 tryckte man på att uppfostran hör till förskollärarens uppdrag utifrån förskolans 

styrdokument. ”Vi har ju den uppgiften, det är vårt uppdrag också. Att lära barnen normer och 

värden, hur man beter sig och vad som är rätt och fel, hur man är mot varandra.” (Helena, 

fokusgrupp 1). Även fokusgrupp 2 förde diskussioner kring förskollärarens ansvar som de har 

gentemot läroplanen. I och med den nya reviderade läroplanen har förskollärarens ansvar 

blivit än mer tydligt och en av informanterna menar att “Man ska inte behöva känna sig rädd 

för att uppfostra barnen, det är viktigt med både ramar och kramar.” (Sara, fokusgrupp 2). 

Hon förklarar att det är viktigt att visa barnen att man tycker om dem som de är även om man 

sätter gränser. Sara ställer sig även frågande till var gränsen mellan skäll och uppfostran går 
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och om skäll enbart är negativt? Hon menar att skäll kan vara positivt i uppfostringssyfte, 

vilket även övriga i hennes grupp höll med, men tyvärr tog sig inte diskussionen om detta 

längre än så och något mer om detta blev inte sagt. I fokusgrupp 3 fördes inga diskussioner 

kring tillrättavisning och uppfostran i relation till varandra. 

 

I fokusgrupperna diskuterades även uttrycket “man är inte mer än bara människa”. Samtliga 

informanter menar att de som pedagoger inte är mer än människa, att alla kan ha en dålig dag 

vilket i sin tur lätt kan leda till mer skäll enligt dem. Fokusgrupp 2 och fokusgrupp 3 framhöll 

vikten av att kunna byta roller med varandra i arbetslaget, att kunna ta över där den andre 

känner att måttet håller på att bli rågat. Detta menar de att man bör göra för att risken för skäll 

ska minimeras. Genom att en annan pedagog kommer in med ny energi och ork till att ta 

strider kanske inte skäll behöver uppstå. För att det ska vara möjligt menar Annika i 

fokusgrupp 3 att ”det krävs att pedagogerna har förtroende för och känner trygghet hos 

varandra för att de ska kunna säga att: jag inte klarar mer just nu, kan du ta över?”. 

Informanterna menar att det är viktigt med denna självinsikt för att de inte ska skälla på 

barnen i onödan på grund av exempelvis en dålig dag. De menar även att pedagogen besitter 

makt gentemot barnen genom att pedagogen har det verbala språket, samt att de är större och 

starkare. Denna makt menar de är viktig att reflektera över och inte låta den bli en legitim 

bortförklaring till att skälla på barnen.  

 

4.3 Verksamhetens organisation 

I alla fokusgrupper framkom det av flera informanter att i, som de uttryckte den slimmade 

verksamheten, går alltför mycket på rutin. Detta menar de är en bidragande orsak till att skäll i 

förskolan ökar. De säger att det inte finns någon tid att gå tillbaka och förhandla om något 

inträffat då de måste finnas tillgängliga på många ställen samtidigt. Samtliga informanter i 

alla fokusgrupper är helt eniga om att stress är en stor bidragande orsak till att det skälls. 

Stressen beskriver de som en konsekvens av att det är låg personalbemanning på ett stort antal 

barn och många tider, rutiner och omsorgssituationer att förhålla sig till. Till exempel: 

schemapraktiskt måste alla barn ut samtidigt eller helst sova halv ett för att pedagogerna ska 

hinna med att ha sina lunchraster. Barnen måste ut en viss tid på förmiddagen för att hinna 

vara ute och måste in en viss tid för att hinna med lunchen. Informanterna beskriver det som 

att det hela tiden är “vi måste, vi måste vi måste…” som alltid maler hos dem. Annika i 

fokusgrupp 3 beskriver det som att det kan bli skällvänligt av att ha många fasta rutiner med 

tider att passa som det faktiskt är i förskolans verksamhet.  

 

Fokusgrupp 2 och fokusgrupp 3 ser ofta skäll som en oreflekterad handling på grund av den 

tidsbrist som de känner att de har. “Stress skapar mycket, man agerar utan tanke. Man handlar 

först och tänker sen.” (Sohaib, fokusgrupp 2). Informanterna menar att stress i denna 

bemärkelse enbart för med sig negativa konsekvenser. Vidare ger dessa informanter uttryck 

för att det enbart finns tid att “flacka med blicken”, att de inte alltid finns tid för att se varje 

barn och varje situation. Genom att pedagogerna inte ser varje situation upplever de att det 

skälls mer på barnen. De säger att detta skäll ibland är obefogat, vilket de menar att man ska 
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vara väldigt försiktig med. Man ska inte vara för snabb med att dra förhastade slutsatser om 

vad som egentligen har hänt enligt informanterna. Att dra förhastade slutsatser anser de kan 

bidra till att “oskyldiga” barn kan få obefogat skäll som i sin tur kan göra att dessa barn 

känner sig orättvist behandlade. 

 

Fokusgrupp 3 ville även poängtera att det är viktigt att skilja på förskolans fysiska miljö och 

dess organisation. De förklarar att vissa saker på organisationsnivå är svåra för dem att 

påverka och förändra, att det är saker i organisationen som inte kan förändras över en natt 

eftersom organisationen ofta är upplagd på så sätt att det ska fungera för inte bara en 

förskoleverksamhet, utan möjligtvis för en annan skolverksamhet också. Verksamheterna har 

alltså inte bara sig själva att förhålla sig till. Förskolan måste följa vissa tider under dagen. 

Det fungerar till exempel inte att rucka på lunchen en timme, för då är det andra som ska ha 

mat eller barn som ska lägga sig och vila. Organisationen är inte lika föränderlig som 

utformningen av den fysiska miljön som exempelvis möbler och material. De beskriver att 

pedagogerna har lättare att påverka och förändra miljön för att uppnå förbättringar. 

 

4.4 Utformningen av den fysiska miljön 

Alla informanter i fokusgrupperna var rörande överens om att den fysiska miljön har inverkan 

på att det skälls på barnen och menade på att utformningen av den har stor betydelse. Saker 

som finns runtomkring barnen lockar barnen på olika sätt. Som ett exempel nämner Anna i 

fokusgrupp 2 “frökenpallarna”. Hon säger att ”det är något som barnen gillar att utforska men 

något som barnen vet att de inte får leka med, alltså ett föremål som automatiskt leder till mer 

skäll”. Dessa pallar är dock något som pedagogerna anser att de behöver för att deras kroppar 

ska orka längre i yrket och är därför svåra att sluta använda sig av i verksamheten. Annas 

grupp diskuterar vidare att det är en del av pedagogens ansvar att hitta lösningar på sådant i 

den fysiska miljön som bidrar till skäll. De kunde däremot inte komma på något specifikt som 

kunde symbolisera dessa pallar som barnen skulle ha tillåtelse att använda. Fokusgrupp 3 

beskriver även hur man tänker när man planerar en miljö, hur man ser till vilka rum man har 

och vilket material man använder för att undvika negativa möten med barnen. Utformas en 

miljö som innehåller mycket förbud leder det självfallet till att det skälls på barnen eftersom 

barnen vill utforska den miljö de vistas i enligt informanterna. ”För att skapa en skällfri miljö 

är det viktigt att man utformar miljön därefter så den inte inbjuder till en massa förbud.” 

(Lotta, fokusgrupp 3). Gruppen menar att det är skillnad i utgångsläge om man väljer att gå 

mot att skapa en skällfri miljö eller välja att våga utgå ifrån att man ska skapa en miljö där 

skäll inte förekommer. De menar att har man det som mål skulle det öppna upp ögonen och 

det skulle vara möjligt att förändra den fysiska miljön så att skäll elimineras istället för att 

gömma sig bakom en vision. Enligt informanterna är detta kopplat till ansvar som ligger hos 

pedagogen. 

 

Det framkommer att samtliga informanter ser den fysiska miljön som något de reflekterar 

mycket kring på förskolan. De ser miljön som något som ska vara föränderligt och anpassas 

efter barngruppen och vad som intresserar barnen. Att tänka på vad miljön gör för olika barn 
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och vad miljön gör för olika pedagoger är viktigt att alltid ta i beaktning när en miljö ska 

förändras. Med det menar fokusgrupp 2 till exempel att om det är ett rum som är trångt för 

barnen att vistas i, kan detta medföra mer konflikter. Om det istället är ett rum med utrymme 

där barnen kan gå runt ett bord exempelvis, kan fler nyttja rummet utan konflikter. Då menar 

informanterna att det blir mer harmoniskt och leder automatiskt till mindre skäll.  

 

Fokusgrupp 1 pratade väldigt mycket om en tillåtande miljö. De beskrev hur de väljer att 

jobba med en miljö som är till för barnen, en inbjudande miljö där allt material finns framme 

och barnen ses kompetenta nog att handskas med en sådan miljö. Informanterna beskrev då 

även hur viktigt pedagogens förhållningssätt är, att vara en tillåtande pedagog, samt att det har 

förts en dialog i arbetslaget så det finns en samsyn för att inte förvirra barnen. De trycker på 

att det påverkar mycket hur man som pedagog väljer att agera och hur man lockar barnen, att 

få dem att känna att det är roligt att vilja leka och lära. En miljö kan för ögonen se tillåtande ut 

men beroende på pedagogens förhållningssätt kan det vara en illusion. De anser att det är 

viktigt att vi som pedagoger tänker på vad det är pedagoger som grupp egentligen vill 

förmedla till barnen och arbeta därefter. Vi får inte fastna i tänket att det ska vara på ett visst 

sätt, utan det måste också göras något åt det.  

Har man en miljö som är till för barnen så blir ju barnen självgående. De kan själv hantera sin 

miljö och arbeta, leka och vara i den utifrån sina förutsättningar. När de klarar av att vistas i den 

miljön, blir det inte fel för dem så att det blir de här konflikterna. Vi försöker lägga grunden för 

barnen, för att miljön ska vara för dem och de ska själva kunna hantera och nyttja den miljön 

(…). (Ylva, fokusgrupp 1)  

 

 

4.5 Social miljö 

Alla fokusgrupper var rörande överens om att förskolans fysiska miljö har en stor inverkan på 

den sociala miljön på förskolan. ”Ja! Den fysiska miljön har jättestor inverkan på den sociala 

miljön.” (Sohaib, fokusgrupp 2). Informanterna menar att det handlar om vilka intryck man 

får när man kommer in i ett rum, vilka känslor man får och vad miljön signalerar om vilket 

lärande som är möjligt men också vilka möten som är möjliga. I fokusgrupp 1 beskrivs att  

 

Om barnen kommer in i ett rum som inbjuder till dans och rörelse samtidigt som utrymmet är 

begränsat, det ryms inte fler än tre barn åt gången. Då ökar risken att barnen kanske krockar och 

att det uppstår konflikter mellan dem. Den fysiska miljön sätter då gränser för vad som är 

möjligt för barnen att göra i rummet och vilket slags samspel barnen kan ha med varandra. 

(Therese, fokusgrupp 1) 

 

Genom hur man väljer att utforma miljön menar samtliga informanter att man kan möjliggöra 

såväl som förhindra samspel mellan barnen, det är med andra ord a och o hur miljön i 

verksamheterna utformas. Lotta i fokusgrupp 3 menar att ”det är viktigt att barnen har ett väl 

fungerande samspel”. Annika i samma grupp höll med och fortsatte ”med ett väl fungerande 

samspel lär barnen av varandra och utan detta samspel begränsas möjligheterna att lära av 

varandra”. 
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Informanterna anser också att miljön ska inbjuda till samspel mellan barnen på många olika 

sätt och det är därför pedagogerna i verksamheterna behöver vara medvetna om miljöns 

betydelse. ”Miljön ska vara meningsfull och det ska samtidigt tydligt framgå vad som 

förväntas och vad som är tanken att det ska göras av barnet i rummet.” (Therese, fokusgrupp 

1). Att ha rum som är harmoniska skapar mindre konflikter i enlighet med vad informanterna 

beskriver. Med harmoniska rum menar Anna (fokusgrupp 2) ”rum där samspelet mellan 

varandra fungerar så bra som möjligt”. Fokusgrupp 1 säger att genom att låta barnen ha stort 

utbud av olika miljöer ger det också ett stort utbud för barnen att vistas i helt andra relationer 

än vad de annars är i, eftersom det är intresset som styr barnen och inte de 

kamratkonstellationer som de oftast annars befinner sig i. Den inverkan på samspel mellan 

barnen som miljön ger uttryck för, är viktigt att hela tiden ha i beaktning för att främja 

samspelet mellan barnen. 

 

5. Diskussion 

Nedan följer först en diskussion som berör studiens metod och resultat. I denna 

metoddiskussion analyserar vi studiens giltighet och tillförlitlighet samt fokusgrupp som 

metod. I den påföljande resultatdiskussionen ställs resultatet mot tidigare forskning. I dessa 

delar visar vi att informanterna för denna studie var överens om att skäll är svårdefinierat. 

Alla informanter menade att de skäller på barnen men att graden av hur mycket man skäller 

varierar. De menar också att verksamhetens miljöutformning har inverkan på hur mycket de 

vuxna skäller. Gemensamt i fokusgrupperna var att stress, mycket barn och lite personal är 

några bidragande orsaker till att skäll uppstår.  

För varje kategori nedan avslutar med en egen diskussion om studiens resultat i relation till 

tidigare forskning. 

  

5.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer i fokusgrupper och när validitet, 

alltså giltighet, i kvalitativa studier diskuteras omfattas forskningsprocessens alla delar. 

Validitet handlar om studiens giltighet, alltså om studien har mätt det som var tänkt (Patel & 

Davidson, 2003; Svenning, 2003). Patel och Davidson (2003) menar att man ofta benämner 

validitet som förståelse eftersom det i kvalitativa studier handlar om att tolka, förstå och 

beskriva någons livsvärld. Det är kopplat till hur forskaren lyckas samla in underlag för att 

tolkningen av informanternas livsvärld ska bli tillförlitlig. Forskaren måste även kunna ta 

fasta på den mångtydighet och motsägelsefullhet som informanterna ger uttryck för samt 

kunna förmedla en text där tolkningarna av datamaterialet tydligt framgår (Patel & Davidson, 

2003). Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, det vill säga om undersökningen 

genomförts på ett bra sätt och korrekt speglar verkligheten (Patel & Davidsson, 2003; 

Svenning, 2003). Reliabilitetens och validitetens innebörd och användning skiljer sig åt i 
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kvalitativa och kvantitativa studier. I kvalitativa studier är validitet och reliabilitet så 

sammanflätade att begreppet reliabilitet sällan används av kvalitativa forskare. Varje 

undersökningstillfälle är en unik situation vilket reliabiliteten bör ställas mot, en variation av 

svaren är viktigare än att alltid få samma svar i en kvalitativ studie (Patel & Davidson, 2003). 

Vi anser att studien har god validitet då det insamlade datamaterial gav en bra bild av de 

uppfattningar som våra informanter har om skäll i förskolan och hur förskolans fysiska miljö 

inverkar på skäll i verksamheten. Studiens resultat visar en bild av hur några verksamma 

pedagoger uppfattar ämnet. 

 

Samtliga förskolor som blev tillfrågade om deltagande i fokusgrupper deltog. Det resulterade i 

tre fokusgrupper från två olika förskolor med 3-5 deltagare i varje grupp. Vi hade kanske fått 

ett mer generellt gällande resultat om vi hade haft fokusgrupper på fler förskolor för om 

möjligt se om vi fått mer variation i informanternas svar. På grund av det valda ämnet, som 

många kan uppleva som känsligt, kände vi oss ändå nöjda med att få tre fokusgrupper att 

ställa upp. Halkier (2010) menar även att det valda ämnet ger riktlinjer om antalet deltagare 

och om ett känsligt ämne ska diskuteras kan det med fördel vara färre. Studien hade även 

kunnat genomföras med enskilda intervjuer för att få en större spridning. På grund av det, 

enligt oss, känsliga ämnet som studien undersöker föll valet på att använda oss av 

fokusgrupper. Fokusgrupper kan även med fördel kompletteras med andra typer av metoder 

om det skulle behövas. För att bredda studien kan det vara relevant att bland annat 

komplettera med exempelvis observation och enkätundersökningar (Wibeck, 2010). För just 

denna studie valde vi dock att begränsa oss och lägga den tid vi hade på att använda 

fokusgrupper för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. 

 

Oavsett vilken roll fokusgrupperna ska ha i undersökningen är urvalet av deltagare viktigt. 

Det ska vara en känsla av upplevelse för deltagarna, att de har något att säga. De ska också 

vara så pass trygga att de kan säga saker till de andra i gruppen. Fördelar med att använda 

redan existerande nätverksgrupper är att deltagarna känner varandra och kan föreställa sig de 

andras reaktioner och deltagarna kan då lätt ta del av samtalet på grund av denna trygghet 

(Halkier, 2010). Vi upplevde att det var en stor fördel att informanterna redan var kända för 

varandra. Det kändes som de var trygga med varandra och med lätthet kunde delge varandra 

sina åsikter. Eftersom förskolorna redan var kända för oss så kände vi oss dessutom tryggare i 

vår moderatorroll. Sådant som hade kunnat göras bättre är att vi till exempel kunde ha ställt 

fler följfrågor för att få en tydligare bild av vad informanterna uttryckte och menade. Genom 

att låta tystnaden tala mer, det vill säga att vi var kanske för snabba med att ställa nästa fråga, 

kan det hända att viktig information gick förlorad som informanterna kunde gett uttryck för 

om vi tillät en längre tystnad innan nästa fråga. Något annat som vi upplevde var en svårighet 

för såväl informanter som för oss moderatorer var moderatorns delaktighet. Vi upplevde att 

informanterna i fokusgrupperna ville “checka av” oss för att se så att det var ett korrekt svar 

som angetts. Som moderatorer upplevde vi det svårt att inte vara allt för aktiv i 

diskussionerna, vilket enligt oss är en träningssak. Trots att det fanns aspekter att förbättra 

anser vi att fokusgrupp som metod var ett bra val för att svara på studiens syfte. 
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Som komplement till anteckningar användes ljudinspelning vid varje tillfälle. Vi ansåg att 

detta var ett viktigt komplement till att föra anteckningar trots att bland annat Patel och 

Davidson (2003) menar att informanterna kan bli hämmade av att bli inspelade. Frågan var 

dock vad som var bäst, att riskera att missa att anteckna något som sägs eller att informanten 

eventuellt blir lite hämmad? Med stöd i Kvale och Brinkmann (2009) som menar att vi som 

intervjuar kan koncentrera oss på samtalet och på vad som sägs och därmed också vara mer 

engagerade, så valde vi det senare. Det insamlade datamaterialet transkriberades sedan. Det är 

viktigt med en medvetenhet om att de val forskaren gör kan påverka analysen av resultatet 

(Patel & Davidson, 2003). Vi är medvetna om att det är tolkningar vi ägnat oss åt, att 

resultatet av studien är beroende av hur vi valt att tolka informanternas svar.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Inför denna studie ställde vi oss frågan om det skälls i förskolan och vilken inverkan 

förskolans miljö i så fall har på hur mycket det skälls. I studien visade det sig att 

informanterna anser att det skälls och att miljön har inverkan. Nedan kommer vi att föra en 

diskussion utifrån vad som kommit fram i fokusgrupperna och vad tidigare forskning säger. 

 

5.2.1 Definition av skäll 

Pedagogerna i denna studie anser att det är skillnad på skäll och tillrättavisning men att 

balansgången mellan dessa två är hårfin. Informanterna beskriver att det som avgör om en 

handling är skäll eller tillrättavisning är om man som pedagog förklarar för barnen varför man 

agerar som man gör, hur man använder sitt kroppsspråk samt hur man använder rösten, det 

vill säga om man skriker eller talar mer lugnt och sansat. Öhman (2008) visar med hjälp av 

berättelser från förskolans vardag att pedagoger skiljer dessa två åt. Enligt Öhman menar 

pedagogerna att skäll är när man höjer rösten medan en tillsägning är med den vanliga rösten. 

Juul (2006b) menar även han att skäll är en högljudd verbal handling, något som går i linje 

med vad pedagogerna i denna studie vill definiera som skäll. Sigsgaard (2003) gör dock ingen 

skillnad mellan skäll och tillrättavisning, han ser det som samma sak och menar att känslan 

hos barnet av att få skäll eller en tillrättavisning är densamma. Både Sigsgaard och Öhman 

menar även att skäll kan komma till uttryck både högljutt såväl som tystlåtet, sammanbitet 

såväl som genom kroppsspråket.  

 

Att skäll är en enkelriktad kommunikation är något som en informant gav uttryck för, vilket 

också Sigsgaard (2003) menar. Informanterna anser att det inte blir något konstruktivt resultat 

av att skälla på någon utan att det alltid finns andra vägar att gå. De har ändå den självinsikten 

och är medvetna om att de skäller på barnen, men åsikten om i vilken grad det skälls 

varierade. Barns upplevelser av skäll var dock inget som kom upp till diskussion under 

fokusgruppintervjuerna, det är dessutom inget som är i fokus i denna studie. Vi anser att det är 

viktigt att reflektera över betydelsen av pedagogens åsikt om det skälls eller inte eftersom 

pedagogens åsikt är underordnad barnets upplevelse, vilket innebär att upplever barnet att det 

får skäll så är det så (Sigsgaard, 2003; Öhman, 2008). 
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I jämförelse med de berättelser från förskolans vardag som Öhman (2008) beskriver verkar 

det vara vanligt förekommande att pedagoger gärna skiljer på skäll och tillrättavisning och att 

det är det sistnämnda de använder sig av i största utsträckning. I fokusgrupperna var dock alla 

informanter villiga att hålla med om Sigsgaards (2003) definition av skäll. Vi tror att 

informanternas självinsikt och medvetenhet om att de skäller på barnen är av stor vikt om 

pedagogerna vill arbeta med att minimera skället. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det 

viktigt vad som förmedlas mellan individer (Säljö, 2000; Dysthe, 2003). Detta anser vi är ett 

argument för att pedagogerna bör ha denna självinsikt och medvetenhet. Pedagogen bör 

ständigt föra en dialog med sig själv och tillsammans med andra, vad denne förmedlar till 

barnen och vad det får för konsekvenser. 

 

Studien visar att när det gäller definitionen av skäll att det är ett svårt begrepp att definiera. 

Ordet skäll betyder olika för olika människor men i denna studie har informanterna ändå varit 

samsynta. Vi tycker själva att det är en hårfin gräns mellan skäll och tillrättavisning. Precis 

som informanterna vill vi gärna själva tro att vi använder oss av tillrättavisningar i den 

benämning som de förklarar det. Samtidigt är vi beredd att hålla med Sigsgaard (2003) som 

beskriver att när ett barn upplever att de får skäll så är det så. Vi anser att det är pedagogens 

ansvar att reflektera över hur denne agerar gentemot barnet. Är det till exempel ett känsligare 

barn måste man än mer tänka på hur man uttrycker sig för att bemöta det med respekt så att 

barnet inte har upplevelsen av skäll.  

 

5.2.2 Pedagogens roll 

Samtliga informanter anser att det är viktigt med en struktur där det tydligt framgår vilka 

regler som gäller och hur man är mot varandra. De menar att det är en del av deras uppdrag, 

det handlar om att uppfostra barnen och det ska man inte vara rädd för. I en av 

fokusgrupperna ansågs skäll i uppfostringssyfte inte alltid innebära något negativt utan de 

beskriver att skäll i det syftet kan leda till något positivt. Detta kan man ställa mot Sigsgaard 

(2003) som menar att när barn får skäll i uppfostringssyfte väcker det negativa känslor hos 

barnet och en vilja att göra motstånd. Juul (2006b) anser att barn mår bra av att vuxna 

bestämmer och att det är viktigt att reflektera över vilka generella regler som ska gälla inom 

våra egna väggar och vara beredd att göra dem till sina egna och stå för dem, annars skulle det 

inte finnas någon mening med att de finns. I två av fokusgrupperna diskuterades vikten av en 

tydlig miljö för att minimera skäll och Thornberg (2006) beskriver att en fungerande 

verksamhet uppstår om normer, det vill säga om formella och icke formella regler, skapas. 

 

En av informanterna i fokusgrupp 2 tycker att det är viktigt med såväl ramar som kramar. 

Även om ramar sätts upp måste vi visa att barnen är omtyckta ändå. Det pedagogerna här 

beskriver går att likna vid vad Sommer (2008) benämner som en auktoritativ fostransstil och 

det Gren (2007) beskriver som kärlek som kärna i pedagogens förhållningssätt gentemot 

barnen. Det handlar om att sätta gränser samtidigt som det handlar om att visa hänsyn 

gentemot barnen och acceptera barnet oavsett vad samt att ha en vilja att möta varandra. Hur 

man som pedagog väljer att förhålla sig till barnen är något väldigt viktigt att reflektera över 
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då bland annat Juul (2006a) menar att pedagogen bemöter barnet utifrån vilka olika 

förutsättningar barnet har personlighet, syn på sig själv och förmåga att samspela med andra 

påverkas av hur pedagogen bemöter barnet. Informanterna diskuterade även vikten av att 

stämma av varandras värdegrund för att veta var personalgruppen står i fråga. Det 

förhållningssätt som genomsyrar verksamheten är även en central punkt i det 

värdegrundsarbete som bedrivs. Att hela tiden ha fortlöpande reflektioner kring värdegrunden 

är av stor vikt eftersom den ligger till grund för hela verksamheten enligt Lindell och 

Hartikainen (2010). 

 

Sara i fokusgrupp 2 ger uttryck för att pedagogerna har en maktposition gentemot barnen. 

Hon menar att pedagogen har det verbala språket, är större och starkare vilket styrks av 

Johannesen och Sandvik (2009) som beskriver just det som informanterna gav uttryck för, det 

vill säga att de vuxna har, genom sin ålder, försprång vad gäller storlek, kunskap och 

erfarenheter. Sigsgaard (2003) anser att när barn institutionaliseras begränsas deras makt. 

Barnen får därmed mindre delaktighet och inflytande och för att barn ska få mer inflytande 

måste de vuxna ge avkall på den makt de har (Johannesen & Sandvik, 2009). Det finns alltså 

en medvetenhet hos informanterna att de besitter makt gentemot barnen. Denna medvetenhet 

anser vi är bra att pedagogerna har. Genom att ha denna medvetenhet tror vi att det är lättare 

för pedagogerna att förvalta sin makt på ett sätt som inte blir negativt, som gör att barnen har 

delaktighet och inflytande i verksamheten. 

 

Många av informanterna diskuterade även att man som pedagog kan ha en dålig dag, att man 

inte är mer än bara människa och att det lätt leder till skäll om man kommer redan irriterad till 

jobbet eller har en låg toleransnivå den dagen. Det är då viktigt att uppmärksamma att skäll på 

grund av irritation är det mest obefogade skället och upplevs som den värsta typen av skäll. 

För att irritationen inte ska gå ut över barnet är det av stor vikt att den vuxne kontrollerar 

denna irritation, det är en kompetens i relationer mellan individer enligt Sigsgaard (2003). I 

fokusgrupperna framkom det att informanterna anser att det är pedagogens ansvar, inte 

barnets, vilken kvalité verksamheten har. Vi upplevde aldrig att informanterna ville lägga 

över det ansvaret på barnen. Juul (2006b) och Öhman (2009) anser att i relationen mellan en 

vuxen och ett barn är det inte barnet som ska ansvara för relationens kvalité, utan i dessa 

relationer är det den vuxne som ensam bär detta ansvar. Misslyckas samspelet mellan parterna 

är det pedagogen som ska ta ansvar för det. 

 

Jämfört med Sigsgaard (2003) menar en av fokusgrupperna att skäll i uppfostringssyfte inte 

enbart är negativt. Vi funderar dock vad informanterna menade skulle vara positivt med skäll i 

detta syfte. Thornberg (2006) beskriver att det är genom sitt sätt att bemöta barnen som 

pedagogen förmedlar värden och normer men ställer sig frågan vad som förmedlas genom att 

skälla på ett barn. Sigsgaard menar att det väcker negativa känslor hos barn om man skäller på 

dem i uppfostringssyfte. Det känns då tveksamt att informanterna i den fokusgruppen tänkt 

utifrån ett barnperspektiv utan istället utifrån sitt eget perspektiv och vad de i sin position 

gentemot barnen vill förändra. En av informanterna gav uttryck för att man som pedagog 

alltid står i en maktposition gentemot barnen, vilket är i linje med vad Johanessen och 

Sandvik (2009) säger. Juul (2006b) menar att det är svårt att göra avkall på denna makt 



 26 

 

pedagogerna besitter utan att samtidigt riskera att tappa sin vägledande roll. Man skulle kunna 

anta att det är i situationer där informanterna upplever att det är svårt att göra avkall på sin 

makt gentemot barnen som de menar att skäll i uppfostringssyfte kan leda till något positivt. 

Det skulle alltså kunna handla om situationer som att förpassa ett barn till en annan aktivitet 

vid ett oönskat beteende eller avstyra en konflikt mellan två barn. Johanessen och Sandvik 

menar att makt handlar om hur barnens uttryck och handlingar regleras i förhållandet mellan 

pedagoger och barn. Vi kan förstå hur informanterna tänker när de kan se skäll i 

uppfostringssyfte som något positivt om man ställer det mot Juul (2006a) som menar att den 

vuxna har den vägledande rollen. Däremot beror mycket på hur man väljer att använda denna 

makt, vilket vi tror är avgörande för hur barnen reagerar på maktutövandet. 

 

När informanterna gav uttryck för att “alla kan ha en dålig dag” tolkar och upplever vi det 

som att informanterna använder det som en legitim ursäkt för att det just den dagen skälls 

mer. Tidigare har vi dock redovisat att informanterna menar att det aldrig kommer något 

konstruktivt ut av att skälla och därmed tycker vi att dem säger emot sig själva, att det någon 

gång skulle vara mer befogat att skälla. Det är de vuxnas ansvar vad gäller relationer och 

agerande och ett av de viktigaste verktygen som en pedagog har i sin ryggsäck är bemötande 

och sättet att vara på (Öhman, 2009). Med andra ord går det att dra slutsatsen att en dålig dag 

inte får gå ut över pedagogens bemötande och agerande gentemot barnen. Som Sigsgaard 

(2003) skriver behöver pedagogen ta kontroll över sin egen irritation och inte låta det gå ut 

över barnen. Att byta roll med varandra och låta en kollega ta över var något som fokusgrupp 

2 och fokusgrupp 3 nämnde som strategier för att inte irritationen skulle övergå i skäll. Detta 

går att jämföra med det som pedagogerna i Sigsgaards (2003) utbildningsprojekt tog upp som 

menar att man med fördel kan överlåta ett samtal med barnet till en kollega för att undvika att 

ett negativt möte uppstår.  

 

5.2.3 Verksamhetens organisation 

I dagens verksamheter finns det ständigt tider att anpassa sig efter och förhålla sig till, vilket 

informanterna menar skapar en större stress bland pedagogerna. De anser att den låga 

personalbemanningen också är en bidragande faktor till stressen som uppkommer. Det skapar 

stress hos pedagogerna genom att det är många rutiner som gör att de till exempel måste 

skynda ut på förmiddagen för att hinna vara ute. Schemapraktiskt måste de stressa in för att 

inte missa lunchen som barnen måste äta klockan elva, för att sedan stressa vidare och lägga 

de barn som ska sova för att pedagogerna ska hinna ha sin lunchrast. Så rullar det hela tiden 

på säger informanterna, vilket de menar att denna stress bidrar till att de skälls mer på barnen. 

Sigsgaard (2003) anser att ju mer institutionaliserat det är, desto mer skälls det. Han menar att 

verksamheterna bör ha lägre grad av institutionalisering och beskriver med detta att ju 

striktare en verksamhet är desto fler anledningar kan pedagogen få att skälla, vilket aldrig 

leder till något bra.  

 

Informanterna ser ofta skäll som en oreflekterad handling som en direkt konsekvens på grund 

av den slimmade verksamheten. Att de inte har tid att se hela situationen, och “rycker in” när 

de ser att något hänt, eller håller på att hända, i samma veva som de exempelvis är på väg för 
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att de ska byta blöja. Detta skäll är ofta obefogat vilket är den värsta sorten av skäll enligt 

Sigsgaard (2003). Det obefogade skäll som kan uppstå, anser en fokusgrupp att man bör vara 

extra försiktig med, för att barnen inte ska känna sig orättvist behandlade och förbisedda. 

 

Utifrån informanternas svar kan vi tydligt se mönster och samband mellan de många 

rutinmässiga situationer som innefattar fasta tider, den låga personalbemanningen och stora 

barngrupper vilket skapar mer stress i verksamheten. Denna stress leder i sin tur till mer skäll 

vilket är i linje med det som Sigsgaard (2003) menar med att institutionerna är allt för 

institutionaliserade, det vill säga att institutionerna är alltför regelstyrda. Sett till den 

verklighet informanterna beskriver har Sigsgaard en poäng i det han säger. Detta går dock att 

ställa mot Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som trycker på vikten av vardagsrutiner 

och ramar som är tydliga för barnen, de menar att barnen mår bra av att ha det så på förskolan. 

Enligt författarna ger det en väl fungerande verksamhet. Detta är även är i linje med vad 

informanterna gav uttryck för som anser att det är viktigt att ha en tydlig miljö och regler 

medan allt för många rutinsituationer och vissa saker i verksamhetens organisation får 

negativa konsekvenser. 

 

Sigsgaard (2003) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) tycks motsäga varandra. 

Sigsgaard anser att det blir en bättre institution om det är mindre regelstyrt medan Pramling 

Samuelsson och Sheridan menar på att det är en förutsättning med en regelstyrd institution för 

att få en väl fungerande verksamhet och för att barn mår bra av att ha det så. Det går då att 

ställa sig frågan vem av de som egentligen har rätt.  

 

Utifrån vad informanterna berättar för oss och tidigare forskning så behöver verksamheten, 

som vi förstår det, ha vissa regler och styrning, men det får för det inte bli alltför regelstyrt. Vi 

anser att för att en verksamhet ska fungera så behöver det finnas ramar. Samtidigt menar vi att 

man måste vara beredd på att vara flexibel och kunna skapa en verksamhet som ändå blir 

meningsfull för de som vistas där. Det handlar även om att reflektera över vilka regler som 

verkligen är viktiga och vilka som är mindre viktiga. Till exempel att grinden ska vara stängd 

så att inte barnen försvinner i jämförelse med en regel om att ta in hinkar och spadar på 

eftermiddagen. Den förra regeln är betydligt viktigare och det bör pedagogerna kunna 

markera.  

 

5.2.4 Utformningen av den fysiska miljön 

Det fanns inga tveksamheter utan alla informanter var överrens om att förskolans fysiska 

miljö inverkar på hur mycket det skälls på barnen i förskolan och de flesta diskussioner rörde 

sig kring hur man väljer att ställa i ordning den fysiska miljön. Nordin-Hultman (2005) menar 

att den fysiska miljön säger något om hur de barn som vistas i den ska uppfattas och bedömas 

och att både miljö och material kan påverka för om barn uppfattas som kompetenta. Varje 

enskild pedagog har en bild av barnet och vad dess kompetenser är, miljön synliggör denna 

bild och utgör även den ram inom vilken barnet har möjlighet att synliggöra sina kompetenser 

(Bjervås, 2003). Det resonerades mycket kring en tillåtande miljö i fokusgrupp 1 och att vara 

en tillåtande pedagog. De beskriver hur de försöker jobba med en miljö som är till för barnen 
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där allt material finns framme där de tillskriver barnen den kompetensen att de klarar av det. 

Björklid och Fischbein (1996) menar att graden av hur aktiv en individ är i en miljö kan vara 

är beroende av hur tillåtande den är. Den jämförande studien mellan svenska och engelska 

förskolor som Nordin-Hultman gjort, visar att i svenska förskolor är stora delar av materialet 

otillgängligt för barnen och variationen av det som finns är litet som en följd av att mängden 

material är mindre. Därför drar hon slutsatsen att det i svenska förskolor finns lite material 

som lockar och inbjuder barnen till aktivitet, barnen har få möjligheter att inta en aktiv 

relation till omgivningen via materialet. Det är dock viktigt att skapa en miljö som inspirerar 

barnen till olika typer av aktiviteter och handlingar för att kunna bedriva en verksamhet som 

är i riktning mot förskolans strävansmål (SOU 1997:157). Det är tydligt att en av 

fokusgrupperna tänker mycket på materialets tillgänglighet, men av egna erfarenheter 

upplever vi att det är få förskolor som gör det. Det resultat Nordin-Hultman fått i sin studie 

stämmer med andra ord överens med den verklighet som vi har sett. 

 

Enligt oss är det tydligt att Nordin-Hultmans (2005) studie visar på ett resultat som inte är i 

enlighet med hur ovan nämnda forskning beskriver hur förskolans verksamheter ska bedrivas. 

Bland annat beskrivs att verksamheten ska skapa en fysisk miljö som inspirerar barnen till 

utforskande och upptäckande i olika typer av aktiviteter och handlingar. Den fysiska miljön 

ska utformas så att barns lärande stimuleras och utmanas. Ett begränsat utbud och 

tillgänglighet av material hämmar barnens lust nyfikenhet och involvering enligt Nordin-

Hultman. Hur man använder sig av förskolans fysiska miljö, vad den erbjuder och vad den 

säger om dem som ska vistas i den är alltså bevisligen viktigt att kontinuerligt föra ett 

resonemang om enligt vår mening.  

 

I två av fokusgrupperna kom det upp till diskussion om pedagogens ansvar att eliminera 

sådant i den fysiska miljön som bidrar till skäll samt hur man tänker när man ska planera en 

miljö för att undvika negativa möten med barnen. Informanterna kunde konstatera att 

utformar man en miljö som inbjuder till att sätta upp en massa förbud för barnen, leder det 

självklart till mer skäll. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) samt Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) menar alla att hur man väljer att utforma den fysiska miljön ger budskap om 

vad som förväntas ske i ett rum samt sätter ramar för vad som är möjligt att hända eller inte 

hända i ett rum. Genom den fysiska miljöns utformning bör möjligheten till att barns lärande 

stimuleras och utmanas finnas enligt Pramling Samuelsson och Sheridan. Sett till detta anser 

vi att Bjervås (2003) för ett viktigt resonemang kring om pedagoger bygger in konflikter i 

förskolans fysiska miljö. Ett exempel på detta kan vara om pedagogerna väljer att hänga upp 

ett draperi just vi lunchbordet som lockar barnen att utforska men de har inte tillåtelse att göra 

det med kladdiga fingrar medan det kan vara okej att utforska det vid andra tillfällen. Vi håller 

med om att pedagogen har ett ansvar för miljöns utformning och vi anser att det är av stor vikt 

att reflektera kring det eftersom att den har betydelse för barns utveckling och lärande. 

 

Alla fokusgrupper menade på att det är viktigt med en flexibel miljö, att den ska vara 

föränderlig efter barngruppen och vad de visar intresse för. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) bekräftar vikten av en flexibel miljö som förändras efter vilka 

lärandeaktiviteter som pågår, de menar även att barnen genom delaktighet ska kunna göra 
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självständiga val av aktiviteter där samtliga utrymmen kan nyttjas. Ingen av informanterna 

nämnde dock något om att barnen ska vara involverade i miljöns utformning utan gav uttryck 

för att de, alltså pedagogerna, förändrade miljön efter barngruppen utan att ta hjälp av barnen. 

Om barnen tillåts vara delaktiga och en del av miljön skapar detta i sin tur en meningsfull 

miljö. Det är först när de vuxna lyssnat till barnen, vad de ger uttryck för som den 

meningsfulla miljön kan skapas (Åberg & Lenz Taguchi, 2005; Strandberg, 2006).  

 

Vi menar att vår studie ovan visar att informanterna ständigt reflekterar kring den fysiska 

miljön och dess utformning i verksamheterna. De verkar vara medvetna om att den har stor 

betydelse för barnens vistelse på förskolan och vad den för med sig. Att de förändrar miljön 

utefter barngruppen tolkar vi som att de vill skapa en meningsfull miljö för samtliga barn men 

vi ställer oss frågan till ur barnen upplever deras delaktighet. Ingen av fokusgrupperna gav 

uttryck för att ta med barnen i miljöns förändring, men denna förändring tolkar vi ändå att det 

är för barnens skull. Vi tyder ändå detta som att de anser att de gör barnen delaktiga genom att 

de ser och förändrar miljön utifrån vad barnen intresserar sig för. Det kan också tolkas som att 

det finns utrymme för förbättring om de inte medvetet arbetar med barnens delaktighet.  

 

5.2.5 Social miljö 

På frågan om informanterna trodde att förskolans fysiska miljö inverkar på deras sociala 

miljö, ansåg alla att så var fallet och gemensamt för alla fokusgrupper var diskussioner kring 

vilket samspel som möjliggörs eller inte möjliggörs mellan barnen beroende på den fysiska 

miljöns utformning. Den fysiska miljön har stor inverkan på de samspel som förekommer 

mellan barnen. de Jong (2010) menar att lokalers utformning har inflytande på sociala 

relationer, det styr bland annat vilka som får daglig spontan kontakt med varandra och vilka 

som inte får det. Därför menar de Jong att det är viktigt att förskolans personal är medveten 

om de rumsliga egenskaper rummet har, så de kan vidta åtgärder om den fysiska miljöns 

utformning inte överensstämmer med det sociala samspelet. Informanterna trycker på vikten 

av ett väl fungerande samspel mellan barnen där de lär av varandra. Den vardagliga 

interaktionen är den i särklass viktigaste ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000), vi lär i 

samspel med andra vilket Lpfö98 (Skolverket, 2010) såväl som Dysthe (2003) trycker på. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar dock att förskolans miljö kan inspirera till 

gemensamma upptäckter men även förhindra barnens möjligheter att lära tillsammans.  

 

Sett till vad informanterna sagt, tidigare forskning som nämns i bakgrunden och framför allt 

till vad förskolans styrdokument säger, är det alltså av största vikt att pedagogen ständigt 

reflekterar över den fysiska miljö personen är verksam i, vad den förmedlar till barnen och 

vad den möjliggör för lärande och samspel tillsammans med andra. Att erövra omvärlden 

(SOU 1997:157) beskriver hur miljön ska ses som en aktiv part i det pedagogiska arbetet, hur 

den bär på traditioner och föreställningar samt sänder ut budskap om vad som ska ske i den 

pedagogiska verksamheten. Vi drar därför slutsatsen att det är viktigt med en medvetenhet om 

den fysiska såväl som den sociala miljöns betydelse för lärande. Barn är ständigt i möten med 

den fysiska och sociala miljön som finns runt om i verksamheterna. Dessa miljöer har stor 



 30 

 

inverkan på barnens vistelse i förskolan och de kan både hjälpa och stjälpa barnen i deras 

möten med andra men också i deras eget lärande. 

 

6. Sammanfattning och vidare forskning 

Trots det stora spannet på antal år i yrket som informanterna hade, så slår det oss hur lika de 

ändå tänker och vilken samsyn de hade vid våra fokusgruppstillfällen. Informanterna verkar 

reflektera mycket kring den fysiska miljön och har en medvetenhet om att den har inverkan på 

att det skälls i förskolan vilket är i enlighet med vad Sigsgaard (2003) beskriver. Det verkar 

dock inte som att skäll är något som lyfts fram i ljuset och diskuteras i arbetslag. 

Informanterna är villiga att erkänna att skäll förekommer i verksamheterna och de försöker 

jobba mycket med miljön för att möjliggöra så positiva möten med barnen som möjligt. 

Förskolan är en betydelsefull plats för barn och därför av vikt att det är en gynnsam miljö att 

vistas i (de Jong, 2010). I och med att de är villiga att erkänna att det skälls i verksamheterna 

anser vi att det bådar gott för att det i framtiden kan börja föras mer diskussioner om ämnet. 

Det är av största vikt att reflektera över hur vi som pedagoger bemöter barnen eftersom det är 

vi som ska vara deras förebilder och stöttepelare, ett ansvar som läggs på förskolläraren i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010).  

 

För att undersöka om informanternas svar överensstämmer med hur de i verksamheten agerar, 

skulle det vara intressant att även genomföra observationer. För att få en djupare insikt i den 

enskilde individens livsvärld är individuella intervjuer ett alternativ. Då kan det framkomma 

nya saker och insikter som gör att studien kan föras än mer framåt. Det skulle även vara 

intressant att gå in på barnperspektivet och deras upplevelser om skäll.   
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Bilaga 1 

Till er som ska intervjuas 

Våra namn är Linda Engstrand och Erika Snäckvik, vi går sista terminen på 

förskollärarutbildningen på Luleå tekniska universitet och vi ska nu skriva vårt 

examensarbete. Vår studie syftar till att lyfta verksamma pedagogers uppfattningar om skäll i 

förskolan och vi är nu därför intresserade av att ta del av era tankar om detta, i synnerhet när 

det skälls, vad det beror på att det skälls samt hur ni tror att förskolans fysiska miljö påverkar 

skäll. 

Vi kommer att samla in vårt datamaterial genom så kallade fokusgruppintervjuer med 

verksamma pedagoger inom förskolan. Intervjuerna kommer att spelas in genom 

ljudupptagning som sedan kommer att bearbetas av oss. Resultatet av det bearbetade 

datamaterialet och en analys av det kommer att presenteras i vår uppsats som ni, om ni vill, 

får en kopia på när uppsatsen är publicerad. 

Uppsatsens fokus är som sagt skäll i förskolan. Erik Sigsgaard, författare av boken 

”Utskälld”, menar att det idag ses som en självklarhet att pedagoger har rätt att, när som helst 

och hur mycket pedagogerna vill, skälla på barn. Skäll kan ses som en vana, att det är något 

som vi gör utan att fundera över varför vi gör det. 

Sigsgaard beskriver hur skäll kan ses som ett samlingsnamn för olika typer av verbala 

sanktioner och beteendeförändrande ingripanden mot barn. Detta utförs vanligtvis av en 

vuxen som barnet har en beroendeställning till. Skäll karaktäriseras därför som en enkelriktad 

kommunikation, från vuxen till barn. Först när skället är riktat mot barnet, handlar om barnets 

handlingar eller barnet självt, innehåller nedsättande omdömen och är negativt laddat som 

barnet kommer att uppleva det som skäll. Skäll kan komma till uttryck genom skrik så väl 

som tystlåtet eller sammanbitet. 

Ert deltagande i studien är frivilligt och alla som deltar i den kommer att anonymiseras i 

uppsatsen. Det inspelade datamaterialet kommer endast avlyssnas av oss och sedan raderas 

efter bearbetning. 

 

Vi vill även passa på att tacka för er medverkan! 

 

Linda Engstrand och Erika Snäckvik 
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Intervjufrågor  

 

 Vilken utbildning har ni? 

 

 Hur många år i yrket har ni? 

 

 Håller ni med om Sigsgaards definition av skäll? 

 

 Finns det situationer då det skälls på barnen? Utveckla! 

 

 Anser ni att det finns situationer när det är befogat att skälla?  

 

 Vad tror ni att det beror på att det skälls på barnen? (Om det skulle skällas på barnen i 

förskolan, vad tror ni i så fall det beror på?) 

 

 Tror ni att förskolans fysiska miljö påverkar att det skälls på barnen? Utveckla! 

 

 Tror ni att den fysiska miljön påverkar er sociala miljö? Utveckla! Hur påverkar de i 

så fall er och hur påverkar det i så fall barnen? 

 

 

 

 


