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Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger beskriver att de bemöter känslor i 

förskolan. Följande frågeställning fokuseras i studien: Hur beskriver pedagoger att de förhåller sig 

till och bemöter känslor i förskolan? 

Studien är genomförd med fokusgruppsintervju som metod där tio yrkesverksamma pedagoger i 

förskolan deltagit i tre olika fokusgrupper. Datainsamlingen har analyserats utifrån Kleins fem 

samspelskriterier: avsikt och ömsesidighet, innebörd, utvidgade erfarenheter, duglighetskänsla och 

inverkan på tillvägagångsätt eller reglering av beteende. 

Resultatet visar att arbetet med barns känslor är beroende av flera faktorer så som social kompetens 

och emotionell mognad. Bemötandet av känslorna ses som avgörande i det sociala samspelet på 

förskolan. Mognad och verbal utveckling anses som förutsättningar för barns reglering av sina 

känslor. Resultatet visar även att det är en balansgång mellan att vara professionell och privat i sitt 

känslospel i rollen som pedagog i förskolan.  
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INLEDNING 

 

Känslohantering är något som har försvunnit ur förskolans styrdokument. Redan i Pedagogiskt 

program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) gavs det riktlinjer för hur förskollärarna skulle 

bemöta barns känslor. I nuvarande läroplan (Skolverket, 2018) ges inga sådana direktiv utan 

där betonas vikten av kunskapsutveckling. Förskolan ska utbilda trygga och självständiga barn 

som inte är rädda för att be om stöttning när det behövs. Samhället blir alltmer individualiserat 

vilket innebär att individen tvingas klara att själv skapa sin egen identitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Förskolan är den skolform där barn tillbringar störst del av 

dygnets timmar och därför krävs det att förskolan är ett bra komplement till hemmet. Barn som 

av olika anledningar inte lär sig de sociala reglerna i hemmet behöver få stöttning till att göra 

det i förskolan. De sociala reglerna innefattar agerande i samspelet och känslohantering. 

Rådande normer styr vilka känslor som är accepterade och vilka som bör undertryckas. Detta 

kan anses som problematiskt menar Karnilowicz, Mendes och Waters, (2018) då 

undertryckande av känslor bidrar till sämre socialt mående. En studie gjord av Gustavsson 

(2019) visar att det går att kartlägga psykisk ohälsa hos barn som går i förskolan. För att hjälpa 

dessa barn behöver pedagoger kunskap om hur de ska agera i bemötandet av barns känslor i 

förskolan. Det behövs således en insikt i vilka problem som uppstår i bemötandet av barnens 

känslor på förskolan och hur pedagoger väljer att prioritera känslor.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt svårigheter i att bemöta känslor hos 

barnen och att känslor uppmärksammas på olika sätt. Vi upplever att utbildningen i förskolan 

har tagit fokus från omsorgen i verksamheten. Utbildning har blivit central i förskolan vilket 

medför pedagoger som har svårt att hinna reflektera över sitt förhållningssätt i de vardagliga 

situationerna.  

Den samhällsutveckling och verksamhetsutveckling vi har uppmärksammat har bidragit till att 

vi vill synliggöra vikten av att barn får visa känslor och hur viktigt det är att pedagogerna får 

kompentens inom området. Vi vill också bidra till att pedagogerna får verktyg för att 

tillsammans med barnen skapa meningsfulla relationer där pedagogerna kan inspirera barn att 

lära sig. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger beskriver att de bemöter känslor 

i förskolan. Följande frågeställning fokuseras i studien: 

 

• Hur beskriver pedagoger att de förhåller sig till och bemöter känslor i förskolan? 
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BAKGRUND 

 

I följande kapitel presenteras hur känslor och arbetet med känslor har definierats i förskolans 

styrdokument. Avsnittet berör barns sociala utveckling och vilka faktorer som påverkar barns 

emotionella utveckling. Vidare presenteras relationers påverkan med fokus på barns 

delaktighet. Kapitlet avslutas med en definition av Kleins kriterier, vilket är det teoretiska 

perspektiv som studien har sin utgångspunkt i. 

   

Historiskt perspektiv på hur känslor beskrivs i styrdokumenten 

 

Barnstugeutredningen var ett sätt för Regeringen att granska förskolan och behovet av 

kompetensutveckling hos förskollärarna. Regeringen presenterade därefter ett förslag till ett 

pedagogiskt material för förskolan. Detta material benämndes Betänkande avgivet av 1968 års 

barnstugeutredning och där presenteras ett förhållningsätt gentemot känslor: 

Små barn ger kroppsligen uttryck för känslor av vrede, sorg och glädje. Det är normalt 

att barn då och då slåss, gråter av sorg och ilska, eller att de ropar och hoppar av glädje. 

Barnen behöver tröst, hjälp och förståelse i sina känsloutbrott. Ett aggressivt och 

angripande barn kan ofta vara i större behov av positivt stöd än det angripna barnet. 

Men hjälp och stöd lär sig barnet så småningom att verbalisera sina känsloutbrott. Även 

om målet är att hjälpa barnen att utöka sitt beteende så att de också kan göra upp 

konflikter muntligt och inte alltid behöver gå handgripligt till väga, får man se till att 

inte skrämma dem för kroppsliga kontakter. (Socialdepartementet, 1972, s. 183) 

 

Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning gav tydliga direktiv för hur förskollärare 

bör bemöta barns känslor när de uppstår i förskolan och även varför de bör bemöta barns 

känslor på det sättet. Direktiven gav förskollärare en gemensam grund att stå på och ett 

gemensamt förhållningsätt kring barns känslor. När Pedagogiskt program för förskolan kom 

ut fanns det ett stycke som utvecklade det som stod i barnstugeutredningen: 

 

Barnen bör få uttrycka, fundera över och samtala om känslor, t ex hur vi uttrycker 

känslor genom kroppshållning, ansiktsuttryck och röst. Barnen behöver få uppleva att 

alla slags känslor är naturliga och tillåtna men att det finns normer för hur man 

uttrycker dem så att man inte skadar andra. Barnen bör också få känna samhörigheten 

när man delar känsloupplevelser och erfarenheter. (Socialstyrelsen, 1987, s. 27) 
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Vidare beskrivs att förskollärare bör vägleda barn, stärka dem genom handlingar och ord och 

bekräfta deras värde som människor. Det pedagogiska programmet tog fasta i 

barnstugeutredningens förslag och beskrev ett förhållningsätt för förskollärare som syftade till 

att stärka barnens identitet och självkänsla. När Läroplanen för förskolan gavs ut hade fokus 

flyttats från hur förskollärarna ska bemöta känslor och metoder för bemötande till hur känslor 

bearbetas i leken. I leken har barn möjlighet att uttrycka och bearbeta känslor och i leken skapas 

även en förmåga att lösa problem (Skolverket, 1998). Läroplanen hade utgångspunkt i barnens 

perspektiv och beskrev barnens förutsättningar i förskolan. Den gav inga instruktioner för hur 

förskollärare ska bemöta barns känslor på det sättet som både Betänkande avgivet av 1968 års 

barnstugeutredning och det Pedagogiskt program för förskolan redogjorde för. I de reviderade 

läroplanerna som gavs ut under år 2010 och 2016 kvarstod förhållningsättet gentemot barns 

känslor i förskolan (Skolverket, 2010; Skolverket, 2016). Det vill säga att känslor är något som 

uttrycks och bearbetas i leken. Känslor har sedan dess försvunnit ur förskolans styrdokument, 

då känslor inte nämns i varken Läroplanen för förskolan 2018, Förskolans och skolans 

värdegrund eller Skolverkets Allmänna råd med kommentarer (Skolverket, 2013; Skolverket, 

2017; Skolverket, 2018). 

   

Social utveckling med fokus på emotionell kompetens 

 

För att barn ska ha möjlighet att utveckla sin emotionella kompetens behöver de vägledning 

och få möjlighet att uttrycka sina känslor. Det visar studier av både King och La Paro (2018) 

samt Stifter och Warren (2008). King och La Paro har använt sig av observation där både 

förskollärare och barn i åldrarna ett till tre har deltagit. Forskarna analyserade hur lärares 

förminskande tal påverkar barn när de visar känslouttryck. Med hjälp av empirin analyserades 

hur tilltalet påverkade barnen. Forskarna menar att förminskande tal påverkar barns 

emotionella utveckling negativt. Stifter och Warren har undersökt känslor hos barn genom 

observationer där barnen och föräldrarna fick utföra olika uppgifter. Interaktionen mellan 

barnen och deras föräldrar spelades in på video, därefter analyserades på vilket sätt detta kan 

bidra till barnets självkännedom. Resultatet visade att när föräldrarna erkänner barns negativa 

känslor och vägleder dem i hanterandet av dessa förbättrar det barns självkännedom och 

förmåga att beskriva sina positiva känslor. Det är av stor vikt att barn har möjlighet att uttrycka 

känslor i förskolan samtidigt som de behöver vägledning i hur de ska uttrycka sina känslor. 

Inom psykiatrin används begreppet emotionell kompetens vilket Golman (1995) beskriver som 
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självkontroll och förmågan till självmotivation. Mayer och Salovey (1990) redogör för 

begreppet emotionell intelligens och menar att det syftar till förmågan att förstå sina egna och 

andras känslor och att göra skillnad på känslorna för att ha kontroll på sina tankar och 

handlingar. Forskarna ser emotionell intelligens som en del av den sociala intelligensen då den 

sociala intelligensen till stor del belyser förståelse om sig själv och andra. Genom att sträva 

efter att utveckla den emotionella kompetensen utvecklas den egna självkontrollen och 

förmågan till att motivera sig. Gustafsson (2019) har genomfört en studie där man genom olika 

screeningsverktyg har försökt kartlägga psykisk hälsa hos barn i tidig ålder. I studien har 

forskaren försökt identifiera barn med behov att utveckla sin emotionella kompetens. Genom 

att identifiera dessa barn och hjälpa dem att utveckla den emotionella kompetensen blir barnen 

självsäkra och starka i sin personlighet. Studiens resultat visade att screeningsverktyget kan 

användas för att upptäcka förskolebarn som löper risk för att utveckla psykisk ohälsa senare i 

livet. Detta genom att fokusera på den emotionella kompetensen. 

   

Faktorer som påverkar barns utveckling av emotionell kompetens 

 

Sterns teori syftar till att barn utvecklar sig själv, både tillsammans med andra och genom hur 

de upplever sig själva. I det bekräftande samspelet tillsammans med andra utvecklas jaget och 

det som upptäcks av självet adderas till allt det andra som redan är upptäckt och fortsätter att 

utvecklas genom livet. Ett centralt begrepp inom Sterns teori är begreppet intoning. Intoning 

innebär förmågan att mötas i varandras känslor, vilket innebär att barnets inre liv utvecklas så 

att barnet så småningom har möjlighet att benämna känslorna (Brodin & Hylander, 1998) 

Genom intoning tillsammans med andra får barn möjlighet att utforska sina egna och andras 

känslor, med intoning utvecklas även den sociala kompetensen. Det är av vikt för den sociala 

utvecklingen att barn lär sig att känna igen sina egna och andras känslouttryck, då denna 

kompetens påverkar kommunikationen och interaktionen med andra (Izard, Woodburn, Finlon, 

Krauthamer-Ewing, & Seidenfled, 2011). Barns möjlighet att uttrycka känslor påverkas även 

av vilken kontext barnet befinner sig i då alla känslor inte uppskattas i alla sammanhang 

(Topping, Bremne, & Holmes, 2000).  

 

En avgörande faktor i barns emotionella utveckling är ålder, dessutom sker det en förändring i 

utvecklingen hos barn i åldrarna tre till sex år, det visar en studie av Sala, Pons och Molina 

(2014). Forskarna utläste att fem- och sexåringarna hade fler och mer avancerade strategier och 
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synliggjorde också ett samband med den kognitiva utvecklingen. I studien undersökte de 

utvecklingen av emotionella strategier hos 69 barn i förskoleåldern. Ett berättelseverktyg 

användes tillsammans med dockor för att synliggöra barnens emotionella strategier. Det 

inspelade materialet kodades utifrån förskolebarnens agerande gentemot berättelserna. När 

barn har ett utvecklat verbalt språk har de möjlighet att göra sig förstådda på ett annat sätt. Det 

verbala språket ger barnen möjlighet att sätta ord på sina egna och andras känslor. Izard et al. 

(2011) belyser att barn i förskoleåldern skapar nya kontakter med omvärlden som ökar 

förståelsen för emotionell kunskap. De menar att barn i åldrarna tre till fem år kan ha en sådan 

emotionell kunskap att de förstår och kan sätta sig in i andras känslor. Den språkliga 

utvecklingen påverkar den emotionella kompetensen eftersom det underlättar om barnen kan 

sätta ord på sina egna och andras känslor. Forskarna anser att en av de faktorer som påverkar 

barns möjlighet till utveckling i emotionell kunskap är barnens hemmiljö och förskolans sociala 

och emotionella klimat. De menar att förskolebarn lär sig, kommunicerar och hanterar sina 

känslor av de som står dem närmast. Det ställs mot vad förskollärarna ansåg i en studie av 

Kılıças (2015), en kvalitativ studie om förskollärarnas åsikter kring barns emotionella 

kompentens och emotionella socialisering i förskolan. Genom ett tjugotal semistrukturerade 

intervjuer kom forskaren fram till att tjugotre procent av förskollärarna anser att barnen är i 

behov av att lära sig att dela med sig och samarbeta för att kunna utveckla den emotionella 

kompentensen. Det var dock enbart elva procent av förskollärarna som ansåg att det handlade 

om att förstå andras känslor. Förskolans sociala miljö har en stor påverkan på den emotionella 

kompetensen. Barnen behöver kunskap om sina egna känslor och hur de ska benämna dessa, 

men de behöver även kunskap om hur de kan förstå andras känslor. Genom att barnen utvecklar 

sin emotionella förståelse får de verktyg att hantera känslostormar. Laurent, Hecht, Ensink och 

Borelli (2018) har genomfört en studie där de undersökt sambandet mellan emotionell 

förståelse, aggressivitet och sociala beteenden hos barn i förskolan. I studien deltog 50 

förskolebarn i intervjuer, därefter graderade forskarna barnens svar med standardiserade mått. 

I analysen av materialet kom de fram till att barn behöver få verktyg för att uttrycka emotionell 

förståelse då det kan underlätta hanteringen av aggressivitet i sociala sammanhang. Studiens 

resultat lyfter fram ett visst samband mellan emotionell förståelse, aggressivitet och socialt 

beteende hos barn i förskoleåldern. Forskarna hoppas att deras synliggörande av sambanden 

ska leda till vidare forskning inom ämnet som kan bidra till ingripande och förebyggande 

åtgärder. 
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Karnilowicz, Mendes och Waters (2018) har undersökt effekten av föräldrars känslouttryck 

inför sina barn. I studien deltog 109 föräldrar och deras barn i åldrarna sju till elva år. Forskarna 

gav föräldrarna i uppgift att tala framför två utvärderare samtidigt som de fick skriftlig 

feedback. Barnen fick samtidigt fylla i enkäter. När föräldrarna återförenades med sina barn 

blev de antingen tilldelade att undertrycka sina känslor eller agera naturligt tillsammans med 

sina barn. Forskarna var intresserade av hur föräldrarnas varierade känsloagerande påverkade 

barnen. Deltagarna fick sedan genomföra en kooperativ uppgift där de skulle bygga Lego. 

Barnen fick instruktionerna och skulle sedan instruera föräldrarna i att bygga en figur utan att 

själva hjälpa till. Föräldrarna hade i förväg tilldelats hur de skulle agera med sina känslor samt 

getts instruktioner om att bygga med Lego utan att titta på instruktionerna. Således 

synliggjordes sambandet hur kommunikationen mellan barn och föräldrar är beroende av hur 

känslor visas. Resultatet visade att undertryckandet av känslor minskade både barnens och 

föräldrarnas positiva känslor gentemot varandra. Undertryckandet av känslor minskade 

föräldrarnas vägledning, respons och interaktionskvalitet. Det upptäcktes även att barnen inte 

påverkades av fädernas undertryckta känslor på samma sätt som med mödrarnas. Sammantaget 

visade resultatet att lusten att dölja sina känslor från sina barn kan få oönskade negativa följder. 

Som vuxen är det därför viktigt att uttrycka olika känslor inför sina barn och inte ignorera eller 

underminera sina känslor. Detta gäller även känslor som kan anses negativa i vissa 

sammanhang. Det är även viktigt att barnen får uttrycka dessa känslor. Klein (1984) har gjort 

en studie där man har använt sig av både observation och videoobservation. Under sex månader 

har hon observerat mödrar och deras interaktion med sina spädbarn. Syftet med studien var att 

undersöka hur mödrar uppfattar barnens temperament och hur det påverkar mödrarnas 

behandling av barnet. Studiens resultat visar att barn som är anpassningsbara och svarar kraftigt 

på modern får mer sociala och sensoriska stimuli. Vad mödrar anser om sina barns 

temperament och hur intensivt barnen reagerar på modern påverkar direktkontakten mellan 

modern och barnet. När känsloutbrotten är starkare hos barnen väcker det också större känslor 

hos oss själva. 

    

Delaktighet och relationer 

 

Den sociala miljön i skolan och förskolan formas av sociala regler och normer. Normer ger 

barnen och pedagogerna förhållningsramar för vad som är tillåtet. Normer och den sociala 

miljön i förskolan ska utsättas för reflektion och ifrågasättas för att utvecklas så att den ser till 
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barnets bästa (Skolverket, 2018). Det är genom att arbeta med den sociala miljön och 

ordningsregler tillsammans med barnen som värdegrundsarbetet blir levande. Thornberg 

(2006) har gjort en studie där forskaren genom fältstudie, intervjuer och gruppdiskussioner har 

undersökt hur lärarna arbetar med värdegrundsarbetet i enlighet med gällande styrdokument. 

Studien är baserad på en fältstudie i syfte att undersöka värdepedagogiken som äger rum i de 

dagliga samspelen mellan elever och lärare, närmare bestämt skolvardaglig värdepedagogik i 

form av regelarbete. Värdepedagogik syftar till den moraliska påverkan som skola och lärare 

har på elever, det vill säga hur värden medieras från lärare till elev. I fältstudien ingick två 

skolor med elever i olika åldrar och klasser. Under fältstudien och intervjuerna framkom att 

värdepedagogiken i skolan främst formas av regler och relationen mellan regler, lärare och 

elever. I studien framkom det att både elever och lärare ser relationsregler som de viktigaste 

reglerna i skolan eftersom de påverkar den sociala miljön och elevernas behandling av 

varandra.  

 

Förskollärarens barnsyn blir avgörande för barns möjlighet att uttrycka sig. Shier (2001) har 

tagit fram en delaktighetsmodell i form av en stege som kan användas som redskap i arbetet 

med barns delaktighet i verksamheten. Denna delaktighetsmodell består av fem nivåer. Nivå 

ett innebär att barnen blir lyssnande till av de vuxna i verksamheten. Nivå två belyser vikten 

av att barn får stöd i att uttrycka sig. Nivåerna ökar gradvis barns möjligheter till delaktighet. 

De tre sista nivåerna innefattar att ta sig an barns perspektiv samt involvera barn i 

beslutssituationer.  Vilket leder till att barn delar makt och ansvar för beslut med de vuxna i 

verksamheten. Shier framhäver att modellen inte har som syfte att ses som en checklista. 

Delaktighetsmodellen bör snarare ses som ett redskap för att synliggöra verksamheten och dess 

behov av åtgärder och därefter bidra till utvecklingen av barns delaktighet i verksamheten. 

Delaktighet och inflytande kan ses som begrepp som är svåra att skilja åt. Delaktighet i 

förskolan kan syfta till möjligheten att påverka sin situation och få inflytande över 

verksamheten. Eriksson och Sandberg (2008) har i sin studie undersökt förskollärares syn på 

barns delaktighet i förskolan. Under intervjuerna som genomfördes i studien framgick det att 

förskollärarna anser att delaktighet handlar om inflytande och möjligheten att vara med i beslut. 

Vidare anser förskollärarna att delaktighet innebär att få vara en del av en gemenskap. De 

beskriver att ett delaktigt barn kan påverka situationer med hjälp av kroppsspråk eller tal. 

Förskollärarna menar också att det krävs lyhörda och observanta förskollärare som kan tolka 

vad barnen vill. I förskolan är relationerna en kritisk aspekt för hur samspelet mellan 

förskollärare och barn fortlöper. Relationer är något som sker mellan två personer där det sker 
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en växelverkan. Den ena parten påverkar den andra över tid och vice versa (Regan, 2011).  En 

relation med hög kvalitet stärker både barnet och pedagogen i mötena som sker. Downer, 

Rucinski och Brown (2018) har gjort en studie där de genom elevenkäter och observationer har 

undersökt hur barn och lärare ser på kvaliteten i relationer samt hur det påverkar barns 

emotionella utveckling och prestationer i skolan. Resultatet visade att lärarens förmåga att 

forma meningsfulla relationer är nödvändig i den sociala utvecklingen. 

 

Kleins kriterier 

 

Kleins kriterier är fem kriterier för samspel som kan användas inom alla kontexter och kulturer. 

Lindahl (2002) beskriver att Klein använde sig av sina kriterier ”Mediated Learning 

Experience“(MLE) för att träna mödrar att samspela med sina spädbarn för att bygga relationer. 

Hon har även använt sig av MLE för att träna förskollärare i Israel i arbetet med småbarn. Ett 

grundläggande inslag inom MLE-programmet är att förskollärare kan påverka och underlätta 

barns känslomässiga och tankemässiga utveckling beroende på kvaliteten i samspelet. Lindahl 

(2002) beskriver att Kleins kriterier syftar till att stimulera barns vilja och lust att lära sig mer 

om sig själva och sin omgivning. Dessa fem kriterier är avsikt och ömsesidighet, innebörd, 

utvidgade erfarenheter, duglighetskänsla och inverkan på tillvägagångsätt eller reglering av 

beteende. Inom dessa fem olika sampelskriterier finns det två olika kvalitetsnivåer kopplande 

till varje samspelskriterie. Denna studie kommer analyseras med grund i Kleins fem 

sampelskriterier.  

Det första kriteriet syftar till samspelet mellan pedagogen och barnet genom avsikt och 

ömsesidighet. För att samspelet ska nå den högre kvalitetsnivån ska barnet vara den som leder 

samspelet och tar initiativ. Samspelet är ömsesidigt och riktas mot ett gemensamt tema 

samtidigt som den vuxne följer upp barnets tänkande och resonemang. I den lägre nivån är det 

den vuxne som tar initiativ och leder samspelet (Lindahl, 2002).  

Det andra kriteriet avser innebörden i samspelet. Vid den lägre kvalitetsnivån berättar den 

vuxna för barnet vad som händer i den aktuella situationen. Den högre kvalitetsnivån innebär 

att den vuxna ställer frågor kring ett fenomen innan den vuxne urskiljer ett svar. Detta för att 

barnen ska ha möjlighet att tänka efter själva och skapa sin egen uppfattning kring fenomenet 

(Lindahl, 2002).  



10 

 

Det tredje kriteriet anspelar på utvidgade erfarenheter i samspelet. Vid den lägre kvalitetsnivån 

berättar den vuxne för barnen om något som går utöver en här och nu situation. De lyssnar men 

är inte aktiva. Vid den högre nivån får barnen först frågor kring fenomenet att reflektera kring 

själva, innan den vuxne och barnet reflekterar och diskuterar det som går utöver här och nu 

situationen tillsammans med barnet. Reflektionen kan innehålla händelser som har hänt eller 

som ska hända i framtiden (Lindahl, 2002).  

Det fjärde kriteriet syftar till duglighet. Här innebär den lägre nivån att visa en uppmuntrande 

gest eller berömma barnet utan att ge någon förklaring till orsaken bakom berömmet. Vid den 

högre kvalitetsnivån bekräftar den vuxne barnets agerande och förklarar vad som ligger bakom 

uppskattningen. Genom att berömma barnet eller bekräfta barnets agerande och förklara 

orsaken kan den högre nivån uppnås (Lindahl, 2002).  

Det femte kriteriet avser inverkan på tillvägagångsätt eller reglering av beteende. Vid den 

lägre nivån försöker den vuxne ändra på barnets tillvägagångsätt genom att vara modell i vissa 

situationer eller att uppmana barnet genom ord eller gester. På den högre kvalitetsnivån ska 

den vuxne försäkra sig om att barnet har förståelse för situationen och varför en förändring av 

beteendet är av vikt. Målet är att barnen förstår handlingen och vet hur de ska göra nästa gång 

de hamnar i en liknande situation (Lindahl, 2002).   

De beskrivna kriterierna kommer att användas i analysen av empirin tillsammans med inläst 

forskning för att analysera hur pedagogers förhållningsätt kan ta sig till utryck i verksamheten. 

Genom att synliggöra hur pedagogerna i fokusgruppsintervjuerna beskriver att samspelet 

fungerar tillsammans med barnen i bemötande av barns känslor.  
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METOD 

 

Här redovisas tillvägagångsättet för studien. Metodkapitlet inleds med ett avsnitt om 

fokusgruppsintervjuer och intervjumaterial. Vidare presenteras urval, forskningsetik och 

tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med en redogörelse av databearbetningen och analysmetoden. 

 

Fokusgruppsintervju 

 

Empirin till denna kvalitativa studie har samlats in genom fokusgruppsintervjuer. När ämnet 

kan uppfattas som känsligt för en del är fokusgruppsintervjuer en bra metod. Det kan vara 

lättare att uttrycka synpunkter kring känsliga ämnen när det diskuteras tillsammans i en grupp 

(Brinkmann & Kvale, 2014). Wibeck (2010) menar att fokusgruppintervjuer med fördel kan 

användas när handlande och motivation ska undersökas samt när olikheter ska förstås och att 

det ger en insikt i andras åsikter. I en fokusgrupp flyttas makten från forskaren till de 

medverkande genom att de får utbyta sina erfarenheter kring ett fenomen och därigenom får en 

ny förståelse för ämnet (Dahlin-Ivanhoff, 2015). För att pedagogerna ska få möjlighet att 

uttrycka sina åsikter krävs en tillåtande miljö och ett respektfullt bemötande. 

Fokusgruppsintervjuerna i den här studien är semistrukturerade. I semistrukturerande 

intervjuer finns en övergripande intervjuguide som utgångspunkt för intervjun och frågorna 

som ställs är öppna frågor där svaret visar hur respondenten har tolkat frågorna (Christoffersen 

& Johannessen, 2015). Intervjuguiden (se bilaga 3) och stimulusmaterialet (se bilaga 2) står för 

strukturen under samtalen men respondenternas uttalande följs upp genom följdfrågor för en 

djupare förståelse. Intervjuguiden och stimulusmaterialet står för ordningen i samtalen men 

frågorna behöver inte lyftas i en bestämd ordning. Bryman (2018) problematiserar antalet 

respondenter och grupper i forskningsprojekt som använder sig av fokusgrupper, där 

omfattningen av studien avgör antalet fokusgrupper som medverkar. Materialet som ska 

bearbetas ökar beroende på antalet fokusgrupper vilket kräver mycket tid, därför är antalet 

fokusgrupper i den här studien begränsad. Bryman belyser även att det är viktigt att vara 

medveten om konsekvenserna kring att ha för stora grupper, då de tysta respondenterna har en 

tendens att försvinna i mängden. I studien samlades empirin in genom tre 

fokusgruppsintervjuer med tre till fyra respondenter i varje fokusgrupp.  
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Stimulusmaterial är ett sätt ett få igång en gruppdiskussion i ett fokusgruppsamtal. Materialet 

innebär att respondenterna har ett gemensamt problem att lösa och diskutera kring. För att 

stimulusmaterialet ska bidra till diskussionen krävs att materialet är väl bearbetat och har en 

relevans till ämnet. Genom att tillföra ett välarbetat stimulusmaterial får respondenterna en ny 

infallsvinkel i ämnet och det ger även ett gemensamt tema att förhålla sig till. Ett 

stimulusmaterial måste vara utformat så att det ger bränsle till en diskussion och väcker frågor 

istället för att komma med färdiga svar (Wibeck, 2010). I studien använde vi oss av ett 

stimulusmaterial (se bilaga 2) som är utformat efter etiska dilemman som uppstår i förskolan. 

Dilemmana rör tre olika situationer där pedagogerna måste bemöta barns känslor vilket startade 

en diskussion hos pedagogerna.  

   

Urval 

 

Urvalet av respondenter till den här studien utgår från ett strategiskt urval kombinerat med 

snöbollsurval. I en kvalitativ studie väljs respondenter ut genom ett strategiskt urval, där 

målgruppen är väl genomtänkt (Christoffersen & Johannessen, 2015). Det strategiska urval 

som använts i studien innebar att tre personer på tre olika förskolor inom samma kommun 

kontaktats. Ett snöbollsurval innebär att kontaktpersoner hänvisar till respondenter som är 

aktuella för undersökningen (Christoffersen & Johannessen, 2015). Snöbollsurvalet innebar att 

den kontaktade rekryterat resterande respondenter till fokusgruppssamtalet. Wibeck (2010) 

belyser att en kontaktperson kan underlätta rekryteringen av respondenter samt valet av 

tidpunkt och plats, då kontaktpersonen kan styra träffen för att alla ska ha möjlighet att delta. 

Bryman (2018) beskriver att det inte är ovanligt att kombinera olika urvalsmetoder och menar 

att detta är något man gör för att bredda eller specificera sin forskning.   

I studien var det av vikt att urvalsgruppen kände sig bekväm, dels med varandra och dels med 

oss som genomförde fokusgruppsintervjun. I nedanstående tabell beskrivs urvalet.   

 

                        Tabell: Presentation av fokusgrupperna 

Grupp Respondenter Samtalets längd 

Hjortronet 4 varav 3 förskollärare 1 obehörig  47 minuter 

Jordgubben 3 förskollärare 32 minuter 

Lingonet 3 förskollärare 31 minuter 
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Som framgår av tabellen ovan deltog tio pedagoger i tre olika fokusgrupper. Pedagogerna 

kommer från tre olika förskolor samt olika förskoleområden. De olika fokusgrupperna 

tilldelades fiktiva namn och presenteras nedan. 

Hjortronet – gruppen består av fyra pedagoger varav tre förskollärare och en outbildad från två 

olika arbetslag, där alla arbetar på en avdelning för ett- till treåringar. Vi har tilldelat dem 

namnen Hanna, Hilda, Helga och Helena. 

Jordgubben – gruppen består av tre förskollärare från två olika arbetslag, där två arbetar på en 

avdelning för tre- till sexåringar och en arbetar på en avdelning för ett- till treåringar. Vi har 

tilldelat dem namnen Julia, Jeanette och Josefin. 

Lingonet – gruppen består av tre förskollärare från två olika arbetslag, där två arbetar på en 

avdelning för två- till fyraåringar och en arbetar på en avdelning för ett- till tvååringar. Vi har 

tilldelat dem namnen Linnea, Louise och Lisa.  

 

Genomförande 

 

Förskolorna kontaktades via mejl genom våra respektive kontaktpersoner, där de blev 

informerade om studiens syfte och deltagande i studien. I samband med mejlet skickades även 

missivbrevet (se bilaga 1) ut. Innan intervjuerna genomfördes inhämtades skriftligt samtycke 

utifrån missivbrevet för att påminna respondenterna om deras rättigheter. Rättigheterna 

redogjordes även muntligt för respondenterna i samband med fokusgruppsintervjun. 

Intervjuerna med fokusgrupperna inleddes med öppningsfrågor som syftade till att skapa en 

avslappnande stämning i gruppen. Brinkman och Kvale (2014) menar att intervjun bör inledas 

med att samtalsledaren berättar om syftet med intervjun och frågar om personerna har några 

frågor innan intervjun börjar. De menar även att de första minuterna är av vikt för att skapa en 

god kontakt med gruppen, därför är det viktigt att lyssna uppmärksamt genom att visa respekt 

och intresse för vad respondenterna säger. Stimulusmaterialet som användes under intervjuerna 

delades ut skriftligt till respondenterna och lästes upp av samtalsledaren. Wibeck (2010) menar 

att om ett textmaterial används under en intervju är det lätt att vissa av respondenterna säger 

sig ha läst färdigt för att de övriga respondenterna ska slippa vänta. Genom att läsa upp de fall 

som stimulusmaterialet bestod av kunde respondenterna samtidigt både höra och läsa fallen. 

Under intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 3) för att fånga upp olika områden kring 
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känslor och bemötande. Då intervjuerna var semistrukturerade användes materialet med 

flexibilitet och uppläggen på intervjuerna skiljde sig åt. 

Fokusgruppsintervjuerna med Hjortronet genomfördes under deras planeringstid och tog plats 

på deras kontor. Det var ett litet rum inrett med ett runt bord, ett skrivbord med en dator samt 

väggfasta hyllor. Samtalet kändes bekvämt och avslappnat under tiden det pågick och 

diskussioner uppstod. En samtalsledare var utsedd men observatören ställde även fördjupande 

frågor. Fokusgruppsintervjun spelades in med två mobiltelefoner. 

Fokusgruppsintervjuerna med Jordgubben genomfördes under deras planeringstid och tog plats 

i deras ateljé. I ateljén fanns det olika hyllor med diverse skapandematerial och i ateljén fanns 

det ett lågt bord där intervjun tog plats. Samtalet var trevande till en början men kändes mer 

avslappnat och bekvämt efter en stund. Under samtalet fanns det en samtalsledare men 

observatören ställde även frågor för att fördjupa diskussionen. Fokusgruppsamtalet spelades in 

med två mobiltelefoner. 

Fokusgruppsintervjuerna med Lingonet genomfördes efter deras arbetstid men innan ett 

kvällsmöte. Samtalet ägde rum i deras personalrum som var inrett med en hörnsoffa och ett 

bord med fyra stolar. I början var samtalet trevande men under tiden blev samtalet mer 

avslappnat och bekvämt. Under samtalet fanns en samtalsledare som även ställde fördjupande 

frågor. Fokusgruppsintervjun spelades in med en mobiltelefon och en surfplatta.  

   

Forskningsetik 

 

Denna studie har planerats och genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) etiska 

vetenskapskodex; forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att 

forskningen som bedrivs har ett tydligt syfte och en hög kvalitet. Genom en hög kvalitet 

förväntas forskningen bidra med viktig information kring det rådande ämnet. 

Individskyddskravet avser att respondenterna informeras kring studien och dess syfte, vad deras 

samtycke innebär och vilka rättigheter de har. En viktig del i individskyddskravet innebär att 

respondenterna avidentifieras och empirin tolkas hederligt (Vetenskapsrådet, 2017). I enlighet 

med god forskningssed har respondenterna kontaktats i god tid för att de ska ha möjlighet att 

fundera över sitt deltagande i studien. I samband med den första kontakten lämnades 

information kring studiens syfte och vad empirin från fokusgrupperna kommer att användas 

till. Respondenterna informerades om att medverkan är frivillig och att de när som helst kan 
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avbryta sin medverkan. Enligt Codex (2018) innebär god forskningssed att respondenterna får 

information vad forskningen kommer att användas till och att medverkan är frivillig. I samband 

med inbjudan till studien fick respondenterna en skriftlig samtyckesblankett (se bilaga 1) där 

även syftet med studien stod framskrivet. Idealet är att respondenterna i en studie är skriftligt 

informerade och att ett skriftligt samtycke är inhämtat (Vetenskapsrådet, 2017).  

I transkriberingen av fokusgruppsamtalet har respondenterna avidentifierats och deras åsikter 

har tolkats hederligt, vilket i sammanhanget innebär att respondenternas åsikter inte har 

förvrängts eller tagits ur sin kontext. Ett avgörande etisk övervägande är att respondenterna 

kan garanteras insynsskydd genom att avidentifiera namn, platsen och andra eventuella 

uppgifter som kan leda till att respondenterna kan identifieras (Öberg, 2015) 

    

Tillförlitlighet 

 

Bryman (2018) menar att pålitlighet innebär att det skapas en tillgänglig och fullständig 

redogörelse för alla faser i forskningsprojektet för att dessa ska kunna valideras av 

utomstående. Inom forskning är strävan alltid att vara så objektiv som möjligt, dock är det inte 

tänkbart att vara helt objektiv eftersom ens egna uppfattningar kring ett fenomen styr 

forskningsintresse och analysen av empirin. Under analysen har transkriberingen tolkats av 

båda författarna till texten. Att vara två vid tolkningen av analysen bidrar till ett objektivt 

synsätt. Att styrka och konfirmera forskning innebär att forskarens personliga åsikter inte har 

påverkat slutsatserna eller utförandet av forskningen (Bryman, 2018). Det är därför av vikt att 

ha insyn i vilken utsträckning forskarens åsikter påverkar forskningen.  

Brinkman och Kvale (2014) menar att tillförlitlighet syftar till att kontrollera forskningen 

genom att forskaren applicerar en kritisk syn på sin analys, presenterar sitt perspektiv och 

genom kontroller som motverkar selektiv perception och felaktig tolkning. Under analysen har 

vi strävat efter ett objektivt förhållningssätt i relation till pedagogernas uppfattningar och vid 

osäkerhet i tolkningen har berörd respondent kontaktats. För att skapa en tillförlitlighet inom 

forskning krävs enligt Bryman (2018) att forskaren hör av sig till de medverkande om det 

uppstår oklarheter under analysen, för att försäkra sig om att forskaren har gjort en rättvis 

tolkning av respondents avsikt. I arbetet med studien har en strävan efter att vara transparant 

och dokumentera och motivera alla val varit i fokus.  
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Analys 

 

Det insamlande materialet transkriberades och avkodades dagen efter intervjuerna. Detta för 

att ha intervjun aktuell i minnet. Fördelarna med att transkribera intervjun istället för att bara 

lyssna på den är att det ger en överblick av alla intervjuerna (Brinkmann & Kvale, 2014). 

Därefter påbörjades analysarbetet med att synliggöra teman genom att läsa empirin flera 

gånger. Tjora (2019) menar att kodningen av empiri sker i tre steg. Det första steget syftar till 

att utläsa det väsentliga innehållet i materialet. Det andra steget syftar till att reducera 

materialet. Det tredje steget innebär att göra generaliseringar genom att lyfta fram detaljer i 

empirin. Tjora menar att när forskare kodar sitt material i de tre stegen reduceras forskarens 

påverkan på empirin och därför även forskarens egen slutsats av materialet. Under en 

gemensam reflektion av empirin utvecklades tolkningen av materialet. Den första läsningen 

innebar en ytterligare insyn i materialet då det bekantades på nytt. Därefter kodades materialet 

igenom olika sökord för att senare kategoriseras in i olika teman. Några av de sökord som 

återfanns under analysen var känslouttryck, bemötande, samsyn, bekräfta, konflikthantering 

och barnsyn. Sökorden samlades sedan in under övergripande teman. Under analysen av 

empirin framträdde tre teman: emotionell kompetens, strategier och kommunikation. 

Emotionell kompetens definieras här som vilka känslor förskollärarna och barnen tillåts visa på 

förskolan och hur det bör göras. Strategier avser vilka kommunikativa metoder pedagoger 

använder sig av i bemötandet av barnens känslor samt vilka strategier som barnen använder sig 

av för att få sin vilja igenom. Kommunikation syftar till hur barnets verbala mognad påverkar 

pedagogernas förhållningsätt. I den tredje läsningen uppmärksammandes likheter och 

olikheter. I sista läsningen valdes de olika citaten ut och placerades in under varje tema. 

Brinkman och Kvale (2014) menar att under en kodning jämförs data hela tiden med 

utgångspunkt i likheter och skillnader, vilket gör att ytterligare kodningar träder fram. Det sista 

steget i analysen var att läsa teman tillsammans med Kleins fem sampelskriterier; avsikt och 

ömsesidighet, innebörd, utvidgade erfarenheter, duglighetskänsla och inverkan på 

tillvägagångsätt eller reglering av beteende. Citaten som valdes ut analyserades för att 

synliggöra respondenternas beskrivningar i relation till de fem samspelskriterierna. Kriterierna 

framhävde ett ytterligare perspektiv av de framtagna temana då samspelet i beskrivningarna 

fokuserades. Citaten analyserades utifrån ett eller flera samspelskriterier och analyserades 

utifrån de olika nivåerna inom varje kriterie. 
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RESULTAT 

 

Inledningsvis i det här kapitlet redovisas vilka känslor pedagogerna och barnen tillåts visa på 

förskolan och hur det bör göras. Därefter redogörs för vilka strategier pedagoger och barn har 

i bemötandet och utryckandet av sina egna och andras känslor.  Till sist redovisas för hur den 

verbala mognaden påverkar kommunikationen av känslor mellan pedagoger och barn. Valda 

citat är analyserade utifrån Kleins kriterier.  

    

Emotionell kompetens  

 

Resultatet visade att olika känslor är tillåtna beroende på sammanhanget. Det visar att det finns 

ett dilemma hos pedagoger i att visa sin egen nedstämdhet och sorg för barnen. Det framkom 

även att barn bör ha strategier för att hantera sina känslor och pedagogers svårigheter i att 

bemöta nedstämda barn. Under alla tre fokusgruppsintervjuer uttryckte pedagogerna att sorg 

som beror på yttre omständigheter inte ska visas på arbetsplatsen. I citatet nedan diskuterar 

pedagogerna i fokusgrupp Hjortronet om de visar sina känslor för barnen. 

 

Hanna: det tycker jag är viktigt; att man visar känslor för barnen  

Alla:  ja 

Hilda:  det tror jag man gör automatiskt  

Helga: ja det gör jag, definitivt skulle jag säga att jag gör det 

Hilda:  ja jag med  

Helena: det beror ju på vilka känslor  

Hanna: ja 

Helena: är det liksom att man är ledsen av någon anledning någon dag så kanske 

jag inte visar det för barnen 

Helga: nej, jag skulle säga det, inte om jag är ledsen när jag kommer hemifrån, 

men blir jag ledsen av någonting som barnen gör mot mig. Då visar jag 

det, men som sagt jag är inte 

Helena: inte mina personliga 
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I ovanstående citat beskriver pedagogerna att det är viktigt att visa känslor för barnen och att 

det är något som förekommer i det dagliga arbetet. Gemensamt för alla fokusgrupper var att 

respondenterna samstämmigt menar att de visar känslor för barnen. Sorg som beror på yttre 

omständigheter är däremot en känsla som respondenterna i studien menar att pedagogerna ska 

undvika att visa för barnen. Ett återkommande tema i alla fokusgrupper är att pedagogerna 

beskriver sorg och nedstämdhet som något abstrakt. De uttrycker att barnen har svårt att relatera 

till situationer som de inte har varit med om. I nästkommande citat diskuterar fokusgrupp 

Jordgubben vilka känslor som är tillåtna för barnen att uttrycka.  

 

Jeanette: jag tycker att alla känslor kan vara tillåtna. Men sen hur man 

uttrycker dom är inte alltid tillåtet och göra hur man vill med 

Julia:  sant det håller jag med om 

Jeanette: man får vara glad, sur och ledsen arg. Men sen hur du uttrycker 

det är inte 

Julia:  man får inte bete sig hur som helst i sitt känslo... 

Jeanette: nej 

Julia:  man får inte ge sig på andra bara för att man är arg  

Josefin & Jeanette: nej  

Julia:  men man får lägga sig och skrika på golvet  

Jeanette: men då är det att hitta en strategi om det är ett barn som blir arg 

mycket. Nämen jag ser att när du blir så arg skulle vi kunna hjälpa 

dig på något vis. Har du något förslag på hur du skulle kunna göra 

när du blir så arg? Jag har ett förslag till exempel, så kan det vara 

någonting eller om barnet själv har, så kanske man kan få 

uttrycka på det viset då  

 

I fokusgruppgrupp Jordgubben beskriver förskollärarna att alla känslor är tillåtna men att de 

inte får uttryckas hur som helst. De menar att barn behöver strategier för sina känslor och hur 

de ska hantera dem. Respondenterna lyfter fram vikten av att ha en kontinuerlig dialog med 

barnen om hur viktigt deras förståelse är. Utifrån citatet ovan blir Kleins kriterier inverkan på 

tillvägagångsätt/reglering av beteende aktuellt då förskollärarna diskuterar hur de tillsammans 

med barnen ska reglera oönskat beteende. För att nå den högre kvalitetsnivån ska den vuxne 

försäkra sig om att barnet har en förståelse för varför beteendet måste förändras. Målet är att 

barnet ska veta varför handlingen är fel och hur de ska göra nästa gång de hamnar i samma 

situation. Förskollärarna har en fostrande roll där de ska vägleda barnen i strategier som ger ett 

stöd i hur de ska reglera sitt beteende, både genom att vara modeller för barnen och genom 
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dialogen tillsammans med dem. När förskollärarna är goda modeller för barnen och visar hur 

de ska göra bidrar det till att ge barnen verktyg för att hantera sina känslor. Via dialogen 

tillsammans med barnen får de en förståelse för varför de måste förändra sitt beteende och är 

därför mer benägna till att göra det. I nästa citat diskuterar förskollärarna i fokusgrupp Lingonet 

vad de tycker är svårt med barns känslouttryck. 

 

Louise: ja och lite svårt ibland när ett barn är lite nedstämt eller vad man 

ska säga. Det hänger med huvudet lite och man inte vet vad det 

är. Det kan också vara lite jobbigt tycker jag, när jag gärna vill 

hjälpa men det liksom,  

Lisa:  drar sig undan nästan  

Louise: ja barnet drar sig undan och vill kanske inte bli hjälpt. Nej man 

ser på det att det inte är okej, då är det också svårt tycker jag  

Linnea: ja det när man inte kan trösta, för så har vi det med de små vid 

inskolningar. Det spelar ingen roll vad jag gör eller hur rolig jag 

är eller någonting. Då är det bara föräldrarna som hjälper och då 

är det ju verkligen står och gråter och puttar bort mig när man 

försöker liksom  

Lisa:  man känner sig otillräcklig 

Linnea: ja men vad ska jag göra och just då finns det nog inget jag kan 

göra, men det är väldigt svårt och inför sådana situationer 

 

Det framgår av ovanstående citat att förskollärarna beskriver att det är svårt att bemöta barn 

som är nedstämda. I mötet med nedstämda barn känner de sig otillräckliga och vet inte hur de 

ska göra. Utifrån Kleins kriterier kan detta kopplas till avsikt och ömsesidighet. Vid den lägre 

nivån av ömsesidighet och avsikt är det den vuxne som leder samspelet och tar initiativ. För att 

nå den högre nivån av samspel krävs det att barnen leder och att den vuxne följer barnet. 

Respondenterna beskriver att interaktionen är svår och att de inte vet hur de ska inkludera 

barnen i samspelet. Det framgår att respondenterna upplever att de vill trösta barnen men inte 

har möjlighet att göra det eftersom barnen enligt deras uppfattning inte är intresserade av 

samspel tillsammans med de vuxna. För att samspelet ska bli givande för både barnet och den 

vuxne krävs det att barnet leder samspelet och aktivt vill utveckla detta. I en situation som är 

ny för barnen kanske de inte vill bygga nya relationer och är därför inte intresserade av ett 

sampel tillsammans med pedagogerna.  
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Strategier 

 

Resultatet av analysen visade att pedagogerna delar uppfattningen om att barnen inte ska bli 

irriterade på den som är ledsen. Däremot kunde vi utläsa att pedagogernas beskrivning av sitt 

tillvägagångssätt gentemot barn som är ledsna skiljde sig åt mellan fokusgrupperna. I citaten 

nedan samtalar förskollärarna utifrån en fallbeskrivning (se bilaga 2; fallexempel 1) som de har 

tilldelats där ett etiskt dilemma lyfte svårigheterna i att bemöta olika känslor. 

 

Julia: då hade jag gjort så här om det hade varit hos oss. Då hade jag 

sagt till barnen gå och ställ er vid grinden och vänta på mig. Då 

hade jag tagit Ivar och satt mig på stocken och pratat med honom 

lugnt och fint. Jag har ingen annan lösning om man skulle vara 

ensam. 

Jeanette: nej och sen så kanske att man får förklara för de andra barnen, att 

nu behöver vi en liten stund här, nu behöver det här barnet det. 

Då får vi hjälpa till tillsammans så att… 

Julia:  ja Ivar är ledsen  

Jeanette: ja det så brukar vi väl säga 

Julia:  ja det tycker jag 

 

I ovanstående citat beskriver förskollärarna från fokusgrupp Jordgubben vikten av att låta 

situationen ta tid. Respondenterna beskriver att barn behöver få tid att hantera sina känslor och 

pedagogerna ska fokusera på ett barn. De beskriver att barnen behöver få en förståelse för att 

pedagogen bara kan trösta ett barn i taget. De beskriver även vikten av dialog med de andra 

barnen samt den öppna kommunikationen. När förskollärarna pratar om strategin, kan det 

enligt vår tolkning kopplas till innebörden i samspelet där den lägre nivån är uppfylld, eftersom 

förskollärarna pratar om att förklara för de andra barnen. Vid den lägre nivån berättar de vuxna 

för barnen om händelsen och de äger tolkningsföreträde. För att nå den högre kvalitén 

reflekterar den vuxne tillsammans med barnen. Samtidigt diskuterar Julia sitt samspel 

tillsammans med Ivar, där hon lägger vikt vid interaktion dem emellan. Det här kan relateras 

till den högre nivån av avsikt och ömsesidighet eftersom Julia pratar om att hon i sitt 

förhållningsätt hade satt sig tillsammans på stocken och samtalat med honom. När barnen leder 

samspelet och reflekterar tillsammans med den vuxne uppnås den högre kvalitetsnivån. 

Förskollärarna i fokusgruppen Lingonet delar med sig av en annan strategi i nedanstående citat. 
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Linnea: man får prata med dom barnen som blir otåliga där. Att hjälpa 

Ivar istället, peppa honom att vilja följa med och kanske hjälpa 

och trösta. Ja men hjälpa honom där i, när han är ledsen  

Louise: i den där övergången  

Lisa:  du menar i samma situation att de ska iväg  

Annie: ja 

Lisa: jag tänker att man också kan ägna sig åt de andra barnen och låta 

mamman vara med Ivar tills min kollega kommer ut,  

Fokusgrupp Lingonet belyser vikten av att få barnen delaktiga för att underlätta vid en lämning, 

att barnen kan hjälpa till istället för att bli sur på någon som är ledsen. Sett till vår analys utifrån 

Kleins sampelskriterier kan det kopplas till inverkan på tillvägagångssätt/reglering av 

beteende då förskollärarna anser att barnen bör förändra sitt beteende genom ord och gester. 

Den lägre nivån innebär att den vuxne försöker ändra barnets beteende genom att uppmana 

barnet genom ord eller gester. För att nå den höga nivån krävs det att barnet förstår orsaken till 

att en förändring av beteendet är önskvärt. Om förskolläraren förklarar för barnen varför de ska 

ändra sitt beteende kan alltså den högre nivån uppnås.  

I analysen av resultatet framträdde det hur pedagogerna värderade olika känslor. Nedan 

diskuterar pedagogerna i fokusgrupp Hjortronet prioriteringar av barnens olika känslor och 

vilka känslor som anses vara accepterade. Diskussionen grundar sig i en fallbeskrivning (se 

bilaga 2; fallexempel 3) som tilldelats pedagogerna.  

  

Helga: man bekräftar ju inte de glada känslorna så ofta som man bekräfta 

de ledsna          

Hanna: nej det gör man inte   

Helga: eller arga  

Helena: nej de behöver mer insats  

Hanna: man tar de känslorna som låter mest och som ställer till mest 

oreda i barngruppen kan jag tycka  
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Hilda: som kanske är mer oönskade. Är du glad liksom då är det bra men 

är det åhnej det här måste vi ordna, kan inte vara ledsen inte arg 

inte bra   

Helga: nej alltså och man tar nog alltså man rent generellt, tänker jag i 

den här situationen då så har man kanske tagit., konflikten, att 

man hanterar det före den som är ledsen och längtar efter sin 

mamma  

 

Pedagogerna i fokusgrupp Hjortronet konstaterar ovan att de ofta prioriterar de känslor som 

har tendens att påverka andra barn negativt. Vi kan också utläsa att arga barn uppmärksammas 

av pedagogerna på ett annat sätt än glada och ledsna barn gör.  

I analysen av resultatet framkom det att pedagogerna ansåg att barnen hade olika strategier 

gentemot pedagogerna. I nedanstående citat samtalar förskollärarna från fokusgrupp 

Jordgubben om barns strategier att få som de vill. 

 

Jeanette: det är strategier tänker jag från barnen också  

Julia:  ja det är smarta barn  

Josefin: ja visst är det de 

Jeanette: men samtidigt svårt och vet gränsen på vad som är  

Julia:  den kan vara hårfin 

Jeanette: jaa om det är liksom på riktigt eller fejk liksom  

Magdalena: men när ni säger smarta barn vill ni utveckla?  

Jeanette: jag tänker vissa barn är genom eller de har en   

Julia:  ja men de känner oss så väl också och vet  

Josefin: ja det vet, de vet precis vem de ska fråga eller 

Julia:  ja jaa det vet de  

Jeanette: ja det är deras strategier för att få kanske nå sitt mål också 

Julia:  ja 

Jeanette: ja och då är dom ju smarta  

Julia: ja och ibland kan de vara smarta och bara använda rätt ord i sin 

fråga. Så vet de att då går det, men ställer jag frågan på ett annat 

sätt då går det inte. De är uträknande dom små 
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Jeanette: ja de är uträknande  

 

Ovan kan vi utläsa att förskollärarna från grupp Jordgubben anser att barnen använder sig av 

kommunikativa strategier för att få sin vilja igenom. Det medför att pedagogerna kan uppleva 

det som svårt att veta vilka känslor som är äkta. Vår analys visar att kriteriet avsikt och 

ömsesidighet är aktuellt här då respondenterna beskriver att barnen leder samspelet och tar 

initiativ. När intresset riktas mot ett gemensamt tema och följs upp av den vuxne samtidigt som 

barnet leder, uppfyller samspelet den högre nivån. För att den högre nivån ska uppfyllas helt 

bör det finnas en ömsesidighet i samspelet vilket inte framkommer i vår analys av empirin. 

Barnen beskrivs som kommunikativa, där deras förmåga att kommunicera påverkar kvaliteten 

i samspelet. 

   

Kommunikation 

 

Resultatet av analysen visar att ålder och mognad är avgörande vid kommunikationen kring 

känslor. Barnens verbala utveckling påverkar på vilket sätt pedagogerna pratar om känslor 

tillsammans med barnen. I nedanstående citat resonerar fokusgrupp Hjortronet hur ledsna barn 

kan bemötas utifrån vår fallbeskrivning (se bilaga 2; fallexempel 2).  

Helga: sen vet vi ju inte hur gammal Alma är här riktigt, om man kan 

fråga henne. Vad hände eller varför? Nu blev Alma ledsen, vad 

tror ni eller att man. 

Hanna: ja, vad är det som har hänt?  

Helga: det kan man ju säga till dem. Jag tänker att man pratar så här, 

varför blev du ledsen, vad hände nu? Är man då så stor så man 

kan berätta, så kan han ju säga. Nej de har härmat mig eller Kalle 

vill inte göra som jag. Så att det är det eller så nu vill jag gå ut, så 

är det ju för att då är det ju tristess.  

Helena: ja det är jättekonstigt  

Hilda:  det kan ju vara allt möjligt här känner jag  

Helga: men många gånger är det att de visar känslor och vi ska se det för 

att de inte kan prata  

Helena: testar lite  
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Helga: ja det är på det här sättet de visar, eller istället för att prata så visar 

de med kroppen då  

Hilda:  typ vad händer när jag gör så här  

I ovanstående citat diskuterar pedagogerna hur kommunikationen förändras beroende av 

barnets verbala mognad. De beskriver att barnen som befinner sig långt fram i sin verbala 

utveckling har möjlighet att beskriva och sätta ord på sina känslor. Pedagogerna antyder att 

barn som inte är verbala uttrycker sig på andra sätt. Vår analys visar att kriteriet innebörden i 

samspelet är aktuellt. Kriteriet innebär att den vuxne ställer frågor till barnen och därmed låter 

barnen skapa sig en egen uppfattning kring ett fenomen. Eftersom pedagogerna reflekterar 

tillsammans med barnen och låter dem sätta ord på sina egna känslor kan den högre nivån bli 

uppfylld. När den vuxne ställer frågor till barnet för att urskilja ett svar kan barnet därigenom 

skapa sin egen uppfattning. Det leder till att den högre kvalitetsnivån blir uppfylld. 
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DISKUSSION 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger beskriver att de bemöter känslor 

i förskolan. Detta kapitel innefattar: Resultatdiskussion, Metoddiskussion samt Vidare 

forskning. I Resultatdiskussionen diskuteras de teman som synliggjorts i analysen av 

fokusgruppssamtalen: emotionell kompetens, strategier och kommunikation. Tre teman som 

respondenterna i vår studie lyfter fram som avgörande för samspelet i relation till pedagogernas 

arbete med känslor i förskolan. Även om samspelet synliggörs i de framskrivna temana är vi 

främst intresserad av hanterandet av känslor. Det är viktigt att understryka att dessa teman inte 

är oberoende av varandra i förskolans kontext. 

    

Resultatdiskussion 

 

De tidigare styrdokumenten i förskolan hade tydliga metoder kring att bemöta barns känslor. 

Betänkande avgivet av 1968 år barnstugeutredning (Socialdepartementet, 1972) gav tydliga 

direktiv för hur förskollärare ska bemöta barns känslor vilket gav alla pedagoger en gemensam 

handlingsplan att utgå ifrån. Direktiven syftade till att beskriva hur förskollärare ska bemöta 

barns känslor och förklarade vikten av kommunikationen vid en konflikt. Det senare utgivna 

Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) beskrev hur viktigt det är att barn 

får se och uppleva känslor. Vidare beskrivs normerna hur känslor kan uttryckas och 

samhörigheten i att känna känslor tillsammans med andra. Genom intoning tillsammans med 

andra utvecklas barns känsloregister genom att de får möjlighet att utforska sina egna och 

andras känslor (Brodin & Hylander, 1998). Även om det finns likheter mellan den 

beskrivningen och det som respondenterna i studien diskuterar gemensamt är det mer en fråga 

om kultur inom förskolan än om riktlinjer i styrdokumenten. Vi menar att förskolans miljö bör 

vara tillåtande och arbetslaget bör ha ett gemensamt förhållningsätt i bemötandet av barns 

känslor. Vidare menar vi att känslor ska ses som något naturligt oberoende av personlighet och 

där barnen får hjälp med att förstå de sociala normerna och koderna som medföljer tillsammans 

med känslor. Barn behöver vägledning och möjlighet att uttrycka sina känslor för att utveckla 

sin sociala kompetens (King & La Paro, 2018; Stifter & Warren, 2008). 

Studiens resultat visar att förskollärarna anser att det är viktigt att visa sina egna känslor inför 

barnen däremot framkom det att detta inte gällde alla känslor. Om man var ledsen över något 
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som hänt privat så var det inte längre relevant att visa känslor för barnen. Vår tolkning av ett 

sådant ställningstagande är att respondenterna inte vill belasta barnen med sina känslor. 

Däremot framhäver Karnilowicz, Mendes och Waters (2018) att undertryckta känslor påverkar 

samspelet mellan barn och vuxna negativt då interaktionen och responsen drabbas. De menar 

också att undertryckandet av känslor kan minska de positiva känslorna gentemot varandra. 

Utifrån den aspekten framstår vikten av att vuxna i förskolan visar hela sitt känsloregister för 

barnen. Vi tolkar respondenternas svar som att det också handlar om att agera professionellt 

och att det då inte lämpar sig att tynga ner barnen med känslor av privat karaktär. I uppdraget 

som förskollärare ingår det att fostra barnen mot en förståelse för sitt eget och andras känsloliv. 

En förutsättning för det är att den professionelle förskolläraren har en förmåga att skapa 

relationer. En del i att skapa relationer är att visa sitt känsloregister. Förskolläraren förväntas 

således vara personlig i bemötandet, men inte för privat. Ett dilemma för förskolläraren är 

således att avgöra var gränsen mellan privat och personlig går. I studien är det tydligt att känslor 

som är relaterade till förskolan och barns beteende är accepterade, men inte känslor som barnen 

egentligen inte är involverade i. Det innebär indirekt att barnen möter vuxna som i sin 

professionalitet håller tillbaka sina privata känslor. Som förebild för barnen, vilka signaler 

sänder det ut? Och när blir man privat? Var går gränsen? 

Barn utvecklar sin sociala kompetens genom att de får visa sina känslor i förskolan. Barnen 

behöver vägledning i hur de kan hantera känslor som hör ihop med avund. Respondenterna i 

vår studie diskuterar turtagning som en viktig faktor för att utveckla den sociala kompetensen. 

Resultatet i vår studie stämmer inte överens med vad förskollärarna i Kılıças studie (2015) 

menar utvecklar den emotionella kompetensen. Förskollärarna i Kılıças studie menar att barn 

behöver lära sig att dela med sig för att utveckla den emotionella och sociala kompetensen. 

Respondenterna i vår studie beskriver turtagning som att barn som behöver mest stöttning ska 

få det först och att barn behöver en förståelse för att känslohantering kan ta tid. Respondenterna 

beskriver att de måste trösta och ge omsorg till ett barn i taget och inte kan dela sin omsorg 

med flera barn på samma gång. Barn behöver stöttning i att hantera känslor av dem som står 

dem närmast (Izard et al., 2011). 

Det är av vikt att identifiera barns psykiska hälsa redan i tidig ålder för att kunna stötta 

utvecklingen av barns emotionella kompetens och därmed stärka deras självkänsla 

(Gustafsson, 2019). Respondenterna i vår studie menar att känslor prioriteras utifrån hur 

mycket de påverkar och hur mycket oreda de ställer till i barngruppen. En konsekvens av detta 

är att barn som hamnar i konflikt och blir arga ges förtur gentemot barn som är glada och ibland 
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även barn som är ledsna. Eidevald (2009) belyser att könet kan vara avgörande för hur barn 

bemöts i sitt känsloliv. Forskningen visar nämligen att flickor dämpas ner i sitt känsloagerande 

i en högre utsträckning än vad pojkar gör. Eidevald menar att man har olika tolerans för samma 

beteende beroende av om man är pojke eller flicka. Laurent et al. (2018) menar att det finns en 

koppling mellan aggressivitet och emotionell kompetens, där barn med hög aggressivitet har 

en lägre emotionell kompetens. Vårt resultat visar att respondenterna framförallt bemöter barn 

i aggression för att få lugn i barngruppen, men också för att de här barnen behöver mest 

stöttning. Detta kan kopplas till att aggressiva barn behöver hjälp att utveckla sin emotionella 

kompetens. Samtidigt visar Kleins (1984) studie att barn med större känsloregister som är mer 

anpassningsbara får mer socialt stimuli. Respondenterna menar även att arga barn behöver lära 

sig strategier för att hantera sina känslor. Att barn förstår sina egna känslor, kan göra skillnad 

på känslorna och har kontroll över sina tankar och handlingar utvecklar den sociala och 

emotionella kompetensen (Mayer & Salovey, 1990).  

Sala, Pons och Molina (2015) belyser att barn som är fem till sex år har fler och mer avancerade 

kommunikativa och kognitiva strategier vilket gynnar barns emotionella utveckling. Vår 

studies resultat visar att respondenterna ibland upplevde barns kommunikativa strategier som 

svårtolkade. Vidare menar Sandberg och Eriksson (2008) att det krävs lyhörda vuxna som kan 

tolka vad barnen vill och därmed bidra till en god relation. Lyhördhet är således en faktor som 

är avgörande i samspelet med barnen. Vi menar att pedagogers lyhördhet blir viktig för att 

förstå vad barnen menar. Lärarnas förmåga att skapa meningsfyllda relationer är essentiell för 

den sociala utvecklingen (Downer, Rucinski, & Brown, 2018). Det är viktigt att barnen har 

trygga relationer tillsammans med pedagogerna och de andra barnen i förskolan. För att 

relationerna i förskolan ska nå en hög kvalitet krävs det ett aktivt samspel där barnen har 

möjlighet att vara delaktiga. För att utveckla verksamheten i förskolan är det viktigt att se till 

barns delaktighet och vilka kriterier som krävs för att utveckla delaktigheten (Shier, 2001). 

Respondenterna i vår studie menar att det måste finnas begränsningar och sociala regler för 

den sociala miljön på förskolan. Detta kopplar vi till Kleins kriterier (Lindahl, 2002) 

tillvägagångsätt/reglering av beteende som syftar till att ändra ett beteende genom handlingar 

och vägledning tillsammans med barnen. Målet är att barnen ska veta varför de behöver ändra 

sitt beteende och ha förhållningsregler till nästa situation. I förskolan finns det vissa beteenden 

som är mer accepterade än andra och det finns en större förståelse för vissa känslor. Olika 

kontexter kräver olika sociala kompetenser och ett gott uppförande i en kontext kan vara ett 

negativt uppförande i ett annat sammanhang (Topping, Bremne, & Holmes, 2000). Regler är 
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en stor del av förskolans verksamhet och värdegrunden i förskolan ska genomsyra 

undervisningen. Barnen ska fostras till att bli självständiga vuxna och behöver därför lära sig 

det sociala samspelet. I Thornbergs (2006) studie benämner både lärare och elever 

relationsreglerna som de viktigaste reglerna i skolans verksamhet. 

Trots att känslohantering har försvunnit ur styrdokumenten har vi sett att det finns en kultur på 

förskolan i att bemöta känslor. Undervisning ska enligt den nya läroplanen prägla förskolans 

utbildning. Vi upplevde att pedagogerna i vår studie har ett gemensamt förhållningssätt till 

känslor men att de inte är vana att prata om känslor i arbetslaget. Kanske har kulturen i att 

bemöta känslor följt med pedagogerna som arbetat med Pedagogiskt program för förskolan  

(Socialstyrelsen, 1987) som senare fört vidare det till nästkommande generationer av 

pedagoger. I nuvarande Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) ges inga direktiv för hur 

pedagoger ska bemöta barns känslor. Styrdokumenten och skollagen styr utbildningen i 

förskolan och det påverkar hur pedagogerna som arbetar där planerar och arbetar. Enligt 

Skollagen (SFS, 2010:800) ska verksamheten i förskolan stimulera barnets lärande och 

utveckling samt erbjuda barnen en trygg omsorg. I en granskning gjord av 

Utbildningsdepartementet (2017) framgår det att omsorgs begreppet inte är tillräckligt tydligt 

definierat i Skollagen och vikten av omsorg har därför reducerats. Josefson (2018) anser att 

omsorgen i förskolan bör synliggöras för att få en djupare förståelse för yrkets etiska och 

sociala dimension. Vi anser att omsorg i förskolan bör ges större vikt gentemot utbildning och 

undervisning. Pedagoger som arbetar i förskolans ska därför se till att omsorgsbegreppet 

diskuteras och att varje pedagog definierar det och tar det till sig. Omsorg i förskolan innefattar 

känslor och känslohantering. Resultatet i vår studie visar att pedagoger ibland känner sig 

otillräckliga i bemötandet av barnens känslor. Det är därför av vikt att diskutera känslor och 

känslohantering i förskolan utifrån ett omsorgsperspektiv.  

    

Metoddiskussion  

 

Valet att använda en kvalitativ metod anses lämplig då studiens syfte är att bidra till kunskap i 

arbetet med känslor i förskolan. Larsen (2009) menar att fördelen med kvalitativ metod är att 

forskaren kan ställa frågor om ämnet vilket ger en fördjupad förståelse. Vidare menar Larsen 

att validiteten i en kvalitativ studie påverkas positivt av att respondenterna har friare 

talutrymme och kan förklara och vara med att tolka essensen. 
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Empirin granskades utifrån Kleins samspelskriterier där materialet analyserades utifrån 

begreppen och kriterierna. I efterhand upplevde vi att Kleins kriterier var gynnsam som teori 

då det hjälpte oss att betrakta det insamlade materialet från ett annat perspektiv. Att utifrån 

respondenternas beskrivning analysera samspelet mellan pedagoger och barn. Utan 

analysbegrepp skulle endast en redogörelse för pedagogernas uppfattningar gjorts. Vi är 

medvetna om att Kleins kriterier är utformade för att användas tillsammans med observation. 

Sett till vår empiri kan pedagogers beskrivningar av samspelet tolkas tillsammans med Kleins 

kriterier eftersom vi ser samma tendenser som en observation skulle frambringa. Samtidigt är 

vi medvetna om komplexiteten med kriterierna eftersom vi inte har sett samspelet utan endast 

fått det beskrivet för oss. 

Metoden till den här studien är väl avvägd gentemot forskningsintresset där 

fokusgruppsintervju ses kunna svara mot forskningsfrågorna. Under intervjuerna spelades 

samtalen in istället för att bara antecknas för hand. När intervjuer spelas in med en mobiltelefon 

ger det forskaren möjlighet att koncentrera sig på samspelet i intervjun och det ger tillfälle att 

lyssna på materialet vid ett senare tillfälle (Brinkmann & Kvale, 2014). I transkriberingen av 

intervjuerna har språket skrivits om till skriftspråk och en del hummande eller medhåll har inte 

skrivits med. Brinkman och Kvale (2014) menar att en transkribering av en ljudinspelad 

intervju präglas av en rad beslut gällande språket. Genom att plocka bort hummande 

underlättades analysen av det skrivna materialet.  

Christoffersen och Johannessen (2015) upplyser om att observation kan användas i syfte att 

komplettera sitt metodval för att kunna svara an på sina problem eller synliggöra de ur ett annat 

perspektiv. Observation ansågs inte som nödvändig för denna studie, då de gemensamma 

teman som framkom i bearbetningen av det insamlade materialet anses som tillräcklig för att 

svara an på frågeställningen och för trovärdigheten i resultatet. Däremot hade resultatet 

troligtvis påverkats av att använda sig av observation. Vid observation hade vi fått med våra 

egna uppfattningar och inte enbart pedagogernas beskrivningar om arbetet med känslor. 

Wibeck (2010) menar att fokusgrupper bör bestå av fyra till sex respondenter. Två av 

fokusgrupperna i vår studie bestod av tre respondenter vilket Wibeck menar bidrar till att en 

person medlar mellan de två andra eller spelar ut de två mot varandra. Detta är inte något vi 

upplevde under våra fokusgrupper även om vi upplevde att respondenternas förutbestämda 

roller påverkade stämningen under samtalen. Bryman (2018) belyser att stora grupper inte är 

en nödvändighet eftersom det minskar varje grupprespondenters talutrymme samt att i en 
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mindre grupp kommer de tystas röster bli hörda. En viktig aspekt är tidsbegränsningen i denna 

studie vilket krävde att respondenter rekryterades under en viss tidsperiod vilket minskade våra 

möjligheter att vara flexibla med att erbjuda tillfällen och begränsade oss. 

Däremot borde vi haft i åtanke att fokusgruppsintervjuerna kunde ta längre tid än vad vi hade 

planerat. En konsekvens av det blev att vi fick avbryta två av intervjuerna ganska abrupt och 

därmed eventuellt gick miste om andra intressanta resonemang. Den förutbestämda 

tidsåtgången var ett val som vi gjorde för att rent praktiskt kunna genomföra tre fokusgrupper 

där alla respondenter skulle ha möjlighet att medverka. Urvalet av respondenter skedde enligt 

strategiskt urval kombinerat med snöbollsurval, vilket medförde att respondenterna i 

fokusgrupperna kände varandra. Valet att kombinera strategiskt urval med snöbollsurval var 

medvetet då vi ville att respondenterna skulle känna sig bekväma under fokusgruppsintervjun 

då studiens ämne kan upplevas som känsligt. Ahrne och Svensson (2015) belyser fördelen med 

att genomföra fokusgrupper med personer som redan känner varandra, då det skapar ett 

tillåtande klimat som gör det enklare att framföra sin åsikt.   

… 

Vidare forskning 

 

Under arbetets gång har flera funderingar och tankar väckts kring barnen och vad de anser om 

känslor i förskolan. Vi undrar bland annat om hur barnen upplever att de får visa känslor i 

förskolan? För att tillföra kunskap till forskningen skulle metoden enskilda intervjuer eller 

fokusgruppsintervjuer tillsammans med barn vara relevant. Om möjlighet till större 

tidsomfattning funnits skulle en möjlig vinkling vara att först göra en videoobservation av 

pedagogernas agerande tillsammans med barnen för att senare diskutera observationen 

kollegialt i en fokusgrupp. Detta för att undersöka om pedagogernas perspektiv stämmer 

överens med resultatet i denna studie.  
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BILAGOR 

Bilaga 1-Missivbrev 

Hej vi heter Magdalena Mosell och Annie Rasmussen och vi genomför en studie i kursen 

Examensarbete i förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i 

studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och 

praktik. 

Vi vill undersöka hur förskollärare samtalar om barn och deras känslor. Syftet med 

examensarbetet är att få en djupare förståelse för förskollärarens professionalitet i arbetet med 

barns känslor på förskolan. 

Vi genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess verksamhet; 

(b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; och 

(c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 

Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli involverad i ett fokusgruppsamtal 

tillsammans med studentforskarna och andra förskollärare. Intervjun kommer att spelas in via 

en ljudupptagning. All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar 

att du inte kan bli identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på 

ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst 

och av vilken orsak som helst. 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig, Ann Ludvigsson (xxx@ju.se), eller handledare, Ingrid Granbom 

(xxx@hv.se) 

Annie Rasmussen  Magdalena Mosell 

XXXXXXXXX  XXXXXXXXX 

xxx@student.ju.se  xxx@student.ju.se  

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

_______________________________ 

Datum 

_____________________________ 

Deltagare 



 

Bilaga 2 – Stimulusmaterial 

 

Stimulusmaterial inför fokusgruppssamtal   

1. Vad tänker ni på när ni hör ordet känsla eller känslor?  

2. Hur tänker ni kring era egna känslor och visa dem för barnen?  

På vilket sätt?   

Gäller det alla känslor?  

  

Fallexempel 1     

Ivar har gått på förskolan i några månader och han är alltid ledsen när han ska lämnas. 

Personalen har ingen speciell strategi för Ivars lämning och har inte heller diskuterat 

lämningen i arbetslaget. Utan de brukar ofta omedvetet trösta Ivar en stund medans de sedan 

låter honom gråta ut i soffan. 

   

Idag är det utflyktsdag på förskolan och alla barnen står påklädda utomhus på gården och 

väntade när tvååriga Ivar kom lite för sent. När föräldern skulle gå kom tårarna, Ivar gråter 

och ville inte skiljas. Den ena pedagogen efter den andra försökte trösta och locka honom 

med på den spännande utflykten. Samtidigt står Elsa och väntar otåligt på att förskolan ska 

iväg till skogen. Hon blir allt mer högljudd ju mer tiden går och hon får med sig de andra 

barnen som börjar klaga på Ivar.    

 

Vad väcker detta för tankar hos er?   

Hur kan man agera i denna situationen?   

Vad gör man när man är ensam som pedagog?  

 

Fallexempel 2   

 

Alma trivs på samlingen, hon är alert och vill ofta delge sina erfarenheter och lyssnar gärna 

på vad pedagogerna och de andra barnen har att säga. Samlingen är en spännande lärorik 

stund då pedagogerna och barnen utforskar tillsammans.  

 

I samlingen sitter Alma och gör miner åt sina kamrater som visar att det tycker det är roligt 

och ler åt och tillsammans med Alma. Barnen börjar sedan skratta och skrattet sprider sig 

genom ringen. Efter en stund säckar Alma ihop och börjar se ledsen ut.    

 



 

Vad väcker detta för tankar hos er?   

Är glädje alltid en positiv känsla?  

Skadeglädje? Är inte jag glad?  

Hur kan men bemöta denna händelsen?   

  

Fallexempel 3   

 

Efter frukosten är det alltid tight med tid, alla barn tvättar sina händer och frukosten ska 

plockas undan. Samtidigt kommer det barn som lämnas av sina vårdnadshavare. Din kollega 

hjälper barnen att tvätta händer och gå på toaletten. Så du är alltså själv med 

barnen medans du samtidigt plockar undan efter frukosten.   

Oliver och Lucas står och lagar mat vid leksakspisen samtidigt som du plockar undan efter 

frukosten. De har en bra lek fram till att de blir osams om en stekspade som båda vill ha. 

Barnen blir alltmer högljudda i sina försöka att ta stekspaden av den andra, samtidigt 

försöker du medla mellan dem från din position. Oliver lyckas slita stekspaden från Lucas 

och puttar sedan ner honom på golvet så han blir ledsen. Samtidigt kommer Ella som alltid 

behöver stöttning vid lämning precis som ni kommit överens om med hennes 

vårdnadshavare. Ella är jätteledsen och hennes vårdnadshavare har bråttom till jobbet.   

 

Hur kan man agera i denna situationen?  

Finns det någon prioritering?  

Går känslor att prioritera?  

Hur gör vi om inte vårdnadshavaren är med?  

  

Avslutande fråga utifrån läroplanen.  

 

I läroplanen för förskolan står det att utbildningen ska bidra till att stärka barns självkänsla 

och medkänsla samt respekt för människors uppfattningar och tankar.  

-Hur tänker ni att detta kan yttra sig i verksamheten?  

  



 

Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

  

Arbetssätt   

• Bemötande av känslor – vad är svårt?  

• Etik   

• Visa egna känslor?  

• Värdera känslor, går det rangordna känslor?  

• Prioriteringar – hur gör man?  

• Pratar ni känslor om känslor?   

• Är alla känslor tillåtna/välkomna?  
  

Miljön   

• Sociala miljön på förskolan – hur ska den vara?    

• Bemötande  

  

Etiska dilemman  

• Egna etiska dilemman kring känslor   

• Rätt och fel – prioriteringar  

 


