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Sammanfattning  

Syfte: 
Syftet är att undersöka hur barn resonerar kring begreppen ondska och godhet, vad det finns 

för likheter/skillnader i barnens resonemang samt hur dessa skillnader/likheter kan förstås.  

Bakgrund:  
Undersökningen tar upp det ideologiska arvet från upplysningstiden där världen delas upp i 

dikotomier, det vill säga ont/gott, manligt/kvinnligt, Jaget/Den Andre etc. Denna dikotoma 

föreställning av världen återspeglas även inom populärkulturen och barnkulturen där ondska 

och godhet är en ständigt återkommande tematik. Undersökningen bygger även på små barns 

förmåga att tänka och handla etiskt och hur de tolkar sina uppfattningar om världen genom 

leken. I avsnittet redogörs för Bourdieus begrepp habitus vilket används som teoretiskt 

ramverk för att förklara hur barn i förskolan indelas i olika fält samt hur habitus präglar 

barnens sätt att förhålla sig till olika fenomen. 

Metod: 
Undersökningen är kvalitativ, hermeneutisk och jag har använt mig av intervju som metod där 

en illustrationsdel ingår. Totalt intervjuas sex barn i åldrarna 4,2 till 6,2 år. Resultatet från 

intervjuerna delas upp i tre olika kategorier: Betydelser av begreppet ondska, betydelser av 

begreppet godhet samt en separat del där illustrationerna analyseras. 

Resultat:  
Resultatet visar hur barnen tilldelar det onda och det goda ett dikotomt förhållande samt hur 

en del av pojkarna ger det onda en positiv innebörd. I diskussionen problematiseras frågan 

rörande huruvida barns erfarenheter och intressen värdesätts av pedagoger på ett likvärdigt 

sätt. Diskussionen går även in på barnkulturens för- och nackdelar i barns skapande av en 

rättvis människosyn. 
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Inledning 
Vad är ondska och godhet? Vad innebär det att handla ont och gott? Många människor anser 

att det är relativt enkelt att avgöra vad som är gott och ont och att handla etiskt och moraliskt 

rätt. Samtidigt så har frågan om vad ondska och godhet är försökt definieras av filosofer sedan 

hundratals år tillbaka. 

 

Heberlein (2010, s. 107) skriver om när Engla Juncosa Höglund 2008 mördades av en man 

vid namn Anders Eklund. Händelsen fick stor medial uppmärksamhet. Det skrevs ledare och 

artiklar om den bestialiska handlingen utförd av Englas mördare. Svenska folket slöt unisont 

upp i fördömandet av denna ”genomonda” handling. Det höjdes till och med röster som 

menade att man skulle kunna göra undantag i den Svenska lagen och åberopade strafflängder 

på tiotals år, ja till och med krav om dödsstraff hördes från vissa håll. Englas begravning TV-

sändes och blev en nationell angelägenhet. Samma år sköts Simon, 15 år, till döds från en 

meters håll. Simon blev, till skillnad från Engla, utmålad som en ligist i pressen. Simon hade 

en mor, en far och en flickvän, men dessa personer var få intresserade av att skänka några 

tankar. Istället utmålades just Simons föräldrar som ansvariga för hans dåliga uppfostran och 

många ansåg att det öde som Simon gick till mötes var rätt åt honom. Simons mördare 

kallades i pressen för ”Rödebymannen”. Skillnaden mellan Simons och Englas mördare var 

att Rödebymannen i stora delar av den svenska befolkningen fick sympati för sitt handlande. 

Vissa såg honom som en hjälte. Straffen för de båda mördarna blev också helt olika. Anders 

Eklund dömdes till ett långt straff medan Rödebymannen friades helt med förklaringen att han 

under mordtillfället led av en ”allvarlig psykisk störning”. Jag tar upp detta exempel för att 

visa på hur olika vi tänker i frågor rörande vad ondska och godhet är.  

 

Om vi inte stannar upp och reflekterar kring vad det innebär att handla etiskt så kan det gå 

väldigt fel. Detta har inte minst vår historia visat. Det kanske värsta brottet mot mänskligheten 

gjordes möjligt på grund av att folket i nazi-Tyskland i en gemensam masspsykos lät sig 

förföras av en karismatisk ledares historier om att grunden till allt som var ont var judarnas 

fel. 2004 uppdagades en skandal i det amerikanska terroristfängelset Abu Ghraib. Fångvaktare 

från den amerikanska armén hade under en längre period torterat både fysiskt och psykiskt, 

våldtagit och förnedrat fångar i fängelset. Skandalen kunde avslöjas när bilder som 

fångvaktarna själva tagit läckt ut till allmänheten. Flera av fångvaktarna fälldes i en 

militärdomstol för misshandel, grov misshandel och tjänstefel. Fångvaktarnas försvar var att 

de bara gjorde det som de blev beordrade att göra från högre instans.  

 

Under många samtal som jag haft med barn om vad ondska och godhet är så har jag upplevt 

att barnen tilldelar begreppen ett tämligen dikotomt förhållande till varandra. Till exempel så 

är en leksak ofta ond eller god – det finns sällan en gråzon mellan begreppen. Det som 

framförallt fick mig att bli intresserad av att undersöka detta ämne var en sak jag upptäckte 

under ett VFU tillfälle. På förskolan där jag gjorde min VFU fann jag hur barnen uppdelat sig 

själva i ”det goda och det onda laget”. Denna uppdelning genomsyrade alla moment i barnens 

vardag på förskolan, allt ifrån utomhusvistelsen till samlingarna. Jag tyckte mig också se hur 

vissa av barnen var mer engagerade i att upprätta och behålla de ”regler” som gällde för 

respektive lag. Det lag som kallade sig för det ”onda” bestod enbart av pojkar. 

 

Jag förväntar mig inte att jag skall få ett enhetligt svar av barnen rörande vad ondska och 

godhet är. Det är ju högst individuellt vad man anser vara ont respektive gott till och med i 

vuxen ålder. Vad jag däremot vill ta reda på är hur barn funderar kring ondska och godhet för 

att till exempel se mönster i deras resonemang. 
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Syfte och problemformulering 
Syftet är att undersöka hur förskolebarn resonerar kring begreppen ondska och godhet. 

Frågeställningarna som ligger till grund för mitt arbete är följande: 

 

 Vad betyder begreppen ondska och godhet för förskolebarn? 

 Vilka likheter/skillnader uttrycker barn rörande begreppen ondska och godhet 

och hur kan dessa förstås? 

 

Centrala begrepp 

Ondska och godhet 
När vi talar om ondska och godhet talar vi om barns etiska och moraliska förmågor. Jag har 

valt att använda mig av Johansson (1999, s. 37) för att definiera barns etik och moral. Orden 

etik och moral används av Johansson i de flesta fallen synonymt. Hon tillägger dock att det 

ofta görs en distinktion mellan de båda begreppen. Etik används då som benämning för 

kunskapsområdet som helhet, men också för reflektion över moralen, som i sin tur avser 

handling. Tännsjö (2003, s. 22) redogör för att vissa moralfilosofer förvisso har lagt en 

speciell innebörd i den ena eller den andra av de två begreppen, men något mera allmänt 

omfattat språkbruk som skiljer dem åt och ger dem olika mening existerar inte.  

 

Ur ett filosofiskt perspektiv rörande vad ondska innebär råder inte konsensus. Kant (i 

Heberlein, 2010, s.71) beskriver att det finns universella etiska värden och moraliska lagar. 

Kant är för övrigt en stark anhängare till vedergällning med förklaringen att en ondskefull 

handling rubbar samhällets, till sin natur, balans. Vedergällning är på så sätt enligt Kant 

obligatoriskt för att undvika kaos. Nietzsche (i Heberlein, s. 68) å andra sidan förespråkar inte 

vedergällning. Nietzsche ifrågasätter det konstruktiva i att hata. Att hata är enligt honom 

slöseri med tid och energi. Card (i Heberlein, s.68) ser dock nödvändigheten i att hat existerar 

då hat enligt henne kan vara konstruktivt. Det hela beror på vem eller vad som avvisas. Card 

tar exemplet med att det kan vara sunt att hata en våldtäktsman då denna person kan skada 

dig. 

Barnkultur 
Sparrman (i Fast, 2007, s. 99) gör skillnad på begreppen barnkultur och barns kultur. 

Barnkultur är skapad av vuxna för barn. Barns kultur däremot skapas mellan barn och olika 

produkter i barnens omgivning. Barnen är själva producenter av sin egen kultur i detta 

sammanhang. 
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Bakgrund 
Forskning på etik och moral hos små barn har i Sverige förekommit, men i mycket begränsad 

utsträckning (Johansson, 1999, s. 74). Detta har gjort sökandet efter litteratur på området 

något problematisk. Johansson (s. 18) konstaterar att barns etik fått en framflyttad roll i Lpfö 

98 och tas tidigt upp som ett viktigt mål inom förskolans verksamhet. Detta är dock 

förbryllande då forskningen är så begränsad. I sökandet av vetenskapliga artiklar användes 

databasen ERIC. Sökorden som användes var ”empathy”, ”preschool” och ”children”. 

Sökningar på orden ”good” och ”evil” gav ingenting som kunde användas i arbetet. Jag har 

valt att dela upp tidigare forskning och litteratur i fyra olika kategorier. Den första kategorin 

rör upplysningstidens påverkan på hur en eurocentrisk världsbild reproducerats och 

påverkar dagens västerländska utbildning. Detta används i undersökningen för att förstå 

barnens förklaringar av ondska och godhet. Den andra kategorin tar upp forskning rörande 

populärkulturens och barnkulturens betydelse i barns liv. Detta används i undersökningen för 

att koppla barnens utsagor till den bild av ondska och godhet som barnkultur och 

populärkultur förmedlar. Den tredje kategorin behandlar förskolebarns sätt att genom leken 

spegla och tolka sin omvärld. Detta kopplas till underökningen utifrån barnens sätt att förklara 

vad godhet och ondska är. Den sista kategorin behandlar förskolebarns förmåga att handla och 

förhålla sig till etik. Här tar jag även upp viktiga faktorer för hur mobbning kan uppstå. Detta 

kopplas till undersökningen för att finna likheter eller skillnader i resultatet från intervjuerna 

rörande hur barn förhåller sig till etiska frågeställningar. 

Upplysningens påverkan på dagens utbildning 
Tesfahuney (1999, s. 66) redogör för upplysningstidens påverkan på dagens ”västerländska 

utbildning”. Han argumenterar för att dagens västerländska utbildning har utvecklats och är 

fortfarande en eurocentrisk institution starkt präglad av upplysningens idéer, inriktningar och 

filosofier. Han fortsätter med att beskriva hur västerländsk utbildning har varit och är central 

för reproduktionen av rasistiska, nationalistiska och sexistiska diskurser och handlingar. 

Västerländsk utbildning är också central i reproduktionen av globala hierarkier och orättvisor 

(s.67).  

 

Tesfahuney (1999, s.67) förklarar hur västerländsk utbildning har utvecklats under kraftiga 

influenser från å ena sidan kristendomens läror rörande etik och moral och å andra sidan hur 

den är starkt rotad i de idéer och diskurser som formades under upplysningstiden. 

Kristendomen och upplysningen har inte bara influerat västerländsk utbildning utan även legat 

till grund för ”mytbildningarna om Väst” vilka Fanon (i Tesfahuney, 1999, s. 68) beskriver 

som ”myter om framsteg, civilisation, liberalism, utbildning, upplysning och förbättring”. I 

dessa myter skapas även den västerländska synen på ”Jaget” och ”Den Andre”.  Mohammed 

(i Tesfahuney, 1999, s. 68) beskriver hur en av de mest grundläggande dragen i upplysningens 

diskurs är ett sätt att ordna kunskap och världen i en rad olika men utbytbara dikotomier i just 

jaget/andra men även subjekt/objekt, rationalitet/sensualitet, intelligens/känslor, vit/svart, 

god/ond, civilisation/barbari, överordnad/underordnad och manligt/kvinnligt. Syftet med 

dessa dikotomier är att dela upp världen i termer som är positivt kontra negativt laddade. Den 

primära funktionen blir alltså, som Mohammed (i Tesfahuney, 1999, s. 68) beskriver, att 

vidmakthålla Europas överordnade position i relation till den andre. Det blir ett instrument för 

att upprätthålla Västs och vitas överordande maktposition samtidigt som ”Den Andre” 

tilldelas en underordning såväl politiskt, ekonomiskt, rasistiskt som kulturellt.  

 

Tesfahuney (1999, s. 69) fortsätter med att visa hur upplysningsfilosoferna kunde tala om 

civilisation, när de i själva verket talade om europeisk civilisation. Det är även under denna 



8 

 

period som rasistiska ideologier rotar sig i Väst. Den ofta omnämnda och hyllade Svenske 

botanikern, zoologen och fysikern Carl von Linné har blivit en historiskt aktad person på 

grund av hans indelning av växter och djur i system. Samma Linné beskrev ”den vita rasen” 

som ”uppfinningsrik”, medan ”afrikanerna” beskrevs som ”barbarer” (Berg i Tesfahuney, 

1999, s. 71). Åsikterna som uppkom under upplysningen har gått från att vara direkt rasistiska 

till att mer ta formen av en subtil och nyanserad diskurs. Dock förekommer arvet från denna 

tid även i läromedel under vår tid, då främst i hierarkin av nationer, nationaliteter och 

kategorier. Härenstam (i Tesfahuney, 1999, s. 72) visar till exempel hur bilden av islam i 

svenska läroböcker porträtteras. Han visar hur muslimer varken i bild eller text presenteras 

som vanliga människor. Även Butler (2011, s. 20) lyfter fram detta klassiska porträtt som 

”Väst” målat upp gentemot ”Öst”. Under kalla kriget mellan framförallt USA och Sovjet 

förmedlades en bild i västerländska medier av att det kapitalistiska USA var de civiliserade, 

goda om man så vill, och det kommunistiska Sovjet porträtterades som barbarer, eller onda. 

Denna barbari har nu övergått till att ”kodas” som islam eller terrorism. Dessa ”onda” 

motsättningar till Väst är ofta vaga i sin definition. Terrorism kan idag breddas till att 

inbegripa varje tveksamt exempel på globala problem (s. 90). Ordet ”terrorism” har blivit en 

instabil term vilket lett till att till och med diktaturer rättfärdigar våld mot sin befolkning med 

argumentet att de bekämpar terrorism. Boler (i Schertz, 2007, s. 186) använder uttrycket 

”multiculturalism’s gaze” för att förklara hur barn via dagens utbildning inte på allvar lär sig 

att ”känna” med Den Andre.  

 

Tesfahuney (1999, s. 78) argumenterar för ett erkännande av dessa diskurser och reproduktiva 

system i utbildningen. Om vi inte tillkännager dessa mönster i utbildningssystemet så kan vi 

omöjligt förändra den eurocentriska bild av världen som gått i arv från upplysningstiden. 

Tesfahuney förespråkar ett kritiskt förhållningssätt till de gränsdragningar som historiskt 

konstruerats mellan människor. Dessa gränsdragningar bör utmanas för att skapa en skola som 

undviker att skapa skillnader, skiljelinjer eller att separera fenomen från varandra. 

Utbildningen bör även, hävdar Tesfahuney, ha som syfte att människor oavsett bakgrund får 

möjlighet att identifiera sig med utbildningen och finna sig själva. Tesfahuney avslutar dock 

med att konstatera att skolan inte är immun mot yttre påverkan från samhället i stort och för 

att kunna skapa en reell förändring i människors syn på Den Andre så måste samhället i stort 

förändras.  

Barnkultur, populärkultur och media 
Fast (2007, s. 99) följer i sin avhandling hur sju barn lär sig läsa och skriva. Här används dock 

förklaringarna som Fast redovisar rörande hur barn lär sig och påverkas av populärkultur och 

medier. Fast tar upp en rad exempel på hur både föräldrar och pedagoger ställer sig 

tveksamma till barnkultur, populärkultur och medier i förhållande till barns utveckling. 

Samtidigt visar hennes undersökning hur stor del dessa faktorer spelar i barns liv. Utifrån 

datorspel, tidningar, leksaker och så vidare skapar barn gemensam förståelse av bilder, ikoner 

och texter. Denna barnkultur är ofta riktad till speciella grupper av barn och barnen själva lär 

sig tidigt att läsa av de koder som signalerar till vilken grupp leksakerna är ämnade (s.108). 

Sidor i en leksakkatalog är ofta väldigt tydliga med att visa till vilken grupp av barn de riktar 

sig till. Leksaker som riktar sig till pojkar har ofta mörkare färger och leksakerna baseras ofta 

på antingen konflikter (goda mot onda) eller teknik. De sidor i leksakskatalogen som riktar sig 

till flickor har ofta ljusa färger som rosa, lila eller gul och leksakerna har ofta att göra med 

klassiska könsstereotyper kopplade till det kvinnliga könet som till exempel omvårdnad, 

utseende och matlagning. Fast beskriver detta i en observation där en pojke bläddrar i en 

leksakskatalog. Pojken gör tydligt och verbalt klart vilka sidor som ”är till för” honom. 

Populärkultur för barn är också väldigt skiftande i trender och barnens entusiasm för vissa 
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leksaker förändras konstant (s. 126). Den leksak eller tecknade serie som vid en viss tidpunkt 

kan vara populär kan vid en annan tidpunkt vara helt ointressant för barnen bara några 

månader senare. Detta gör att det ofta blir viktigt för barnen att tycka om de leksaker som är 

”rätt” just då. Barnen som har de ”rätta” leksakerna och rör sig med det rätta språket i 

förhållande till leksakerna skaffar sig på så sätt ett större populärkulturellt kapital gentemot  

de andra barnen och klättrar på så sätt i hierarkin i barngruppen (s. 109). En annan sak som 

Fast lyfter är att konstatera att leksaker idag sällan är solitärer. Med detta menar hon att en 

viss leksak idag ofta är en del av ett större sammanhang riktade till barn som innefattar 

tidningar, TV serier, datorspel, filmer. En leksak lanseras idag ofta i en rad olika former vilket 

leder till att barnet till exempel kan köpa fysiska kopior i leksaksaffären baserade på 

karaktärer från datorspel. Fast visar att denna komplexitet i barnkulturen ofta gör det svårt för 

både föräldrar och pedagoger att ”hänga med” i vad som är populärt för barnen vid en given 

tidpunkt.  

 

Fast (2007, s. 181) konstaterar att det i skolan väldigt sällan uppstår en dialog utifrån barnens 

erfarenheter utanför skolan. Hon visar även att föräldrarna antingen inte känner sig tillräckligt 

insatta i populärkultur riktad till barn eller att de har ett skeptiskt förhållningssätt till 

barnkultur. Detta leder till att barnen själva får skapa normer och grupperingar inom sina egna 

barngrupper utan påverkan från vuxenvärlden. De lämnas ensamma att själva dela in sig i 

kategorier som ofta är baserade på de normer som populärkultur för barn väljer att 

kommunicera. Fast visar att det finns en relativt cementerad bild av vad som värderas som 

”bra” för barnen i den pedagogiska verksamheten. Vissa egenskaper från barnens erfarenheter 

utanför skolan värderas högt av pedagogerna medan andra intressen totalt ignoreras. 

Pedagogernas motstånd till populärkultur och medieanvändning i undervisningen förklaras 

även med Thavenius (i Fast, 2007, s. 183) redogörelse för traditionens makt över skolan och 

dess pedagoger. Många pedagoger ser de populärkulturella och tekniska erfarenheter som 

barn bär med sig till skolan som problematiska. Detta för att läs- och skrivinlärning är så 

starkt förknippat med böcker (Arthur i Fast, 2007, s. 184). Vidare förklarar Fast (2007, s. 185) 

hur pedagogerna är rädda för de negativa värderingar som de upplever att populärkultur som 

är riktad till barn för med sig. Fast avslutar med att konstatera att det finns mycket att tjäna för 

de pedagoger som väljer att ta del av och involvera sin undervisning runt populärkultur för 

barn. Det finns ett uppenbart genuint intresse hos barnen för dessa leksaker, filmer och 

datorspel och det måste uppmärksammas i större utsträckning än vad det gör idag.  

 

Jordan (i Änggård, 2005, s. 549) berättar hur en ”krigardiskurs” löper som en röd tråd genom 

mycket av den populärkultur som riktar sig till framförallt pojkar. Traditionella maskuliniteter 

avspeglas i denna diskurs genom karaktärer som ”krigaren”, ”riddaren”, ”vandraren” eller 

”superhjälten”. Denna diskurs har stort inflytande över pojkarna och manifesterar sig i deras 

sätt att berätta historier, i deras sätt att måla och i de val av lekar de leker. Krigardiskursen 

inom barnkulturen innefattar även ofta en svagare motpart som används för att differentiera 

den starka krigaren mot en feg, eller mesig andrapart (Jordan i Änggård, 2005, s. 549). Detta 

gör att krigaren, eller hjälten ytterligare förstärker sin kraftpossition och blir på så sätt 

motsatsen till det svaga eller fega. Kalliala (i Änggård, 2005, s. 549) förklarar att denna hjälte- 

och krigartematik har återkommit som tema för pojkars lek genom hela historien. De bilder 

och egenskaper som dåtidens hjältar och krigare hade varierar heller inte särskilt mycket från 

den bild som avspeglas av dessa karaktärer idag. Änggård (2005, s. 550) föreslår ett 

erkännande av barnkulturen och dess karaktärer som en viktig del i barnens liv. Dessutom 

föreslår Änggård (2005, s. 550) ett utnyttjande av dessa erfarenheter och det genuina intresse 

som barnen har för dessa karaktärer. För att kunna förändra stereotypa bilder av hur vissa 
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människor är kan ett problematiserande av de karaktärer som barnkulturen förmedlar 

användas. 

Förskolebarns lek 
Vi har gått från att historiskt sett se på barns utveckling som statisk, universell och lagbunden 

till ett synsätt där sociala sammanhang betonas allt mer (Löfdahl, 2002, s. 11). Detta så 

kallade ”sociokulturella perspektiv” grundar sig i att människor lär sig i en social kontext. 

Människan är till sin natur en social varelse och utvecklar redan vid födseln olika former av 

kommunikation med människor i sin omgivning (Säljö, 2000, s. 88). Inom denna sociala 

kontext är den viktigaste läromiljön den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet (s. 

233). I detta sammanhang fyller leken en fundamental funktion i barns meningsskapande 

(Löfdahl, 2002, s. 10). Leken har även fått plats i läroplanen för förskolan 98 (Skolverket, 

2010, s. 10) där det står att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin  

skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Det står även att 

förskoleverksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 

vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter. Lindqvist (i Löfdahl, 2002, s. 47) beskriver hur lekvärlden skapas i ett kulturellt 

sammanhang. I leken ges barnen möjlighet att prova på olika roller som ond eller god eller att 

handla rätt eller fel. I barns lek behandlas allt ifrån hemförhållanden till att skildra hegemonier 

som barnen kan tänkas stöta på i sitt vardagsliv. Löfdahl (2002, s. 47) beskriver vidare hur 

lekvärldar ger erfarenheter och möjligheter att med fantasins hjälp tolka och förstå sin 

omvärld och skapa mening i världen. I lekens värld blir allt möjligt för barnen vilket gör att de 

normer och regler som vuxenvärlden förespråkar ofta vänds upp-och-ner och att det otillåtna 

blir tillåtet. 

 

Leken inspireras och baseras även ofta av karaktärer och scenarion som är hämtade från 

populärkulturella TV serier och datorspel som är riktade till barn (Löfdahl, 2002, s. 162). 

Färdiga teman till dessa lekar finns redan och behöver inte definieras av barnen själva. Barnen 

anpassar sin kommunikation efter leken de är involverade i (s. 172). Detta gör att de även 

anpassar sitt sätt att gestalta de populärkulturella karaktärerna efter hur de framställs för 

barnen. I lekens värld är även statusen hos de olika barnen av stor betydelse. Löfdahl förklarar 

hur vissa av barnen i barngruppen har ”högstatusroller”. Ofta är barn som innehar dessa 

högstatusroller bland de äldsta i gruppen eller bestämda av vilket kön de tillhör. Dock kan ett 

visst barns status förändras beroende på vilken lek de leker. En pojke som har en högstatusroll 

i en lek som kretsar kring en viss actionfigur kan ha en lågstatusroll i en lek som till exempel 

”mamma, pappa, barn” och där majoriteten av de deltagande är flickor. ”Högstatusbarnens” 

roll blir ofta att diktera villkoren för vad som är ok och inte ok i den aktuella leken. De 

förmedlar de diskurser som är tillåtna för de involverade i leken.  

 

Även Löfdahl (2002, s. 191) betonar vikten av att som pedagog vara delaktig i barnens lek 

och att föra en dialog med barnen för att förstå deras perspektiv. Leken kan för en oinvigd te 

sig på ett visst sätt medan utövarna upplever den på ett helt annat sätt. Löfdahl visar även hur 

barn gestaltar rådande hegemonier där erfarenheter rörande barns syn på en auktoritär 

vuxenvärld tolkas. 

Barn och etik 
Johansson (1999, s. 15) riktar i sin avhandling intresset mot små barns etik i förskolan. 

Avhandlingens fokus är mera specifikt riktat mot barns samspel och de etiska värden och 
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normer som gestaltas mellan barn i förskolan. Hon redogör vidare varför barn lär och 

utvecklar etiska värden och särskiljer framförallt två motiv till detta (s. 18): 

 

1. Omvärlden har en önskan att fostra ”goda” människor som i sin tur skall verka i ”ett 

gott samhälle” samt att, 

2. Barn behöver utveckla etiska värden för att kunna ”lyckas” i ett framtida samhälle. 

 

Johansson (1999, s. 18) konstaterar att dagens mångkulturella samhälle måste vila på en bas 

av relativism som bygger på människors etiska värden och förmåga att ta hänsyn till och visa 

respekt för andra. Johansson (1999, s. 41) fortsätter med att lägga fram Schutz förklaring av 

hur vi handlar med hjälp av ett ”erfarenhetsförråd”. Schutz talar om hur människan 

”typifierar”. Detta betyder att vi med hjälp av våra tidigare erfarenheter skapar bilder av andra 

och världen och bildar ett tolkningsschema för oss att följa. I det dagliga livet skaffar vi oss 

generella och specifika kunskaper som vi använder för att tolka handlingar och upplevelser. 

Detta bildar generella förgivettaganden av världen och människan. För att utvidga och 

förändra vår förståelse för Den Andre krävs ett fortsatt samspel med olika människor för att 

tolka och förstå varandras mening. 

 

Johansson (1999, s. 152) visar i sin avhandling en rad olika mönster som barn använder för att 

fungera etiskt i grupp. Exempel på detta är hur barn kan stängas ute ur en grupp med hjälp av 

att göras olik. Detta kan barn göra genom att skapa sätt för att uttrycka samhörighet för att 

utesluta oönskade deltagare. Dessa uttryckssätt kan både visa sig i fysisk och psykisk form. 

Fysiskt kan det handla om ett visst sätt att röra sig eller på annat sätt med sin kropp signalera 

att man inte är välkommen att deltaga i en gemenskap. Psykiskt kan detta gestaltas med hjälp 

av att en grupp som vill utesluta en annan deltagare ger uttryck för den oönskades olikheter 

med gruppen. Johansson visar exempel på hur två barn utesluter ett barn i en leksituation med 

motiveringen att hon är liten jämfört med dem själva som är stora. Framförallt tre stycken 

normer utkristalliserar sig i Johanssons avhandling (s. 166): 

 

1. Man skall vara trofast sina delade världar. 

2. Man håller fast vid överenskommelser. 

3. Man visar omsorg och hänsyn mot den man delar världar med. 

 

Att vara större (fysiskt) spelar stor roll för barnen. De barn som är stora har större makt över 

de andra barnen, de har ett större kulturellt kapital. Åldershierarkier framstår också som 

viktiga maktfaktorer. Johansson (1999, s.167) talar om att de äldre barnen har en tyst 

överenskommelse om gemenskap. De små barnen får vara med på de äldres barnens villkor. 

Barn lär varandra om rätten till gemenskap genom tydliga och många gånger också fysiskt 

kraftfulla instruktioner. Samtidigt visar Johansson hur barnen har ett omhändertagande 

förhållningssätt gentemot de barn som de uppfattar som små.  

 

Boler (i Schertz, 2007, s. 186) redogör för hur det klassiska sättet att förmedla empatisk 

kunskap till barn är via litteraturen och hon kallar detta för ”passiv empati”. Detta traditionella 

sätt att förmedla empati leder till att barnen inte utvecklar förmågan att ”sätta sig in i” hur 

andra människor känner och att det på så sätt aldrig blir en effektiv empatipedagogik. Hon 

fortsätter med att kritisera den bild hon upplever att samhället förmedlar av empati och att det 

enbart är en ”catch phrase” – en plattityd (min översättning). Hon argumenterar för att det inte 

räcker med att läsa ”multikulturella texter” på ett passivt sätt för att få till stånd ett 

paradigmskifte i människors förmåga att känna empati. Hon förespråkar att pedagoger måste 

problematisera texterna de läser och koppla dem till det aktuella samhällstillstånd vi lever och 
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verkar i (s. 188). I en text som baseras på ett etiskt dilemma måste ekonomiska, sociala, 

politiska och moraliska förutsättningar lyftas och göras synliga för läsaren. På detta sätt, 

hävdar Boler (i Schertz, 2007, s. 189) skapas ett ”själv - reflexivt” förhållningssätt hos eleven 

vilket leder till att eleven får möjlighet att se sig själv i den utsatta personens situation. 

Schertz (2007, s. 195) använder Hoffmans idé om rolltagande för eleven som skall utveckla 

sin empati. Eleven får spela den utsattas roll och blir därför direkt påverkad och har på så sätt 

möjlighet att på riktigt ”känna med” Den Andre. 

 

Höistad (1997, s. 80) förklarar att de barn som mobbar andra har ett utmärkande drag, 

nämligen aggressivitet. De har i allmänhet en positivare inställning till våld och använder våld 

mer än genomsnittet av eleverna. De har också ett större behov av att vilja dominera andra. 

Höistad förklarar att en vanlig missuppfattning är att mobbare är osäkra individer. Detta 

stämmer inte då undersökningar visar det motsatta. Det som däremot är utmärkande för de 

som mobbar är att de har en mindre positiv kontakt till sina föräldrar än vad mobboffren har. 

En annan viktig faktor värd att poängtera är att mobbarna ofta har ett stöd av passiva 

medlöpare. För att kunna bedriva mobbing så använder mobbarna sig ofta av att legitimera sitt 

plågande. De söker, och finner, fel hos offret och detta ger dem en anledning att plåga. 

Larsson (2000, s. 95) talar om att man givetvis kan förändra en människas uppfattning om att 

godkänna kränkning av en annan person. Men denna förändring, i sätt att känna, påverkar 

bara en enskild individ och kan inte påverka ett ”flockbeteende”; ”En flock har inget 

samvete”. Larsson avslutar med att konstatera att tillvägagångssättet för att i de enskilda 

samvetena bereda vägen och höja acceptansen för de grymheter som möjliggör 

trycksänkningen är deklassering och avhumanisering av den som utses till syndabock.  
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Teoretisk utgångspunkt 
Jag kommer i min undersökning använda mig av den franske sociologen Pierre Bourdieus 

(1930 – 2002) teori rörande hur sociala mekanismer bidrar till att reproducera en given 

ideologisk föreställningsvärld (Berner, Callewaert, Siberbrandt i Berner, Boel & Bourdieu, 

1977, s. 9). Grundläggande i Bourdieus resonemang är att skolans egen definition av vad den 

ägnar sig åt är missvisande. Läroplanen beskriver en skola där vackra ord som jämlikhet, 

individuell kreativitet och demokratisk fostran är ledord. Verkligheten är dock en helt annan 

där utbildningssystemet fungerar som en uppdelare av människor beroende på en mängd olika 

faktorer som till exempel klass, kön och etnisk bakgrund.  

 

Bourdieu (1989, s. 14) är socialkonstruktivist. Socialkonstruktivisten menar att verkligheten 

får mening genom de begrepp, kategorier och tolkningar som människan konstruerar 

(Ekegren i Sociologiskt lexikon, 2001, s. 286). Socialkonstruktivism i Bourdieus bemärkelse 

visar sig på två plan i samhället: 

 

1. Dels i form av sociala strukturer, och då specifikt i vad Bourdieu kallar för ”fält” av 

grupper. Ett annat namn för dessa fält är sociala klasser. 

2. Dels i form av perception, tanke och handling vilket är grundläggande för Bourdieus 

teoretiska begrepp kallad ”habitus” (Berner, Boel & Bourdieu, 1989, s. 14) 

Habitus 
En individs habitus definieras av Bourdieu som: 

 
Ett system av varaktiga och överförbara förhållningssätt (dispositioner) som, samtidigt som det 

integrerar individens alla tidigare erfarenheter, i varje givet ögonblick fungerar som en matris för 

individens sätt att uppfatta, värdera och agera (Berner, Boel & Bourdieu, 1977, s. 53) 

 

Detta betyder att alla möten som en individ är delaktig i med andra människor tolkas och 

värderas på basis av individens tidigare erfarenheter. Hur människor agerar, inte bara etiskt 

och moraliskt utan i alla former av interaktion med sin omgivning, är beroende av individens 

habitus. Har en viss person erfarenhet av att till exempel kvinnor skall ha långt hår så kommer 

denna person utgå ifrån denna uppfattning i alla möten med en kvinna. En individs habitus är 

dock ingenting som individen i fråga är medveten om själv vilket gör att reproduktionen av 

olika maktstrukturer i samhället görs möjlig (Berner, Boel & Bourdieu, 1977, s. 53). Habitus 

leder till ett system av förhållningssätt eller dispositioner som i sista hand leder tillbaka till 

den primära socialisationsprocessen (s. 54). Detta betyder att en individ redan i tidig ålder 

bildar fundamentala perceptions- och värderingskriterier. Dessa kriterier följs av en rad 

objektiva krav och nödvändigheter som kännetecknar en given familjetyp. Med dessa krav 

tillkommer även vissa materiella livsbetingelser. Med detta sagt är det viktigt att poängtera att 

senare upplevelser och erfarenheter också spelar roll för utformningen av habitus. 

Förhållandet bör uppfattas på så sätt att dessa senare erfarenheter ständigt upplevs, tolkas och 

inkorporeras mot bakgrund av vissa principer som införlivats i den tidiga barndomen.  

 

Habitus har sin sociala grund utanför skolan men utgör den styrande principen bakom varje 

form av skolmässig inlärning (Berner, Boel & Bourdieu, 1977, s. 71). Detta visar sig 

framförallt i utbildningssystemet i form av den princip som på förhand påtvingar individerna 

skilda definitioner på vad som i deras förhållande till utbildningssystemet är möjligt, omöjligt, 

sannolikt eller säkert (s. 54). Detta leder i praktiken till att individer som har sina rötter i den 

så kallade arbetarklassen inte har samma möjligheter som individer från högre klasser i 

samhället att kunna gottgöra sig en utbildning som ger högre samhällelig status. Med andra 
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ord: Föds du i en arbetarfamilj är sannolikheten stor att du även resten av ditt liv stannar kvar 

i denna sociala klass (det är dock viktigt att poängtera att pedagoger självfallet inte är 

medvetna om att de sorterar upp människor i klasser på detta sätt. Som jag nämnde ovan är en 

individ inte medveten om hur ens habitus påverkar ens sätt att handla och tänka). Habitus är 

en direkt produkt av vissa objektiva, materiella omständigheter – vilket leder till att det därför 

tenderar att vara ett klassbestämt fenomen. Habitus producerar även ett komplex av 

förväntningar och beteendemönster, som å sin sida – i en cirkelrörelse – reproducerar och 

bekräftar de materiella strukturer som först gav upphov till dem (s. 54). Dessa två aspekter av 

habitus fungerar på så sätt i symbios med varandra. Detta gör att utbildningssystemet så 

effektivt kan sköta sin ideologiska funktion och cementera ojämlikheten mellan samhällets 

sociala klasser (s. 55).  

 

En annan faktor som gör att reproduktionen av habitus blir möjlig är det faktum att skolan 

som institution är sammankopplad med samhällskroppens övriga institutioner (Berner, Boel & 

Bourdieu, 1977, s. 58). Skolan har en utveckling som är relativt autonom men som bevarar 

ganska många drag från sin tidigare struktur. Med detta menas att vissa saker förnyas medan 

andra saker förblir som de alltid har varit. Givet det systemet vi lever i blir det således 

härskande patriarkala och kapitalistiska intressen som gynnas. Detta leder till att skolan avgör 

vad som är en ”god elev” (s. 64). Det blir således det som de privilegierade klasserna i 

samhället anser vara det yppersta intellektuellt och mänskligt sett som värderas högt i skolan. 

Den världsbild och de normer som samhällets övre klasser förespråkar anses vara god. I 

samband med termen om vad en ”god elev” innebär spelar språket en viktig funktion (s. 31). 

Kan du som elev föra dig verbalt på det sätt som utbildningssystemet favoriserar så kommer 

det leda till att dina chanser att bli framgångsrik ökar. Ett högt aktat språk kan bara hanteras 

adekvat av personer som blivit tillägnade sig denna konst via familjen. Bourdieu (s. 32) 

urskiljer två klara avgränsade språkformer: å ena sidan det bildade språket, å andra sidan det 

folkliga språket. Det bildade språket, som används av samhällets övre klasser, beskriver 

Bourdieu som ifrågasättande och abstrakt medan det folkliga språket, förknippat med 

underklassen, är konkret och onyanserat.  

 

Ett annat begrepp jag vill lyfta är smak, vilket kan likställas med begreppet habitus (Bourdieu, 

1989, s. 19). En individs smak är ju beroende av samma individs habitus. Med smak menas de 

preferenser som en individ föredrar (till exempel kläder, typ av mat, favoritfärg eller 

leksaker). Smak, menar Bourdieu, används för att förstärka sin egen grupptillhörighet 

samtidigt som man distanserar sig från andra grupper. Bourdieu uttrycker det genom att 

konstatera att ”ingenting klassificerar någon tydligare än sättet som hon/han klassificerar” 

(min översättning). Det som en individ väljer att gilla gör samma individ med anledning av att 

det passar dennas position i samhället; Individen gör det som förväntas av den. Dessa 

omedvetna val som en individs smak (habitus) leder till gör att samhället delas upp i olika 

sociala klasser (fält); Individer och föremål kategoriseras (s. 20). Dessa klasser avgör 

huruvida du som individ i den ena klassen känner sympati eller antipati med en individ 

tillhörande en annan klass (s. 17).  

 

Jag kommer att använda mig av Bourdieus teori för att undersöka hur barnens habitus kan 

spela in i deras sätt att tolka och erfara sin omvärld. Dessutom kommer habitus till 

användning för att förstå förskole- och skolvärlden och hur dess aktörer (pedagoger, barn) 

agerar.  



15 

 

Metod 
Jag har valt att genomföra en hermeneutisk undersökning och jag använder mig av intervju 

som metod. Intervjun är uppdelad i tre olika delar: En illustrationsdel, en samtalsdel samt en 

leksaksdel. Vidare förklaringar rörande dessa olika områden följer under detta kapitel. I 

relation till intervjuns olika delar har jag framförallt använt mig av Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000). Författarna har mångåriga erfarenheter av att genomföra intervjuer med 

barn och deras färdigheter på området blir nödvändiga för mig då jag har begränsad erfarenhet 

av just intervjuer med barn. 

Kvalitativ metod 
Den kvalitativa intervjun liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från det vanliga 

samtalet då intervjun har ett bestämt fokus (Kihlström, 2007b, s. 48). Jag väljer intervju som 

redskap i min undersökning för att barnen då själva får möjlighet att fritt reflektera över de 

frågor jag ställer till dem. Det jag vill undersöka är inte hur barnen praktiskt reagerar på 

ondska och godhet i sin vardag. Då hade jag antagligen valt observation som metod. Jag vill 

istället ta reda på hur de resonerar rörande begreppen ondska och godhet. 

 

Då jag i min studie inte jämför siffror för att få svar på mina frågor faller mitt val på att 

använda mig av en kvalitativ metod. Jag vill få reda på hur barnen med egna ord eller 

handlingar visar hur de resonerar runt mina frågeställningar rörande ondska och godhet. En 

viktig sak att poängtera rörande den kvalitativa metoden är att när en individ tänker så 

resonerar denna individ med sig själv. Vygotsky (i Säljö, 2000, s. 108) väljer att kalla detta 

för ett ”inre tal”. Att tänka är en tyst, inre process som inte går att iaktta eller följa för en 

utomstående. Jag kan därför aldrig ta reda på vad ett barn tänker rörande ondska och godhet 

utan det jag kan ta reda på är hur jag uppfattar att ett antal barn resonerar kring ondska och 

godhet. Huvudsyftet med mitt arbete är även som Kihlström (2007a, s. 157) skriver att jag vill 

finna variationen i och systematisera människors erfarenheter av ett fenomen (i detta fall 

ondska och godhet). Dessa erfarenheter kan med hjälp av den kvalitativa metoden studeras i 

ett sammanhang. Med hjälp av svaren som jag får kan jag identifiera mönster i barnens 

utsagor och på så sätt skapa mig en uppfattning av hur barn resonerar kring ondska och 

godhet.  

Hermeneutik  
Thurén (2004, s. 94) skriver att det långtifrån alltid räcker med förnuftet för att förstå en 

människa. Personen X kan uppfatta en person Y:s handlande som totalt irrationellt medan 

person Y anser sitt eget handlande som helt rationellt. För att få förståelse för hur människor 

känner, tänker eller upplever ett fenomen så kan hermeneutiken hjälpa oss. Hermeneutiken 

utgår från inkännandet eller empatin för att förstå hur olika individer upplever ett fenomen. 

För att få en inblick i hur barn förhåller sig till begreppen ondska och godhet så måste jag som 

forskare använda mitt inkännande för att förstå deras uttryck. Undersökningen utgår på detta 

sätt från barnens värld med hjälp av språket. Språket har alltid använts för att få människor att 

förstå varandra (Gadamer i Johansson, 1999, s. 81). Om man är intresserad av barns tänkande 

faller det sig naturligt att fråga dem hur de tänker om olika saker (Dovermark & Pramling 

Samuelsson, 2000, s. 6). Vill vi utveckla förskolan i den riktning som målen för förskolan 

förespråkar så måste vi först veta vilka föreställningar och vilken världsbild barnen har (s. 

15). Det står även i Lpfö 98 (reviderad 2010, s. 12) att förskoleverksamheten bör anpassa sig 

till barnens utveckling och erfarenheter. För att få reda på dessa erfarenheter så fyller 

hermeneutiken en viktig funktion.  
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Hermeneutik är vanskligt då man använder förståelsen som kunskapskälla (Thurén, 2004, s. 

98). Thurén skriver att: 

 
När man tolkar andra människors känslor och upplevelser befinner man sig på mycket osäker 

mark. Upplevelser och känslor är inte intersubjektivt testbara. De beror ju på vem det är som 

upplever och känner (Thurén, 2004, s. 97). 

 

 Det blir därför viktigt att jag tänker extra noga runt begrepp som (Thurén, 2004): 

 

1. Definitioner (s. 114): Hur jag definierar begrepp som ondska och godhet samt vilka 

värderingar jag lägger i begreppen. På samma sätt blir det viktigt att reflektera över 

hur barnen definierar dessa begrepp.  

2. Validitet (s. 34): Att jag tar reda på det som jag verkligen vill ta reda på. Noggranna 

förberedelser och reflektion ser jag som nyckeln till att uppnå detta.  

3. Värderingar och värdeomdömen (s. 54): Jag får givetvis inte manipulera resultaten 

så att de passar mina värderingar. Därför är innehållet i inledningen som jag skrivit 

ovan av stor betydelse. Jag måste vara ärlig mot mig själv. Min förförståelse och mina 

fördomar måste göras synliga innan jag tar del av de uttryck som barnen delar med sig 

av.  

4. Rationalitet (s. 93): Det som den ena personen tycker är irrationellt kan vara rationellt 

i en annans utgångspunkt. Detta anser jag blir särskilt viktigt i undersökningar med 

barn. Barns världsbild och associationer kan skilja sig från vuxnas vilket gör att 

beaktning rörande vissa av ovanstående begrepp blir avgörande för arbetets 

reliabilitet. 

Urval 
Tre månader innan jag började med intervjuerna skickade jag ut ett missivbrev (se bilaga 2) 

till de föräldrar/vårdnadshavare vars barn jag var intresserad av att intervjua. De barn, vars 

föräldrar/vårdnadshavare jag valde att skickade missivbrev till, baserades på två kriterier: 

 

1. Barnet som är föremål för intervjun skall minst ha uppnått en ålder av 4 år. Detta 

motiverar jag med att innehållet i intervjun kretsar kring ett relativt abstrakt 

ämnesområde. Min erfarenhet är att barn som är yngre än 4 år inte har möjligheten att 

göra sig förstådda när det handlar om att på ett fördjupat sätt förklara och uttrycka sina 

känslor. Denna uppfattning stärktes även under de provintervjuer som jag genomförde.  

2. Missivbreven delades upp så att jag skulle få en så jämn fördelning av pojkar och 

flickor som möjligt. Vidare motivering till dessa två kategorier finner läsaren under 

delen rörande tillförlitlighet och giltighet. 

Mitt mål var att kunna genomföra åtta stycken intervjuer varav två skulle vara så kallade 

provintervjuer. Totalt skickades 18 stycken missivbrev (se bilaga 2) ut till 

föräldrar/vårdnadshavare. Av dessa returnerades 12 stycken, varav fyra stycken där 

förälder/vårdnadshavare inte givit sitt medgivande till intervju av deras barn. Den slutgiltiga 

gruppen av respondenter (exkluderat respondenterna till provintervjuerna) blev följande (ålder 

inom parentes): 

 

Livia (5,4) 

Robin (4,4) 

Esmeralda (6,2) 

Anton (5,8) 
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Sara (4,2) 

Jonatan (5,3) 

Genomförande 
Det första jag tog ställning till efter bestämmandet av intervju som metod var huruvida 

intervjuerna skulle genomföras enskilt eller i grupp. Valet av dessa två intervjualternativ bör 

baseras på vad du som intervjuar vill få ut av intervjun (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000, s. 29). Det som framförallt skiljer de olika alternativen åt är att barnen i gruppintervjun 

kommer att påverkas av varandras svar. I en gruppintervju finns det även en risk att vissa barn 

”försvinner” medan andra barn tar för mycket plats. Jag hade dessutom i samtal med barnen i 

den dagliga verksamheten i förskolan lagt märke till att samtal i grupp med barnen ofta ledde 

till ett tävlingsmoment, framförallt hos pojkarna. Samtalen ledde då ofta till att barnen 

försökte överrösta varandra och kunde ofta leda till att samtalen urartade i vem som hade rätt 

och fel åsikter. För att undvika denna risk valde jag att genomföra intervjuerna med ett barn åt 

gången.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 31) talar om vikten av att utveckla en 

kompetens för att genomföra intervjuer. Jag har innan jag startade detta arbete aldrig 

genomfört en barnintervju vilket jag såg som en stor nackdel. För att bli mer bekväm i 

hantverket att genomföra barnintervjuer beslutade jag mig tidigt för att genomföra två stycken 

provintervjuer. Jag intervjuade då en pojke och en flicka där jag provade alla moment och 

frågor som jag hade tänkt att ta med i genomförandet av intervjuerna som skulle vara till 

underlag för undersökningen. Detta gav mig insikter i att vissa av frågorna för barnen kunde 

vara svårbegripliga vilket ledde till att jag valde att omformulera dessa frågor. Det gjorde mig 

även uppmärksam på ett problem som Doverborg och Pramling Samuelsson varnar för 

nämligen att jag som intervjuare inte gav barnen den tid de behövde för att svara på frågorna. 

Under själva intervjun kunde jag uppleva att jag gav barnen stor betänketid, men när jag 

senare lyssnade på inspelningarna från intervjuerna insåg jag att jag skulle låtit barnen få mer 

tid att fundera fram svaren. Även om provintervjuerna gjorde mig mer bekant med att 

genomföra barnintervjuer så är det viktigt att påpeka att det är ett hantverk som kräver mycket 

erfarenhet för att uppnå en kompetens.  

Praktiska arrangemang 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 25) talar om nödvändigheten i att som 

intervjuare grundligt ha tänkt över de praktiska arrangemangen, eller yttre omständigheterna, 

rörande barnintervjuer.  Doverborg och Pramling Samuelsson väljer först att lyfta betydelsen 

av en lugn plats att genomföra intervjuerna på. Detta för att barnen skall kunna behålla 

koncentrationen under intervjun. Författarna skriver om det olämpliga i att använda ett 

personalrum som plats för intervjuerna för att det finns en risk att övrig personal i 

verksamheten kan komma in och störa. Inom verksamheten där jag genomförde majoriteten 

av intervjuerna rådde det dock brist på lämpliga lugna rum. Alternativet blev att genomföra 

intervjuerna i personalrummet under den tid på dagen då ingen i personalen hade rast. 

Dessutom kom jag överens med personalen om att de inte skulle kliva in i personalrummet 

om de upptäckte att det pågick en intervju i rummet. Detta fungerade bra och respekterades av 

personalen under samtliga intervjuer.  

 

Vidare talar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 26) om att det är att föredra att 

intervjuaren kan intervjufrågorna utantill för att undvika pappersbläddrande. Jag lade därför 

stor vikt vid att vara inläst på intervjufrågorna. Många av intervjufrågorna baserades dessutom 
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på vilka svar jag fick av respondenterna. Mer om detta följer under avsnittet utformning av 

frågor. Doverborg och Pramling Samuelsson fortsätter med att lyfta fördelarna med att spela 

in intervjun. Detta för att få en så korrekt avspegling av respondenternas svar. Jag använde 

mig av inspelningsfunktionen på min mobiltelefon. Ljudfilerna som skapades av intervjuerna 

var enkla att föra över från telefonen till datorn för lagring och även transkribering.  

 

Jag var även uppmärksam på att planera intervjutillfällena efter vilken tid det var på dagen, 

något som Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 26) belyser. Barnet som skall 

intervjuas skall inte vara trött eller hungrigt då detta är faktorer som kan sänka kvalitén på 

intervjun. Dessutom var jag noga med att inte avbryta barn som lekte för att gå iväg och 

genomföra intervjuerna. Jag valde de barn som för tillfället inte var sysselsatta med något 

speciellt. Jag kunde dessutom enkelt ta del av när barnen skulle bli hämtade av sina 

föräldrar/vårdnadshavare och på så sätt undvika att få avbryta intervjuerna på grund av att 

barnen skulle åka hem. Tidsaspekten visade sig vara viktig då vissa intervjuer kunde pågå så 

länge som över en halvtimma.  

 

Rummet där intervjuerna genomfördes var sedan tidigare preparerat med de föremål jag 

behövde för intervjuns olika moment så som papper, färgpennor och leksaker. Detta för att jag 

enkelt och snabbt skulle kunna gå undan med ett barn när tillfälle gavs.  

Illustrationer och leksaker 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 36) förklarar att illustrationer kan användas 

som utgångspunkt för en intervju för att ytterligare få fram hur barn uppfattar eller tänker om 

något. Barnet får då använda illustrationen för att associera till något i sin egen 

erfarenhetsvärld. I illustrationsdelen, som började varje intervju, bad jag respondenten att 

illustrera en ”ond” sak och en ”god” sak. Till sitt förfogande hade det två vita papper samt 

färgpennor. Under tiden som de målade hände det att jag ställde frågor rörande vad de målade 

eller varför de illustrerade en specifik sak. Det hände även att barnen självmant ville dela med 

sig av vad de målade varpå jag ställde följdfrågor baserade på deras val av illustration. 

 

Fördelen med att använda leksaker, eller andra konkreta föremål, i intervjuer med barn är 

enligt  Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 36) att barnen har större chans att leva 

sig in i det man samtalar om vid intervjutillfället. Författarna fortsätter med att konstatera att 

ju yngre barnet är desto mer underlättas intervjun om man har konkreta föremål framför 

barnet. Leksakerna jag valde att ta med var en vit gosedjurskatt, karaktären ”odjuret” från 

Disneys ”Skönheten och odjuret” tillverkad i plast samt en leksaksriddare i plast. Dessa tre 

leksaker hade jag innan varje intervju placerat i en påse. När det var dags för mig att visa 

leksakerna så plockade jag fram dem en åt gången och började alltid att fråga om de tyckte att 

den specifika leksaken var ”ond” eller ”god”. Baserat på hur de svarade fortsatte jag med att 

fråga vad som var ”ont” eller ”gott” med leksaken ifråga. Leksaksmomentet avslutade alltid 

intervjun. 

Utformning av frågor 
Som jag nämnt ovan så valde jag att forma intervjun som ett samtal mellan mig och 

respondenten. Kruuse (1998, s. 112) använder begreppet ”halvstrukturerad intervju”. Med 

detta menas att jag som intervjuare har förberett ett antal frågor som kommer att ställas men 

att jag som intervjuare inte är bunden till dessa frågor och att jag antingen kan fördjupa vissa 

frågor eller ställa oförberedda frågor baserade på de svar jag får av respondenten.  
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Vad gäller utformning av frågeformuleringar använde jag mig av Doverborg och Pramling 

Samuelssons (2000, s. 32) synpunkter kring hur de bör komponeras. Författarna förklarar att 

om man som intervjuare vill veta hur barn uppfattar ett innehåll av en mer generell natur, så 

som lärande, regler eller ondska och godhet, måste man ställa en mängd frågor av varierande 

karaktär och innehåll (se bilaga 1). Doverborg och Pramling Samuelsson förklarar att 

frågetekniken utmärks av att man börjar ställa vida och övergripande frågor för att sedan 

alltmer närma sig det specifika innehållet. Ju vidare och övergripande frågorna är, desto större 

möjlighet har barnet att välja inriktning och tvärt om. Vad gäller mina frågor så började jag 

intervjun med en generell fråga som ”vad är ondska?” för att senare smalna av frågorna till att 

barnen skulle svara på om till exempel ”vem som helst kan bli ond?”. Jag undvek frågor där 

svarsalternativen var ja eller nej (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 33). Om jag 

fick ett ja eller nej till svar bad jag respondenten att utveckla hur han/hon tänkte för att få 

djupare insikt i hur han/hon resonerar. Eftersom uppföljningen av barnens svar var en viktig 

del av min intervju var jag även tvungen att ha god insikt i ämnet som intervjun rörde sig om. 

Doverborg och Pramling Samuelsson talar om vikten av att vara påläst i ämnet och att ha en 

tydlig idé om vad man vill med intervjun. Om man inte har detta kommer man inte att veta 

vilka svar som bör följas upp eller hur de bör följas upp. 

Bearbetning/analys 
Efter att ha transkriberat samtliga intervjuer så läste jag igenom dem ett antal gånger tills dess 

att jag kunde uppfatta mönster i det som barnen sagt. Samma procedur följde då jag 

analyserade de illustrationer som barnen gjort. I dessa illustrationer letade jag efter mönster så 

som färgkombinationer eller återkommande teman som barnen valt att illustrera. Analysen 

kom att delas upp i tre underrubriker. De mönster som jag kunnat utläsa ur intervjuerna 

tolkades sedan med hjälp av den litteratur och tidigare forskning som presenterats i 

bakgrundsdelen. Här användes även det teoretiska ramverk som jag använt mig av i 

undersökningen.  

Etik 
Jag har i min undersökning utgått ifrån ”de forskningsetiska principerna inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning” (VR, 2002). De går att dela upp i fyra allmänna huvudkrav: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (se även 

bilaga 2). 

Tillförlitlighet och giltighet 
Jag valde, på de förskolor där majoriteten av intervjuerna genomfördes, ut en jämn fördelning 

av pojkar och flickor. Om jag på ett reliabelt sätt skall kunna analysera respondenternas svar 

och placera dem i en större samhällelig kontext så är denna mångfald hos respondenterna 

central. Denna noggrannhet i urvalet av respondenter bli extra viktig med tanke på att man 

med intervju som metod i regel inte har möjlighet att nå många personer (Björndal, 2005, s. 

113). En ojämn fördelning av kön i förhållande till respondenter skall inte kunna väga in och 

påverka slutresultatet av mitt arbete. Dock är det viktigt att påpeka att åldersspridningen blev 

större än vad jag först räknat med, framförallt hos flickorna jag intervjuat. Detta skedde på 

grund av att godkännande från föräldrar/vårdnadshavare till flickorna antingen inte gav 

medgivande till intervjun eller inte gav tillbaka blanketten jag skickat ut överhuvudtaget. En 

viktig sak som också spelade in var att jag medan arbetet med intervjuerna fortled upplevde 

att kontakten med en av flickorna som jag hade tänkt intervjua inte var den bästa. Detta 

påpekade även flickans pedagoger. De upplevde att hennes självkänsla för tillfället inte var 

den bästa och att detta skulle leda till att intervjun inte skulle bli så lyckad (Mer om vikten av 
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en god relation till respondenterna följer under delen rörande det sociala kontraktet). Jag 

vände mig efter detta till en vän som gav mig rådet att intervjua en närstående till henne. 

Denna flicka gick dock i förskoleklass vilket förklarar åldersspridningen bland 

respondenterna. 

 

Som jag nämnt i delen rörande urval var det även viktigt för mig att barnet uppnått en viss 

språklig förmåga. Då intervjun har formen av ett samtal krävs det att respondenten på ett 

nyanserat och djupgående sätt resonerar kring frågorna jag ställer, där av uppkomsten av 

kriteriet på att respondenten skall ha en uppnådd ålder av 4 år. Med hänvisning till detta så 

innebär det att även barn som är relativt nyanlända i Sverige kan uteslutas ur undersökningen. 

Även om deras åsikter är av vikt i ämnet så upplever jag att det inte hade varit rättvist för dem 

att deltaga om de inte hade de språkliga förutsättningarna för att uttrycka vad de känner. 

Rörande tveksamheter i huruvida ett visst barn skulle klara av att formulera sig på ett fullgott 

sätt så tog jag hjälp av de pedagoger som jobbade med barnen i undersökningen. Detta gjorde 

jag för att de i sitt arbete och i sin dagliga kontakt med barnen har mycket bättre förmåga att 

avgöra hur väl barnen kan uttrycka det som de vill ha sagt. Med detta sagt är det värt att 

poängtera att tre av de intervjuade barnen har ett annat språk än svenska som modersmål. 

Det sociala kontraktet 

För mig har det varit viktigt att bygga upp ett förtroende hos barnen som jag skall intervjua 

för att de i största möjliga mån på ett avspänt sätt skall kunna förmedla sina åsikter till mig. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 27) hävdar att det inte blir en bra intervju om 

man inte har skapat en relation som bygger på barnets förtroende. Jag följde därför Doverborg 

och Pramling Samuelssons råd att så gott som möjligt göra mig hemmastadd i barngruppen 

där majoriteten av intervjuerna skulle genomföras. Om man som intervjuare har lyckats skapa 

ett gott socialt kontrakt så ökar förutsättningarna för att kvalitén på intervjun blir hög. Det 

skapas, som Doverborg och Pramling Samuelsson kallar det, en ömsesidighet i relationen. När 

jag som intervjuare lyckats bygga detta goda sociala kontrakt är det även viktigt att jag vårdar 

det. Detta betyder att jag visar att jag är engagerad i det som barnen vill förmedla och att 

eventuella följdfrågor är relevanta i förhållande till barnens svar.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 28) fortsätter med att belysa vikten av att 

respektera barnens känslor vid intervjutillfället. Om jag märker att ett barn inte vill tala om ett 

specifikt ämne så är det ett krav att jag undviker detta ämne. På samma sätt har jag som 

intervjuare ingen rätt att fortsätta intervjun om barnet som intervjuas vill avbryta intervjun. 

Jag var även noga med att i förväg tala om exakt vad intervjun skulle handla om, vad som 

skulle ske samt att intervjun skulle spelas in (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 

28). Vid avslutad intervju fick barnen även möjlighet att lyssna på en del av intervjun vilket 

föreföll vara uppskattat. Intervjun som genomfördes med Esmeralda, som inte var ett barn i 

den övriga barngruppen, skedde i hennes eget hem. Detta för att jag inte haft tid att bygga upp 

ett starkt socialt kontrakt med henne och att hon därför på detta sätt skulle känna sig mera 

”bekväm” med intervjusituationen. Jag var så att säga på hennes ”hemmaplan”. Hon fick själv 

bestämma var i hennes hem intervjun skulle genomföras för att hon skulle känna att det var på 

hennes villkor.  

 

Som jag tar upp i inledningen av arbetet så var det som fick mig att vilja undersöka barns syn 

på ondska och godhet det som jag noterade i verksamheten rörande barnens egen uppdelning 

av sig själva i ”det onda” och ”det goda” laget. Vid tidpunkten för mina intervjuer så hade en 

del av föräldrarna uttryckt sitt missnöje med att barnen lekte denna lek. Vissa av föräldrarna 

var trötta på att barnen kom hem och ständigt pratade om huruvida de var ”onda” eller 
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”goda”. Pedagogerna valde då att genomföra ett totalförbud av leken ”onda” och ”goda” laget. 

Det enda barnen fick kalla varandra var ”god” och det var inte längre tillåtet att ens tala om 

något i form av ont. Detta kan ha påverkat utfallet i min undersökning. I vissa av intervjuerna 

upplevde jag att det tog ett tag innan barnet ifråga kunde tala fritt om frågorna jag ställde. 

Detta kan ha berott på att barnet under intervjun tänkte på de regler som pedagogerna satt upp 

rörande ondska och godhet.  

 

Även valet av frågor som ställts till respondenterna är av betydelse. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000, s. s.41) lyfter vikten av att ha ett klart syfte med intervjun. Frågorna som 

ställs till respondenten skall beröra de frågeställningar som ligger till grund för 

undersökningen. Då utformningen av intervjun baseras på relativt öppna frågor blir det viktigt 

för mig som forskare att ”styra” barnet i den riktning av intervjun som jag önskar. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (s. 41) varnar för svårigheten i dilemmat att låta barnen fritt få tala 

om deras olika associationer samtidigt som svaren måste ha relevans för intervjun. Vid de 

tillfällen som jag märkt att respondenten i för stor utsträckning börjat tala om ovidkommande 

saker har jag försökt att leda samtalet tillbaka till ämnet som det rör sig om. Doverborg och 

Pramling Samuelsson lyfter även vikten av att vara medveten om det maktförhållande som 

faktiskt råder i en situation mellan en vuxen och ett barn. Skulle ett barn vackla och inte 

kunna hålla fast vid sina åsikter så är det intervjuarens uppgift att hjälpa barnet att stå fast vid 

sin tidigare uppfattning. Oftast anstränger sig barnet för att lista ut vad det är som den vuxne 

vill ha reda på. Vid de tillfällen under intervjuerna då barnen vacklade i sina utsagor på 

frågeställningarna så var jag noga med att ställa deras olika svar emot varandra. Detta gjorde 

jag för att få en så klar bild av vilken som är barnets verkliga uppfattning. 

Kvalitativ kritik 

Det har riktats viss kritik mot kvalitativ forskning i fråga om validitet. Humanistisk 

tolkningslära överlag har ibland blivit ifrågasatt (Thurén, 2004, s. 97). Den kritik som vuxit 

fram i samband med den kvalitativa forskningen innebär dock inte att vetenskapen reduceras 

till att vad som helst är möjligt (Frejas & Thornberg, 2009, s. 17). Samtidigt hävdar Kvale 

(Dovemark, 2007, s. 150) att denna syn på kvalitativ forskning har förändrats. För att kunna 

avgöra hur validiteten uppnås i en kvalitativ undersökning delar Kvale upp diskussionen i 

termer av forskarens hantverksskicklighet, möjligheten att i dialog med andra diskutera 

tillförlitligheten i den kunskap som produceras (kommunikativ validitet) samt se validiteten 

utifrån pragmatiska termer (pragmatisk validitet).  

 

Validitet som hantverksskicklighet är knutet till forskaren som person men även till 

forskarens möjligheter att ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretisera den kunskap som 

produceras i studien (Dovemark, 2007, s. 150). Av detta skäl har jag under hela 

forskningsprocessen kritiskt bedömt empirisk data och de analyser som utvecklats. Jag har lärt 

mig att förförståelsen för ett ämne ofta är omedveten och även mer eller mindre adekvat 

(Thurén, 2007, s. 62). Jag har därför klargjort för mig själv hur min förförståelse rörande 

begreppen som undersökningen bygger på ser ut. Detta för att inte denna förförståelse skall 

påverka undersökningen i något avseende. Jag har under tiden som undersökningen fortlöpt 

ständigt intagit ett reflexivt förhållningssätt till (Dovemark, 2007, s. 150):  

 

 Hur alternativa tolkningar av data kan tänkas se ut.  

 Hur jag förhåller mig och reflekterar över mina ställningstaganden och perspektiv jag 

gör rörande grundantaganden om världen. 
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Efter att ha belyst validiteten utifrån hantverksskickligheten kommer Kvale (Dovemark, 2007, 

s. 150) till den kommunikativa validitetsdelen. I denna del betonas vikten av att studien 

prövas i dialog med andra. Vad gäller min undersökning så använde jag mig dels av min 

handledare men även av en utomstående medbedömare (Kihlström, 2007a, s. 164). Genom 

dialog framförde dessa medbedömare synpunkter på hur jag gått tillväga eller hur jag valt att 

analysera viss data. På detta sätt ökar reliabiliteten i undersökningen. 

 

Till sist kommer vi till den pragmatiska validitetsdelen. Här ställs frågan huruvida den 

kunskap som producerats i min undersökning är trovärdig. Upplever till exempel mina 

medbedömare resultaten som trovärdiga? En del av de resultat som jag fått fram har jag lyft i 

dialog med mina medbedömare för att få en så vidgad syn på resultatet som möjligt. 

 

För att öka validiteten krävs att jag genom hela processen uppmärksammar 

kommunicerbarheten i undersökningen (Kihlström, 2007a, s. 164). Med detta menas att någon 

annan enkelt skall kunna ta del av de resultat som jag presenterar. Här ingår även att jag som 

forskare på ett tydligt sätt beskriver de olika faserna i arbetet angående intervju och analys. I 

analysdelen av undersökningen är det också viktigt att jag som forskare illustrerar min egen 

text med citat från intervjuerna (s. 164). 

 

För att öka validiteten och reliabiliteten i undersökningen genomfördes även två 

provintervjuer. Detta valde jag att göra av ett antal anledningar:  

 

1. Dels för att bli bekväm i rollen som intervjuare och på så sätt kunna hänge mig 

mer åt att uppnå en högre kvalitet på intervjun (Doverborg och Pramling 

Samuelsson, 2000, s. 31), 

2. Dels för att undersöka vad som bör finnas i rummet där intervjun skall genomföras 

samt om rummet jag tänkt genomföra intervjuerna i är lämpligt (s. 25) 

3. Dels för att undersöka huruvida de frågor jag förberett är passande. Jag skall med 

mina teoretiska utgångspunkter i åtanke formulera ”öppna frågor” av ”icke-

ledande” karaktär (s. 32). 

 

Även det praktiska arrangemanget som jag berört ovan har med arbetets tillförlitlighet och 

giltighet att göra. Kihlström (2007b, s. 40) väljer att lyfta fram fördelen med att kunna spela in 

intervjun ur ett tillförlitlighets- och giltighetsperspektiv. På detta sätt får jag med allt som 

respondenten har sagt samtidigt som jag kan gå tillbaka för att kontrollera att jag inte ställt 

ledande frågor eller på annat sätt kunnat påverka respondenten otillbörligt. Kihlström nämner 

även att man som intervjuare skall anteckna tidpunkten samt längden för intervjun. Detta 

skedde automatiskt av min mobiltelefon vid inspelningarna.   

 

Slutligen är en viktig aspekt rörande just validitet och reliabilitet att du som genomfört 

undersökningen måste spara dina resultat/data för att du, om ditt resultat blir ifrågasatt, skall 

kunna bevisa att allt gått rätt till. Det mest fundamentala kravet på en vetenskaplig 

undersökning är kritiserbarheten (Stukat, 1993, s. 11). Även föräldrarnas/vårdnadshavarnas 

medgivande till intervjuer med deras barn finns sparade. 
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Resultat 
Under resultatdelen av mitt arbete följer en presentation av det empiriska materialet som jag 

baserat den kommande diskussionsdelen på. Presentationen av svaren har delats upp i tre 

olika områden. Dessa tre områden är vad begreppet ondska betyder för barnen, vad begreppet 

godhet betyder för barnen samt en analys av de illustrationer som barnen valt att måla. Dessa 

kategorier kommer dock att överlappas vid vissa tillfällen då barnen ofta talade om ondska 

och godhet utifrån dess motsatser. Med detta menar jag att de för att kunna förklara vad 

ondska är hänvisar till vad godhet inte är och vice versa. Resultaten redovisas även med citat 

som är hämtade ur intervjuerna.  

Betydelser av begreppet ondska 
Barnen var ofta tidiga med att förklara framförallt egenskaper hos människor som är onda när 

de fick frågan om ”vad ondska är?”. Så här förklarar Jonatan (5,3) vad ondska är: 

 

 Peter: Vad är ondska, tycker du? 

 Jonatan: Ehh, när man är elak. 

 Peter: Ok, gör man elaka saker då eller? 

 Jonatan: (nickar). 

 

Flera av barnen valde att svara liknande på denna fråga. Ondska var enligt dessa barn att man 

kunde vara elak, dum eller att man kunde planera en elak plan. Totalt var ordet ”elak” den 

vanligast förekommande beskrivningen av ondska. Hos två av killarna fick jag annorlunda 

svar. Anton (5,8) svarade: 

 

 Peter: Vad är ondska tycker du? 

 Anton: Att man är ond och slåss. 

 Peter: När man slåss? 

 Anton: Ja. 

 Peter: Jaha, det är ondska...//... Och vad är godhet då? 

Anton: Att man är god och slåss och att man inte...//... att man inte är dum och 

slåss. 

 

Den andra av dessa två killar, Robin (4,4) svarade att han inte visste vad ondska var för något. 

Robin kunde däremot förklara vad onda människor inte kunde vara eller inte fick göra: 

 

 Peter: Kan prinsessor vara onda? 

 Robin: Nej. 

 Peter: Varför inte det? 

 Robin: För då...//... då skulle dom bli, då skulle dom inte vara kära. 

 Peter: Jaha, så om man är kär i någon så kan man inte vara ond? 

 Robin: Nej, då skulle...//... då skulle man slåss. 

 Peter: Jaha, onda människor slåss? 

 Robin: Ja. 

 Peter: Dom är inte kära? 

 Robin: Nej. 

 Peter: Ok. 

Robin: Om någon säger, ”ska vi va”...//...”ska vi vara kära?”, då slår bara den 

till. 
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Robin (4,4) gör senare i intervjun ytterligare en distinktion mellan onda och goda: 

 

 Peter: Gillar man att kramas när man är god? Eller gillar man att... 

 Robin: Ja 

 Peter: Man gillar inte att kramas när man är ond eller? 

 Robin: Nej. 

 Peter: Nej, varför gör man inte det tror du? 

 Robin: För då slår man till den. 

 Peter: Jaha, man vägrar att kramas för man slåss istället? 

 Robin: Ja, man säger inte. 

 Peter: Gråter man ibland när man är ond? 

Robin: Ja, nä, den som...//... När goda har slått, nej, när goda och onda har slått, 

då, då, då blir den goda ledsen och den onda arg. 

 

Just det som Robin (4,4) tar upp rörande fysiskt våld som en egenskap för ondska är det 

många av barnen som påpekar. Våld blir ett signum för att beskriva ondska. Sara (4,2) 

beskriver vad onda gör så här: 

 

 Peter: Vad är ondska tycker du? 

 Sara: Onda. 

 Peter: Vad är ondska? När man är ond, vad är man då? 

 Sara: Dum. 

 Peter: Dum. Vad gör man då då mer? 

 Sara: Man slåss och sånt. 

 Peter: Man slåss och sånt. 

 Sara: Och puss, och pussar nån och säger dumma saker och sånt. 

 Peter: Pussar? 

 Sara: Neje! 

 Peter: Puttar? 

 Sara: Ja. 

 Peter: Jaha, ok. Och säger dumma saker och sånt? 

 Sara: Ja, och ljuger. 

 

Detta fysiska våld som kännetecknar de onda förstärks också av att barnen ofta beskriver hur 

de onda har vapen, till skillnad mot de goda. De goda kan enligt en del av barnen ha vapen 

men de flesta lägger fram samma förklaring att goda ”bara har sina händer”. Tre stycken av de 

intervjuade barnen förklarar till exempel att leksaksriddaren som jag visar upp för dem är ond 

och de förklarar detta med att riddaren har ett svärd. Så här talar Jonatan (5,3) om riddaren: 

 

 Peter: Är den här god eller ond? (Riddaren) 

 Jonatan: Ond. 

 Peter: Varför det? 

 Jonatan: Därför ja...//... Dom kan ha svärd ibland. 

 Peter: Den kan ha svärd och sånt. Är det onda som har svärd eller? 

 Jonatan: Tror det. 

 Peter: Goda har inga svärd eller? 

 Jonatan: Nej. 

 

Barnen gör även skillnad mellan onda och goda genom att förklara att onda har superkrafter 

eller kan vara magiska. Sara (4,2) är den enda som hävdar att goda kan ha magiska krafter. 
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Dessa superkrafter eller magiska förmågor hos de onda beskrivs vanligast genom två olika 

kategorier. I den första kategorin beskrivs de ondas superkrafter med att de antingen kan 

skjuta eld eller gift. Denna kategori består av de två pojkarna Robin (4,4) och Anton (5,8). I 

den andra kategorin förklaras de ondas egenskaper med magi och ofta talar barnen om häxor 

eller trollkarlar. Esmeralda (6,2) sitter och målar och talar om den onda illustrationen som hon 

valt att symbolisera med en häxa: 

 

 Esmeralda: Jag vet att häxor byter färg. 

 Peter: Jaså. 

 Esmeralda: Ja dom har olika färg i ögonen. 

 Peter: Jaha. Är dom magiska, häxor? 

 Esmeralda: Ja. 

 Peter: Jaha. 

 Esmeralda: Trodde du att dom inte var magiska? 

 Peter: Njae, jag vet inte. Jag är inte så bra på häxor. 

 Esmeralda: Du vet väl att dom har en gryta? 

 Peter: Ja, men vad gör dom med grytan då? 

 Esmeralda: Mmmm...//... Dom trollar. 

 Peter: Jaha. 

 Esmeralda: Dom kan trolla så du blir en groda. 

 Peter: Oj då, det vill jag inte bli. 

 Esmeralda: (skrattar) Eller du kan bli en tjej (skrattar). 

 

En annan sak som barnen ofta talade om för att beskriva det onda var färgen svart. Samtliga 

barn använder svart för att beskriva det onda. Esmeralda (6,2) nämner även färgerna brun och 

lila som onda. Så här resonerar Sara (4,2) om ondska och färg: 

 

 Peter: Brukar onda ha någon speciell färg på sina kläder? 

 Sara: Nej. 

 Peter: Inte? 

 Sara: Nej. 

 Peter: Kan onda ha rosa? 

 Sara: Nej, för dom tycker inte om rosa. 

 Peter: Vad tycker dom om för färg då? 

 Sara: Svart och sånt. 

 

Lite längre fram i intervjun med Sara (4,2) tar jag återigen upp frågan rörande hur onda 

människor ser ut, fast i ansiktet:  

 

 Peter: Hur ser man ut i ansiktet när man är ond? 

 Sara: Eh, man är svart. 

 Peter: Man är svart bara? 

Sara: Och, och så har man svart hud också svart hjärna och svart hår och 

överallt har man svart. 

 Peter: Jaha, hur ser munnen ut oftast? 

 Sara: Svart. 

 

Anton (5,8) förklarar valet av svart i sin onda illustration på det här sättet: 

 

 Peter: Nu får du använda vilka färger du vill. 
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 Anton: Jag tar svart, för ”Darth Vader” är ju svart. 

 Peter: Jaha, och han är...? 

 Anton: Ond! 

 

Anton förklarar längre in i intervjun att han målar onda och goda karaktärer hämtade från ett 

datorspel vid namn ”Lego star wars”. Direkta barnkulturella referenser dyker upp vid ett antal 

tillfällen under intervjuerna. Med direkta menar jag när barnen tydligt refererar till något 

baserat på handlingen från till exempel en film eller ett spel. Som exempel på en barnkulturell 

referens i ett svar så redovisar jag hur Esmeralda (6,2) ser på leksaken som föreställer 

”Odjuret” från Disneyfilmen ”Skönheten och odjuret”: 

 

 Peter: Är den här ond eller god? (Odjuret) 

 Esmeralda: Mmm, god. 

 Peter: God? 

 Esmeralda: Ja. 

 Peter: Varför det? 

Esmeralda: För att, förut var den elak men...//... på ”Askungen” var den el, nej 

på ehh...//... ”Belle” då var den först elak och sen var den snäll. 

 Peter: Jaha. 

 Esmeralda: Så då kan jag säga att den var... halv. 

 

”Belle” som Esmeralda (6,2) nämner ovan är den kvinnliga huvudkaraktären ifrån filmen om 

odjuret. Esmeralda är inte ensam om att bedömer leksaken som föreställer odjuret utifrån sitt 

barnkulturella sammanhang. Både Jonatan (5,3) och Robin (4,4) nämner det när jag visar upp 

leksakerna för dem. Robin förklarar att odjuret är god för att den är kär.  

 

En annan tematik som ständigt återkommer i intervjuerna är hur tjuvar får symbolisera det 

onda medan poliser får symbolisera det goda. Alla barn utom Anton (5,8) talar någon gång 

om tjuvar i sina intervjuer och då ofta i motsats till polisen. Så här resonerar Sara (4,2) 

rörande tjuvar och poliser: 

 

 Peter: Har onda människor hus? 

 Sara: Nej. 

 Peter: Har dom inte det? Har dom familj? 

 Sara: Nej, dom bor själva även om det är barn. 

 Peter: Var då någonstans? Var bor dom någonstans? 

Sara: Dom bor i skogen där älgarna, och dom dumma människorna är...//... dom 

bor i fängelset där tjuvarna är. 

 Peter: Jaha, tjuvarna är onda då också eller? 

 Sara: Mmm. 

 Peter: Ja. Varför tror du det finns tjuvar? 

 Sara: Bara för att annars kan int...//... annars kan det inte finnas poliser. 

 Peter: Jaha, så tjuvarna måste finnas för att poliserna ska finnas? 

 Sara: Ja, för annars kan inte...//... annars kan inte det, fängelse heller finnas. 

 Peter: Och poliserna är... onda eller goda? Vad är dom? 

 Sara: Goda. 

 

Sara (4,2) kommer senare i intervjun in på tjuvar igen och konstaterar då att de måste finnas i 

världen. Sara (4,2) nämner även ovan att onda bor i skogen. Detta är något som de andra 

barnen också beskriver. Robin (4,4) berättar att onda bor utomhus, i kojor som de byggt i träd.  
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Många av barnen tar exempel från sin vardag för att förklara ondska. Flera av barnen 

(samtliga flickor) beskriver ondska genom att tala om andra barns (uteslutande pojkar) 

våldsamma handlingar . Livia (5,4) beskriver hur en pojke i förskolan kastat en pinne i 

huvudet på henne och hon förklarar hans agerande med att han är ond. Sara (4,2) går så långt 

som att konstatera att alla pojkar är onda. Sara vacklar dock i denna åsikt längre in i intervjun 

då jag frågar om hennes far: 

 

 Peter: Är din pappa ond? 

 Sara: Ja. 

 Peter: Är han det? 

 Sara: Nej. 

 Peter: Nej, men han är ju kille? 

Sara: Men han är inte ond. Bara när han skriker. Och en gång gjorde han...//... 

igår gjorde han sönder ”Fiffis” koppel. 

 Peter: Oj då. 

 

De djur som barnen benämner som onda tenderar att ha liknande egenskaper. De djur som 

nämns som onda är ofta tigrar, lejon och björnar. Sara (4,2) anser att älgar är onda för att de 

har horn. I övrigt tenderar kriterierna för onda djur baseras på huruvida de har vassa klor eller 

tänder. Det förekommer också utnämningar av onda djur på grund av att de är djur som kan 

attackera. Onda djur beskrivs även ofta som stora av barnen. Storlek i förhållandet ondska och 

godhet är även något som Robin (4,4) tar upp. Onda är enligt honom alltid större och starkare 

än de goda. 

 

Hur man blir ond är det många av barnen som inte vet svaret på. Två av flickorna, Esmeralda 

(6,2) och Sara (4,2) berättar att det har med uppfostran att göra och att de växer upp i en ond 

familj. Anton (5,8) däremot har en mera magisk förklaring till varför man blir ond: 

 

 Peter: Vad är det för barn som blir onda? 

Anton: Vi, vi har gjort ganska många onda s...//... vi har blivit onda när vi dog en 

gång. 

 Peter: Jaha. 

 Anton: Och sedan kom någon och gjorde så vi fick liv igen. 

 Peter: Och då blev ni onda när ni vaknade upp? 

 Anton: Ja. 

 Peter: Så ni lekte det då? 

 Anton: Nej. 

 Peter: Ni dog inte på riktigt eller? 

 Anton: Jo. 

 Peter: Jaha. 

Anton: Och sedan när vi vaknade upp fick vi blixtar på oss och sedan blev vi 

onda. 

 

Till sist vill jag visa hur samtliga barn benämner sig själva som antingen onda eller goda. 

Samtliga barn utom Robin (4,4) benämner sig själva som goda. Anton (5,8) förklarar att han 

är god men att han slåss för det onda laget. Just denna lagindelning återkommer i flera olika 

intervjuer. Livia (5,4) är ett av barnen som nämner detta: 

 

 Peter: Du... Kan vem som helst bli ond? 
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 Livia: Såklart – Ja! 

 Peter: Varför det? 

 Livia: Det varför om någon slår då kan man må väldigt arg. 

 Peter: Ja. Och då blir man ond? Om man slår? 

 Livia: Mmm, då blir man i onda laget. 

 Peter: Jaha. 

 Livia: När man har vart i goda laget men när man slår någon då är man i onda. 

 

Jag vill även nämna hur Anton (5,8) under hela intervjun besvarar frågorna ur en ”vi” form. 

Han talar om huruvida ”vi” gillar eller inte gillar saker. Så här talar Anton (5,8) rörande 

gosedjurskatten: 

 

 Peter: Är den här god eller ond? 

 Anton: Ond. 

 Peter: Varför det? 

 Anton: För det är en katt. 

 Peter: Mmm. 

 Anton: Och dom gillar vi. 

Betydelser av begreppet godhet 
Vissa av de ämnen som barnen tar upp rörande begreppet godhet och vad det betyder för dem 

har redan redovisats i delen rörande begreppet ondska. Jag tänkte dock visa lite fördjupningar 

i barnens resonemang kring goda egenskaper. Tre av barnen, Sara (4,2), Livia (5,4) och 

Jonatan (5,3) använder ordet ”snäll” för att beskriva vad godhet är. Esmeralda (6,2) beskriver 

att godhet är när man delar med sig av sin frukt. Robin (4,4) svarar att han inte vet. 

Yttre attribut förekommer även ofta som förklaring till vad godhet är. Så här resonerar Sara 

(4,2) runt den barnkulturella karaktären ”Hello kitty”: 

 

 Peter: Är ”Hello kitty” ond eller god? 

 Sara: God. 

 Peter: God. Hur vet man det? 

 Sara: Det är bara för att ”Hello kitty” är så vacker. 

 Peter: Vacker, jaha. 

 Sara: För hon har en rosett i håret. 

 

Sara (4,2) förklarar även att prinsessor är goda med hänvisning till att de enligt henne är 

vackra. Jonatan (5,3) resonerar så här kring gosedjurskatten som jag visar för honom: 

 

 Peter: Är den här ond eller god? 

 Jonatan: Ehm, god. 

 Peter: Varför det? 

 Jonatan: Därför den är så söt. 

 Peter: Den är söt, ok. Är det något mer som gör att den är god tycker du? 

 Jonatan: Därför att den är så lurvig. 

 

Djuren som barnen väljer att benämna som goda kan man dela in i två olika kategorier. I den 

ena kategorin har vi de barn som nämner traditionella sällskapsdjur eller djur som ”lever nära 

människor”. Detta kan vara djur som katter och hundar men även hästar. Esmeralda (6,2) 

väljer häst som det goda djuret och förklarar det på följande sätt: 
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 Peter: Varför är hästar goda? 

 Esmeralda: Mmm, för man får klappa på dom. 

 Peter: Mm, det får man göra. 

 Esmeralda: Och man får rida på dom. 

 

Den andra kategorin av djur som barnen benämner som goda kan man dela in i vilda djur. 

Såhär svarar Livia (5,4) på frågan om hon vet några djur som är onda eller goda:  

 

 Livia: Mmm, björn kan vara ond. 

 Peter: Björn kan vara ond. 

 Livia: och...//... räv kan vara god. 

 Peter: Räv kan vara god. 

 Livia: Ja, det varför dom är rädda mycket. 

 Peter: Dom är rädda mycket. 

 Livia: Ja. 

 Peter: Är man rädd när man är god? 

 Livia: Mmm. 

 Peter: Ja. 

 Livia: Lite rädd sådär. Dom tror att människor ska döda dom. 

 

Sara (4,2) förklarar att rådjur är ”världens godaste” med förklaringen att de är snälla. Jonatan 

(5,3) nämner giraffer och zebror som goda för att de, som han uttrycker det, ser ganska fina 

ut. Robin (4,4) kan varken nämna några onda eller goda djur. 

 

Vad gäller godhet i relation till våld råder det lite delade meningar. Esmeralda (6,2) förklarar 

att man får slåss, men bara om en ond har börjat eller om man ska hjälpa någon. Sara (4,2) 

förklarar när man får slåss om man är god på det här sättet: 

 

Peter: Om man är god och så blir man attackerad av en ond – får man slå då? 

Om man är god? 

 Sara: Då slår man den som har varit, den onda. 

 Peter: Får man göra det även om man är god? 

 Sara: Mmm. 

 Peter: Men då slår man ju? 

Sara: Men det är ba...//... det är bara för om man slår då slåss den tillbaka och då 

om man, den slåss tillbaka så...//... vet du vad man gör då? 

 Peter: Nej. 

Sara: Då, då får man säga till någon vuxen att den som är ond får, får kriga och 

den som inte  är ond får eh, aldrig aldrig kriga. 

 Peter: Men om det inte finns någon vuxen där då? Vad ska man göra då? 

 Sara: Eh, man ringer till polisen och säger det. 

 

Som jag nämnt tidigare kategoriserar sig de flesta barnen som goda. Livia (5,4) Svarar så här 

när jag frågar henne om hon är god eller ond: 

 

 Livia: Vad tror du? 

 Peter: Jag vet inte, jag frågar. 

 Livia: Varför måste jag säga bara? 

 Peter: Det behöver du inte. 

 Livia: GOD! 
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Sara (4,2) berättar att hon är god, och kan heller inte bli ond, för att hon är tjej. En annan sak 

som barnen ger uttryck för är deras syn på prinsessor. Samtliga av killarna hävdar att 

prinsessorna inte kan bli onda. Två av killarna, Robin (4,4) och Jonatan (5,3) berättar att det 

har att göra med att de är kära och gifter sig. Såhär beskriver Anton (5,8) varför prinsessor 

inte kan vara onda: 

 

 Peter: Kan prinsessor vara onda? 

 Anton: Nej. 

 Peter: Varför inte det? 

 Anton: För...//... dom är ju prinsessor, dom är goda och kan inte det. 

 Peter: Ok, kan eh...//... men prinsar? 

 Anton: Nej. 

 Peter: Inte dom heller? 

 Anton: Nej. Inte dom som redan...//... som har en kung som mamma eller pappa. 

 

Till sist skall jag redovisa vilka färger som barnen förknippar med godhet. Det gemensamma i 

barnens beskrivningar av goda färger är att det ofta är ljusa färger som gult, lila eller rosa. Så 

här svarar Robin (4,4) när jag frågar vilka färger som goda gillar att ha på sig: 

 

 Peter: Vad gillar goda att ha för färger på sig? 

 Robin: Rosa. Jag tror att dom gillar röd mest, dom onda. Jag tror det. 

 Peter: Dom onda gillar röd mest? 

 Robin: Jag tror. 

 Peter: Ja, och dom goda tror du gillar rosa mest? Eller? 

 Robin: Nej, dom gillar rosa. Jag vet det. 

Illustrationer 
Alla barn utom Sara (4,2) valde att måla minst en bild var. Dock så valde Sara (4,2) att på ett 

alternativt sätt gestalta hur ondska och godhet ser ut. Som jag tagit upp tidigare i arbetet så 

förklarade Sara (4,2) att man är svart när man är ond. Jag fortsatte att fråga för att få en mera 

detaljerad bild av vad hon menade och såhär följde den delen av intervjun: 

 

 Peter: Men ser man ut på något speciellt sätt? 

 Sara: Eh, den ser ut såhär... (Visar arg mun). 

 Peter: En sån butter min? 

 Sara: Den är arg! 

 Peter: Jaha. 

 Sara: Munnen, den är alltid arg den munnen. 

 Peter: Jaha. 

 Sara: På onda menar jag. 

 Peter: Och ögonen hur ser dom ut oftast? 

 Sara: (gör arga ögon). 

 Peter: Så, arga ögon. 

 Sara: Mm, allting argt har jag sagt. 

 Peter: Och goda människor då, hur ser dom ut i ansiktet? 

 Sara: (Ler). 

 Peter: Så? Ler så? 

 Sara: Och dom är ljusa och ler. 

 Peter: Dom är ljusa och ler. Och ögonen hur är dom på eh... 
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 Sara: (Gör stora ögon). 

 Peter: Jätte stora ögon. 

 Sara: Dom är glada hela tiden. 

 

Livia (5,4) valde att måla en god bild i vilken hon under intervjuns gång valde att även 

inkludera onda element. I illustrationen ser vi en prinsessa som står på gräs. Det finns två 

stycken solar på bilden. En som är gul/orange/röd och en som är svart/blå/lila. På bilden syns 

även en ballong som är svart. Såhär förklarar Livia (5,4) sin illustration (Figur nr. 1). 

 

Figur 1.  

 
Livia (5,4), bild föreställande prinsessa och solar. 

 

 Peter: Det där är eh, moln? 

 Livia: Mm. 

 Peter: Ja, orange moln? 

 Livia: Nee, men hur ser den ut? 

 Peter: Det är ett glatt moln. En glad? 

 Livia: ARG! 

 Peter: Är det en arg moln? Är den ond då eller? 

 Livia: Mmm. 

 Peter: Jaha. 

 Livia: Ser du inte svart? 

 Peter: Det här är en svart sol eller? 

 Livia: Mmm. 

 Peter: Det ser ut som den är lite glad. Men är den arg eller? 

 Livia: Ja. 
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 Peter: Ja. 

 Livia: Jag gjorde så här (visar munnen på den svarta solen). 

 Peter: Tänder! 

 Livia: Ja. 

 Peter: Är det tänder? Vassa tänder? 

 Livia: Ja.  

 

Robin (4,4) väljer att bara göra en ond illustration, en ond gubbe. Han berättar att ”en god sak 

är mycket svårare än en ond”.  

 

Jag väljer att ta med två stycken illustrationer för att visa hur två olika barn valt att måla en 

ond och en god sak. Den onda illustrationen är gjord av Anton (5,8) och föreställer ”Darth 

Vader” (Figur 2). Den goda illustrationen föreställer en glad gubbe och en sol och är gjord av 

Jonatan (5,3) (Figur 3).  

 

Figur 2.  

 
Anton (5,8), bild föreställande ”Darth Vader”. 
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Figur 3.  

 
Jonatan (5,3), bild föreställande glad gubbe och sol. 

 

Sammanfattning av resultat 
Ondska beskrivs av barnen utifrån mörka färger, ofta svart, och onda människor beskrivs som 

elaka. Dessa onda människor beskrivs ofta som våldsamma och arga. De djur som barnen 

väljer att benämna som onda har ofta klor och huggtänder. Vad gäller barnens syn på godhet 

så väljer barnen att tilldela detta begrepp ljusa färger så som rosa och gul. Goda människor 

beskrivs som snälla. Djur som enligt barnen är goda är antingen traditionella sällskapsdjur 

eller djur som enligt barnen ser snälla ut. Goda och onda människor begränsas ofta av barnen 

utifrån vad de kan och inte kan göra. Prinsessor anses till exempel vara goda för att ”de är 

kära”. Yttre attribut nämns också som markörer för vad som är gott eller ont. Barnen anser 

ofta att människor som bär vapen är onda medans någon som bär en rosett i sitt hår är god. 

Barnkulturella och populärkulturella karaktärer förekommer även som referenser i 

intervjuerna då barnen skall beskriva vad ondska och godhet är. 
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Diskussion 
Diskussionen har delats upp i två olika delar: en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen behandlas undersökningens resultat utifrån val av metod. I 

resultatdiskussionen kommer innehållet i barnens utsagor att relateras till tidigare forskning 

och litteratur som gjorts på området. Här kommer även resultatet av intervjuerna speglas 

utifrån det teoretiska ramverk som används i undersökningen. Efter detta följer en redovisning 

där jag tolkar resultatet utifrån de didaktiska frågeställningarna: Hur? Vad? Och Varför? Efter 

detta följer ett stycke innehållande förslag på vidare forskning som jag finner lämplig. 

Metoddiskussion 
Min förmåga att genomföra intervjuer med barn upplever jag har förbättrats under tiden som 

detta arbete genomförts. Detta utvecklande av en kompetens för intervjuer med barn, som 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 31) nämner, har förbättrats från en intervju till 

en annan. Framförallt ser jag hur jag utvecklat en förmåga att ställa följdfrågor baserade på 

barnens svar. Jag genomförde intervjuerna med de tre pojkarna innan jag genomförde 

intervjuerna med flickorna. En sak att reflektera över är att intervjuerna som jag genomförde 

med flickorna i genomsnitt blev längre än intervjuerna med pojkarna. Intervjuerna med 

pojkarna låg tidsmässigt mellan 10 till 25 minuter medan intervjuerna med flickorna låg på 

mellan 20 minuter till över en halvtimma. Jag reflekterar här över två möjliga scenarier. 

Flickorna intervjuades efter pojkarna och jag som intervjuare var i och med detta mer bekant 

med intervju som metod under intervjuerna med flickorna vilket kan ha lett till att 

diskussionerna jag förde med dem kunde pågå under en längre tid. Ett annat alternativ är 

huruvida det har att göra med att pojkar i regel inte är vana vid att genom dialog under en 

längre tid föra fram sina åsikter till skillnad från flickor. Dock vill jag poängtera att jag har 

långt kvar innan jag till fullo har förmåga att mästra intervju som metod. Min uppfattning och 

lärdom efter de intervjuer jag genomfört är att man aldrig kan bli fullärd i detta hantverk utan 

snarare mer eller mindre behärskar ett sätt att intervjua.  

 

En annan sak jag vill belysa som betydelsefull under dessa intervjuer är fördelen med att vara 

påläst innan intervjuerna genomförs. Vid de tillfällen då barnen hänvisade till barnkulturella 

fenomen och karaktärer kunde jag med hjälp av min förkunskap inom området ställa relevanta 

följdfrågor baserade på specifikationer rörande dessa fenomen eller karaktärer. När till 

exempel Anton (5,8) valde att måla ”Darth vader” som ond hade jag i och med mina egna 

kunskaper i området möjlighet att basera följdfrågor i ämnet. Detta ser jag som en fördel för 

att uppnå ett naturligt ”flyt” i intervjuerna och att undvika att intervjun begränsas på grund av 

mig som intervjuare. 

 

De olika momenten som jag valde att använda som delar i intervjuerna upplevde jag ökade 

förutsättningarna för att intervjuerna skulle kunna pågå under en längre tid. Jag kan se hur 

barnen upplevt viss rastlöshet om de enbart skulle ha suttit stilla och svarat på frågor. Nu fick 

barnen istället variation i sitt sätt att uttrycka sig. Dessutom upplever jag den fördel som 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 36) talar om i samband med användandet av 

konkreta föremål i intervjuerna med barnen. Vid användandet av dessa konkreta föremål så 

uttryckte barnen nya vinklar av ondska och godhet vilket gav mig en bredare bild av hur 

barnen uppfattar dessa begrepp.  

 

Jag kan även se hur utfallet av intervjuerna kan ha blivit annorlunda om de genomförts innan 

pedagogerna beslutade sig för att genomföra en nolltolerans i barnens användande av 

begreppet ondska. Det finns en möjlighet att vissa av barnen upplevde att de inte kunde tala 
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lika öppet och fritt som de kanske skulle önska vid intervjutillfällena. Jag vill även lyfta en 

annan synpunkt som jag finner problematisk. I de föräldramedgivanden som jag fick tillbaka 

fann jag en oroväckande aspekt. Av de föräldrar/vårdnadshavare som nekade mig möjlighet 

att intervjua deras barn var en majoritet utlandsfödda. Det var även vanligt att dessa 

vårdnadshavare överhuvudtaget inte returnerade det missivbrev som jag skickat ut. Hur skall 

man förstå detta? Vad kan jag göra för att få dessa vårdnadshavare att se betydelsen av 

undersökningar baserade på förskolebarn? Är detta fenomen frekvent förekommande i andra 

undersökningar i Sverige och om så är fallet vad får detta för konsekvenser för den 

övergripande forskningen baserad på förskolebarn? 

Resultatdiskussion 
Frågeställningarna som presenterades i undersökningens syfte var: Vad betyder begreppen 

ondska och godhet för barnen? Vilka likheter/skillnader uttrycker barnen och hur kan det 

förstås? Här följer en diskussion rörande dessa frågeställningar baserade på resultatet från 

analysdelen. 

 

Ett genomgående tema för de intervjuer jag genomfört med barnen är hur ondska förklaras i 

termer av ilska, aggression, våld och ett visst mått av mysticism (i form av de ondas förmåga 

att använda magi). De goda å andra sidan beskrivs med ord som att man är snäll, omtänksam 

och konfliktundvikande. Ondskan och dess egenskaper laddas med en positiv innebörd hos 

två av pojkarna medan ondskan är något negativt i de andra barnens utsagor. Överlag ser jag 

hur upplysningstidens idéer rörande en dikotom världsuppfattning (Tesfahuney, 1999, s. 68) 

genomsyrar barnens uppfattning om ondska och godhet. Jag ser även hur olika dikotomier 

samspelar. Det som förklaras som ont vävs samman med traditionellt manliga stereotyper så 

som aggressivitet, fysisk överlägsenhet och känslokyla. Det som förknippas med det goda 

förknippas med den feminina motsatsen och dess egenskaper så som ömhet, känslighet, 

trygghetssökande och ett empatiskt handlande. De olika dikotoma förhållanden som barnen 

ger uttryck för är: Ondska/godhet, manligt/kvinnligt, mörker/ljus, arg/ledsen osv. I dessa 

dikotomier ser jag hur de i sitt samspel även stärker varandra och på så sätt även cementerar 

en hegemonisk diskurs om människors olikheter. Detta styrker även de intryck som jag 

skaffat mig innan jag genomfört intervjuerna. Ett tydligt exempel på en cementerad bild av 

det onda och det goda som dikotomi hämtar jag från intervjun med Sara (4,2). Sara väljer att 

svarar på frågan ”varför det finns tjuvar” med motiveringen att tjuvarna finns för att det skall 

finnas poliser. Detta svar finner jag väldigt intressant. Tjuvens existens förklaras inte utifrån 

att den behöver pengar eller är dåligt uppfostrad utan att tjuven existerar för att polisen skall 

existera.  

Habitus  

Utöver dessa dikotomier väljer jag nu att koncentrera mig extra på varför vissa pojkar kan 

tänkas välja att sympatisera med det onda. Bourdieu (1977, s. 55) förklarar hur 

utbildningssystemet som institution fyller en funktion i att cementera ojämlikheter mellan 

samhällets sociala klasser. Inom förskolan finns vissa grundläggande normerande diskurser 

som de involverade pedagogerna inte själva är medvetna om. Vad som anses som värdefulla 

erfarenheter hos barnen avgör pedagogernas habitus. Den ”goda eleven” är en god elev utifrån 

vad förskolan anser är en god elev (s. 64). Det leder till att vissa barns egenskaper och 

intressen värderas högre och tas tillvara på än andras. Detta leder i sin tur till en 

uteslutningsprocess. Detta är dock ingenting som pedagogerna uppmärksammar då de inte har 

förmågan att se hur deras habitus påverkar deras sätt att behandla och bemöta de olika barnens 

erfarenheter (s. 57). I förskolan, där majoriteten av de intervjuer som ligger till grund för detta 

arbete genomfördes, finns således en syn på att en ”god elev” förutsätts ha en människosyn 
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som är förknippad med egenskaper som är starkt bundna till det traditionellt feminina. I 

förskolan där jag genomförde dessa intervjuer var samtliga pedagoger av kvinnligt kön vilket 

inte är ovanligt i Sverige. Jag befarar att många av pojkarna på grund av detta riskerar att se 

sig själva som Den andre. Den norm och diskurs som pedagoger och övriga barn förmedlar 

och värdesätter anses vara ”den goda normen”. Om ett barn inte kan identifiera sig med det 

som diskursen anser vara det goda så ser jag att det naturliga för detta barn blir att identifiera 

sig med motsatsen till det goda – nämligen det onda.  

 

I detta fall ser jag även hur den grupp av pojkar som kallar sig själva för ”det onda laget” 

väldigt tydligt bildar en subgrupp eller ett eget fält som Bourdieu (1989, s. 14) kallar det. 

Inom detta fält bestämmer pojkarna själva den diskurs som anses vara korrekt. De äldre 

barnen i gruppen, som är ”högstatusbarns” (Löfdahl, 2002, s.113), blir kulturbärare och 

reproducerar de rådande normer som regerar inom de olika fält som förekommer på förskolan. 

På grund av barnens egen habitus förstärks barnens eget fält samtidigt som barnen distanserar 

sig från de andra fälten. Fast (2007, s. 82) talar om ett ”kollektivt minne” för att förklara hur 

vissa saker och beteenden inom en grupp anses vara godkända och icke-godkända. Vad du 

kan och inte kan göra inom ett specifikt fält dikteras av fältets deltagare. Bourdieu (1989, s. 

19) talade om att ”ingenting klassificerar någon tydligare än sättet som hon/han klassificerar” 

vilket tydligt går att avläsa i svaren jag får från barnen. I intervjuerna stöter man ständigt på 

tillfällen då barnen är väldigt tydliga med att göra åtskillnad på Jaget och Den andre 

(Tesfahuney, 1999, s. 68). Detta leder till ett ”vi-mot-dom” tänkande hos barnen vilket de 

tydligt visar med att bokstavligt talat dela upp sig själva i ett ont och ett gott lag. Pojkarnas 

roll som Den andre i förskolan blir ännu starkare då barn som ingår i motsatta fält också 

erkänner denna olikhet. Sara (4,2) berättar hur ”alla killar är onda och alla tjejer är goda” 

vilket understryker att skillnaden mellan grupperna görs möjlig på grund av båda fältens 

avståndstagande från varandras diskurser.  

Barnkulturens inflytande 

Den uteslutning av vissa praktiker som barnen förmedlar via intervjuerna går även att finna i 

Fasts (2007, s. 101) redovisning av barnkulturens påverkan på barn. Även i intervjuerna som 

Fast (s. 105) genomfört finns liknande uttalanden från pojkar som talar om vad onda 

egenskaper är och att barnen delar denna kunskap med sina kompisar. Krigaren eller 

superhjälten fyller dock en viktig funktion för barnen menar Dyson (i Fast, 2007, s. 110). 

Berättelser om superhjältar tillåter barnen att känna sig trygga och starka i en värld full av 

krig och otäckheter. Dessa leksaker och karaktärer erbjuder på så sätt trygghet och stabilitet 

för barnen; ”Bamse”, ”Musse” och ”Batman” blir konstanter i barnens liv, något som barnen 

kan lita på. Jag ser hur rollen som dessa ikoner spelar för barnen blir än mer betydelsefull då 

tempot i samhället drivs upp. Föräldrar får mindre och mindre tid över till att umgås med sina 

barn då samhället idag kräver mer av varje människas fritid. Detta sker samtidigt som 

barngrupperna i förskolan ökar och den tid som varje barn har tillgång till att samtala och 

samspela med en pedagog minskar. Att dessa karaktärer och de budskap som barnkulturen 

förmedlar spelar stor roll för barnen visar även min undersökning. Anton (5,8) hävdar att han 

och hans kompisar vid ett tillfälle har dött på riktigt för att sedan börjat leva igen. Till och 

med när jag frågar om han och hans kompisar vid detta tillfälle lekte att detta hänt svarar han 

nej och att det hänt på riktigt. Om vi sedan betänker hur en del föräldrar för pedagogerna 

uttryckt sin oro över att barnen när de kommer hem konstant talar om det onda och det goda 

laget så anser jag att detta är en stark indikator på vilken viktig roll dessa frågor spelar för en 

del av barnen.  
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Men vad är det då för människobild som denna allt mer betydelsefulla barnkultur förmedlar? 

Att tematiken kring vad som är ont och gott går som en röd tråd genom många av de leksaker, 

datorspel och TV-serier som framförallt riktar sig till pojkar har jag redan förklarat (Kalliala i 

Änggård, 2005, s. 549). Men vilken bild ger dessa medier av ondska och godhet? Som 

intervjuerna visar så förmedlar barnen en relativt onyanserad, dikotom bild av vad det onda 

och det goda innebär. Jag beslutade mig för att se huruvida det finns ett samband mellan 

barnens bild av ondska och godhet och den bild som förekommer inom barnkulturen. För att 

exemplifiera en typisk barnkulturell bild av relationen mellan ondska och godhet så använder 

jag mig av det populära leksaksföretaget Legos katalog
1
. I ett uppslag av katalogen utmålas ett 

scenario där två olika typer av riddare är i konflikt med varandra. Konflikten, får man reda på, 

står mellan ”Kungens trupper” och ”Drakriddarna”. Kungen har också hjälp av ”stadsborna”. 

Drakriddarnas kläder går i färgkombinationer av grönt, svart, silver och brunt medan Kungens 

riddare och stadsborna oftast har vita eller röda kläder. Drakriddarnas ansikten visar ofta arga 

miner och de har svart hår och ibland mustascher. Kungens folk ser glada ut och har blont hår. 

Under denna bild som presenteras finns det en text som beskriver handlingen som utspelar 

sig: 

 
Drakriddarna anfaller, men stadsborna hjälper kungens modiga riddare att göra motstånd. Släpp 

grönsaker i huvudet på dem, stick dem med högafflar och kasta lera i ansiktet på dem. De kommer 

att bli överrumplade! (Legokatalogen, 2011, s. 58) 

 

Någon ursprungsförklaring till varför man skall hjälpa Kungen eller vad konflikten bottnar i 

får vi som läsare inte ta del av. Vi förväntas helt sonika skada de som bär de yttre attribut som 

är förenade med den populärkulturella bilden av hur ondska ser ut. Läser man vidare i Legos 

katalog ser man hur konflikten ondska och godhet genomsyrar det mesta av det som Lego 

riktar till pojkar. I konflikterna som utspelas är det ofta bara de onda som anfaller de goda. De 

goda skall ofta skydda sig själva, rädda någon hjälplös eller bevara/skydda en artefakt. Det är 

aldrig de goda som börjar.  

 

För att ytterligare visa ett exempel på hur barnkultur och populärkultur skapar bilden av 

ondska skall jag knyta an till en av intervjuerna. Anton (5,8) valde att illustrera den onda 

”Darth Vader” mot den goda ”Anakin”. Jag finner det intressant hur de olika karaktärerna, på 

var sin sida om dikotomin ondska och godhet, gestaltas i filmerna ”Star wars”. De goda 

porträtteras ofta ingående och med värme. Vi får till exempel se hur den goda karaktären 

”Luke Skywalkers” familj blir mördade. De godas ansikten är klart synliga vilket ytterliga får 

oss att sympatisera med dem. De ondas aggressiva beteende, å andra sidan, får vi ingen 

förklaring till. De onda karaktärerna bär även ofta en mask så att vi som tittare inte har någon 

möjlighet att se deras ansikten. I många fall är även de onda i Star wars robotar eller kloner. 

Denna avhumanisering av det onda förekommer även i annan populärkultur. Astrid Lindgren 

väljer till exempel att den onda karaktären i boken om ”Nils Karlsson pyssling” gestaltas av 

en råtta. Detta gör att vi som tar del av berättelsen inte har någon möjlighet att känna sympati 

med den onda karaktären samtidigt som Råttans onda handlingar inte behöver förklaras på 

grund av att dess karaktär inte är mänsklig.  

 

Detta ser jag som en endimensionell och onyanserad bild av det onda och det goda. Jag inser 

självklart vilken basal roll som leken och fantasin spelar för barnen i deras sätt att utvecklas 

och att förstå världen på. Jag vill också betona att det inte handlar om att avvisa allt som har 

med ondska och godhet att göra. Det jag har att invända mot den rådande bild som barn ofta 

blir tilldelade av ondska och godhet genom barnkultur är det totala dikotoma förhållande som 

                                                 
1
 Legos Juli – December nummer, 2011, s. 58, www.LEGO.se 
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dessa båda begrepp avspeglas på. Jag efterlyser nyanser i vad det innebär att vara god eller 

ond eller att handla ont eller gott. 

Didaktiska konsekvenser 

Vad? 
I Lpfö 98 (reviderad, 2010, s. 4) står det som en del i förskolans värdegrund och uppdrag att 

förskolan i arbetet med barnen skall hålla värden som människors lika värde levande. Här 

uttrycks det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till 

andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas 

fram och synliggöras i verksamheten. Därefter förklaras hur etiska värden och normer främst 

görs tillängliga till barnen via konkreta upplevelser. Jag förespråkar därmed ett aktivt arbete i 

förskolan där frågor om ondska och godhet problematiseras med utgångspunkt i barnens egna 

erfarenheter rörande ämnet.  

Hur? 
För att på bästa sätt uppnå en nyanserad bild av det onda och det goda tänkte jag lyfta två 

olika metoder. Den första metoden hämtar jag från Schertz (2007, s.185) där han förklarar hur 

vi inte kan förvänta oss att barnen skall kunna känna empati för Den andre så länge vi som 

pedagoger använder oss av det han kallar ”passiv empati”. Schertz (s. 191) lyfter vikten av 

dialog som instrument för att tillfullo kunna uppnå empati. Med hjälp av dialogen kan vi måla 

upp scenarion där dilemman tacklas. I dessa scenarion finns det möjlighet för de deltagande i 

dialogen att ta olika roller samt att de deltagande får använda sitt inkännande. Den dialog som 

bedrivs mellan pedagog och elev skall baseras på filosofiska frågeställningar (Mead i Schertz, 

2007, 197). Dessa frågeställningar går inte att svara med ett enkelt ja eller nej utan kräver mer 

av de som är involverade i dialogen. Denna filosofiska dialog tvingar deltagarna att ta Den 

andres perspektiv.  

 

Den andra metoden jag valt att presentera är Änggårds (2005, s. 539) sätt att använda 

barnkulturella karaktärer för att låta barnen ge dessa karaktärer ett nytt sammanhang. Detta 

går till på så sätt att barnen blir tilldelade olika leksaker eller karaktärer hämtade från 

populärkulturen och barnkulturen. Barnen får sedan med hjälp av sin fantasi placera dessa 

karaktärer i nya sammanhang på så sätt att de skapar en ny historia för karaktären att spela i. I 

Änggårds (s. 551) artikel redovisar hon hur barnen i en del fall valt att till exempel göra så att 

den goda hjälten ber om förlåtelse till den onda karaktären. Denna metod hjälper även till att 

motverka och nyansera de könsstereotyper som populärkulturella och barnkulturella 

karaktärer ofta framställs på. Pedagogerna på förskolan, där en majoritet av intervjuerna som 

ligger till grund för denna undersökning genomfördes, ställdes inför ett problem. Föräldrarna 

till en del av barnen förklarade hur jobbigt det var att barnen konstant talade om saker i form 

av ont eller gott. Istället för att ta till vara detta genuina intresse som barnen hade inför frågan 

om vad ondska och godhet är så valde pedagogerna istället att helt sonika förbjuda allt tal om 

ondska. Min fråga är: Vad lär sig barnen av detta? På vilket sätt hjälper detta barnen att vidga 

sin syn på vad det innebär att vara ond? 

 

Fast (2007, s 111) visar vilken viktig roll barnkulturen spelar för barn och vilken enorm 

potential det finns för att använda barns erfarenheter även som pedagogiskt hjälpmedel i 

förskolan. Men för att detta skall fungera krävs även medvetenhet och entusiasm från 

pedagogens sida. Denna medvetenhet och entusiasm är även något som Löfdahl (2002, s. 191) 

lyfter som nödvändigt för att förstå barnens perspektiv i leken. Detta för att pedagogen skall 
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kunna skapa sig en bild av barnens sätt att gestalta världen genom leken Värt att nämna är 

även det egna engagemang och den egna drivkraft som små barn visar i sitt sökande för att 

utveckla och förstå etik (Johansson, 1999, s. 257). Johansson väljer att lyfta betydelsen av att 

etiken utvecklas som följd av vardagliga levda erfarenheter av etiska frågeställningar i 

förskolans värld. Johansson (s. 261) förklarar vikten av att låta barnen själva ta ansvar för 

omsorgen om andra och att pedagogen skall låta barnen få pröva att lösa konflikter själva. Ett 

ledord inom förskolan idag är synen på det kompetenta barnet – en syn på barnet som en 

självständig individ och som söker efter att förstå sin omgivning.  

 

Jag vill betona att förskolan och skolan har gjort framsteg i frågor rörande förmedling av 

synen på demokrati och på alla människors lika värde. I ett avsnitt av Sveriges radios program 

”Obs”
2
 reflekterar filosofen Lena Halldenius hur den genomsnittliga eleven under hennes tid i 

grundskolan ”lärde sig mer” om man väljer att göra jämförelser i resultat med dagens elever i 

ämnen som matematik och svenska. Samtidigt kan hon inte påminna sig att hon vid något 

tillfälle under sin skolgång talat om barns rättigheter, solidaritet eller ens kamratskap. Hon 

jämför med hur hennes egna sjuåriga dotter, till skillnad från henne själv när hon var i samma 

ålder, har full koll på vilka rättigheter man har som barn och människa. Det är väldigt vanligt 

att den svenska skolan genom media belyses från vinklar om hur dåliga de svenska eleverna 

är i matematik och svenska. Samtidigt vill jag understryka  betydelsen av att vi inte får 

glömma vad den svenska skolan har för andra uppdrag, till exempel förmedlandet av en 

solidarisk och jämställd människosyn och på detta område har Sverige gjort framsteg.  

Varför? 
Som förklaring till varför jag anser att en nyanserad bild av det onda och det goda bör 

uppmärksammas i förskolan har jag valt att dela upp mina argument i två olika perspektiv; ett 

kortsiktigt och ett långsiktigt.  

 

Det kortsiktiga perspektivet innefattar de direkta konsekvenser jag ser av ett onyanserat 

synsätt på ondska och godhet. Jag ser hur ett barn med en människosyn som baseras på att 

göra skillnad mellan individer kan bilda en grogrund för mobbing. Som jag nämnde i 

bakgrundsdelen så förklarar Höistad (1997, s. 80) att de barn som mobbar andra har ett 

utmärkande drag, nämligen aggressivitet. De har i allmänhet en positivare inställning till våld 

och använder våld mer än genomsnittet av eleverna. De har också ett större behov av att vilja 

dominera andra. Den glorifierande syn på våld och styrka som en del av pojkarna i 

intervjuerna förmedlade ser jag som tecken på hur ett mobbarbeteende kan utvecklas och 

cementeras. Om det dessutom finns en stark grupp där dessa pojkar kan hämta kraft av 

varandra skapas en förutsättning för ett skapande av ett gemensamt samvete eller 

”flockbeteende” som Larsson (2000, s. 95) lyfter som en förutsättning för mobbing.  

 

Det långsiktiga perspektivet belyser vad en onyanserad bild av ondska och godhet kan leda till 

i vuxen ålder. Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor, tankar, språk och 

kulturer lever allt tätare inpå varandra. Samtidigt har vi under början av 2000-talet kunnat se 

hur olika partier med en högerextrem dagordning lyckats ta plats i olika regeringar runt om i 

Europa. Dessa partier, som till exempel ”Vlaams belang” i Belgien, ”Dansk folkeparti” i 

Danmark eller den Svenska motsvarigheten ”Sverigedemokraterna”, har en sak gemensam; 

Synen på Islam som ett stort hot mot sitt lands kulturella normer. En viktig sak jag vill belysa 

rörande Sverigedemokraternas människosyn är att även de spelar olika dikotomier mot 

                                                 
2
 http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid=503 
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varandra och olika människor mot varandra. I en intervju med Mats Lindberg
3
, som är 

professor i stadsvetenskap vid Örebro universitet, förklarar han varför Sverigedemokraterna 

inte bara vill förändra Sveriges syn på invandring utan även vill att till exempel 

genuspedagogiken i förskolan och skolan skall avskaffas. Han förklarar att 

Sverigedemokraterna ser det som ett hot att nyansera och ifrågasätta olikheter – vare sig det 

rör sig om människors nationalitet eller kön. 

 

Varje epok har sin fiende och som jag tog upp i bakgrundsdelen så nämner Butler (2011, s. 

20) hur det i konflikten ”kalla kriget” stod mellan det goda USA och Väst och det onda Sovjet 

och kommunismen. Ondska har försökt förklaras i alla tider, vi kallar den bara olika saker 

från en tid till en annan. Idag förmedlas en syn av det onda som terrorism (och då framförallt 

muslimsk terrorism) istället för gårdagens syn på kommunism som det onda. En onyanserad 

syn på det onda kan leda till den syn som samhället idag har rörande terrorism. ”Vi” vet inte 

riktigt vad det är, vilket leder till att ”Vi” inte vet när ”Vi” har vunnit över det (Butler, 2011, 

s. 50). I kriget mot terrorismen talar även Butler (2011, s. 51) om vad ett ”sörjbart” liv är. 

Med hjälp av demonisering och avhumanisering av de människor som utpekas som de onda 

skapas en möjlighet för Väst att bryta mot mänskliga rättigheter och skörda oskyldiga 

människors liv. Allt detta sker med hänvisning till att det tjänar till ett större, godare, syfte. 

Butler (2011, s. 20) väljer även att lyfta fram den retorik som USA:s forna president använde 

för att rättfärdiga det militära intåget i Irak. Med frasen ”du är antingen för oss eller för 

terroristerna” skapade president George W. Bush en dikotom motsättning för folk att ta 

ställning till. När Bush dessutom hänvisade till USA:s fienden som ”ondskans axelmakter” så 

skapas ett scenario där vi som världsmedborgare, på samma sätt som barnen i min 

undersökning, ställs inför ett val där vi definierar oss själva genom att tillhöra det ”onda- eller 

goda laget”. 

 

Världen blir allt mindre. Människor och kulturer samspelar över jorden vilket leder till att vi 

som medborgare måste utveckla vår förmåga att se till Den andre. Om vi skall kunna leva sida 

vid sida i ett fungerande samhälle med människor av olika klass, kön och etnicitet så måste ett 

vidare perspektiv på vad det goda och det onda innebär utvecklas. 

Förslag på vidare forskning 
Undersökningen som jag genomfört visar på olikheter i hur pojkar och flickor resonerar kring 

begreppen ondska och godhet. Jag ser hur det skulle vara värdefullt att ytterligare undersöka 

hur barn väljer att förhålla sig till det onda och det goda ur ett genusperspektiv. Jag ser även 

hur användandet av observation som metod skulle vara användbart för att på ett konkret sätt 

kunna undersöka hur barn förhåller sig till det onda och det goda. Vi har i och med mitt arbete 

fått en inblick i hur barn talar om ondska och godhet, men hur förmedlar barnen dessa åsikter 

genom konkret handlande? 

 

En jämförelse med barn som uppnått en äldre ålder än barnen i min undersökning finner jag 

även hade varit intressant att undersöka. I vilken utsträckning ger barn senare i grundskolan 

uttryck för liknande förhållanden mellan ondska och godhet? Till sist anser jag att det hade 

varit intressant att genomföra en liknande undersökning i ett land som inte är präglat av 

upplysningstidens eurocentriska världsbild. Vad anser barn vara ont eller gott i till exempel 

Kina och ger dessa barn uttryck för samma dikotoma syn på ondska och godhet som barnen i 

min undersökning gör? 

 

                                                 
3
 Nöjesguiden, s. 30, Nr. 10, 2011 
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Tack 
Ett stort tack för hjälpen i mitt arbete vill jag ge till min handledare Mikael Jensen. Jag vill 

också passa på att tacka pedagogerna på förskolan där flertalet av intervjuerna genomfördes 

för hjälpen. Ett extra stort tack går till barnen som deltagit i intervjuerna. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

 

(Be respondenten att måla en ond och en god teckning)  

 

1. Vad är ondska? 

2. Vad är godhet? 

3. Finns det onda människor? 

4. Kan djur vara onda eller goda? 

5. Kan vem som helst bli ond? 

6. Vad är det som gör att man blir ond? 

7. Har onda människor familj? 

8. Kan barn vara onda? 

9. Kan prinsessor vara onda? 

10. Kan häxor vara goda? 

 

(Visa tre saker och fråga om de är onda eller goda) 
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Bilaga 2  

Missivbrev 

 

Till föräldrar och/eller vårdnadshavare 

 

Hej! 

 

Jag heter Peter Jonsson och studerar till förskollärare på Högskolan i Borås. Jag läser nu sista 

terminen i min utbildning vilket innebär att jag skall skriva ett examensarbete. Syftet med mitt 

examensarbete är att jag vill undersöka hur barn resonerar kring begreppen ondska och godhet 

samt att undersöka vilka attribut de tilldelar det onda och det goda. 

 

Under hösten kommer jag att samla in material genom intervjuer med barn. Under min 

undersökning är jag noga med att följa de forskningsetiska principerna inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning. Detta innebär att jag inte kommer att nämna något av barnens 

riktiga namn i examensarbetet. Det innebär dessutom att intervjuerna helt och hållet är 

frivilliga och att barnen när som helst kan avbryta intervjun. Resultaten från intervjuerna 

kommer endast att användas i mitt undersökningssyfte och ingen annanstans.  

 

För att kunna använda det insamlade materialet till mitt arbete behöver jag 

förälders/vårdnadshavares godkännande. Vänligen lämna besked genom ifylld blankett nedan 

till någon av pedagogerna på ditt barns förskola så snart som möjligt. Om ni har några frågor, 

tveka inte att kontakta mig. 

 

Med vänlig hälsning, 

Peter Jonsson 

 

e-mail: x  

 

Tel: x 

 


