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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet redogörs för relevanta aspekter och perspektiv i förhållande till ämnet 

regler utifrån både forskning och annan litteratur.  Följande huvudrubriker används: regler i 

förskolan; delaktighet och inflytande; barnsyn och styrdokumenten. Vår teoretiska 

utgångspunkt är Moira von Wrights teori om det punktuella samt det relationella perspektivet.    
 

Syfte 
Syftet är att undersöka förskollärares uppfattningar om hur gemensamma regler mellan barn 

och vuxna uppkommer i förskolan samt reglers betydelse och vilka regler som förekommer. 

Syftet kompletteras med frågeställningarna: Vem/vilka utformar enligt förskollärarna de 

gemensamma regler som existerar i barngruppen? Vilka faktorer påverkar regelsättningen 

enligt förskollärarna? 

 

Metod 
Vår studie är av kvalitativ karaktär och redskapet som har används är kvalitativ intervju. Sju 

stycken förskollärare från olika förskolor har medverkat i studien. De medverkande 

förskollärarna arbetar på avdelningar med små (1-3 år) respektive stora barn (3-6 år). 

 

Resultat 
I resultatet framkommer förskollärares olika tankar och beskrivningar kring begreppet regel, 

vilka regler som förekommer i förskolan samt deras betydelse. När det handlar om 

regelprocessen ställer sig de flesta förskollärarna frågande till om den verkligen involverar 

barnen. Det vill dock att barnen ska få vara mer delaktiga och ha mer inflytande över de 

reglerna som ska existera. De framhäver att det finns olika faktorer som kan påverka barnens 

delaktighet och inflytande i regelprocessen. 
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Inledning 
Människor runt om i världen omringas och till viss del formas av lagar och regler. För att alla 

individer ska kunna leva tillsammans behövs strukturer, ramar och gränser. I förskolan 

synliggörs samhällets värderingar i form av ramar och gränser vilket oftast sker med hjälp av 

regler. Fördelen med regler i förskolan kan vara att de ger förutsättningar för barnen att 

utvecklas till empatiska och sociala medmänniskor då regler förmedlar hur vi ska förhålla oss 

till vår omvärld. Regler kan även ge en känsla av trygghet och säkerhet i barngruppen samt 

för personalen. Fast då regler är ett slags förbud kan de även hämma barns egna intentioner 

och därmed begränsa deras utveckling. 
 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi vid ett flertal tillfällen fått 

uppfattningar om att regler som berör barnen ofta utformas av de vuxna. Vi har fått 

uppfattningen att barnen oftast inte får vara med i skapandet av de regler som existerar i 

förskolan. En del regler verkar finnas till mer för de vuxna då det ger en känsla av kontroll 

och tidsbesparing. Det här har skapat ett intresse hos oss som blivande förskollärare och vi har 

blivit nyfikna på hur reglers utformning och process går till i praktiken. Vi vill därmed 

undersöka hur regler uppkommer i förskolors barngrupper samt vem eller vilka som får vara 

med i utformningen av vilka regler som ska existera. Genom den här studien vill vi väcka 

tankar kring hur regler kan skapas för att ge bra förutsättningar i verksamheten på förskolan. 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka förskollärares uppfattningar om hur gemensamma regler mellan barn 

och vuxna uppkommer i förskolan samt reglers betydelse och vilka regler som förekommer.  

Frågeställningar 
 Vem/vilka utformar enligt förskollärarna de gemensamma regler som existerar i 

barngruppen? 

 

 Vilka faktorer påverkar regelsättningen enligt förskollärarna? 

 

Bakgrund 
Bakgrunden grundar sig på aktuell forskning som har en direkt koppling till regler eller är 

relevant för att få en förståelse för reglers existens och utformning. Metodlitteratur har också 

används för att få fram människors uppfattningar utifrån egna erfarenheter i förhållande till 

regler. Avsnittets första del belyser reglers relevans i förskolan samt hur de kan framträda. 

Vidare aspekter som tas upp är barns inflytande och delaktighet, barnsyn samt vad 

styrdokumenten säger i relation till ämnet regler. 

 

Regler i förskolan 

Markström (2005) genomförde en etnografisk studie i två förskolor under ett och halvt år. 

Syftet var att undersöka hur förskolan ser ut som institution och hur deltagarna skapade och 

upprätthöll förskolan. Det gjordes observationer i verksamheten, inspelningar av 

utvecklingssamtal samt intervjuer med pedagoger, föräldrar och barn. En av pedagog 

uttryckte att barnen i förskolan ibland anpassar sig för lätt till de normer och regler som 
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förekommer. Pedagogen menade att barnen kan bli ”institutionsskadade”, vilket innebär att 

barn gör som vuxna säger utan att ifrågasätta och vara kritiska till förskolan och pedagogerna. 

Markström poängterar att det uppfattas viktigt från både personal samt föräldrar att barn ska 

kunna lära sig att följa normer och regler redan i förskolan eftersom barnen i framtiden ska 

kunna verka i ett demokratiskt samhälle. I ett demokratiskt samhälle har människan rätten att 

fritt uttrycka sin tankar och göra sin röst hörd, vilket kan göras möjligt genom delaktighet och 

inflytande. Men hur reglerna tar sig uttryck skiljer sig åt, vilket flera studier i ämnet ger 

exempel på. 

 

Regler förekommer med största sannolikhet i alla svenska förskolor fast kan framträda på 

flera olika sätt. Regler är ett begrepp som kan framstå som tvetydigt och kan ge många olika 

beskrivningar och framträda i olika skepnader. I Arnér och Tellgrens studie (2006) 

framkommer det utifrån samtal med barn att regler oftast handlar om det barnen inte får göra. 

Bigsten och Orlenius (2006) beskriver att normer utgår ifrån värderingar och ger en anvisning 

om vad som är tillåtet eller inte i en speciell kontext. De förklarar att det finns normer som 

påvisar hur människan bör uppför sig i olika sociala sammanhang. Ofta är då normerna 

oskrivna och baseras på sunt förnuft. Normer i förskolan kan ses som riktlinjer för hur man 

ska bete sig och kan därmed kopplas ihop med begreppet regler. 

 

Hännikäinen (2005) har studerat ämnet regler i en finsk förskola. I hennes etnografiska studie 

var syftet att undersöka vilka regler som förekommer i förskolan och hur de uttrycks och 

fastställs. Redskapen som användes i studien var observationer av verksamheten samt 

informella och formella intervjuer med pedagoger och barn. Utifrån studiens intervjuer 

framkommer det att pedagogernas filosofi går ut på att barnen ska få möjlighet till lek och 

lärande i lugn och ro samt att i möjligaste mån undvika ”don´t´s and do´s”. Pedagogerna 

beskriver hur barnen varje höst fick barnen möjlighet att tillsammans med pedagogerna 

samtala om och redigera de reglerna som existerar på förskolan. Syftet var att barnen inte 

enbart skulle förhålla sig till reglerna utan även att de skulle kunna förstå och känna en 

meningsfullhet med de regler som existerade. Hännikäinen poängterar att när barnen fick 

frågan om vilka det var som skapade reglerna svarade alla barnen att det var lärarna. 

Hännikäinen anser att det bildar en motsägelsefull bild då pedagogernas filosofi faktiskt var 

att barnen skulle medverka för att finna en meningsfullhet i de reglerna som förekommer i 

förskolan. 

 

Markström (2005) menar att rutiner och regler i förskolan inte alltid finns synliga utan även 

kan finnas dolda i verksamheten. De vuxnas uppfattning om vilka regler som barnen måste 

lära sig att förhålla sig till är institutionella regler, vuxnas regler men även barnens 

egenkonstruerade regler.  I Arnérs (2006) studie beskrev pedagogerna att många av reglerna 

som existerar i deras förskolor har gått i arv och funnits i många år innan de själva anställdes. 

Dessa regler ansågs samtidigt vara de mest betydelsefulla att följa enligt pedagogerna.  

 

Delaktighet och inflytande 

Demokratiskt klimat   

Delaktighet och inflytande är två begrepp som är väsentliga för att ett demokratiskt klimat ska 

kunna existera. För att barn ska kunna påverka de regler som ska existerar i förskolan krävs 

delaktighet och inflytande. Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser demokratins betydelse i 

förskolan. Demokrati är dock inte en kunskap som statiskt ska förmedlas till barnen, utan en 

levande process i vardagen som alla gemensamt ska ingå i. Om barnen ska kunna bli 
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medvetna kring vad ett demokratiskt förhållningssätt är bör barnen i förskolan få utrymme för 

att kunna visa på deras kompetenser att kunna göra skillnad. Finns mötesplatser på förskolan 

där barnen får komma till tals och får möjlighet att påverka kan de tillsammans med de vuxna 

ta ansvar genom att ha inflytande över sin egen och andras vardag. Får barnen inget utrymme 

till att yttra sina tankar och funderingar begränsas deras möjlighet att påverka sin vardag. 

Åberg och Lenz Taguchi beskriver ett exempel där pedagoger på en förskola bjöd in barnen 

till att vara mer delaktiga och ha inflytande över de regler som skulle gälla i förskolan. 

Pedagoger och barn diskuterade tillsammans olika dilemman i förskolans vardag och 

beslutade gemensamt hur de ville förhålla sig. Pedagogerna upplevde en del svårigheter med 

att släppa ifrån sig en del av ansvaret men att det var väsentligt för att kunna skapa ett 

demokratiskt klimat. 

Barns delaktighet och inflytande 

Det kan ses som svårt att beskriva vad begreppen delaktighet och inflytande verkligen 

innebär. För Arnér och Tellgren (2006) innebär begreppet delaktighet att barnen är en del av 

processen samt att inflytande innebär att barnen har en verklig möjlighet att påverka sin 

situation. Arnér (2006) har genom ett utvecklingsarbete undersökt i vilken utsträckning barn 

får möjlighet till inflytande över sin egen vardag i förskolan. Det var ett flertal förskolor som 

deltog i arbetet och för att synliggöra pedagogernas förhållningssätt i olika situationer 

användes berättelser som redskap. I Arnérs studie (2006) definierar en del pedagoger 

begreppet inflytande som att barnen ska vara med och bestämma. Johannesen och Sandvik 

(2009) poängterar å andra sidan att delaktighet och inflytande inte enbart ska ses som ett sätt 

för barnen att bestämma. De menar att delaktighet och inflytande innebär att barn ska kunna 

uttrycka sig och kunna påverka i en gemenskap. Det är först när människan visar respekt och 

har förståelse för andras perspektiv som delaktighet och inflytande kan utövas.  

Möjligheter och begränsningar 

Arnér och Tellgren (2006)  har genomfört samtal med fem- och sexåringar i två 

förskoleklasser. Syftet var att undersöka barns syn på vuxna och hur barn ser på möten med 

vuxna. Arnér och Tellgren finner att barn och vuxna oftast inte tillsammans bestämmer utan 

att vuxna bestämmer i förskoleklassen. Barnen har dessutom begränsad möjlighet att påverka 

det som är bestämt. Ett flertal barn uttrycker att vuxna bestämmer mycket och att barnen inte 

ifrågasätter det. Ett flertal pedagoger i Arnérs (2006)  utvecklingsarbete uppfattar att det 

ibland kan vara svårt att ta vara på barns egna initiativ och erbjuda dem inflytande. Arnér 

framhäver att en orsak kan vara att det inte ligger i förskolans tradition att låta barn få 

möjlighet till inflytande och få sin röst hörd. Åberg och Lenz Taguchi (2005) poängterar att 

det är väsentligt att som pedagog reflektera över sina egna gränser och värderingar och bli 

medveten kring hur dessa kan skapa hinder om de inte grundas utifrån rätt premisser. Enligt 

Åberg och Lenz Taguchi kan pedagoger använda makten till att sätta ramar och gränser för 

vad som är tillåtet eller inte, det är de vuxna som väljer när barnen kan delta eller inte. 

Kontroll och ansvar 

Emilson har i flera publikationer (2004, 2007, 2008) studerat yngre barns fostran i förskolan.  

Tre förskolor som hade en tydlig inriktning på värdegrundarbete valdes ut. Syftet var att 

tillägna sig kunskap om hur fostran från vuxen till barn kunde utspela sig i ett kommunikativt 

pedagogiskt sammanhang. Emilson använde sig av videoobservationer för att i möjligaste 

mån kunna närma sig studiens syfte. 

 

Emilson och Folkesson (2004) beskriver att barn fick tillgång till mer delaktighet i vissa 

sammanhang i förskolans aktiviteter än andra. Tillgången till barns delaktighet var beroende 
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av hur mycket läraren kunde släppa på kontrollen i sammanhanget. Om läraren kunde släppa 

på kontrollen vågade barnen ta mer plats i kommunikationen vilket ledde till att barnen fick 

mer utrymme för delaktighet. Det resulterade i ett mer berikande lärandetillfälle för dem. 

Arnér och Tellgren (2006) poängterar att reglerna troligtvis blir mer meningsfulla för barnen 

om de själv har varit med och kommit överrens om reglerna än om dem enbart kommer från 

de vuxna.  

 

Emilson (2007) framhäver att barns inflytande dock inte behöver vara negativt påverkad av en 

stark lärarkontroll. Hade läraren ett pedagogiskt förhållningssätt och förhöll sig lekfullt samt 

försökte närmade sig barns perspektiv kunde barnen få inflytande över situationen. Emilson 

(2010) framhäver i sin tredje studie att barns möjlighet till både delaktighet och inflytande var 

starkt förknippat med det kommunikativa handlandet. Vad som är i fokus i 

kommunikationshandlingarna var avgörande för begränsningen av barns delaktighet och 

inflytande i sammanhanget. Vad och hur lärare väljer att kommunicera med barnen visar på 

hur de vill fostra fram ”det önskvärda barnet”.  Det framkom även att barns delaktighet 

kopplades främst till ett kollektivt värde medan barns inflytande hade ett mer individuellt 

värde för barnet själv. 

 

Samtidigt är det en balansgång när det gäller hur mycket delaktighet och inflytande som ska 

ges barnen. Åberg och Lenz Taguchi anser att barn inte får delaktighet genom att pedagoger 

överlämnar hela ansvaret och kontrollen till barnen, då finns ingen medvetenhet i 

förhållningssättet och den pedagogiska ideologin försummas. Enligt Åberg och Lenz Taguchi 

är det ett ständigt övervägande när en pedagog ska kliva in och ta ansvar eller när barnen ska 

få möjlighet till större delaktighet i ansvaret. Barn kan inte fatta alla beslut kring deras vardag, 

utan de vuxna måste kunna sätta gränser för vad som är betydelsefullt för att få ett fungerande 

klimat. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar att ett förändringsarbete är en lång process där 

pedagogerna oftast upplever en känsla av misslyckanden. Dock ska inte misslyckanden ses 

som någonting negativt utan som ett verktyg för reflektion och en nödvändig del i 

förändringen. Det är väsentligt att pedagoger reflekterar över hur de kan få barn delaktiga och 

våga prova sig fram på både gott och ont med både framgång och motgång som en naturlig 

del av processen. En vuxens barnsyn kan vara avgörande för hur mycket den vuxna är villig 

att släppa på kontrollen och låta barnen få mer utrymme.  

 

Barnsyn 

Det pedagogiska förhållningssättet speglar den barnsyn som förskolläraren besitter. Hur 

vuxna ser på barn har betydelse för i vilken utsträckning barnen tillåts att delta i 

verksamhetens utformning av regler. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att vilken 

barnsyn pedagoger innehar får betydelse för hur den pedagogiska verksamheten ser ut. De 

poängterar att en pedagog oftast inte har svårigheter att diskutera vilken barnsyn som hon/han 

vill utgå ifrån, men det är desto svårare att praktisera denna syn i det praktiska arbetet. Åberg 

och Lenz Taguchi betonar att det talas mycket kring det kompetenta barnet, men ifrågasätter 

om barn verkligen ges utrymme till att visa sin kompetens i förskolans vardag. De framhäver 

att barn tillägnar sig kunskap genom att samtala kring det som finns runt omkring dem.  

 

Johansson (2005) har genomfört en studie på trettio stycken förskolor där syftet var att ta reda 

på hur man arbetar med de yngsta barnen i förskolan gällande innehåll, organisation, lärande 

samt pedagogernas förhållningssätt. Redskapen som användes var enkäter till arbetslag och 
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ledning, intervjuer av aktiva pedagoger samt observationer av pedagoger och barn i förskolans 

verksamhet. Johansson finner att pedagoger har olika syn på vad ett barn är. Johansson delar 

in en vuxens barnsyn i olika kategorier; barn som medmänniskor, vuxna vet bättre och barn 

är irrationella. I kategorin barn som medmänniskor beskriver Johansson att pedagogen ser 

barn som en egen individ med egna intentioner, behov och intressen som är viktiga att ta 

hänsyn till. Pedagogen försöker sträva mot att möta barnet i dess livsvärld - värdesätter 

olikheter hos barn. Pedagogerna har även en intention att låta barnen få känslan av att 

bestämma och beslut om saker som handlar om dem själva. I kategorin vuxna vet bättre 

beskriver Johansson att pedagogerna först och främst utgår ifrån sig själva med ögon för barns 

bästa. Pedagogernas syn på vad som är bäst för barnet premieras istället för barnens egna 

upplevelser. I den här kategorin fokuserar pedagogerna på att barnen behöver uppleva, lära sig 

och öva sig på vissa färdigheter för att klara sig i livet. I kategorin barn är irrationella 

beskriver Johansson att pedagogerna ser barns beteende som ett sätt att utmana de vuxna, men 

även ett synsätt att barn är oberäkneliga och utan intentioner. Den här kategorin kännetecknas 

av de vuxnas vilja att begränsa och hindra barns uppträdande. Johanssons (2005) tre olika 

synsätt ger olika förutsättningar för om det är möjligt eller inte att närma sig ett barns 

perspektiv.  

Barnperspektiv och barns perspektiv 

Vilken barnsyn som en vuxen innehar har betydelse för i vilken utsträckning den vuxna kan 

närma sig ett barns perspektiv. Ett flertal forskare har belyst och diskuterat begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv Barnperspektiv handlar i största möjligaste mån om att 

komma nära ett barns livsvärld. Ett barnperspektiv skapas utifrån vuxnas intentioner att göra 

det bästa för barnet men utan att egentligen fråga eller försöka sig på att förstå barnets 

upplever och erfarenheter. Barnperspektiv innebär att barn enligt vuxna behöver utvecklas i 

en särskild riktning, barnets röst och meningsskapande är inte i centrum i det här perspektivet. 

Barns perspektiv innebär att en vuxen ser på barn som medaktörer och kompetenta. Barn vill 

finna en mening och ett sammanhang i det som sker och de utvecklas genom deltagande och 

att samspela med andra. Om en pedagog försöker förstå sig på barns perspektiv samt att fokus 

läggs på att infinna ett meningskapande desto större möjlighet har barn till delaktighet i 

förskolans vardag (Emilson och Folkesson, 2004; Karlsson, 2008; Sommer, Pramling 

Samuelsson och Hundeide, 2011). 

Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv kan förklaras som två olika barnsyner. 

Barnsynen har betydelse för hur en förskoleverksamhet skapas och vilka skeenden som 

existerar (Karlsson, 2008). Det kan framstå som att närma sig barns perspektiv är väsentligt 

för att kunna involvera barn i regelsättning. Barnperspektiv och barns perspektiv är begrepp 

som oftast är omtalade som svåra att särskilja. Johansson (2003) problematiserar begreppet 

barns perspektiv och hur det kan förstås samt vilka hinder och möjligheter som kan ges. Hon 

poängterar att det finns begränsningar när det kommer till att fullkomligt förstå ett barns 

perspektiv, eftersom det är osannolikt att en individ kan inta en annan människas tankar. 

Johansson framhäver dock att grunden till om vuxna kan närma sig ett barns perspektiv 

handlar om vilken synsätt som existerar när det handlar om att förstå ett annat perspektiv.  

Samspel och kommunikation 

Alla människor har olika förhållningssätt och attityder i samspelet med andra vilket Johansson 

(2005) i sin studie vill synliggöra genom kategorierna: samspelande atmosfär, instabil 

atmosfär och kontrollerande atmosfär. Johansson framhäver att de olika atmosfärerna skiljer 

sig från i vilken grad de vuxna kan ta barns perspektiv samt hur vuxnas kontroll ser ut i 

verksamheten. Regler kan ses som ett medel för att upprätthålla kontroll i verksamheten.  
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I den samspelande atmosfären försöker pedagogen att förstå sig på barnet och dess livsvärld 

och vara närvarande i samvaron med barnen. Den här atmosfären kännetecknas av att 

pedagogerna har en öppen inställning inför om barn överträder gränser. 

 

Johansson (2005) beskriver att i den instabila atmosfären tycks pedagogen ha två olika 

förhållningssätt gentemot barnet. Vid en del tillfällen är pedagogen närvarande och 

intresserad av barnet och vid andra tillfällen är pedagogen mer frånvarande och distanserad 

från barnet och dess livsvärld. I den här kategorin kan det i huvudsak framstå som att 

pedagoger fokuserar mer på arbetets svårigheter och på sig själva än på barnen i 

verksamheten. Johansson belyser att det kan skapa en osäkerhet hos barn om de vuxnas 

bemötande är labilt och varierande.  

 

Johansson (2005) beskriver att den kontrollerande atmosfären utmärks av pedagogers strävan 

att skapa kontroll.  Den här atmosfären kännetecknas av ordning och struktur och påminner 

lite i karaktären av en traditionell skola. Pedagogerna styr barnen dit de vill och saknar ett 

närmande av barnets livsvärld och tar inte vara på barnets egna intressen och intentioner. 

Pedagogerna i den kontrollerande atmosfären belyser att de har valt att arbeta strukturerat på 

grund av att det annars kan skapa kaos och konflikter i barngruppen. Johansson (2005) 

beskriver att utifrån ett barnperspektiv kan det finnas risk att barnen begränsas i sin möjlighet 

att utforska och lära sig och tro på sin egen förmåga. Ett karaktärsdrag som framkommer i den 

kontrollerande atmosfären är att när de vuxna har tappat kontrollen uttrycker de irritation och 

förtvivlan först och främst gentemot vissa barn. En kamp mellan vuxen och barn utspelar sig 

och då blir regler betydelsefulla för pedagogens maktposition. Om ett barn bryter mot en regel 

är det oftast hot och tvång som är strategin för att barnet ska bete sig önskvärt i en särskild 

situation. Börjesson och Rehn (2009) tar upp tvång som en form av maktteknik. De anser att 

tvång för en individ framförallt framstår som pressande. Tvång kan också vara något som ses 

som naturligt i en situation och likt en norm som alla ska följa, vilket ofta godtas på grund av 

att maktutförandet sker utifrån ett behov. Det är ändå makt som utövas, personen i fråga har 

oftast ingen chans att påverka sin situation.  

Johansson (2003) belyser att makten som vuxna innehar i kommunikation och samspel med 

barn antigen kan riktas mot att se sammanhanget ur ett barnperspektiv eller barns perspektiv. 

Om en vuxen närmar sig ett barns perspektiv innebär det inte per automatik att den vuxna 

lämnar ifrån sig ansvaret och makten utan det handlar istället om hur makten används i 

situationen. Börjesson och Rehn (2009) anser att fokus för att synliggöra makt bör ligga på 

vad en person gör istället för vad en person har. De anser att makt är en handling som sker 

mellan människor och att det inte enbart är en maktroll som en person besitter. Börjesson och 

Rehn framhäver även att den som innehar en maktposition även kan påverka vem som utsätts 

för maktutförandet samt på vilket sätt det utförs. 

Johansson (2005) finner att kommunikationen mellan barn och pedagoger ibland kan vara 

ensidig, vilket innebär att barnen får korta kommandon och tillsägelser. Barnet blir mottagare 

för pedagogernas tillsägelser istället för att vara en samtalspartner i kommunikationen. Säljö 

(2005) beskriver Vygotskijs sociokulturella perspektiv vilket innebär att det är i det sociala 

samspelet som utveckling och lärande sker. Det är i samtal tillsammans med andra människor 

som människan utvecklas och tillägnar sig nya kunskaper. Säljö (2005) poängterar att den 

optimala läromiljön är samtalet i det vardagliga mötet. Det är i mötet med andra i ett situerat 

socialt sammanhang som människan tillägnar sig kunskaper och kan utvecklas till 

sociokulturella individer, det är då människan rustas inför framtiden. Även Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) belyser betydelsen av ett sociokulturellt perspektiv i förskolan. De framhäver 

att om barn ska få ett givande lärande bör fokus ligga på samspelet. Pedagoger ska vara en 
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medupptäckare samt tillåta barnen att ställa frågorna istället för att förmedla svar till barnen. 

Åberg och Lenz Taguchi poängterar dock att det inte alltid är lätt att ta avstånd från en invand 

styrande roll som pedagog men att det då är väsentligt att även se situationen som en del i 

lärandet. Det sociokulturella perspektivet framträder tydligt i läroplanen för förskolan (Lpfö 

98, rev. 2010) och är därmed väsentligt att ta hänsyn till i förskolans verksamhet.  

Tillsägelser och skäll 

Tillsägelser och skäll är av intresse att belysa då det kan vara ett sätt att tillrättavisa 

människans beteende för att upprätthålla de regler som existerar. Markström (2005) synliggör 

att en del föräldrar och pedagoger oftast benämner barn som besvärliga och omöjliga när det 

handlar om barn som bryter mot outtalade eller uttalade regler. Sigsgaard (2003) framhäver 

att när det gäller uppfostran är skäll en metod som används när en vuxen vill ingripa. 

Sigsgaard var med i en diskussion på en förskola kring skillnaden mellan förskola och hem. 

Barnen ansåg att vuxna skäller i större utsträckning på förskolan än i hemmen. Det var en av 

orsakerna till att skäll blev ledmotivet i Sigsgaards danska utvecklings- och 

forskningsprojektet Skaldud-projektet. Genom intervjuer och observationer med barn och 

vuxna undersöktes hur omfattande skäll som metod tog sig i uttryck i förskolan samt dess 

inverkan på barnen. 

 

Sigsgaard (2003) finner i sin studie att barnen uttryckte att de vuxna inte skällde lika mycket 

på alla barn. En del av de barnen som blev intervjuade i studien ansåg att de inte fick så 

mycket skäll i förskolan medan andra barn framhävde att de fick betydligt mer skäll. De barn 

som fick skäll i större utsträckning blev också mer känslomässigt djupt berörda vilket de 

vuxna inte alltid hade insikt om. Ett betydelsefullt resultat som framkom av barnintervjuerna 

var att om barnen måste få skäll av en vuxen vill de helst få det av en vuxen som de har en bra 

relation till. Ett barn poängterade att det aldrig är okej att skälla på en vuxen. Det här på grund 

av att den vuxna är större än de själva. Ett annat barn uttryckte däremot att det var acceptabelt 

att skälla på en vuxen. Barnens delade meningar resulterade i att de vuxna bestämde sig för att 

de endast fick skälla på de barn som de hade en förtroendegivande relation till.  

 

I Sigsgaards (2003) studie hade barnen oftast en bra uppfattning om hur en skällande vuxen 

såg ut, en blängande blick med knutna nävar. De vuxna som deltog i studien ansåg att 

observationerna av skällsituationer under utvecklingsprojektet gav givande resultat. Tack vare 

observationer kunde de vuxna diskutera olika skeenden som hade inträffat, diskussionen blev 

underlag för bra reflektioner. I studien framgick det att de vuxna själva inte alls gillar att bli 

utskällda, speciellt inte av någon som är större än de själva. Många upplevde det som 

kränkande eller förnedrande samt att det hade en inverkan på självkänslan. Flera av de vuxna 

framhävde att den som skällde istället kunde talat om vad man inte skulle göra, för då blev 

personen i fråga inte lika känslomässigt berörd. När ett barn bryter mot en regel kan skäll vara 

en metod för att tillrättavisa. 

  

Vad säger styrdokumenten 
Styrdokumenten är betydelsefulla riktlinjer för hur förskolans verksamhet ska utformas. Det 

som tydligt framkommer gällande regler i Lpfö 98 (rev.2010) är att förskolan ska arbeta för 

att barnen tillägnar sig förmågan att kunna ta ansvar för gemensamma regler. Lpfö 98 belyser 

även att arbetslaget ska tillsammans med vårdnadshavare diskutera vilka regler och 

förhållningssätt som ska förekomma i verksamheten. Det framgår även att det är 

vårdnadshavarna som bär på det yttersta ansvaret om hur barnen ska fostras. Vårdnadshavarna 

ska därmed kunna få möjlighet till delaktighet i förskolans sätt att fostra barnen. Det 
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framkommer dock inte ordagrant att barnen ska få möjlighet att delta i skapade av reglerna 

som ska existera i verksamheten. Det kan ändå göras en tolkning utifrån Lpfö 98 att det kan 

vara väsentligt att barnen får vara med i regelsättning, då de ska kunna få ha inflytande över 

deras egen vardag. Barnen ska utifrån förmåga och mognad få möjlighet till att uttrycka sina 

tankar och åsikter för att kunna påverka sin egen och andras situation. I förskolans läroplan 

framträder barns inflytande som en viktig aspekt att utgå ifrån, där barnen bland annat utifrån 

förmåga ska få vara med att fatta beslut i olika sammanhang.  

 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att använda oss av Moira von Wrights (2000) analys av George Herbert Meads 

teori kring människors perspektivtagande när vi har analyserat resultatet av intervjuerna. 

Moira von Wright har utvecklat G. H. Meads begrepp om det punktuella perspektivet samt det 

relationella perspektivet. Det är med hjälp av ”hennes ögon” vi vill försöka få en förståelse för 

en annan människas perspektiv.  Med hjälp av det punktuella och relationella perspektivet har 

vi försökt att närma oss förskollärares perspektiv kring hur de uppfattar relationen mellan 

vuxen och barn. 
 

Punktuella och relationella perspektivet 
Det är enligt von Wright (2000) betydelsefullt att reflektera över hur en pedagogs bemötande 

gentemot andra människor kan framträda. Hon belyser att ett perspektiv kan fokusera på ett 

antingen ett vad eller ett vem. I det punktuella perspektivet uppfattas människan som en 

individ som står för sig själv med egenskaper som inte sätts i relation till ett sammanhang. En 

människa kan exempelvis förklara vad en person är genom att beskriva en individs 

egenskaper utan att förankra dem i en kontext. Det punktuella perspektivet kan dock inte ge 

en beskrivning av vem individen verkligen är. Genom att inta ett punktuellt perspektiv ges 

begränsad möjlighet till samspel i kommunikationen. En pedagog som intar ett punktuellt 

perspektiv kan begränsa barns samt vårdnadshavares rätt till delaktighet och inflytande i 

förskolan. Pedagogen kanske anser att barnen eller vårdnadshavaren inte har de rätta 

egenskaperna för att kunna delta i vissa sammanhang, varje möte ses inte som unikt. 

 

I det relationella perspektivet betraktas däremot människan i relation till andra människor i det 

mellanmänskliga mötet. Vem en människa är varierar och är föränderligt utifrån vilket 

sammanhang som hon befinner sig i. Det går aldrig fullt ut att beskriva vem en människa är 

samt beskriva vem vi själva är, då mötet är avgörande för vilket jag som träder fram. För att 

en beskrivning av ett vem ska kunna ske behövs ett personligt möte, där egenskaperna har en 

relation till ett sammanhang. Om en pedagog närmar sig ett relationellt perspektiv införlivas 

en öppenhet i det personliga mötet, vilket kan skapa förutsättningar för att kunna påverka 

genom delaktighet och inflytande (von Wright, 2000). 

 

Vi vill genom det punktuella och relationella perspektiv synliggöra det pedagogiska mötet 

mellan vuxna och barn. Von Wright poängterar att de båda perspektiven inte är varandras 

motsatser. De olika uppfattningarna ska inte ses utifrån att ett av perspektiven är bättre eller 

sämre att använda sig av.  
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Metod 
Syftet är att undersöka förskollärares uppfattningar om hur gemensamma regler mellan barn 

och vuxna uppkommer i förskolan samt reglers betydelse och vilka regler som förekommer. 

Syftet kompletteras med frågeställningarna: Vem/vilka utformar enligt förskollärarna de 

gemensamma regler som existerar i barngruppen? Vilka faktorer påverkar regelsättningen 

enligt förskollärarna? I avsnittet nedan redogörs för val av metod, kvalitativ intervju, urval, 

genomförande, etiska principer, reliabilitet och validitet samt en analys av datainsamlingen.  

 

Kvalitativ metod 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativ metod med kvalitativ intervju som redskap. 

Kvalitativ metod medför att en helhetsbild kan skapas av det som undersöks, syftet blir då att 

få en förståelse och inte en förklaring. Kvalitativ metod är alltså ett sätt att hitta mönster och 

samband i ett visst fenomen. (Løkken och Søbstad, 1995; Trost, 2010). Vi hade inte för avsikt 

av att hitta en generell sanning av ett fenomen utan ville ta del av förskollärares olika 

uppfattningar. Vi valde därmed kvalitativ metod och kvalitativ intervju som redskap för vår 

studie. 

 

 

Kvalitativ intervju   

Enligt Trost (2010) innebär kvalitativa intervjuer att den som intervjuar ställer öppna, 

beskrivande och välformulerade frågor. Det här görs för att få en större inblick i hur 

respondenten
1
 resonerar kring ett visst fenomen. Våra intervjufrågor var öppna och tydligt 

formulerade med en bra struktur samt bearbetade i förväg (Bilaga 1). Det är väsentligt att vara 

flexibel under en kvalitativ intervju. Intervjufrågorna ska anpassas efter respondentens svar, 

för att skapa en naturlig dialog och ett sammanhang (Lantz, 2007; Trost, 2010). Att ställa helt 

nya följdfrågor som inte finns med i frågeformuläret under en intervju kan medför en större 

risk för att ställa ledande frågor. Genom ökad förståelse kring ledande frågor hade vi en 

klarare medvetenhet under intervjuerna om vad som kunde ske. Enligt Kihlström (2007a) är 

det betydelsefullt att som intervjuare försöka förhålla sig neutral i bemötandet av 

respondentens svar, för att inte värdera och uppmuntra respondentens åsikter. Dock kan det 

vara svårt att dölja sina egna åsikter då kroppsspråket sänder ut signaler, vilket man bör vara 

medveten om. 

  

Urval 
I studien intervjuades förskollärare för att vi studerar på förskollärarutbildningen och därmed 

ligger det nära vårt intresse. Enligt Kihlström (2007a) är det väsentligt att i urvalet rikta sig 

mot individer som har kunskap och erfarenhet om det ämnet som ska behandlas i intervjun. 

De förskollärare som intervjuades arbetar i en medelstor kommun i västra Sverige. Först 

hörde vi av oss till tre stycken förskolor, men eftersom en förskola avböjde på grund av 

tidsbrist tillfrågades ytterligare en förskola. Anledningen till att vi har valt enbart en kommun 

samt tre förskolor är för att vi vill avgränsa oss, för att göra det möjligt tidsmässigt samt för 

lättillgängligheten.  

 

Vi valde att intervjua sju stycken förskollärare som arbetar på avdelningar med barn i åldrarna 

ett till tre år samt tre till sex år. Vårt mål var att alla avdelningar på förskolorna skulle 

                                                 
1
 De förskollärare som vi har intervjuat har vi valt att kalla för respondenter.  
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medverka men endast en förskollärare från varje. Det var upp till förskollärarna att bestämma 

vem som skulle delta. Hade vi valt förskollärare skulle risken finnas att personen i fråga hade 

avböjt eller att respondenten hade medverkat med bristande intresse för ämnet. I ett av fallen 

var det dock en förskollärare som valde att på plats tacka nej på grund av tidsbrist. Där av föll 

en intervju bort och ersattes inte av en annan eftersom vi ansåg att vi redan hade fått ett rikt 

datamaterial.  

 

Genomförande 
Förskolorna som valdes ut kontaktades först via telefon, där informerades kort om studiens 

syfte. Alla förskolor som tillfrågades visade intresse och ville ha ytterligare information. 

Därefter lämnades ett missivbrev ut personligen (Bilaga 2) till varje förskola. Vid andra 

kontakten bestämdes tid och plats för genomförandet av intervjun. Vi meddelade även att det 

skulle bjudas på hembakad fika under intervjutillfället, vilket gjorde att många lyfte på 

smilbanden. Tanken med att bjuda på fika var att skapa en avslappnad stämning och en känsla 

av att intervjun var mer likt ett samtal än en utfrågning.  

 

Först genomfördes ett antal pilotintervjuer med ett flertal förskollärare i syfte att testa oss 

fram med intervjufrågorna. Kihlström (2007ab) beskriver att syftet med pilotintervju är att 

forskaren ska få tillfälle att förbättra sin intervjumetodik. Det här för att bli trygg och säker i 

sin roll som intervjuare, vilket kan leda till ett bättre resultat. Fördelen med en pilotstudie är 

alltså att synliggöra vad som kan förbättras i intervjufrågorna och intervjuarens 

förhållningssätt. Lantz (2007) poängterar att de som medverkar i pilotintervjuerna bör få 

möjlighet uttrycka sina åsikter när det gäller innehåll och upplägg i intervjun. Efter att 

pilotintervjuerna hade genomförts frågade vi respondenterna om förslag till förbättring.  

 

Alla sju intervjuerna som ingick i studien genomfördes på respektive förskola och i ett separat 

rum. Vi uttryckte en önskan om avskildhet och behovet av en ostörd intervju. Avbrott skedde 

dock under två av intervjuerna, personal kom in eller telefonen ringde. Vi har en förståelse för 

att det kan vara svårt att släppa verksamheten helt och hållet. Vi tror dock att med lite mer 

framförhållning från vår sida hade avbrotten kunnat undvikas. Om vi hade påtalat 

väsentligheten av att inte bli störda ytterligare en gång innan intervjun startade hade kanske 

vår önskan framgått tydligare. Vi anser dock att det inte påverkade datamaterialet i någon 

större utsträckning.  

 

Alla intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och intervjuerna tog tjugo till trettio 

minuter. Intervjuerna genomfördes av oss båda med en respondent åt gången. Vi informerade 

respondenterna om att de när som helst fick avbryta intervjun. Den ena av oss ställde 

intervjufrågorna och den andra hade en mer passiv roll. Den passiva rollens uppgift var att 

komma med relevanta följdfrågor som intervjuaren kanske inte tänkte på. Våra intervjufrågor 

var formulerade på förhand men de ställdes inte alltid ordagrant eller i en viss ordning till 

respondenten. Följdfrågor ställdes utifrån respondentens svar och vårt intresse under 

intervjuerna. Vi hade förberett med en del följdfrågor men de var dock inte huggna i sten. 

 

Intervjuerna öppnades med frågan Hur skulle du beskriva ordet regel? Det här för att 

respondenten skulle kunna klargöra för oss men även för sig själva vad de ansåg att ordet 

regel innebar. Det här ansåg vi vara betydelsefullt för att öppna upp respondentens tankesätt 

kring ämnet regler samt för att mjukstarta med en mer allmän fråga. Det finns alltid en risk att 

respondenten inte får sagt det hon/han vill framföra under en intervju. Därmed avslutades 

varje intervju med frågan Är det någonting mer du skulle vilja tillägga kring ämnet regler?    



   

11 

 

Etiska principer 
Varje forskare behöver själv fundera över vad etik är och vad det står för i förhållande till 

studien. Vetenskapsrådet (2002) har gett ut en skrift som ger riktlinjer för hur studien ska gå 

tillväga för att lättare kunna förhålla sig etiskt korrekt. Den har framställts för att inte kränka 

och utlämna den enskilda individen. Skriften tar upp fyra olika principer som forskaren ska 

förhålla sig till. Dessa principer är: samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

I vår studie har vetenskapsrådets etiska huvudprinciper tagits hänsyn till, vilket synliggjordes 

till respondenterna genom missivbrevet. Vi informerade deltagarna om att de när som helst 

kunde avsäga sin medverkan så länge studien inte är publicerad, vilket går under 

samtyckeskravet. Vi informerade alla deltagarna om syfte med studien, vilket stämmer 

överrens med informationskravet. Vi poängterade att deras personliga uppgifter samt ort 

skulle framgå som fiktiva i studien, vilket är i enlighet med konfidentialitetskravet. De blev 

dessutom informerade om att deras information endast skulle användas i vårt forskningssyfte 

vilket stämmer överrens med nyttjandekravet. 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
I en studie är det viktigt att belysa innehållets tillförlitlighet och trovärdighet vilket görs 

genom begreppen reliabilitet och validitet. Reliabiliteten granskar undersökningens 

tillförlitlighet, att till exempel alla uträkningar är korrekt. Validiteten granskar om 

undersökningen mäter det som ska besvaras (Thurén, 2007; Trost, 2010). För att 

undersökningen ska vara relevant i förhållande till studiens syfte, har vi under hela 

forskningsprocessen återgått till studiens syfte. Dock har syfte formulerats om under studiens 

gång på grund av det resultat som framkom. 
 

Validitet 
För att förutfattade meningar och åsikter skulle kunna synliggöras gjordes en förförståelse 

kring ämnet regler. Kihlström (2007c) framhäver att om du som forskare inte synliggör dina 

förutfattade meningar kan ditt omedvetna göra att studiens resultat enbart blir tolkat utifrån 

ditt eget perspektiv. Vår förförståelse stärker studiens validitet eftersom den har synliggjort 

våra uppfattningar. Men vi är medvetna om att det aldrig helt och hållet går att ta avstånd 

ifrån ens förutfattade meningar. Ett antal pilotintervjuer genomfördes med ett flertal 

förskollärare vilket styrker studiens validitet. Pilotstudie ett sätt att undersöka om ens 

intervjufrågor är välformulerade och relevanta i förhållande till studiens syfte samt en träning 

inför de kommande intervjuerna (Løkken och Søbstad, 1995; Kihlström, 2007b).  

Reliabilitet 

Intervjuerna genomfördes och dokumenterades med hjälp av en diktafon vilket stärker 

reliabiliteten, eftersom dialogen dokumenteras ordagrant och fokus kan riktas mot samspelet i 

intervjun istället för skrivandet (Kihlström, 2007b). Intervjuaren kan även i efterhand lyssna 

och bli uppmärksam på om exempelvis ledande frågor har använts under intervjutillfället. En 

nackdel med diktafon som vi fick erfara var att bakgrundsljud gjorde att vissa meningar och 

ord blev nästintill ohörbara. En annan svaghet med användandet av diktafon är att varken 

gester eller mimik kan dokumenteras. 

 

Som tidigare nämnts var vi båda med under intervjuerna. Kihlström (2007b) framhäver att 

reliabiliteten ökar i en studie om det är mer än en intervjuare som har medverkat. Är det två 
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som utför en intervju blir den mer tillförlitlig, på grund av att intervjun då uppfattats utifrån 

två perspektiv. Svagheten är dock att en känsla av underlägsenhet kan infinna sig hos 

respondenten, vilket kan resultera i nervositet samt att inte våga uttrycka tankar fullt ut. 

Kihlström (2007b) framhäver att respondenten eventuellt kan ge de svar som förväntas av 

henne eller honom.  Nackdelen med kvalitativ intervju är att det finns en möjlighet att 

respondenten inte känner förtroende och vågar därmed inte tala sanningsenligt, vilket kan 

påverka reliabiliteten i resultatet. Kihlström (2007b) tar upp betydelsen av att en person med 

vetenskaplig bakgrund granskar studiens innehåll och redskap för att höja trovärdigheten. Vår 

handledare har kontinuerligt granskat innehållet under arbetets gång och kommit med förslag 

till förbättring. 

 

Analys 
Efter att intervjuerna genomförts lyssnade vi igenom innehållet och transkriberade det. 

Transkriberingen skedde snarast möjligt för att lättare minnas tillbaka. I transkriberingen togs 

det bort eventuella biljud såsom harklingar, hummanden och vissa utfyllningsord. En del 

redigeringar gjordes på vissa meningar för att göra dem mer begripliga. För att budskapet inte 

skulle kunna misstolkas diskuterades vi tillsammans meningarnas innebörd.  

 

Efter transkriberingen var gjord skrevs det insamlade datamaterialet ut i pappersform. 

Malmqvist (2007) framhäver att det är betydelsefullt med utskrifter av insamlad data eftersom 

det frambringar en tydligare överblick av materialet. Datamaterialet lästes sedan igenom för 

att finna mönster och samband. Vi diskuterade fram olika kategorier som kunde synliggöra de 

mönster som framträdde. Inspiration till kategorierna hämtades från andra uppsatser som 

berörde ämnet regler. Malmqvist poängterar att det kan vara en fördel och en hjälp i det 

fortsatta analysarbetet att granska andra studiers resultatkategorier. 

 

Resultat 
För att läsaren inte ska jämföra förskollärarnas olika uppfattningar och åsikter har vi valt att 

inte synliggöra vem som säger vad i resultatet. Det här för att inte enskilda individers 

uppfattningar ska kunna ställas gentemot varandra. I avsnittet nedan redogörs resultatet för 

studien under rubrikerna: förskollärares beskrivning av begreppet regel; reglers betydelse för 

förskolan; olika slags regler, samt; roller i regelsättning.  

 

Förskollärares beskrivning av begreppet regel 
Alla förskollärare i studien hade i stort sätt liknande uppfattningar kring begreppet regel. 

Begreppet regel sände ut signaler som ett flertal förskollärare uppfattade som hårt, fyrkantigt 

och disciplinerande. Det som framförallt nämndes var att en regel innebär vad man inte får 

göra samt vilka skyldigheter som finns att förhålla sig till. En förskollärare poängterade att en 

regel ofta handlar om människans beteende, hur en person ska förhålla sig till en viss 

situation. 

 
För mig är en regel någonting som alla förväntas att följa. Och handlar oftast om ett 

beteende. Att man sätter regler för hur man ska bete sig eller hur man inte ska bete sig, hur 

man ska hantera saker. 
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En annan förskollärare framhävde att regler signalerar ut vad en individ förväntas att följa. 

Ytterligare en aspekt som togs upp var att regler är någonting som skapas gemensamt för att 

man ska fungera tillsammans. Många av förskollärarna ville helst inte koppla sin verksamhet 

till ordet regel. De ville istället tala om rutiner, värdegrundsarbete, och förhållningssätt. 

 
Regler för mig i min verksamhet det är väl kanske inte ordet regler utan det handlar mer om 

värdegrundsarbetet som vi arbetar med barnen dagligen ständigt och jämt för att lotsa in 

barnen i samhället och att de ska kunna verka i vårt samhälle och fungera i vårt samhälle. 

 

 

Reglers betydelse i förskolan  

Alla förskollärare i undersökningen ansåg att det är betydelsefullt att använda sig av regler i 

förskolan. Ett flertal förskollärare påpekade vikten av att vara eniga som arbetslag för att 

skapa gemensamma och tydliga förhållningsätt. Regler i verksamheten sågs som ett verktyg 

för att utveckla ett demokratiskt klimat men dessutom för att skapa en trygghet i vardagen. De 

framhävde även att regler ska existera för att kunna skapa en struktur och ge barnen samt 

arbetslaget en grund att utgå ifrån.  

 
Klart att man måste ha ramar och mallar som man följer för att det ska fungera, det måste 

man ju ha. Annars blir det inget demokratiskt förhållningssätt utan då blir det anarki. 

 

Regler är ju för att få en struktur och en trygghet för barnen och få in med rutiner och 

allting. För att få vardagen att fungera, också att vissa regler måste vi ha för att det ska 

fungera när vi är tillsammans. 

 

En förskollärare tar upp att det är betydelsefullt att det finns regler i förskolan men att det då 

är väsentligt att utgå ifrån barns behov. Förskolläraren beskrev att observationer kunde vara 

ett bra medel för att se till barns behov. Att inte alltid vara för fast vid de regler som 

existerade ansågs som väsentligt. Reglers flexibilitet ansågs som betydelsefullt för att barnen 

inte skulle bli åsidosatta.  
 

Men det är ju bra att ha regler, det är bra att de finns. Men man ska inte vara så hård med att 

följa den, att det är ju olika barngrupper.  

 

Olika slags regler 
Nedan kommer olika kategoriseringar av regler att presenteras utifrån vad förskollärarna hade 

för regler i verksamheten. Vi har valt att göra egna kategoriseringar utifrån olika reglers 

egenskaper för att frambringa en tydlig struktur. Kategoriseringarna som tas upp är 

organisationsregler, säkerhetsregler, värdegrundsregler, regler utifrån barns behov samt fasta 

och flexibla regler.  

 

Organisationsregler 

Den här kategorin synliggör regler som berör förskolans organisation och struktur.  

Ett flertal förskollärare poängterade att det fanns regler som är konstruerade för att 

förskoleverksamhetens vardag ska få ett naturligt flöde. De ansåg att regler som berörde 

organisationen var betydelsefulla för verksamhetens funktion.  
 

En regel som framkom av en förskollärare var att barnen under måltiderna skulle sitta kvar 

vid borden tills alla hade ätit färdigt. Efter måltiden stod en av personalen och tog hand om 

två barn i taget, då avdelningen enbart hade två toaletter. Personalen på avdelningen skapade 

regeln för att arbetet skulle fungera bättre.  
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Så att det inte bli kaos där ute, och det är ju en regel som vi har satt upp för att det ska flyta. 

 

En av förskollärarna framförde att barnens agerande påverkade verksamhetens effektivitet. På 

förskolan fanns det därför en regel som handlade om att barnen skulle ta av sig skorna vid 

mattan i hallen innan de gick vidare i in i förskolan. Regeln slutade att fungera och därmed 

var pedagogerna tvungna att påminna barnen om vad som gällde. 

 
Ja, det slutade att fungera. Barnen fick ju så mycket grus och vatten på sina strumpor, alla 

har ju inte inneskor och de släpar ju in så mycket. Och att man tänker på henne som städar. 

 

En förskollärare framhävde att pedagogerna hade infört en regel där barnen inte fick ta ut 

cyklarna på eftermiddagen. Anledningen till regeln var att många barn gick hem på 

eftermiddagen vilket bidrog till att barnen glömde av att ställa in cyklarna efter sig. Vilket 

kunde leda till att enbart ett fåtal barn fick ansvaret för cyklarna som stod ute.  
 

Och så är alla cyklar ute och då är det inte riktigt rättvist att de barnen ska få sätta in alla 

cyklar. 

 

Skyddsregler 

Den här kategorin synliggör regler som innefattar hur barn ska förhålla sig gentemot sin 

omgivning. Det här för att ingenting allvarligt ska inträffa någon individ, skada förskolans 

material eller natur. 

 

En förskollärare framhävde att de regler som var lättast att följa var regler som innebar en 

direkt fara för barnen. Det var betydelsefullt att barnen hade en förståelse för hur de skulle 

förhålla sig i vissa situationer för att undvika att skada sig. 

 
Du får inte klättra upp på muren, du får liksom inte klättra upp i det trädet bakom 

vindskyddet för då ser vi inte om du ramlar ner. Man får inte ha rep runt halsen, alltså de är 

ju absolut de enklaste reglerna att hålla. 

 

Att barnen inte får springa inne var en regel som ett flertal förskollärare belyste. Regeln var 

först och främst konstruerad för att barnen inte skulle skada sig men även för att upprätthålla 

trivsel i verksamheten. 

 
Man får till exempel inte springa inne, vi är ju väldigt många och man kan ju springa ner 

varandra och krocka och få bulor i huvudet. 

 

Att man inte ska springa inomhus för den har vi ju för att barnen inte ska halka och slå sig, 

vi har hala golv här. 

 

En förskollärare nämnde att pedagogerna hade skapat regler för användningen av förskolans 

cyklar för att skapa en säker miljö för barnen på gården. Det infördes en regel om att barnen 

endast fick cykla åt ett håll och därför målades det vita streck på cykelbanan för vägleda 

barnen. En annan regel som existerade handlade om att de stora barnen inte fick cykla där 

småbarnen höll till. Förskolläraren upplevde att barnen tog emot och tillägnade sig reglerna 

utan några större invändningar. 

 
Barnen får bara cykla från ett håll, för innan cyklade barnen kors och tvärs och krockade. 

Och så får de inte cykla förbi småbarnen och deras sandlåda, för det gjorde barnen också 

innan. 
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Ett flertal förskollärare framhävde att det existerade regler på deras avdelning som handlade 

om hur barnen skulle förhålla sig till material och natur. Att skydda och visa hänsyn till 

förskolans närmiljö ansågs betydelsefullt att förmedla till barnen.    
 

Sedan har vi regler vad som gäller våra leksaker, att man inte trampar på våra böcker, vi 

kastar inte böckerna. Att man inte får slå varandra är en regel, inte rita på väggarna till 

exempel. 

 

 

Värdegrundsregler 

Den här kategorin synliggör regler som innefattar hur man ska bete sig gentemot andra 

människor på ett acceptabelt och respektfullt sätt.  

 
Att visa hänsyn till andra människor var det som de flesta förskollärare ansåg vara den mest 

betydelsefulla grundregeln i förskoleverksamheten. Ett flertal förskollärare poängterade att de 

hade regler som påminde barnen om hur de skulle bete sig mot varandra för att vara en bra 

kompis, även kallade kompisregler. 
 

Det är ju en regel att vara rädda om varandra. Barn är ju väldigt JAG och liksom framåt, 

men att man lyssnar och att man tar in. Nu pratar du, och att alla barnen känner sig sedda.  
 
Det är att barnen ska ta hänsyn till sina kompisar och liksom vara en god kamrat som jag sa 

i början. 

 

Som vi tidigare har nämnt poängterade ett flertal förskollärare betydelsen av att det finns 

regler i förskolan som handlade om att visa hänsyn och respekt. De reglerna handlade om hur 

man agerar och bemöter andra människor i olika sammanhang.  

 
Man får inte slåss, man ska vara rädda om varandra. Men det är väl också en sådan 

grundläggande regel man har för att alla ska trivas och må bra. 

 

Alltså jag tycker det är jätteviktigt med allting som handlar om att visa hänsyn. Och att man 

faktiskt får markera för barnen att det inte är okej att man slår varandra till exempel, att vi 

är vänner och trycker på gemenskapen hela tiden. Så de reglerna tycker jag faktiskt är 

viktiga att man håller på. Och att man visar som vuxen att det inte är okej att behandla 

någon annan illa.  
 
 

Regler utifrån barns behov 

Den här kategorin synliggör hur vissa regler kan utformas efter barns individuella samt 

gruppens behov.  

 

Ett flertal förskollärare framhävde att ibland måste regler utformas efter barns behov, vilket 

innebär att en regel kan vara skapad och gälla för enbart ett barn. En regel kan skapas på 

grund av att det enskilda barnet inte har förmågan att förhålla sig önskvärt i en särskild 

situation. En förskollärare beskrev att de har en pojke på sin avdelning som har lätt för att 

stoppa saker i munnen. Därmed utformades en regel som gällde för honom och inte de andra 

barnen.    

 
Det finns ju regler att han inte får sitta med smågrejer som kan fastna i halsen och dylikt. 

Han får inte vara vid städvagnen för han är på flaskor och sådant när städerskan städar (…) 

Så är det ju alltid, det finns ju alltid speciella regler för vissa barn. 
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En förskollärare beskrev ett skeende där tydliga regler konstruerades utifrån ett enskilt barn. 

Reglerna påverkade hela verksamheten men var nödvändiga för att ge barnet goda 

förutsättningar för en trygg vardag. Förskolläraren belyste att situationen i nuläget ser 

annorlunda ut eftersom barngruppen inte är densamma. Avdelningen har släppt efter på vissa 

regler och situationen är därmed inte lika stressfull och krävande. 
 

Jag kan ta ett exempel, vi har haft tre år nu med ett barn som har krävt mycket struktur och 

rutiner för att känna sig trygg i sin vardag. Då har vi liksom varit övertydliga med regler 

och liksom plockat ner hela verksamheten. Alltså väldigt tydliga regler. 

 

 

Fasta och flexibla regler 

Den här kategorin synliggör hur en del regler i vissa sammanhang kan vara mer fasta eller 

flexibla i förskoleverksamheten.  

 

Ett flertal förskollärare betonade att situationen kunde vara en avgörande faktor om en regel 

var fast eller flexibel. Regler som var fasta kunde oftast inte ruckas på när det berörde 

värdegrunden eller barns säkerhet. Anledningen till om en regel var flexibel berodde oftast på 

vilka barn som regeln berörde, antal barn, tid, dagsform, den fysiska miljön samt att 

arbetslaget inte exakt hade kommit överrens om hur en regel skulle se ut.  

 
Men vi säger att jag har fyra- fem barn, det beror ju lite på barngruppen man får ju vara lite 

flexibel. 

 

En förskollärare belyste att gruppkonstellationen kan vara en bidragande faktor till en tillfällig 

regel, då gruppdynamiken kan vara avgörande om en regel ska skapas. 

 
Jag tror ju det handlar mycket om att man till exempel ser till vilka barn som är ihop precis 

då. Med en del vet man att det inte går att släppa in en till för då blir det ingen lek utav det. 

Så det beror lite på gruppens sammansättning. 

 

En förskollärare beskrev en händelse där en regel fick en tvetydig innebörd. Personalen på 

förskolan hade olika perspektiv i fokus gällande en regel som berörde barns säkerhet. Regeln 

handlade om att barnen inte fick öppna grindarna på egen hand. Förskolläraren ansåg att det 

aldrig var acceptabelt för barnen att öppna grinden får då kunde gränserna bli otydliga för 

barnen. Medan en annan pedagog ställde sig frågande till om det inte var okej att barnen 

öppnade grinden om en vuxen var med. Förskolläraren framhävde att det var betydelsefullt att 

i arbetslaget diskutera vad som skulle gälla i olika situationer.   

 
Vi hade sagt att barnen inte får öppna grindarna, för det handlar ju om säkerhet så att 

barnen inte smiter (…) Så det var ju ett exempel på en regel som kanske blev flexibel hos 

varje pedagog, fast jag tyckte att den var fast.  

Reglers process 
Förskollärarna beskrev att regelprocessen kunde se olika ut. Nedan presenteras olika 

kategorier som vi har skapat utifrån förskollärarna kommentarer kring vilka som är med och 

utformar reglerna i förskolan, samt vilka faktorer som påverkar.  

 

Vuxnas roll  
Enligt förskollärarna kunde både vuxna och barn vara delaktiga i regelsättningen. Det 

framkom i intervjuerna att de vuxna oftast hade en mer framträdande roll i regelsättning än 
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vad barnen hade. Utifrån intervjusvaren har vi dragit slutsatsen att vuxna oftast bestämde mer 

i regelprocessen när det gällde verksamhetens organisation eller barns säkerhet. En 

förskollärare framhävde att pedagogerna på förskolan införde en regel kring förskolans 

cyklar. Regeln förbjöd barnen att cykla på torsdagar för att barnen skulle få möjlighet att 

sysselsätta sig med annat än att cykla.  
 

Sedan har vi en cykelfri dag, torsdagar (…) Det har också blivit jätte bra. De vet det precis, 

barnen frågar det när de går ut och även de här minsta barnen: ”Är det torsdag idag?”. Då 

vet barnen att de inte får ha cyklarna (…) Och barnen kommer ju på mycket lekar som de 

annars inte lekar med. Jag tyckte att de köpte detta. Fast regeln kom ju från oss, den kom ju 

inte från barnen.  

 

En förskollärare beskrev att det uppstod en diskussion bland pedagogerna om barnen fick 

springa och leka med pinnar. Diskussionen uppstod eftersom det fanns delade meningar om 

vad som var bäst för barnen. En del av pedagogerna ansåg att barnen måste få leka med 

pinnar eftersom att pinnar fanns nästan överallt, medan vissa ansåg att pinnarna kunde vara en 

fara för barnen. Efter diskussion kom personalen tillsammans överens om hur regeln för 

pinnar skulle se ut. 
 

Så då diskuterade vi det och sedan så kom vi fram till att, ja men barnen får ha pinnar och 

de får springa med pinnarna men de får inte ha för långa pinnar. 

 

En förskollärare beskrev att pedagogerna bestämde en regel gällande matsituationen på 

avdelningen och att barnen inte var delaktiga i den regelsättningen. Förskolläraren ansåg att 

regeln inte rörde barnen direkt därmed bjöds det inte in till att delta. 
 

Som det här vid matbordet när vi ska gå ifrån. Det här har ju inte barnen varit med och 

bestämt utan det är ju för att vi ska få det till att flyta som vi har satt upp sådana regler 

liksom. 

 

En förskollärare framhävde att en orsak till att barnen inte alltid var delaktiga kunde vara att 

man var tvungen att skapa regler för att verksamheten skulle fungera. Vikarier i verksamheten 

kunde vara en av anledningarna till att tillfälliga regler sattes för att upprätthålla en bra 

struktur. Vikarier kunde behöva sätta gränser i form av regler för att skapa en känsla av 

kontroll i vissa situationer. Barnen var inte med i de fall då vikarier satte egna regler. 

 
Det är ju tyvärr så att man kanske inte får samma vikarie, om det kommer olika vikarier då 

kanske det behövs en fastare struktur. Stunden kanske kräver att det är vi pedagoger som 

sätter reglerna fast man kanske då den långa vägen kunde ha tagit det med barnen. 

 

 

Barns roll 
Ett flertal förskollärare ställde sig frågande till om de verkligen involverade barnen i 

skapandet av regler. En förskollärare reflekterade över om pedagogerna i verksamheten 

verkligen öppnar upp forum där barnen har möjlighet att påverka de regler som eventuellt ska 

sättas. Oftast blev det mer att regler informerades till barnen i exempelvis en 

samlingssituation. En del förskollärare poängterade att de kunde bli bättre på att bjuda in 

barnen i regelsättningen eftersom barnen är en del av verksamheten. Ett flertal förskollärare 

beskrev hur de skulle vilja involvera barnen mer i utformningen av regler i förskolan. 
 

Både ja och nej mycket kan jag väl säga att man kanske bestämmer över huvudena, det kan 

ju bli så liksom att det, ja nu har vi bestämt det här och nu måste vi göra så för dittan och  

dattan. 
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Barnen är nog inte med så mycket ärligt talat. Det kan jag känna spontant att man mer hade 

velat involvera barnen i gemensamma regler. Eftersom det är deras vardag som styrs av de 

här reglerna. 

 

En förskollärare beskrev att personalen tillsammans utformade gårdsregler som barnen skulle 

rätta sig efter men ansåg att barnen också kunde ha varit med i processen. 
 

Och det är ju ett praktexempel på en grej som hade varit bra att ta upp tillsammans med 

barnen. Hur tycker ni vi ska göra på vår gård? Är det okej om man får göra såhär, att man 

varit konkret. Tycker ni att man ska slänga våra leksaker utanför muren, eller är det bättre 

om vi har kvar våra egna leksaker? Alltså lite så. För det hade blivit så tydligt för barnen att 

vissa regler faktiskt behövs. 

 

En förskollärare beskrev hur barnen hade fått vara med och utforma ett så kallat 

kompiskontrakt. Kompiskontraktet innefattade regler kring hur barnen ska förhålla sig till 

varandra för att vara en bra kompis. Kontraktet bearbetades när det bildades en ny barngrupp 

på avdelningen. Utifrån intervjusvaren har vi dragit slutsatsen att barnen oftast bara fick vara 

med i regelsättningen då det rörde barnen emellan. 
 

Vi har ju inte, alltså reglerna är ju inte nedskrivna så. Förutom att vi har ett kompiskontrakt 

i hallen som barnen har varit med och utformat, hur man ska vara en bra kompis.  

 

En förskollärare belyste att de på avdelningen använde sig av rollspel för att få barnen mer 

delaktiga i regelsättningen. Rollspelet utspelade sig oftast under samlingstillfällen då 

pedagogerna spelade upp olika dilemman som kunde utspela sig på förskolan. Under 

rollspelet fick barnen möjlighet att pausa och komma med förslag om hur situationen kunde 

lösas. Vi fick uppfattningen om att rollspelet användes för att barnen skulle infinna 

medvetenhet kring ett dilemma för att sedan kunna skapa en regel gemensamt.  

  
Barnen är ju jätte duktiga de vet ju precis hur man ska göra och hur man kan lösa det och 

göra det bra, hur man kan dela med sig och sådant. Så rollspel är ju ett jätte bra sätt att 

synliggöra för barnen. 

 

Även en annan förskollärare framhävde att samling kunde vara ett bra tillfälle för att barnen 

att bli delaktiga och komma med förslag till förbättring i olika dilemman. I samlingen kunde 

de få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter.  
 

Så att barnen känner att de är lite med, att vi inte bara inför regler som de inte har någon 

förankring i. 

 

Faktorer som påverkar 

Från intervjusvaren framkom det att olika faktorer kan påverka vem eller vilka som får 

möjligheten att delta i regelsättningen. Faktorer som påverkar och synliggörs nedan berör 

ålder, föräldrarna, tiden, traditioner, barns säkerhet, miljön samt arbetssätt.     
 

Två förskollärare som båda arbetar på varsin småbarnsavdelning poängterade att det var svårt 

att få med de yngre barnen i regelprocessen, på grund av att de ännu inte hade utvecklat det 

verbala språket. En av förskollärarna beskrev att barnen använde sig av kroppsspråket för att 

uttrycka vad de tycker och tänker men pedagogerna kan inte föra en dialog med barnen. 

Förskolläraren poängterade att det är betydelsefullt att pedagogerna kan gissa och försöka 

närma sig barnets livsvärld. Förskollärarna tycker inte att de yngre barnen är med i 

regelsättningen i lika stor utsträckning som de äldre barnen.  
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De barnen som jag har tagit emot, de är liksom ett och ett halvt år och de har ju inte orden 

att liksom uttrycka ett förslag på en ny regel kanske. Så då får man ju bara säga nej då, att 

de inte är med och påverkar regler så mycket.  

 

Man kan ju gissa, man vet ju inte vad barnen erfar men jag kan ju alltså inte veta vad de 

tänker och undrar utan jag kan ju se på barnen om de är nöjda eller inte nöjda.  

 

En förskollärare som hellre vill tala om förhållningssätt än regler påpekar att det är 

betydelsefullt att föra en dialog med föräldrarna om hur pedagogerna ska kunna stötta och 

hjälpa barnet i dess utveckling. Förskolläraren beskriver att samverkan med föräldrar är 

väsentligt för att förhoppningsvis kunna finna ett gemensamt förhållningsätt.  

 
Man kommer överrens om och pratar med föräldrarna och säger såhär gör vi på förskolan 

för att vi vill hjälpa ditt barn, kan ni tänka er att gör det hemma? Det handlar ju om hela 

deras omvärld de är ju inte bara på förskolan, utan att man har samverkan med föräldrarna.  

 

En av förskollärarna förklarade att pedagogerna på förskolan ville informera föräldrarna om 

hur barnen skulle förhålla sig på gården. Pedagogerna ville att reglerna skulle göras synliga så 

fort som möjligt. Förskolläraren förklarade att den begränsade tiden var en av orsakerna till att 

barnen inte var involverade i skapandet av gårdsreglerna, men poängterade att det nog snarare 

handlar om hur tiden förvaltas.    

 
Ja just det ja. Så då blev det ju liksom lite bråttom, istället för att bara sätta upp en lapp där 

det stod ”Barn får inte öppna grinden” så satte vi liksom upp lite allmänna regler samtidigt.  

En förskollärare framhävde att traditioner på förskolan kan vara en styrande faktor när det 

handlar om barnen får vara med eller inte. Förskolläraren tog upp hur man skulle kunna 

involvera barnen i regelprocessen genom att samtala och se till gruppens behov.  

 

Det ligger liksom inte i traditionerna här, det är lätt att de vuxna bestämmer och så kommer 

barnen in som andra.  

Även andra förskollärare belyste att det finns invanda regler och mönster som lever kvar och 

vandrar vidare från en barngrupp till en annan. En av förskollärarna beskriver att ett arbetssätt 

som har skapats i en barngrupp kan sedan föras vidare till den nya barngruppen.   

 

Men det sitter på något vis i ryggmärgen i vårt sätt att arbetar. Hur vi hanterar vissa 

situationer som kanske har börjat som regler för en annan barngrupp, men som ett arbetssätt 

som följer med in i den nya barngruppen. 

 

Det är regler som har funnits här sedan innan jag kom hit, som man liksom bara har tagit 

över.   

 

En förskollärare betonade att när en regel ska skapas utifrån en situation som anses vara farlig 

för barnen får barnen oftast inte vara med i processen. Då är det pedagogerna som går in och 

tar ansvar och skapar regler för att barnen inte ska skada sig.  

 
Jag tror vi skapar mest regler för att liksom undvika att det händer någonting och då blir ju 

inte barnen medverkande så mycket.  

 
En förskollärare beskrev ett dilemma de hade med att barnen hoppade i en soffa på 

avdelningen. Istället för en förbudsregel som genererade till tjat och tillsägningar granskade 
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personalen den fysiska miljön och möblerade om. Förskolläraren framhävde att efter 

möbleringen fick rummet en annan innebörd och barnen ville inte längre hoppa i soffan.     
 

Så då ändrar man om istället, så man får vara flexibel där och se på möjligheterna, finns det 

något i verksamheten som man kan ändra? Istället för att utöka förbudsreglerna. 

 

En förskollärare belyste att förhållningssättet är betydelsefullt för hur mycket barnen får vara 

med i skapandet av regler. Vidare poängterade även förskolläraren att kvalitetsarbete kan vara 

ett arbetssätt att använda sig av för att omarbeta de regler som finns i verksamheten. Hon 

framhävde att i kvalitetsarbetet handlar det om att synliggöra de områden som har 

utvecklingspotential.  

 
Ja, det är mitt förhållningsätt, hur jag bjuder in, alltså att man är lyhörd och vaksam och 

bjuder in till de här tillfällena. Det är ju jätte viktigt (…) Man ska dokumentera och 

reflektera över utvecklingsmöjligheter och det kan vara i jätte många plan alltså, det kan 

vara pedagogiskt förhållningssätt, vad det finns för material, hur lokalerna ser ut, vad det är 

för miljö. 

 

Sammanfattning av resultatet 
Alla förskollärarna uppfattade begreppet regel på liknande sätt. De uttryckte att det kändes 

hårt, kantigt och strängt. En regel innebar för de flesta vad man inte får göra och att det finns 

vissa skyldigheter att förhålla sig till. Ett flertal hade svårigheter att tala om regler i deras 

verksamhet utan ville istället beskriva det som rutiner, värdegrundsarbete och förhållningssätt. 

Vidare uttryckte förskollärarna att regler såg som någonting som var nödvändigt för att kunna 

skapa en trygghet men även för att kunna utveckla ett demokratiskt klimat i förskolan. En 

förskollärare poängterade att det är väsentligt att utgå från barns behov och låta en regel få 

vara flexibel. Förskollärarna beskrev olika typer av regler som förekommer i förskolan bland 

annat hur barnen ska vara mot varandra, regler gällande organisation, fasta och flexibla regler 

som kunde variera beroende på sammanhang, barngrupp och antal barn.  

 

När det kom till regelprocessen kunde både barnen och de vuxna vara med enligt 

förskollärarna. De vuxna hade dock en mer framträdande roll i regelskapandet men ville 

involvera barnen mer än vad de gjorde i nuläget. Barnen var oftast inte med när det handlade 

om att ta fram regler som gällde verksamhetens organisation och barns säkerhet. De regler 

som barnen till största del fick vara med och utforma handlade om ett så kallat 

kompiskontrakt. Reglerna handlade då om hur man skulle behandla sina kompisar på 

förskolan. Förskollärarna uttryckte att det kunde finnas olika anledningar till vem eller vilka 

som fick möjlighet att delta i regelprocessen. De faktorer som kunde påverka var ålder, 

föräldrarna, tiden, traditioner, barns säkerhet, miljön samt arbetssättet. 
  

Diskussion 
I avsnittet nedan redogörs en diskussion utifrån vald metod och redskap samt resultat. Vidare 

berörs didaktiska konsekvenser och förslag till fortsatt forskning.  

Metoddiskussion 
Vi upplever att kvalitativ intervju som metod har varit rätt verktyg att använda för att närma 

oss studiens syfte. Vi anser att det hade varit intressant att komplettera intervjuerna med 

observationer för att undersöka hur sanningsenliga intervjusvaren i själva verket var. Men vi 
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inser att det hade blivit alldeles för mycket arbete i förhållande till tidsaspekt och 

skrivutrymme. Efter första intervjun som utgör en del av resultatet märkte vi att det var svårt 

att inte enbart utgå ifrån de skrivna frågorna. Det var svårare än väntat att ställa spontana 

följdfrågor och därmed få tillgång till den information som vi var intresserade av att veta mer 

om. Lantz (2007) poängterar att det är väsentligt att särskilja på empati och sympati när 

respondenten svarar. I en intervjusituation handlar det inte om att intervjuaren och 

respondenten behöver ha samma åsikter utan det handlar istället om att intervjuaren visar 

empati för det som uttrycks. Vi upplevde att det fanns svårigheter att förhålla oss fullkomligt 

neutrala till det som respondenten uttryckte. 

 

Trost (2010) poängterar att vid ”känsliga” områden är det extra betydelsefullt att ställa direkta 

frågor utan att kringgå det som intervjuaren egentligen vill undersöka. Vårt intresse har från 

början varit väldigt inriktat mot barns delaktighet och inflytande i regelsättning. Vi valde ändå 

att inte inrikta frågorna allt för mycket mot barns delaktighet och inflytande kopplat till 

regelsättning. Vi ansåg att intervjufrågorna kunde påverka respondenterna att ge oss svar som 

de förmodade att vi ville höra. Vi är medvetna om att känsliga frågor kan medföra en risk att 

respondenten förskönar vissa svar. En del av intervjufrågorna berörde barns delaktighet och 

inflytande vilket vi anser kan upplevas som ett känsligt område att samtala om. Trost 

framhäver att man i en intervju kan fråga i stort sätt vad som helst. Han menar att det inte 

handlar om att frågan är känslig utan att det mer handlar om svaret och dess känslighet för 

analys. Är frågan relevant till studiens syfte är den också berättigad att ställas till 

respondenten. En del av respondenterna valde att beskriva hur barns delaktighet och 

inflytande skulle kunna utövas istället för att berätta om hur de verkligen gick tillväga i 

praktiken.  

 

Trost (2010) poängterar att det är väsentligt att intervjufrågorna är raka och enkelt 

konstruerade för att respondenterna ska kunna svara på det som intervjuaren vill. En fråga 

som vi upplevde att respondenterna hade svårigheter att svara på var: Vad tror du det är som 

avgör om barnen får vara med när en ny regel ska sättas? En av anledningarna till att frågan 

var svår att besvara kan vara för att frågan var komplicerad och svårformulerad. En annan 

anledning kan även vara att respondenterna inte har funderat och reflekterat över frågan 

tidigare.  När vi konstruerade intervjufrågorna hade vi inte reflekterat över att åldern på 

barnen skulle betyda så pass mycket för de svar som framkom. Svaren kunde skilja sig 

avsevärt mellan respondenterna beroende på vilket åldersgrupp de arbetade med. Det här var 

ingenting som vi uppmärksammade när pilotintervjuerna hade genomförts. Hade vi varit 

medvetna kring betydelsen av barnens ålder på avdelningen hade att vi förmodligen inriktat 

oss på en av åldersgrupperna för att avgränsa.  

 

Vi har efter de genomförda intervjuerna diskuterat att det kan vara svårt att urskilja vad som 

definierar en regel, vilket vi även anser att respondenterna kan ha haft svårigheter med under 

intervjuerna. Flera respondenter använde begreppen normer, rutiner, värdegrunden och 

förhållningssätt som ett sätt att tala om regler. Vi har diskuterat begreppen och om de kan 

användas som synonyma uttryck i stället för begreppet regel. Det framkom efter intervjuerna 

att en del respondenter uttryckte att de inte hade reflekterat kring ämnet regler. Det här kan då 

innebära att respondenten har svårt att svara på vilka regler som förekommer i verksamheten.   

 
Resultatdiskussion 

Syftet är att undersöka förskollärares uppfattningar om hur gemensamma regler mellan barn 

och vuxna uppkommer i förskolan samt reglers betydelse och vilka regler som förekommer. 

Syftet kompletteras med frågeställningarna: Vem/vilka utformar enligt förskollärarna de 
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gemensamma regler som existerar i barngruppen? Vilka faktorer påverkar regelsättningen 

enligt förskollärarna? 

Reglers betydelse 

Alla förskollärarna framhävde att det är väsentligt att det ska finnas regler i förskolan för att 

barn och personal ska kunna ha någonting att luta sig mot. En förskollärare framhävde att 

regler måste finnas i förskolan för att kunna skapa ett demokratiskt klimat. Lpfö 98 (rev. 

2010) belyser att demokratiska värderingar ska tillämpas i förskolan för att kunna utveckla 

individer som kan verka i det demokratiska samhället. Det framkommer även i Markströms 

(2005) studie att föräldrar och personal anser att det är väsentligt att barnen kan följa regler 

redan i förskolan, då barnen i framtiden ska kunna fungera i det rådande samhället. Vi 

instämmer om att regler kan ge bra förutsättningar för att utvecklas till demokratiska 

medborgare. Regler kan ge barnen insikt kring hur människan i olika situationer kan förhålla 

sig acceptabelt gentemot sin omgivning. Fast samtidigt anser vi att det är väsentligt att de 

regler som ska gälla ska vara skapade utifrån ett tydligt syfte. Det här för att skapa en 

medvetenhet kring varför reglerna existerar. Regler behöver skapas utifrån rätt förutsättningar 

för att i möjligaste mån tillgodose allas behov. 

 

Utifrån resultatet framkom det att ett flertal förskollärare ansåg att regler skapade struktur och 

en känsla av trygghet i verksamheten. Vi instämmer med att reglers ramar och gränser kan 

vara en förutsättning för att barnen ska veta hur de ska förhålla sig och känna sig trygga. 

Regler begränsar dock alltid människan i någon utsträckning. Även om regler skapas utifrån 

en grundtanke om trygghet i barngruppen finns risken att vissa regler oreflekterat bidrar till att 

begränsa barns utveckling. I Markströms studie (2005) belyste en pedagog att barn ofta för 

lätt följer de regler som finns utan att ifrågasätta vad reglerna står för. Av de regler som 

existerar i förskolan kan det vara väsentligt att synliggöra och granska reglerna för att de inte 

ska begränsa barns möjligheter. 

 

Trots att förskollärarna ansåg att regler var betydelsefulla i verksamheten hade många 

svårigheter att använda sig av ordet regler i förskoleverksamhetens sammanhang, de vill 

hellre tala om förhållningssätt. En orsak till att förskollärarna hellre ville tala om 

förhållningssätt kan vara att de uttryckte begreppet regel som disciplinerande och 

kontrollerande. Vi har själva reflekterat över varför begreppet regel för förskollärarna sände ut 

negativa signaler. En av anledningarna kan vara att människan oftast i regelsammanhang är 

skyldig att agera på ett visst sätt. Vi anser att skyldigheter kan ge människan en känsla av 

måsten och begränsade valmöjligheter. Det har skett stora förändringar i förskolans läroplan 

(Lpfö 98, rev.2010) det senaste decenniet. Förskolan har tidigare präglats av en 

barnuppfostrans kultur som har signalerat ut en kontrollerande och disciplinerande anda. På 

senare år har synen på barnuppfostran förändrats till att barnen ska få en allt mer friare roll i 

förskoleverksamheten. Begreppet barnuppfostran används idag inte på samma vis som 

tidigare. Barnuppfostran signalerar ofta en förlegad syn på barn och vad de är kapabla till. En 

annan anledning att förskollärarna hellre vill tala om förhållningssätt istället för regler kan 

vara att de inte vill koppla pedagogiken till en förlegad barnsyn.  

 
Barns inflytande och delaktighet i regelsättning 
I resultatet framkom det att de flesta förskollärarna ställde sig frågande till om de verkligen 

involverade barnen i skapandet av regler i förskolan. Det framkom att barnen istället kunde bli 

informerade kring de regler som skulle börja gälla. En anledning till att barnen oftast inte får 

vara med i regelsättning kan bero på att förskollärarna inte har reflekterat kring att barnen kan 

delta. Oftast kanske regler tillhör ett område som de vuxna anser att de ska bestämma över, att 
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det är ett traditionellt mönster som är befäst i verksamheten vilket även en del förskollärare i 

vår studie belyste. En del av förskollärarna uttryckte att de skulle kunna involverade och 

bjuda in barnen mer i skapandet av regler än vad de gjorde. En orsak till att barnen inte i stor 

utsträckning är involverade i regelsättning kan bero på vilken barnsyn som förskollärarna 

besitter. Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhäver att pedagoger ibland kan ha lätt för att 

tala om vilken barnsyn man vill besitta men att det är desto svårare att praktisera. Även 

Johansson (2005) belyser olika barnsyner och dess inverkan på verksamheten. En 

förskollärare i hennes studie uttryckte även att om barnen skulle bli mer involverade i 

regelsättningen skulle barnen förhoppningsvis känna en större meningsfullhet kring de regler 

som existerar. Arnér och Tellgren (2006) har ett liknande resonemang och poängterar att 

regler förhoppningsvis blir mer meningsfulla för barnen om de själva har varit med i 

regelprocessen än om de vuxna enbart har varit delaktiga.  

 
Det framkom i vårt resultat att två av förskollärarna som arbetar på småbarnsavdelningar 

uttryckte att det fanns svårigheter med att låta barnen få inflytande i regelsättning. De 

framhävde att många av de barnen som fanns på avdelningarna inte hade tillägnat sig det 

verbala språket och hade därmed svårt för att göra sin röst hörd. De talade istället om att se till 

barns behov och försöka tolka vad barnen ville förmedla och uttrycka, vilket Johansson 

(2003) också beskriver som ett medel för att närma sig ett barns perspektiv. De två 

förskollärarnas intentioner att försöka utgå från barns behov kan ses som att de försöker 

närma sig ett barns perspektiv. Deras intentioner kan kopplas till en av Johanssons (2005) 

kategorier om barnsyn - barn som medmänniskor. Vi har en förståelse för att det kan vara 

svårt att verkligen ge småbarn utrymme för inflytande då de ännu inte kan kommunicera 

genom det verbala språket samt att de kanske inte har de erfarenheter och förmågor som krävs 

för att delta. Dock anser vi att det är väsentligt att skapa en förståelse kring att kommunikation 

inte enbart behöver handla om det verbala språket. Kommunikation kan även framgå med 

kroppsspråk och med bilder som hjälpmedel. Det framkommer i förskolans styrdokument att 

förskolan ska arbeta för att barnen ska tillägna sig förmågan att ta ansvar för gemensamma 

regler samt kunna påverka sin egen vardag utifrån ålder och mognad (FN:s konvention om 

barns rättigheter, Artikel 12; Lpfö 98, rev. 2010).  Regler är en del av barns vardag, därmed 

borde barnen ges möjlighet till att påverka regler genom att göra sin röst hörd. Det kan då 

vara en fördel att barnen blir delaktiga i regelsättning för att känna meningsfullhet för de 

regler som finns, annars kanske det blir svårt för barn att ta ansvar för gemensamma regler. Vi 

anser att det är intressant att belysa hur förskollärare utifrån barnets ålder och mognad ska 

kunna ta ställning till om barnet är kapabelt eller inte att påverka sin egen vardag.  

 

Ett fåtal av förskollärarna uttryckte dock att barnen var delaktiga i regelsättningen i förskolan. 

De beskrev att barnen kunde få delaktighet och inflytande i regler genom kompiskontrakt, 

rollspel och vid samlingstillfällen. En förskollärare framhävde att rollspel var en metod för att 

barnen tillsammans skulle kunna lösa olika problem och dilemman. De olika lösningarna 

kunde resultera i olika utformningar av regler som skulle gälla i förskolan. Emilson (2007) 

poängterar att barn har större möjlighet till inflytande om pedagogen förhåller sig lekfullt och 

försöker närma sig barns perspektiv. 

 

En annan förskollärare beskrev att i samlingar kunde barnen få möjlighet att uttrycka sig kring 

hur reglerna skulle utformas. Det var enligt förskolläraren väsentligt att regler inte bara 

skapades utan att barnen hade någon förankring i reglerna. Emilson (2010) framhäver att 

möjligheten för barn att vara delaktiga och ha inflytande var starkt förknippat med hur 

samspelet i kommunikationen såg ut. Emilson och Folkesson (2004) belyser även att om en 

pedagog kunde släppa på kontrollen i kommunikationen kunde barnen få mer utrymme för 
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delaktighet. Vi instämmer att samling kan skapa ett meningsfullt tillfälle för barnen att få 

utrymme i regelsättning och att det är väsentligt att kunna släppa på kontrollen för att barnen 

ska få uttrycka sina innersta tankar och få möjlighet att påverka. Vi har egna erfarenheter från 

våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) att det i sin ledarroll inte alltid är lätt att släppa 

på kontrollen. Det krävs att våga gå utanför sin trygghetszon för att ge barnen möjlighet till att 

delta. Åberg och Lenz Taguchi (2005) belyser att ansvaret dock inte helt och hållet får lämnas 

över till barnen för då finns inget medvetet förhållningssätt från pedagogens sida. Det är upp 

till pedagogen att avgöra när barnen kan släppas in och vara med att fatta beslut gällande 

deras vardag. 

 

Utifrån resultatet gjorde vi en tolkning att om barnen fick vara med i skapandet av regler 

berörde dessa regler oftast hur barnen skulle förhålla sig gentemot varandra.  En förskollärare 

uttryckte att barnen fick vara med i skapandet av regler när det gällde hur de skulle förhålla 

sig gentemot varandra, i form av ett kompiskontrakt. En anledning till att barnen fick vara 

med i de här fallen kan bero på att förskollärarna på det här viset kunde uppmärksamma 

värdegrunden för barnen. En annan orsak kan vara att barnen ska få större delaktighet och 

inflytande i deras vardag och därmed skapa en meningsfullhet inför de regler som ska 

existera.  

Vuxnas roll i regelsättning 

Utifrån studiens resultat framkom det att de vuxna hade en mer framträdande roll i 

regelsättningen i förskolan än vad barnen hade, vilket kunde bero på flera olika anledningar. 

 

Förskolans traditioner och arv var en aspekt som belystes som väsentlig för att de vuxna var i 

fokus i regelsättningen. En förskollärare poängterade att förskolan kan vara präglad av 

traditioner som innebär att pedagogerna inte bjuder in barnen till delaktighet. Barnen blev inte 

delaktiga på grund av att det fanns en stark tradition att det var de vuxna som bestämde. Arnér 

(2006) belyser att ett flertal pedagoger i hennes utvecklingsarbete anser att det kan finnas 

svårigheter att ta vara på barnens egna initiativ och erbjuda dem inflytande. En del pedagoger 

i Arnérs studie framhävde att invanda mönster i form av regler ”sitter kvar i väggarna” och att 

det kunde hindra barnen från att påverka de regler som fanns samt att skapa nya. Arnér 

belyser att det kan bero på att det inte ligger i förskolans tradition att ge barnen inflytande. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhäver att det är betydelsefullt att reflektera över sina 

personliga gränser, för att bli medveten om hur gränserna kan skapa hinder om de inte 

grundas utifrån rätt förutsättningar. Personliga gränser kan härstamma från en individs 

personliga värderingar. Vi har reflekterat kring om regler kan skapas utifrån personliga 

värderingar. Om reglerna är grundade utifrån värderingar kan det vara väsentligt att reflektera 

kring dessa för att synliggöra om de skapar begränsningar gentemot barnen. För att förtydliga 

menar vi att regler som ”sitter i väggarna” kanske i vissa sammanhang grundar sig på 

värderingar som är oreflekterade. Synliggörs inte dessa gränser kanske det finns risk att 

barnen begränsas i sin vardag. 

 

En förskollärare framhävde att barns säkerhet kunde vara en anledning till att barnen inte fick 

vara med i skapandet av regler. Johansson (2005) belyser olika typer av barnsyner och i 

hennes kategori vuxna vet bättre framgår det att de vuxna först och främst utgår från sig själva 

för att se till barns bästa. Vi anser att det kan vara vanligt att falla under barnsynen att vuxna 

vet bättre då det berör barns säkerhet. En annan anledning till att barnen inte fick delta kanske 

berodde på att förskolläraren ansåg att barnen inte uppnått den förmågan och mognaden att se 

konsekvenserna av att det egna handlande kan skada sig själv eller andra. Förskolläraren 

uttryckte att de i arbetslaget tog sig an ansvaret att besluta om vilka regler som skulle gälla för 



   

25 

 

att kunna skydda barn mot diverse faror. Det här kan kopplas till von Wrights (2000) 

punktuella perspektiv. När det handlar om barns säkerhet kan det vara lättare att falla in i ett 

punktuellt perspektiv då man vill tillskriva barnet ett vad. Beskrivningen kring vad ett barn är 

kapabelt till begränsar dock barns möjlighet till att delta och utöva inflytande. Vi anser dock 

att det är möjligt att förskolläraren kan närma sig ett relationellt perspektiv och låta barnen få 

delaktighet och inflytande i de regler som berör deras säkerhet. Barnen behöver inte bära det 

yttersta ansvaret och fatta beslut kring vilka regler som ska gälla men de kan få vara en del av 

processen och uttrycka sina åsikter. Johannesen och Sandvik (2009) poängterar att barns 

delaktighet och inflytande inte enbart ska ses som ett sätt för barn att bestämma. Utan 

delaktighet och inflytande innebär att barn ska kunna få möjlighet till att uttrycka sig och 

påverka i en gemenskap. Vårdnadshavarna kan vara ytterligare en faktor som kan påverka om 

förskolläraren släpper in barnen att vara delaktiga i de regler som innefattar barns säkerhet. 

Det är vårdnadshavare som bär det yttersta ansvaret för barnets välbefinnande och hälsa. När 

vårdnadshavaren lämnar sitt barn på förskolan överlåts ansvaret till förskolans anställda. 

Förskolläraren bär därmed på en del av ansvaret om någonting skulle inträffa barnen. En regel 

kan därmed förhindra att någonting inträffar barnet, vilket är positivt. Far ett barn illa måste 

pedagogerna kunna stå till svars inför det som har inträffat.  

 

En del av förskollärarna belyste att pedagogerna på avdelningen hade skapat regler för att 

verksamheten skulle fungera och flyta organisatoriskt. Olika organisationsregler som togs upp 

var bland annat att vänta på sin tur vid matbordet samt att ta av skorna vid hallmattan.  

Johansson (2005)  talar om den kontrollerande atmosfären där hon belyser att atmosfären 

kännetecknas av att pedagoger vill infinna en känsla av kontroll genom ordning och struktur. 

Johansson belyser att pedagoger i hennes studie som kunde kategoriseras in den kontrollerade 

atmosfären uttryckte att de ville arbeta strukturerat eftersom de ville förebygga kaos i 

barngruppen. Vi vill göra en koppling till att förskolans organisatoriska uppbyggnad kan 

framträda genom rutiner. En del förskollärare i vår undersökning tog upp rutiner som en form 

av regler. I Lpfö 98 (rev. 2010) kan vi inte finna någonting om att rutiner måste existera i 

förskolan. Det framkommer dock att barnen ska erbjudas en balanserad dagsrytm bland annat 

i form av omsorg, aktiviteter och vila. Det skulle kunna kopplas till att möjliggöras i form av 

rutiner. Vi har en förståelse kring att det är väsentligt att strukturera upp verksamheten för att 

skapa ordning, exempelvis genom rutiner och regler. Vi anser att struktur i arbetet kan bidra 

till tidsbesparing i arbetslaget genom att alla vet hur och när någonting ska ske, vilket även 

skulle kunna bidra till att skapa trygghet i både arbetslaget och i barngruppen. Börjesson och 

Rehn (2009) talar om tvång som en maktteknik. Tvång kan låta strängt och framstå som 

pressande. Börjesson och Rehn kan dock tillskriva tvång ytterligare en innebörd nämligen en 

norm som alla ska följa. Normen godtags på grund av att maktutövandet sker utifrån ett behov 

som behöver tillfredställas. Då har den underordnade oftast ingen möjlighet att påverka sin 

situation. Rutinerna kanske då blir en form av ”tvång” eftersom förskollärarna kanske anser 

att barnen har ett behov som behöver tillfredställas. 

 
Didaktiska konsekvenser 
Vi har fått uppfattningen att alla regler inte utvärderas i förskolors verksamheter i och med att 

flera förskollärare uttryckte att vissa regler ”sitter i väggarna”. Vi anser att det är 

betydelsefullt att reglerna utvärderas men har förståelse för att det kan vara en mindre 

prioritering då andra delar i verksamheten kan ses som mer betydelsefulla. Markström (2005) 

belyser att rutiner och regler inte alltid finns synligt utan att det finns dolda i verksamheten.  

För att synliggöra de regler som finns skulle pedagoger vid ett möte kunna diskutera vad för 
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regler som förekommer i verksamheten. Det här kan göras genom samtal och diskussion med 

både arbetslag och barngrupp. Det är väsentligt att reflektera över utifrån vilka förutsättningar 

regler utformas ifrån samt vilka konsekvenser regler kan innebära för barnen. De är väsentligt 

att de regler som ska existera har ett tydligt syfte. Vi anser att om reglerna har ett tydligt syfte 

kan både pedagoger och barn infinna en meningsfullhet med de regler som existerar.  

 

Undersökningen har visat att flera förskollärare ansåg att barnen kunde ha varit mer delaktiga 

i regelprocesser. För att barnen ska kunna få möjlighet till större delaktighet och inflytande 

skulle pedagoger kunna öppna upp forum där barnen kan komma till tals. Några förskollärare 

i undersökningen nämnde olika sätt att involvera barnen i regelprocesser. En av metoderna 

som nämndes var rollspel. Vi anser att det kan vara ett bra verktyg att använda då det kan ske 

på ett lekfull och meningsfullt sätt för barnen. Spelar pedagoger upp aktuella dilemman som 

berör barnen kan barnen uppmuntras till att avbryta och få komma med idéer till förbättring. 

Tillsammans kan då både barn och vuxna diskutera fram vilka regler som ska gälla, eller 

rollspelet kanske helt enkelt bidrar till att en regel försvinner eller inte behöver sättas. Det är 

väsentligt är att låta alla barn få utrymme men aldrig tvinga något barn att delta. Förslagsvis 

kan rollspelet först ske i mindre grupper för att barnen ska känna sig mer bekväma för att 

sedan använda metoden på ett mer demokratiskt sätt i helgrupp.  

 

Allt förändringsarbete tar tid och kan bestå av ”misslyckanden”. Åberg och Taguchi (2005) 

framhäver att ett förändringsarbete är lång process och består oftast av känslan av 

misslyckanden. Dock ska inte misslyckanden ses som någonting negativ utan som ett verktyg 

för reflektion och en nödvändig del i förändringen. Att synliggöra de regler som finns och att 

få barn mer delaktig i regelprocesser sker inte över en natt. Det kan krävas omprövningar och 

omstruktureringar för att hitta ett bra arbetssätt som fungerar. 
 

Förslag till fortsatt forskning  
Utifrån vår studie upplever vi att ämnet regler är relevant att undersöka närmare. Förslagsvis 

kan en bredare och djupare forskning göras kring barns möjligheter till delaktighet och 

inflytande i regelsättning. Vidare kan forskning inriktas mer på vad barnen har för 

uppfattningar om deras möjlighet till medverkan, det här skulle kunna synliggöras genom 

barnintervjuer.  Det vore även intressant att rikta särskilt fokus på de små barnens (1-3 år) 

möjligheter till inflytande över de regler som skapas, då är observation förslagsvis en lämplig 

metod att använda. En annan aspekt som skulle kunna vara av intresse att undersöka är vilka 

regler som kan begränsa och hämma barnets utveckling och lärande. Ytterligare en aspekt 

som kan vara väsentlig att belysa är hur gemensamma regler i förskolan kopplas till 

läroplanens mål att se det enskilda barnet och dess behov. När går gruppens behov före ett 

barns individuella behov?  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor 
 

1. Hur skulle du beskriva ordet regel? 

(Efter respondenten hade uttryckt sin uppfattning förklarade vad vi tyckte . För oss 

kan ordet regel innefatta vad man inte får göra, vad man måste göra eller vad man 

tillåts att göra. Exempelvis i trafiken finns regler att man inte får köra rattfull, eller har 

man väjningsplikt måste man lämna företräde. Med tillåtande menar vi exempelvis att 

en regel även kan hänvisa till vad man får göra, här får du köra upp till 90 km/timme). 

 

2. Skulle du kunna nämna några regler som finns på din avdelning? 

- Vilka av dessa regler är flexibla och vilka är mer fasta?  

- Vilka regler anser du är mest betydelsefulla för att verksamheten ska fungera? 

- Finns det någon regel som du anser verksamheten skulle klara sig utan?  

 

3. Om ett barn bryter mot en regel hur brukar du reagera då? 

- (Informerar du barnet och i så fall hur?) 

 

4. Vad brukar ligga bakom när en ny regel kommer på tal på din avdelning?  

- Du tog upp hur…..vad är orsaken till att den regeln kom på tal och förekommer på 

din avdelning.  

 

5. Hur går det till när en ny regel ska sättas?  

- I vilken utsträckning är barnen med? 

- Vad är det som avgör om barnen är med?  

 

6. Hur ser det ut när nya barn kommer till avdelningen, hur gör ni då med 

reglerna? 

- Hur får barnen reda på de regler som finns? 

- Omarbetas reglerna? 

- Kan de nya barnen påverka reglerna, och i så fall hur? 

  

7. Och när ny personal kommer till avdelning, hur gör ni då med reglerna? 

- Hur får personalen reda på de regler som finns? 

- Omarbetas reglerna? Kan ny personal påverka reglerna, och i så fall hur? 

 

8. Har du något mer att tillägga om regler som du känner att du inte har fått sagt? 

 

 

 

 

 



   

 

 

Bilaga 2 - Missivbrev 

 

       

 

 

 

Hej alla förskollärare! 

 
Vi är två studenter som läser till förskollärare på Högskolan i Borås, Campus Varberg. Just nu 

arbetar vi med vårt examensarbete och vi skulle gärna vilja att du deltar i vår studie. Syftet 

med vår studie är att undersöka förskollärares syn på varför och hur gemensamma regler 

uppkommer och existerar i barngruppen. Vi tycker ämnet regler är aktuellt och intressant 

eftersom barns vardag många gånger kretsar kring regler och ramar i förskolans verksamhet. 

För att studera detta vill vi intervjua förskollärare i flera förskolor. Vi har valt att vända oss 

till förskolor som skiljer sig tydligt i pedagogiker och arbetssätt för att få ett brett urval. Under 

intervjutillfället kommer vi båda att delta. Vår önskan är att en förskollärare från varje 

avdelning vill delta i studien.  Intervjuerna hoppas vi att kunna genomföra under veckorna 44 

och 45. 

 

I vår studie kommer vi att förhålla oss till vetenskapsrådets etiska huvudprinciper. Med det 

innebär att personliga uppgifter kommer att vara fiktiva, såsom namn, förskola och ort. All 

data från intervjuerna som samlas in kommer endast att användas inom studien, vi kommer att 

gå under tystnadsplikt. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätten att när som 

helst avbryta din medverkan under den pågående intervjun. 

 

Vi är väldigt tacksamma om du väljer att delta i vår studie!  

 

Med vänliga hälsningar Amanda Lövgren & Frida Karlsson. 

 

 

 

Om det uppstår några frågor kan du kontakta oss eller vår handledare: 
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