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Sammanfattning  

Studiens syfte var att skapa kunskap om förskolepedagogers uppfattningar om uttalade och outtalade 

regler i förskolan. Målet var att studien skulle bidra till en ökad förståelse för vilken betydelse sådana 

regler har i förskolans pedagogiska verksamhet. Studiens frågeställningar var, Vad är vanliga exempel 

på uttalade och outtalade regler enligt studiens deltagare? Hur uppstår dessa regler? Har barnen 

möjlighet att påverka? Vilken betydelse har dessa regler för den pedagogiska verksamheten med 

barnen? Val av metod var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Centrala 

resultat visade att varken uttalade eller outtalade regler sällan sätts med reflektion kring dess syfte och 

handlar främst om sådant barnen inte får göra eller ur ett säkerhetsperspektiv. Barnens möjligheter till 

demokratiskt inflytande över beslut om regler var således mycket begränsat. Slutsatser var bland annat 

att outtalade regler ”sitter i väggarna” medan uttalade regler är förbudsregler. Regler ansågs vara 

viktiga för barnens trygghet och säkerhet, den sociala samvaron samt för att upprätthålla förskolans 

verksamhet. Regler sätts sällan utifrån förskolans läroplan. Pedagogerna eftersträvar verktyg och 

metoder för att arbeta med barns demokratiska inflytande kring beslut och reglerprocesser. Regler 

påverkar den pedagogiska verksamheten genom att minska eller öka barnens handlingsutrymme 

beroende på reglernas karaktär och eftertanke.  Det har i sin tur har relevans för förskolans kvalitét. 

 

Nyckelord: pedagogik, demokrati, inflytande, handlingsutrymme 
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Inledning  

Idag spenderar en majoritet av Sveriges barn mellan 1–6 år sin vardag på en förskola. 
Trots att förskolan är frivillig bedrivs en indirekt styrning från statens sida och sedan 
förskolans läroplan infördes 1998 har verksamheten fått en betydande roll där 
förskolan bland annat beskrivs som en viktig del i barns livslånga lärande. Hur 
förskolan som organisation och verksamhet skall styras finns skrivet i statliga 
dokument, kommunala direktiv och läroplanen men hur förskolans vardag gestaltas i 
praktiken av de som upprättar den, pedagoger och barn, är intressant att studera för 
att komma nära den vardag så många barn möter och för att djupare förstå hur 
pedagoger uppfattar aspekter på verksamheten (Markström,2005). Den här studien 
ämnar skapa kunskap om hur uttalade och outtalade regler uppfattas av pedagoger. 

Förskolan styrs av en mängd regler och normer som pedagogerna dagligen förhåller 
sig till utan att reflektera över dem. Det menar Markström (2005) i sin etnografiska 
studie som också påvisar att dessa styr och utformar mycket av det sociala spelet som 
sker mellan människor utan att man behöver diskutera dem med varandra.  Även 
Öhman (2003) menar att det finns regler och styr vad som gäller i samvaro och att 
dessa oftast tas för givet och lätt blir outtalade och verkställda utan någon tydlig 
eftertanke.  I en studie av Arnér (2009) framgår att flertalet av de regler som fanns på 
förskolorna som undersöktes hade existerat i flera år och gått i arv till nya pedagoger 
utan vidare reflektion. Outtalade regler blir därmed svåra att granska och förändra 
eftersom flera av dem ”sitter i väggarna”. Barn blir indirekt påverkade av vuxnas 
regler och förhållningssätt. Det är inte förens någon ”bryter” mot de outtalade 
reglerna som de blir synliga och kan diskuteras. Problemet är att både uttalade och 
outtalade regler kan vara diffusa för många barn vilket kan leda till osäkerhet kring 
vad som gäller och hur man ska förhålla sig. Samtidigt blir barn som bryter mot 
uttalade eller outtalade regler definierade som besvärliga, omöjliga och får fler 
tillsägelser (Markström, 2005) 

Det är viktigt att regler är formulerade utifrån en god förståelse över varför de finns 
samtidigt som det är viktigt att barnen förstår dem. Regler ska kunna ifrågasättas 
med frågorna varför, för vem och kan barnen förstå regeln? (Öhman, 2003). 
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Markström (2005) betonar i sin studie att personal anser att det är viktigt med regler 
redan i förskolan på grund av att barnen på sikt ska kunna verka i ett demokratiskt 
samhälle där individen har rätt att uttrycka sig och göra sin röst hörd. Grunden för 
den demokratiska innebörden läggs alltså redan i förskolan men för att möjliggöra ett 
demokratiskt klimat krävs delaktighet och inflytande från barnen. Det ska vara en 
levande process i verksamheten. 

Även Pramling (2003) menar i sin pedagogiska tidskrift om delaktighet som 
värdering och pedagogik att delaktighet är en grundförutsättning för barns möjlighet 
att föra sin egen talan och att barn bör vara delaktiga i beslutsprocesser. Vidare 
nämns att förskolor där barnen var delaktiga samt kunde förhandla med pedagogerna 
i beslut var av högre kvalitet.  

Enligt förskolans läroplan Lpfö 98/16 ska verksamheten bygga på demokratiska 
grunder. Verksamheten ska enligt Lpfö 98/16 arbeta för att barnen på sikt tillägnar 
sig förmågan att ta ansvar för gemensamma regler och ges möjlighet att påverka sin 
vardag. 

Problemformulering 

Utifrån den tidigare forskning som framkommit blir det tydligt att det kan uppstå 
flertalet problem beroende av vilken förhållning och uppfattning förskolepedagoger 
har om regler.  Både uttalade och outtalade regler har en stor betydelse för hur den 
pedagogiska verksamheten utformas och inverkar på barnen. Det i sin tur påverkar 
barnens möjligheter till demokratiskt handlade som verksamheten ska bygga på 
enligt läroplanen. Min egen upplevelse är att regler oftast skapas utan vidare 
eftertanke och att barnen sällan ges möjlighet att påverka dem och det är med stöd av 
tidigare forskning och min egen upplevelse som jag med den här studien vill skapa 
kunskap om förskolepedagogers uppfattningar om uttalade och outtalade regler i 
förskolan för att öka förståelsen av vilken betydelse de har i den pedagogiska 
verksamheten. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att skapa kunskap om förskolepedagogers uppfattningar om 
uttalade och outtalade regler i förskolan. Målet är att studien ska bidra till en ökad 
förståelse av vilken betydelse sådana regler har i förskolans pedagogiska verksamhet.  
Studiens frågeställningar är: 

• Vad är vanliga exempel på uttalade och outtalade regler, enligt studiens 
deltagare? 

• Hur uppstår dessa regler? Har barnen möjlighet att påverka? 

• Vilken betydelse har dessa regler för den pedagogiska verksamheten med 
barnen?  
 

Tidigare forskning  

Det här kapitlet presenterar aktuell forskning som har relevans kring reglers 
betydelse i förskolan och barns förutsättningar att få möjlighet att påverka. 
Inledningsvis presenteras bakgrund till förskolans uppdrag utifrån läroplanen lpfö 
98/16 för att få en fördjupad förståelse om vad styrdokumentet säger kring regler, 
demokrati, delaktighet och inflytande.  

 

Förskolans uppdrag  

Förskolan vilar på demokratins grund. En central uppgift för förskolan är att 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det samhället vilar på. De vuxna i förskolan har vidare 
en viktig roll som förebilder då deras förhållningsätt påverkar barns förståelse för de 
rättigheter och skyldigheter som råder i ett demokratiskt samhälle.  Det är således 
viktigt att dessa grundläggande värden tydliggörs i det dagliga arbetet och att 
verksamheten bedrivs i demokratiska former för att väcka intresset för demokrati då 
de på sikt ska delta i samhällslivet. Verksamheten ska sträva efter att barn utvecklar 
sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, förstå rättigheter och skyldigheter samt ta 
ansvar för gemensamma regler. Barnen skall också få möjlighet att utveckla sin 
förmåga att agera efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av 
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 samarbete och beslutsfattande.  Slutligen ska barnen få inflytande och därmed få 
möjlighet att påverka sin situation (Förskolans läroplan, Lpfö 98 rev. 2016). 

 

Regler i förskolan 

Ann-Marie Markström har i sin avhandling Förskolan som normaliseringspraktik 
(2005) genomfört en etnografisk studie i förskoleverksamheter med syfte att bland 
annat undersöka hur pedagogerna skapade och upprätthöll förskolan.  Studien visar 
att de regler och rutiner som förskolans vardag innehåller styr och strukturerar det 
sociala samspelet mellan pedagogerna och barnen. Vidare visar studien att pedagoger 
sällan diskuterar eller reflekterar kring regler med varandra eftersom de förhåller sig 
till dem på rutin. Det i sin tur leder till att det finns flera osynliga regler dolt i 
verksamheten(Markström,2005). 

 

Robert Thornberg har i sin studie a categorisation of school rules (2008) kartlagt 
fem olika typer av regler som han menar beskriver strukturen och uppbygganden av 
skolinstitutioner.  Relationella regler handlar om interpersonella förhållningsätt, 
exempelvis hur vi är mot varandra. De strukturerade reglerna handlar om hur styrda 
aktiviteter och den fysiska miljön upprätthålls. De skyddande reglerna handlar om 
att se till att ingen skadar sig.  Personella regler beskriver hur barnen ska utveckla 
förmåga att ta ansvar för sina handlingar och den sista beskrivande typen av regel är 
etikettsregler som handlar om hur man ska uppföra sig i sociala sammanhang. De är 
dessa typer av regler som styr och ramar in vår verksamhet menar Thornberg (2008). 

Erika Bergström Eriksson har i sin avhandling Rum, barn och pedagoger (2013) 
studerat hur barns handlingsutrymme påverkas av pedagogers arbetssätt och den 
fysiska miljön.  Studien visar bland annat att pedagogerna ansåg att det var viktigt 
med gemensamma regler och kollektiva målstyrda aktiviteter för att ha tillräckligt 
med kontroll på barngruppen och för att undvika vad pedagogerna benämnde som 
kaos. Vad som däremot framkom var att barnen förhandlade mer kring regler och 
normer när pedagogerna inte var närvarande. Med andra ord utmanades barnen i sin 
förmåga till demokratisk förståelse när de själva fick leda och förhandla utan vuxnas 
styrning.   
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Eriksson (2013) menar att barn förhåller sig på ett sätt som förväntas av dem när 
pedagoger leder målstyrda aktiviteter eller inreder en lärmiljö med ett specifikt syfte. 
Det innebär att barnens handlingsutrymme begränsas. I miljöer som däremot inte är 
lika kontrollerade och färgade av regler av ramar får barnen lära sig att förhandla och 
nå uppgörelser. I annan mening menar Eriksson (2013) att pedagoger förkroppsligar 
de regleringar, normer och regler som finns på förskolan. 

 

En del av de regler som råder i förskolan menar Margareta Öhman i sin bok Empati 

genom lek och spra ̊k (2003) handlar om regler som rör omsorgsbehovet och är till 

för att förmedla förskolans gemensamma värdegrund och skapar en trygg gemenskap 
i gruppen. Öhman (2003) menar att det är betydelsefullt att dessa regler presenteras 
på ett positivt sätt av pedagogerna för att stimulera barnens vilja och drivkraft till att 
följa reglerna men också för att ett positivt förhållningssätt lägger en god bas för 
barnens lärande. Öhman (2003) uttrycker vidare att regler som råder på förskolan 
måste vara tydliga och enkelt formulerade, för att barnen ska kunna förstå deras 
relevans. De måste också gälla för alla som är i gruppen, samt att regler bör begränsas 
till ett fåtal för att barnen ska ha möjlighet att komma ihåg dem. 

En studie av Hännikäinen (2005) visade att betydelsefulla strategier för att hålla ihop 
förskolegruppen och göra det möjligt att skapa en känsla av god samhörighet handlar 
främst om att nå överenskommelser om regler och normer.  

En annan aspekt på regler är hur vuxna ställer krav på att barnen ska förstå det som 
vuxna har förmågan att förstå. Exempelvis menar Arnér och Tellgren i sin bok Barns 
syn på vuxna (2006) som bygger på intervjuer med barn att det sker i 
tillrättavisningar som också kan utgöras av skäll när barnen bryter mot en regel. 
Författarna menar att en anledning kan vara att barnen inte förstår eller klarar av att 
hantera den aktuella situationen som den vuxne anser vara självklar. Erik Sigsgaard 
(2003) genomförde ett forskningsprojekt i Danmark med syfte att belysa vuxnas 
skäll. Han kom fram till att ju fler regler och schemastyrd verksamhet förskolan hade, 
desto mer tillrättavisningar fick barnen.  Sigsgaard (2003) menar att när barnen inte 
får möjlighet att exempelvis fritt få bestämma vem de vill leka med, när de får prata 
eller i vilket rum de vill vara så värjer sig barn mot dessa regler och upplevs av 
pedagoger som bångstyriga och därav får tillrättavisningar. Han lyfter betydelsen av 
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att barn bör ges mer inflytande och delaktighet och att verksamheten bör vara mer 
spontant utformad med färre regler och rutiner. 

Uttalade och outtalade regler  

Öhman (2003) förklarar att det finns tydligt uttalade regler för vad som ska gälla i 
samvaro i gruppen på förskolor.  Samtidigt finns det regler som anses självklara och 
därav tas för givet. Dessa regler brukar benämnas som outtalade.  Eftersom de 
outtalade reglerna anses så självklara och ”sitta i väggarna” är det svårt att bli 
medveten om dem. Det leder vidare till att det är svårt att granska, reflektera och 
diskutera reglernas värde och syfte för verksamheten och barngruppen. Det är inte 
förens någon bryter mot en outtalad regel som det blir synligt. Exempelvis sker det 
när förskolan har vikarie eller en nyanställd börjat arbeta eller då barn gör 
överträdelser. 

Uttalade regler bör formuleras tydligt i gruppen. Det är av stor vikt att göra barnen 
medvetna om dem samt att de bör utformas med en möjlighet att kunna ifrågasättas, 
varför, för vem och kan barnen förstå den här regeln? (Öhman, 2003). Genom att 
barnen får vara delaktiga i gemensamma beslut uttalade kring regler blir reglerna 
mer meningsfulla för barnen än om de bara bestäms av de vuxna (Arnér & 
Tellgren,2006).  

Förståelse menar Arnér & Tellgren (2006) är viktigt. Barn är oftast upplysta om 
regler som handlar om vad de inte får göra. Dessa förbudsregler är oftast formulerade 
ur ett vuxet perspektiv vilket leder till att barnen inte alltid förstår varför de finns och 
att det sällan finns en alternativ lösning på förbudet.  

 

Inflytande och delaktighet 

I Ingrid Pramlings pedagogiska tidskrift om delaktighet som värdering och 
pedagogik (2003) framgår att delaktighet är en grundförutsättning för barns 
möjlighet att föra sin egen talan och att barn bör vara delaktiga i förskolans beslut 
och pedagogiska processer. Samtidigt menar Pramling (2003) att förskolor där 
barnen var delaktiga samt kunde förhandla med pedagogerna i beslut var av högre 
kvalitet.  Pramling (2003) menar att delaktighet och inflytande ska ses i perspektivet 
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att barn ska få möjlighet att bli delaktiga i både ord och handling där en ömsesidig 
respekt mellan barn och pedagoger är viktig och där vuxna försöker tolka barns 
meningsskapande utifrån deras förmåga att uttrycka sig. Det kräver att vuxna har 
tillit till att barn kan klara av olika saker med rätt stöd och vägvisning och att de 
vuxna har förmågan att ta barns perspektiv (Pramling, 2003). 

Pedagogernas förhållningssätt där barn tillskrivs en egen kultur, tas på allvar och får 
ett eget sätt att erfara och förstå världen är en förutsättning för att lyckas få barnen 
delaktiga. Samtidigt är det viktigt med ett reellt inflytande och konkret 
tillvaratagande av barnens perspektiv i olika pedagogiska sammanhang. När barn 
upplever att de tas på allvar, får sin röst hörd och bemöts på ett respektfullt sätt 
menar Pramling (2003) att barn har inflytande och är delaktiga. 
 
Även Eriksson (2013) menar att en allt för stark kontroll över verksamheten kan 
bidra till att barns handlingsutrymme, inflytande och delaktighet begränsas, där 
utrymme för flerstämmighet, förhandling och dialog mellan olika synsätt och 
perspektiv begränsas.  Pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt är således viktiga 
grundstenar för att möjliggöra ett demokratiskt klimat i förskolan. Bigsten (2015) 
sammanfattar i sin avhandling Fostran i förskolan att förhandling om regler pågår 
ständigt i den pedagogiska praktiken. Utmärkande är den kamp som kan uppstå 
mellan pedagoger och barn i förhållande till vilka regler som ska gälla i 
verksamheten. Hur personal förhåller sig menar Bigsten (2015) är en viktig slutsats 
som bör reflekteras kring. 

 

Demokrati för de yngsta barnen 

Birgitta Qvarsell (2011) har i sin pedagogiska tidskrift skrivit om demokrati som 
möjlighet i små barns liv och verksamhet. Hon menar att delaktighet och inflytande 
när det kommer till de yngsta barnen i förskolan upplevs ofta som en stor utmaning 
för pedagogerna.  En anledning kan vara att det råder avsaknad om kunskap om vad 
begreppen innebär men också en brist på rätt verktyg att använda i sin verksamhet.  
Pedagoger upplever ofta att det är enklare att arbeta med demokrati med de äldre 
barnen eftersom de har förmågan att uttrycka sig verbalt och därav förenkla 
kommunikationen som leder till delaktighet och inflytande. Demokrati för de allra 
yngsta som sannolikt inte har utvecklat ett tillräckligt talspråk, handlar mer om att få 
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komma till sin rätt, mötas med respekt och få möjlighet att uttrycka sig med eller 
utan olika redskap, än att få bestämma. Det handlar om att barn och vuxna ska 
bemöta varandra med ömsesidighet och förståelse. Qvarsell (2011) menar vidare att 
de bästa situationerna för de yngsta barnen att få uppleva demokrati är då barn och 
pedagoger är tillsammans i öppna situationer som engagerar alla och som medför att 
allas olikheter blir synliga och respekterade.  Hon menar också att pedagoger bör 
ställa sig frågan vad är demokrati? i kontext till förskolans miljö för att synliggöra om 
den erbjuder barnen rum och tid för demokratiskt handlande. En betydelsefull 
slutsats är att barns demokratiska inflytande ökar kraftigt när de får möjlighet att 
påverka den fysiska miljön. 

 

Metod  

Vald metod för undersökningen är kvalitativ. En kvalitativ metod bygger på en 
strategi som fokuserar mer på ord än siffor vid insamling av data(Bryman,2011). Den 
kvalitativa forskningsmetoden är lämplig att använda när man vill gå på djupet och 
undersöka ett fenomen utifrån erfarenheter och kunskap hos utvalda 
respondenter(Fejes & Thornberg, 2015). En kvalitativ metod anses således vara 
relevant för studien då syftet är att gå på djupet och undersöka förskolepedagogers 
uppfattningar genom deras erfarenheter och upplevelser. Detta görs genom 
semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod vilket enligt Bryman (2011) är en 
vanlig metod inom kvalitativ undersökning.  Intervjuer gör det möjligt att komma 
nära den verklighet som ska studeras för att skapa sig en förståelse av varför något 
upplevs och fungerar som det gör(Bryman, 2011).   Även Fejes & Thornberg (2015) 
menar att den kvalitativa metoden med intervjuer som insamlingsmetod är 
användbar för att kunna besvara den kvalitativa studiens syfte och frågeställningar på 
bästa sätt. 

Urval  

Jag har valt att göra ett målstyrt urval när jag söker efter respondenter. Det betyder 
att jag strategiskt väljer ut relevanta respondenter till studien. En målstyrd 
urvalsteknik innebär enligt Bryman (2011) att man gör ett medvetet val av såväl fält 
som tänkbara respondenter som är relevanta för att senare kunna besvara syftet och 
forskningsfrågorna. Valda respondenter för den här studien kommer att vara 
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pedagoger som arbetar i förskolan. Jag väljer att använda ordet pedagoger i studien 
som samlingsbegrepp för alla yrkesamma, det vill säga både förskollärare och 
barnskötare. Vidare strävar jag efter en mångfald hos respondenterna utifrån ålder, 
kön, antal verksamma år i förskolan och utbildningsnivå. 

En avgränsning har gjorts till en kommunal förskola i en medelstor kommun en bit 
utanför Göteborg där jag bor. Valet av avgränsning beror på att det ger mig 
möjligheten att kunna genomföra fysiska semistrukturerade intervjuer på den valda 
förskolan. Det kallas enligt Bryman (2011) för bekvämlighetsurval då personer väljs 
ut i sin närhet. Totalt kommer 15 pedagoger att tillfrågas att delta för att öka 
möjligheten till antal önskade respondenter. 

 

Insamling av data 

Insamling av data försiggick genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
pedagoger på en förskola i utkanten av Göteborg.  Som stöd till intervjuerna 
utformades en intervjuguide som behandlade tre teman. Dessa teman hade 
utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. Teman var 
Förskolepedagogers uppfattningar om regler, uttalade och outtalade regler samt 
barns förståelse och påverkningsmöjligheter. Samtliga intervjuer genomfördes 
fysiskt på den aktuella förskolan. Pedagogerna avsatte en timma var för varje enskild 
intervju. 

 

Tillvägagångssätt 

Inledningsvis sammanställdes en intervjuguide innan jag började att söka efter 
aktuella respondenter. Intervjuguiden konstruerades med frågor som var 
semistrukturerade och som utgick ifrån uppsatsens syfte, mål och forskningsfrågor.  
En semistrukturerad intervju kännetecknas av att vara öppen och flexibel och 
frågorna består brukligen av tematiska frågor där friheten för respondenten att svara 
på sitt eget sätt är stort samt där ordningsföljd kan ändras och följdfrågor kan uppstå. 
I semistrukturerade intervjuer förekommer sällan ja eller nej frågor(Bryman, 2011).  

Under varje intervju lämnades avsiktligt utrymme för att ändra ordning i frågor, 
ställa följdfrågor, utelämna vissa frågor och lämna plats för vidare tankar beroende 
på intervjuernas uttalanden och gång. Detta för att inte gå miste om värdefull 
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information men likväl för att ta in data som respondenterna önskade dela med sig 
av.  Detta gjorde att intervjuerna flöt på i ett bekvämt och naturligt samtal. 

Sökandet efter respondenter gjordes på en förskoleenhet utanför Göteborg där jag är 
verksam. De pedagoger som tillfrågades är inte tillhörande förskolan där jag arbetar. 
Jag började med att kontakta förskolechefen för att berätta om studien och be om 
tillåtelse att kontakta pedagogerna på en utvald förskola. Efter förskolechefens 
godkännande inrättades ett e-mail med informationsbrev om studien, syftet och 
vikten av deras deltagande. Detta sändes ut till 16 pedagoger med yrkestitel 
förskollärare eller barnskötare. Deras arbetes e-mailadresser hade jag sedan tidigare 
vilket var en fördel då det inte tog en stor del av letandet. I studien benämner jag 
samtliga tillfrågade respondenter under samlingsbegreppet pedagoger. 

 

Totalt genomfördes 6 enskilda intervjuer på plats på förskolan som tog mellan 45–60 
minuter var. Jag strävande efter att få ihop 8 intervjuer för att öka studiens validitet 
och reabilitet men då jag upplevde att det var svårt för pedagogerna att avsätta tid för 
intervjuer under november månad samt att studiens tidschema inte gav mer 
utrymme för att invänta svar från deltagande bestämde jag mig för att hålla mig till 
de 6 pedagoger som sagt ja till att delta.  

 

När man genomför kvalitativa intervjuer är det brukligt att använda sig av inspelning 
som hjälpverktyg. Genom inspelning ges möjligheten att analysera sitt data utifrån 
hur respondenterna svarat på frågor och vad de svarat. Samtidigt kan inspelningar 
spelas upp flera gånger under bearbetningen. En nackdel med att spela in är enligt 
Bryman (2011) att det är ett tidskrävande tillvägagångssätt och kan i flera avseenden 
hämma respondenterna under intervjuerna.  I förarbetet med att planera inför 
intervjuerna var tanken att samtliga intervjuer skulle spelas in men när 
respondenterna blev tillfrågade om jag fick det valde fyra respondenter att avstå från 
det. Istället fördes anteckningar fortlöpande under dessa intervjuer.  En nackdel med 
att anteckna var att intervjuerna tog lite längre tid och att samtalen blev pausade för 
att skriva ner det respondenterna berättade.  När en intervju var genomförd med 
anteckningar gick vi tillsammans igenom de besvarade frågorna för att säkerställa att 
informationen stämde med anteckningarna. Sammantaget spelades två intervjuer in 
och fyra antecknades för hand.  
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Bearbetning av insamlade data  

Efter varje slutförd intervju transkriberades och bearbetades det insamlade 
datamaterialet i en sammanställning.  Enligt Bryman (2011) är det rekommenderat 
att successivt analysera sitt insamlade material från intervjuerna för att minska ett 
annars tidsmässigt krävande slutarbete. En fördel med att arbeta med materialet 
kontinuerligt är vidare att nya teman kan uppstå som kan användas i efterföljande 
intervjuer.  

Som analysmetod användes kodning för både det inspelade materialitet och 
anteckningsdokumenten som författats under intervjuerna. Varje enskilt 
intervjudokument gicks noggrant igenom där de betydelsefullaste delarna som var 
värdefulla för mina frågeställningar kodades. Kodning är en process som i sin analys 

 gör det möjligt att enkelt åtskilja, sammanställa och organisera sitt insamlade 
material (Bryman, 2011). När samtliga intervjuer var genomförda och kodade 
sammanställdes ett dokument med det samlade kodningarna som övergripande 
belyste den viktigaste informationen. Dokumentet har vidare använts som 
utgångspunkt i resultatdelen.  

 

Etiska överväganden 

Uppsatsen följer de etiska kraven som ställs på forskning som har som utgångspunkt 
i det grundläggande individskyddskravet. De fyra huvudkraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet 

Forskaren har en skyldighet att informera sina respondenter om den aktuella 
forskningens syfte, deras betydande roll för uppsatsen samt vilka villkor som ställs på 
deras deltagande. Respondenterna ska informeras att deras medverkan är frivillig 
och att de har rätt att avbryta intervjun (Vetenskapsrådet, 2002).  Informationskravet 
synliggjordes i det informationsbrev som skickades ut till samtliga pedagoger via e-
mail. Informationsbrevet innehöll vidare en tydlig beskrivning av forskningsområde, 
uppsatsens syfte och vad deras deltagande skulle ha för värde för uppsatsen. Vidare 
belystes rätten till att närsomhelst avbryta intervjun eller avstå från särskilda frågor. 
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Slutligen förklarades att de avidentifieras och att ingen obehörig eller tredje part 
kommer att få tillgång till deras uppgifter. 

Samtyckeskravet 

Alla respondenter i en studie skall ha givit sitt samtycke om deltagande och ha rätt att 
avgöra när, om och på vilka frågor de vill delta (Vetenskapsrådet, 2002). Det 
fullgjordes genom att återge frågan om att samtycka till uppsatsen när intervjuerna 
genomfördes. Vidare gavs respondenterna utrymme att avgöra när och hur intervjun 
skulle genomföras. 

Konfidentialitetskravet 

Information och uppgifter om personer, såväl nämnda i uppsatsen och från 
uppgiftslämnare skall bevaras så att ingen obehörig eller tredje part kan ta del av de 
lämnade uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002).  Det uppmärksammades i 
informationsbrevet som sändes ut via e-mail till pedagogerna som förtydligade att 
ingen obehörig kommer att ta del av de uppgifter som respondenterna lämnar samt 
att de avidentifieras med namn och arbetsplats. Det upprepades vid 
intervjutillfällena. 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade data för ett forskningsändamål inte får föras 
vidare för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. Uppgifter om enskilda 
respondenter får vidare inte användas för åtgärder eller beslut som direkt kan ha 
påverkan för den enskilde individen (Vetenskapsrådet, 2002). I det informationsbrev 
respondenterna tog del av framgick att informationen som de lämnar endast kommer 
att användas i den aktuella uppsatsen. 

 

Resultat  

I följande kapitel presenteras resultatet från det insamlade datamaterialet. Totalt 
genomfördes 6 intervjuer. Respondenterna har i resultatet tilldelats namn 
respondent A, B, C och så vidare. Resultatet är indelat i teman som intervjuguiden 
bestod av med bakgrund i studiens syfte och mål. De tre teman är vidare 
utgångspunkt i att besvara studiens frågeställningar. De tre teman som framställs är: 
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Förskolepedagogers uppfattningar om regler, uttalade och outtalade regler samt 
barns förståelse och påverkningsmöjligheter 

 

Förskolepedagogers uppfattningar om regler  

Inledningsvis på samtliga intervjuer ställdes frågan om vad en regel innebär för dem. 
Det visade sig att samtliga respondenter ansåg att regler handlar om vad man inte 
bör eller får göra, s.k. förbudsregler.  Samtidigt ansågs regler skapa ramverket för vad 
som gäller för att hålla ordning och få struktur i verksamheten.  

Det framgick vidare hos flertalet pedagoger att deras tillämpade regler är tänkta att 
skapa en tydlighet för barnen om vad som förväntas av dem. Detta för att skapa en 
trygg plats där normer och värden får ge uttryck i sociala sammanhang som barnen 
befinner sig i.  En annan viktig aspekt ansågs vara att reglerna ska trygga barnen.  De 
ansåg att om barnen vet vilka regler som gäller så skapar det även trygghet. De vet 
om vad som förväntas och behöver inte bli förvirrade, vilket således leder till 
trygghet. En respondent menar därför att reglerna är till främst för barnens skull. 

De regler som är mest styrande och- eller används oftast är regler som hänvisar till 
förbud, trivsel eller säkerhet.  Flera pedagoger beskriver rutinmässiga regler såsom 
att tvätta händerna innan måltider, vänta med att duka av tills alla är färdiga, att man 
skall sitta ner i samlingen, vänta på sin tur, lyssna färdigt innan man pratar, att man 
inte får springa inomhus, inte bitas eller slåss. 

Respondent D uttrycker; 

” Flera regler som vi har är ju egentligen till för barnens säkerhet. Dessa 
regler är det svårt för många barn att förstå men vi behöver ändå ha dom. 
Ett exempel på det är att man inte får springa inomhus eftersom risken är 
stor att de krockar och skadar sig.  Det är en regel som tydligt visar att 
barnen inte håller med om eller förstår eftersom man matar och matar 
detta varje dag.” 

Problem som kan uppstå med regler är om inte alla pedagoger är överens och därav 
inte förhåller sig lika till reglerna. Det menar flera pedagoger kan skapa förvirring för 
barnen. Ett annat problem som kan uppstå är när barnen själva inte förstår varför en 
viss regel finns och de medvetet eller omedvetet bryter mot den. Några pedagoger 
menar att det då är lätt hänt att de barn som bryter mot reglerna oftast får en negativ 
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ton mot sig och kan upplevas som jobbiga.  Flera pedagoger menar att deras vision är 
att fokusera på det positiva och försöka undvika att använda negativa ord, skäll, 
upprepa barns namn med negativ ton eller att peka ut enskilda barn som 
problematiska utan istället erbjuda något annat för att främja barnens möjligheter att 
lyckas. De menar vidare att det dock är svårare än man tror. Respondent E uttrycker: 

” Ibland kan jag känna att jag själv blir trött på att gnälla om regler när 
barnen bryter mot dem.  Kanske är det så att för många regler bara gör att 
stämningen blir sämre eftersom barnen ”lättare” kan bryta mot regler. Jag 
vet inte, vi tycker nog olika i arbetsgruppen men jag skulle gärna kunna 
tänka mig färre regler. Det skulle nog bidra till ett positivare klimat för oss 
alla.” 

Respondent F menar; 

” Ibland tror jag att det mer handlar om vad vi vuxna vill uppnå med en 
specifik regel och att problemet inte ligger hos barnen när de bryts utan hos 
oss. Jag tror också att vi har för många små regler runt regler så att säga 
tex, tänker jag på det här med att ”vara en bra kompis”. Det är väldigt 
diffust egentligen och för att vara en bra kompis behöver barnen ha koll på 
flera regler runt detta som att inte slåss, inte bitas och så vidare. Då är det 
ju inte så konstigt att barn bryter mot regler eftersom det är mycket att 
hålla koll på. Det kan jag tycka är ett viktigt dilemma. Att vi inte är 
tillräckligt tydliga och indirekt inte hjälper barnen att lyckas.” 

 

Ett dilemma som lyfts hos pedagogerna är när en regel fungerar bra för gruppen men 
kanske inte för enskilda barn. Då menas att det är svårt att veta hur man ska agera 
och tänka på bästa sätt.  Verksamheten ska ju bygga på allas lika värde och se till alla 
enskilda individer men samtidigt blir det en svårighet när man arbetar med en grupp 
menar pedagogerna som anser att detta är en svårighet att mötas i.  

 
Uttalade och outtalade reglers betydelse 

Pedagogerna berättar att uttalade regler bestäms tillsammans i arbetslaget hos de 
vuxna och styrs utifrån den aktuella barngruppen och hur de önskar att den 
pedagogiska verksamheten ska bedrivas för att fungera. Generellt sker detta i 
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uppstarten av en termin men kan även ske under terminens gång om pedagogerna 
upplever att en regel inte fungerar eller behöver införas. En pedagog menar att 
uttalade regler går hand i hand med vilket förhållningssätt som ska råda i gruppen. 
Vidare menas att det eftersträvande förhållningssättet ska symboliseras av stor 
valfrihet hos barnen med så få regler som möjligt. Respondent E uttrycker; 
 

” Det vi vill sträva efter är så få regler som möjligt då jag tror att barn har 
svårt att komma ihåg alla.  Mycket styrs dock av vilken barngrupp man 
har, ibland kan man behöva fler regler i början för att trygga barnen tex. 
under inskolning. Bland annat för att ge dem ramverket för dagen om 
barngruppen är obalanserad. Vissa terminer har jag haft grupper där vi 
knappt behövt prata om uttalade regler alls för det har liksom flutit på.” 

 
När det kommer till outtalade regler är samtliga pedagoger tydliga med att det 
handlar om sådant som är självklart och som inte behöver någon vidare diskussion. 
De menar att outtalade regler också kan ha levt kvar från tidigare pedagoger som 
hade ett visst sätt att arbeta på just då och som fortfarande tillämpas.  De menar att 
dessa regler sällan ifrågasätts. 
 
Respondent D berättar; 

” Jag tänker att en outtalad regel är något som man tänker ” så är det på 
alla förskolor”. Fast egentligen behöver det inte alls vara så. En outtalad 
regel som är självklar för mig behöver ju inte vara det för min kollega. Jag 
kom att tänka på vilan för de yngre barnen tex. På alla förskolor som jag 
har arbetat på så har man haft avslappningsmusik på vilan. När jag 
började här så blev jag dock väldigt chockad över att det var sagor som 
spelades och inte lugn musik. Det blev tydligt att detta var en sådan 
outtalad regel för mig.” 

 
Respondent A uttrycker;  

” Jag skulle nog säga att outtalade regler är både sådant som sitter i 
väggarna, alltså sådana som är specifika för just den förskolan man 
arbetar på men också sådant som känns självklart och som man inte 
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behöver fråga om. Tex. Att man ska ha på sig regnkläder och stövlar när 
det regnar ute. Det behöver ju inte ifrågasättas tycker jag. Men sen kanske 
man har olika interna kulturer på förskolan som är outtalade men ändå har 
betydelse. ” 

 
Två pedagoger berättar om att det är svårt att veta vilka outtalade regler som gäller 
eftersom det oftast inte pratas om eller ges vidare eftertanke. Dessa två pedagoger har 
endast arbetat en termin på förskolan och menar att det är svårt som nyanställd att 
både få kännedom om outtalade regler men också kunna påverka dem. Det är inte 
förens någon eller dem själva bryter mot en outtalad regel som det blir tydligt att den 
fanns.  En av de nyanställda pedagogerna menar att det var tufft i början med de 
outtalade reglerna eftersom hen inte förstod varför vissa av dem fanns och att hen 
inte fick tillräckliga svar om varför när dessa ifrågasattes. Det kan tyda på att reglerna 
”satt i väggarna” eller att det inte fanns något bra svar eftersom det inte reflekteras 
kring tidigare menar pedagogen som också kunde uppleva att hen ibland kunde 
känna i luften att en regel blivit bruten mot men att det inte diskuterades.  
 
Respondent E menar att outtalade regler oftast är de regler som barnen inte påverkat 
eller har möjlighet att påverka. Hen säger; 
 

” Outtalade regler upplever jag nog som regler där enbart vi pedagoger har 
makten att styra och bestämma och där barnen inte påverkar så mycket.  
Jag tänker återigen på säkerhet. Vissa outtalade regler är ju just outtalade 
för att de är självklara och kanske måste styra för att vi har ansvar för 
barnens säkerhet.” 

 
På frågor om hur arbetslaget diskuterar och reflekterar kring både uttalade och 
outtalade regler menar samtliga respondenter att det oftast sker när någon har brutit 
mot en regel och den blir synlig eller när en situation uppstår och det inte finns någon 
tydlighet i vilken eller vilka regler som gäller just då. Flera av pedagogerna menar att 
det ofta sker när de har vikarier. De har oftast ingen kännedom om reglerna på 
förskolan och barnen brukar också testa vikariernas gränser. Det menar pedagogerna 
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leder till att många regler bryts eller blir synliga. Det blir således bra tillfällen att 
kunna öppna för diskussion kring regler. 
 
Respondent C säger; 

” Outtalade regler pratar vi nog nästan aldrig om. Det sker bara om någon 
har brutit mot den regeln och det blir synligt och vi pratar fort om det i 

stundens hetta.  Vi försöker informera vikarier om våra regler men det är 
också svårt eftersom outtalade oftast är så självklara att de bara märks när 

någon som sagt bryter mot den.” 

 
Samtliga pedagoger upplyser om att diskussion och reflektion över regler sker när en 
situation uppstår där en regel har blivit prövad, bruten eller inte fanns. De menar att 
det är viktigt att alla får komma till tals i diskussionerna vilket oftast brukar fungera 
mycket väl men att själva beslutsprocessen kan vara mer komplicerad där det är svårt 
att vara överens om vad som ska gälla och varför. 
 
På frågan om vem som bestämmer vilka regler som ska gälla så anser pedagogerna att 
de är olika beroende på vad regeln handlar om. Oftast är det majoritetsbeslut som 
styr men det kan också bero på vilken pedagog som är mest bestämd och stark i 
frågan eller beroende på hur länge man arbetat i arbetslaget. Det är generellt inte 
barnen som bestämmer över reglerna. Respondent E säger; 

 
” När jag började jobba här så tyckte jag att det var svårt att våga 
ifrågasätta eller tycka till om något. Då var de främst de som arbetat länge 
som bestämde om regler. Jag vet att när jag frågade någon gång om varför 
barnen inte fick göra något så bemöttes jag oftast av svar som ”så har det 
alltid varit” eller liknande. Inte på något sätt otrevligt utan det blev mest 
synligt att de själva inte visste varför de gjorde på ett visst sätt. Nu har jag 
jobbat ett tag och känner mig mer bekväm med att våga tycka, tänka, 
ifrågasätta och kanske till och med förändra.” 

 

Både uttalade och outtalade regler har betydelse för hur den pedagogiska 
verksamheten ska se ut och fungera med barnen. Det är samtliga respondenter 
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överens om.  I grund och botten anser pedagogerna att reglerna är till för att 
möjliggöra en struktur för dagen, skapa trygghet hos barnen och säkerställa deras 
vistelse.  Hur, varför och vilka regler det gäller skiljer sig däremot åt hos 
respondenterna och är inte helt självklart. 
 

Barns förståelse och påverkningsmöjligheter 

Barns förståelse för regler ansågs av samtliga pedagoger vara en utmaning och 
svårighet. Alla var överens om att det är svårast att få de yngsta barnen mellan 1–3 år 
att förstå varför regler finns och varför de behöver följas. Pedagog A uttryckte att med 
de yngre barnen är det svårare att veta om de förstår varför vissa regler finns. De 
blir mest att de följs på rutin för att ”så är det bara”.  Respondent B menar ” Ja, det 
är väldigt svårt att avgöra om barnen förstår innebörden av en tillsatt regel. Det 
gör som de andra barnen gör och lär sig att förhålla sig till de regler vi har för att 
alla gör så. ” 
 
På frågan om hur regler förankras med förskolans läroplan var tankarna olika hos 
pedagogerna. Fyra av pedagogerna tyckte inte att deras regler såväl uttalade som 
outtalade hade en direkt koppling till läroplanen utan ansåg att dessa regler till 
största mån uppkommer utifrån andra aspekter såsom säkerhet och trygghet men 
också utifrån sådant som man har med sig från sin egen uppväxt och barndom. Två 
pedagoger tyckte att de i efterhand kunde härleda en regel till en punkt i läroplanen. 
 
Respondent B  berättade; 

” Flera av våra regler uppkommer när en situation uppstår. Tex. om en lek 
inte fungerar eller att vi märker att en rutinsituation blir rörig. Då är vi 
snabba med att prata om hur vi kan göra för att förbättra det och 
egentligen utan eftertanke på läroplanen. Jag tror däremot att det går att 
koppla flera av regler till läroplanen, även om huvudsyftet inte var så. Jag 
menar, om en olycka är framme så är inte läroplanen det första man tänker 
på utan hur vi kan ändra för att minska risken för olycka igen. Däremot 
när det handlar om vår pedagogiska verksamhet så borde vi bli bättre på 
att koppla till läroplanen, det kan jag faktiskt tycka nu när jag tänker på 
det.” 
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Respondent C berättar; 

” Jag upplever att våra egna erfarenheter från vilken tid vi växt upp i styr 
mycket av vissa regler, både uttalade och outtalade.  Matsituationerna är 
typexempel där det blir tydligt och är ganska känsligt faktiskt. En kollega 
kan tex. tycka att barnen bara ska ha ett pålägg på smörgåsen medan en 
annan inte tycker att det spelar någon roll. Dom reglerna tror jag grunnar 
sig mer i sitt eget tyckande en från läroplanen trots att måltiderna ska vara 
pedagogiska. Det blir nog mer en fostrans aspekt just kring maten och jag 
upplever att reglerna här oftast är sådant som sitter i väggarna.” 

 
En pedagog menar att vissa regler kan motarbeta ett annat syfte. Hen berättar om 
deras likabehandlingsplan och hur aktivt de arbetar med att främja barnens 
lekstrategier. Hen förklarar: 
 

” Förskolan ska ju inte uppmana till lekar med vapen tex. men när man ser 
att barnen leker krig med pinnar och det fungerar otroligt bra är det svårt 
att veta om man ska bryta eller låta barnen fortsätta leka krig. Jag tror att 
det är viktigt att vi är lyhörda och reflekterar kring vad som faktiskt sker i 
den pågående leken innan vi bryter, att vi stannar upp och tänker en extra 
gång. Det är annars lätt att man är för snabb och då missar hela den 
pedagogiska processen som kanske pågår i barnens lek. Alla tillfällen är ju 
faktiskt lär tillfällen.” 

 
Vid frågor kring barns möjlighet till delaktighet och inflytande gällande regler var 
pedagogerna överens om att det är svårt att låta barnen påverka beroende på vad 
reglerna handlar om och återigen vilken mognadsnivå barnen har. Med de äldre 
barnen ansåg pedagogerna att de gav barnen en viss grad med utrymme för att få 
tycka till och vara med och påverka sådan som rör dem. De kan handla om att de får 
bestämma vilka sånger som sjungas i samlingen till vilka lekar de vill sysselsätta sig 
med. Gällande delaktighet ansåg pedagogerna att de hade bra dialoger med barnen 
om varför vissa regler finns och att barnen sällan ifrågasätter dessa. Vad som 
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framgick av pedagogerna var dock att regler till största del redan var bestämda innan 
barnen fick möjlighet att påverka dem.  Respondent C menar, 
 

”Om det tex. har uppstått en situation där vi insett att oj här måste vi tänka 
till så har vi ibland samlat barnen i samlingen, berättat om vad som skett 
och att vi pedagoger tänker såhär och sedan har barnen fått säga sina 
tankar och förslag på förändring. Vi försöker se till att barnen själva klurar 
ut att regeln behövs så att man inte direkt placerar svaret i munnen på 
dem.” 

En utmaning menar pedagogerna är att få barnen att förstå varför säkerhetsregler 
finns och att dessa inte är förhandlingsbara. Respondent A uttrycker; 

” Jag tycker det är svårt att låta barnen ha inflytande i sådant som vi som 
vuxna förstår men som kanske barnen inte förstår att de är nödvändiga att 
ha. Vissa regler är till för att skydda och trygga barnen och de går inte att 
förhandla om. Däremot kan vi nog bli bättre på att prata med barnen så att 
de blir delaktiga. Kanske är de outtalade reglerna de som barnen främst 
inte får varken delaktighet eller inflytande i.” 

Samtidigt som pedagogerna menade att det fanns svårigheter i att låta barnen få vara 
delaktiga och ha inflytande kring uttalade och outtalade regler fanns det hos samtliga 
pedagoger en strävan efter att förbättra sitt arbete med detta. Vidare fanns en 
medveten strategi om att istället för att skälla eller upprepade gånger betona enskilda 
barn negativt försöka härleda till andra sätt att förmedla betydelsen av regler. 
Pedagogerna ansåg vidare att detta var väldigt viktigt och att ta avstamp i 
värdegrundsarbetet var vidare en viktig grundläggande byggsten i verksamheten. 
 

Analys  

Analysavsnittet presenterar de viktigaste slutsatserna från resultatet som vidare ställs 
mot den aktuella forskning och litteratur som framkommit i studiens bakgrund. 
Slutsatserna är indelade i underrubriker som besvarar studiens forskningsfrågor som 
slutligen leder fram till att besvara studiens syfte om att skapa kunskap om förskole 
pedagogers uppfattningar om uttalade och outtalade regler.  Detta för att öka 
förståelsen av vilken betydelse sådana regler har i förskolans pedagogiska 
verksamhet. 
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Uppfattningar om uttalade och outtalade regler  

Resultatet visar att pedagogers uppfattningar om regler, såväl uttalade som outtalade 
i största mån handlar om förbudsregler, d.v.s. sådant som barnen inte får göra. Det är 
dessa förbudsregler samt trivselregler och säkerhetsregler som styr och är mest 
förekommande exempel på regler.  Reglerna anses enligt pedagogerna hjälpa till att 
upprätthålla verksamheten och har en betydande roll i vad pedagogerna menar ger 
trygghet i gruppen eftersom det finns tydligheter kring vad som gäller.  
Omsorgsregler samt vilka sociala regler som ska gälla i samvaro är vidare betydande 
för pedagogerna där värdegrunden nämns flertalet gånger. Det stämmer dels överens 
med Thornbergs (2008) kartläggning om olika typer av regler som beskriver 
utformningen för att upprätthålla skolverksamheter.  Exempelvis att de skyddande 
reglerna handlar om att ingen ska skada sig och att de relationella reglerna handlar 
om hur vi ska vara mot varandra men också etikettsregler som beskriver hur man bör 
uppföra sig.  Det stämmer också överens med de regler Öhman (2003) menar rör 
omsorgsbehovet och som är till för att förmedla förskolans värdegrund för att skapa 
trygghet.  En betydande slutsats är att pedagogerna strävar efter att tydliggöra regler 
för barnen med ett positivt förhållningssätt vilket enligt Öhman (2003) är viktigt för 
att lägga en god grund till barns lärande.  

Uttalade regler är av överenskommen karaktär mellan pedagogerna där gemensamt 
beslutande har lett till fram till tillsatta regler som ska gälla för barnen. Dessa regler 
försöker och strävar pedagogerna efter att synliggöra för barnen för att dels visa vad 
som gäller men också för att barnen skall förstå dem. Det stämmer överens med 
Arnér och Tellgren (2009) som belyser vikten av barnens förståelse för regler men 
också för att synliggöra barnens perspektiv.  Analysen visar att det finns en god 
strävan hos pedagogerna att förmedla de uttalade reglerna samt att begränsa antalet 
regler som barnen ska förhålla sig till vilket enligt Öhman (2003) är viktigt för att 
barn ska ha möjlighet att komma ihåg de regler som finns.  Dock är en slutsats att 
barnen inte ges tillräckligt med utrymme att påverka de uttalade reglerna som 
Öhman (2003) menar är av stor vikt för att reglerna ska få meningsfullhet och vara 
förståeliga för barnen. Det blir istället att barnen förhåller sig till det som förväntas 
av dem utan at egentligen förstå varför vilket Bergström (2013) menar sker när vuxna 
styr utifrån vuxenperspektiv. 
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Outtalade regler är enligt analysen sådant som upplevs självklart från pedagogerna 
och som sällan ges utrymme till eftertanke. Samtidigt är outtalade regler i största 
uträckning regler som levt kvar från tidigare pedagoger och som ”sitter i husets 
väggar”. Det stämmer överens med både Öhmans (2003) teori och Markströms 
(2005) studie som visade att pedagoger förhåller sig till outtalade regler på rutin och 
omedvetet vilket leder till att dessa regler sällan ges utrymme att diskuteras och 
reflekteras kring.  Det är endast när någon bryter mot dem som det uppdagas vilket 
både Markström (2005) och den här analysen visar.  

 

Hur regler uppstår och barnens möjligheter att påverka  

Analysen visar att regler i stor utsträckning uppstår utan hänvisning till förskolans 
läroplan.  Regler tillsätts istället utifrån specifika situationer som plötsligt uppstår 
alternativt utifrån bestående rutinsituationer som ramar in förskolans vardag, 
exempelvis vad som ska gälla i samvaro med varandra där de vuxna bestämt.  Utifrån 
resultatet blir det tydligt att regler oftast uppstår med relationella, skyddande, 
strukturerande och etikettsregler och mer sällan utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 
När regler väl diskuteras är det generellt majoritets beslut från pedagogerna som 
väger tyngst i införande av regler.  Analysen visar det som Markström (2005) kommit 
fram till i sin studie, tämligen att regler sällan diskuteras eller får vidare reflektion. 
Det betyder vidare att regler inte är formulerade utifrån en god förståelse över varför 
de finns och att de inte ges möjlighet att ifrågasätta dem som Öhman (2003) menar 
är av stor vikt.   Analysen visar således att pedagogerna ansåg att de var viktigt med 
gemensamma regler och att de var betydande för deras möjligheter att upprätthålla 
en pedagogisk verksamhet vilket stämmer med Erikssons (2013) resultat. 

Analysen visar även tydligt att barnens möjlighet att vara delaktiga i beslut och få 
verka demokratiskt var begränsad. Flera pedagoger påvisar i resultatet att regler 
främst styrs och bestäms av de vuxna för att sedan förmedlas till barnen, utan vidare 
påverkningsmöjlighet. Trots det ansåg pedagogerna att demokrati är viktigt eftersom 
barnen i framtiden ska verka i ett demokratiskt samhälle. Det stämmer med tidigare 
forskning som Markström (2005) betonar i sin studie men det visar också på ett 
dilemma mellan bristen på inflytande och delaktighet för att möjliggöra ett 
demokratiskt klimat. En viktig slutsats är att pedagogernas förhållningssätt till regler 
leder till att begränsa barnens möjligheter till inflytande och delaktighet och därav 
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rätten att verka demokratiskt. Det stämmer överens med Pramlings (2003) teori om 
hur avgörande det är med pedagogers förhållningssätt som är en förutsättning för att 
skapa reellt inflytande och konkret tillvaratagande av barnens röster för att lyckas 
bygga en pedagogisk verksamhet på demokratins grund. Analysen styrker således 
Erikssons (2013) teori om att en stark kontroll på den pedagogiska verksamheten 
minskar barnens handlingsutrymme till inflytande och delaktighet. Det visar även att 
pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt påverkar det demokratiska klimatet. 
Analysen visar också att det är en svårighet med att ge de yngsta barnen inflytande 
vilket kan bero på att det finns en kunskapsbrist och rätt verktyg om hur man kan 
lyfta fram de yngsta barnens påverkningsmöjligheter. Det stämmer överens med 
Qvarsell (2011) forskning som dels menar att kunskapsbrist kring begreppen ofta 
leder till svårigheter med att få de yngsta barnen delaktiga men också att den fysiska 
miljön har betydelse för hur mycket handlingsutrymme barnen ges när de inte har ett 
utvecklat talspråk att kommunicera med.  
 
Reglers betydelse för den pedagogiska verksamheten  

Regler, såväl uttalade som outtalade har en stor betydelse för hur den pedagogiska 
verksamheten utformas. Det visar analysen som lyfter fram att de regler som fanns 
begränsade barnens möjligheter till inflytande och delaktighet och därav rätten att 
utveckla sin demokratiska förmåga. Eftersom resultatet visar att pedagogerna inte 
gav barnen reellt inflytande i beslutsprocesser så fick barnen inte utmanas i sin 
förmåga till demokratisk förståelse som läroplanen tillskriver att den pedagogiska 
verksamheten ska bygga på. De vuxnas upplevelser av att barnen inte följer alla eller 
bryter mot tillsatta regler leder vidare till fler tillrättavisningar som både påverkar 
den pedagogiska verksamheten kvalitét och barnens möjligheter att förstå varför 
specifika regler finns. När pedagogernas krav på att barnen ska förhålla sig till det 
som de vuxna förstår glöms en viktig del bort, tämligen att barnen möjligen bryter 
mot dessa för att de inte förstår dem eller minns dem och utstår tillrättavisningar 
som hade kunnat ersättas med ett pedagogiskt syfte där både inflytande, delaktighet 
och reflektion hade kunnat styra.  Analysen visar vidare att barnens avsaknad av 
demokratiskt handlande kan leda till att barnen istället väljer att utveckla dessa 
förmågor på egen hand när pedagoger inte är närvarande vilket gör att flertalet 
pedagogiska lär tillfällen går förlorade. Vidare blir slutsatsen att barnen istället 
förhåller sig till sättet som förväntas av dem utan förståelsen för varför. Det stämmer 
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överens med Eriksson (2013) som menar att pedagoger förkroppsligar regleringar, 
normer och regler som utgör den pedagogiska verksamheten. 

 

Avslutande diskussion  

De resultat som framkommit i analysen visar att regler sällan utformas med 
bakgrund i förskolans läroplan eller med vidare reflektion om reglers syfte mellan 
pedagogerna. Outtalade regler är således svåra att komma åt då dessa regler ”sitter i 
väggarna” och görs på rutin. Uttalade regler gavs spontant utrymme att diskuteras 
kring således de var aktuella vid enskilda tillfällen. Vidare visar resultatet att vanliga 
exempel på uttalade regler är främst s.k. förbudsregler men även regler som är till för 
att säkerställa barnens vistelse på förskolan. Outtalade regler härleder oftast tillbaka 
till tidigare pedagoger men kan också visa sig i situationer där ens egna uppväxt och 
barndom spelar roll i ett mer fostrande syfte än ett pedagogiskt. Det blev väldigt 
tydligt när samtal fördes kring måltider som således ansågs vara av ett känsligt ämne 
att prata om. Resultatet visar också att regler uppstår ur ett vuxet perspektiv där lite 
utrymme har lämnats till barnens möjligheter att påverka regler. Detta trots att 
förskolan ska vila på demokratins grund. Ett tydligt dilemma som visar sig kring 
detta är att pedagoger har en stark vilja och vision att låta barnen vara delaktiga och 
ha inflytande men att utmaning och svårighet handlar om hur det ska gå till, med 
andra ord saknas redskap för att möjliggöra och synliggöra barnens röster i den 
pedagogiska verksamheten. Paradoxalt ska pedagogerna inte bara bedriva en 
pedagogisk verksamhet utan även se till att barnens vistelse säkerhetsställs. De 
betyder att vissa regler inte är förhandlingsbara för barnens bästa. En annan 
framstående utmaning är att få de yngsta barnen delaktiga i beslutsprocesser.  Regler 
har en betydande roll för den pedagogiska verksamheten med barnen, dels för att 
regler antingen ger barnen stort handlingsutrymme att påverka och delta i 
demokratiska processer eller begränsar barnens möjligheter till detta men även dels 
för att regler som inte har reflekterats kring och uppfyller ett specifikt genomtänkt 
och pedagogiskt syfte har betydelse för förskolans kvalitét.  En annan väsentlig 
slutsats är att ju fler vuxenbestämda regler som finns desto fler tillsägelser kan 
barnen få när det egentligen kan handla om att barnen inte förstår eller minns en 
regel. 
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Syftet med studien var att skapa kunskap om förskolepedagogers uppfattningar om 
uttalade och outtalade regler i förskolan. Målet var att studien skulle bidra till en 
ökad förståelse av vilken betydelse sådana regler har i förskolans pedagogiska 
verksamhet.  Nedan följer de viktigaste slutsatserna i punktform. 
 

• Förskolepedagogers uppfattningar om uttalade och outtalade regler är att det 
främst handlar om ”du får inte”-regler. Outtalade regler symboliseras av att 
vara sådant som sitter i väggarna och följs mer på rutin än vidare eftertanke.  

• Regler upplevs vara viktiga för den sociala samvaron, barnens trygghet och 
säkerhet och för att upprätta hålla förskolans vardag. 

• Regler uppstår vanligen utan barns möjligheter att påverka dem och sällan 
utifrån förskolans läroplan. En tydlig strävan fanns hos pedagogerna att 
utveckla barnens förmågor att verka demokratiskt men att andra utmaningar 
kan bidra till att handlingsutrymmet krymps, exempelvis vid situationer där 
barnens säkerhet inte får äventyras. 

• Regler har betydelse för den pedagogiska verksamheten med barnen. De kan 
antingen minska barnens handlingsutrymme och möjlighet att påverka sin 
situation eller bidra till en hög kvalitét genom att pedagogernas förhållningsätt 
ifrågasätter, reflekterar och lyssnar in barnen.  

 

Metoddiskussion 

Det kvalitativa metodvalet med fysiska intervjuer genomfördes på en förskoleenhet 
där jag själv är verksam. Det kan påverka resultatet i den riktning att pedagogerna 
inte varit tillräckligt bekväma med att utelämna viktig information under sina 
intervjuer. Upplevelsen är således inte att pedagogerna kände sig obekväma med att 
delta. En brist i undersökningen är att det insamlade data endast kom från sex 
respondenter. Ett större antal deltagare hade så föreliggande stärkt studiens validitet 
men jag anser ändå att den kunskap och information som framkommit har varit 
värdefull och viktig för den fortsatta studien. En nackdel som uppstod med 
tillvägagångssättet att söka efter pedagoger genom e-mail var på var att det tog lång 
tid innan jag fick återkoppling vilket var längre en vad jag hade förväntat mig. Efter 
en och en halv vecka skickades ett påminnelsemail ut till de tillfrågade pedagogerna 
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där jag återigen upplyste om vikten av deras deltagande. Efter detta återkom totalt 6 
stycken e-mail med svaret om att de kunde tänka sig att delta.  

En förtjänst med kvalitativa intervjuer är det låter studenten komma nära 
undersökningens fält för att fördjupa sig i det som ska studeras. En utmaning med 
kvalitativ metod är dock att det kräver mycket tid, främst med kodning av 
datamaterial. Detta var dock något som jag ansåg gick smidigt på grund av att jag 
arbetade med datamaterialet succesivt.  

 

Förslag till vidare forskning 

Studiens resultat visar på flera potentiella aspekter kring regler för fortsatta studier. 
Exempelvis vore det angeläget att studera vilka verktyg och metoder som är 
användbara när det kommer till att göra barnen delaktiga i demokratiska processer 
som riktar sig mot regler. Dels för att främja barnens utvecklande av de demokratiska 
principerna men också för att synliggöra den pedagogiska verksamhetens betydelse 
för barnens lärande. Samtidigt är det angeläget att studera pedagogers 
kommunikationsmöjligheter kring regler för att öka förståelsen av vilken betydande 
roll de har för den pedagogiska verksamheten och hur de vuxnas förhållningssätt 
påverkar barnen. Vidare vore det intressant att studera sambandet mellan pedagogik 
och fostran för att få en djupare förståelse kring hur regler kan sammanlänkas på 
bästa möjliga sätt för att tillfredsställa barnens livslånga lärande med både en 
pedagogik av god kvalitét som utgår från läroplanen och samtidigt fostrar de yngsta 
demokratiska medborgarna med trygga vuxna i sin närhet. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Emelie Carlsson och jag skriver en kandidatuppsats i pedagogik på Umeå 

universitet. Uppsatsen syfte är att skapa kunskap om förskole pedagogers uppfattningar om 

uttalade och outtalade regler i förskolan. Målet är att studien ska bidra till en ökad förståelse 

av vilken betydelse sådana regler har i förskolans verksamhet.  

 

Du är tillfrågad att delta i undersökningen då jag söker efter pedagoger som vill delge sina 

värdefulla tankar och erfarenheter kring mitt valda forskningsämne. Undersökningen kommer 

att ske över en intervju där jag besöker din förskola under en utsatt tid som passar dig. 

Intervjun beräknas ta max 45 minuter. Genom din medverkan kan jag förhoppningsvis få svar 

på de frågeställningar jag fördjupar mig i.  

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du har naturligtvis rätten att när som helst avbryta 

intervjun eller att avstå från att besvara särskilda frågor. I den färdiga uppsatsen kommer alla 

respondenter avidentifieras vilket betyder att inga pedagogers eller förskolans namn kommer 

att nämnas. Det insamlade materialet kommer endast att användas och presenteras i 

uppsatsen, det vill säga att inget lämnas ut till tredje part.  

 

Jag skulle bli oerhört tacksam om du vill delta då det är just dina erfarenheter, tankar och 

kunskap som är viktiga. Din medverkan är värdefull för att jag skall kunna genomföra 

uppsatsen. 

Du är välkommen att kontakta mig vid eventuella funderingar annars ber jag dig att vänligen 

återkomma med svar om du deltar eller inte. 

Väl mött 

Emelie Carlsson 

Tel: 0709-26 34 40 e-mail: emelie.carlsson87@gmail.com 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide  

Förskole pedagogers uppfattningar om regler 

1. Vad innebär en regel för dig?  

2. Vilka regler är mest styrande/används oftast? 
3. Vilka eventuella problem kan uppstå? 

 

Uttalade och outtalade regler  

1. Vad innebär en outtalad regel för dig? 
2. Hur diskuterar ni i arbetslaget kring uttalade regler? 
3. Hur diskuterar ni i arbetslaget kring outtalade regler? 
4. Vem bestämmer vilka regler som ska gälla?  
5. Hur vet ni vilka outtalade regler som gäller? 
6. Hur lärs de uttalade och outtalade reglerna ut till barnen? 

 

Barns förståelse och påverkningsmöjligheter 

7. Vilken förståelse har barnen för vilka regler som gäller och varför?  

8. Hur har reglerna förankrats med er läroplan?  

9. 4. Hur gör ni barnen delaktiga i beslut om regler? 

10. Hur ger ni barnen inflytande i beslut om regler? 

 


