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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att synliggöra vilka beteenden hos barn som pedagoger uttrycker 

som utmanande i förskola och förskoleklass. Vi ville även undersöka hur pedagogerna 

beskriver sitt arbete för att bemöta olika beteenden. Studien baseras på följande 

frågeställningar: Vad uttrycker pedagoger i förskola och förskoleklass som utmanande i 

barns beteenden? Vilka strategier uppger pedagogerna att de använder sig av i arbetet med 

barn i förskola och förskoleklass? Vi har gjort en kvalitativ studie för att ta del av 

pedagogernas beskrivningar. Vi intervjuade fem pedagoger och dessa intervjuer var 

halvstrukturerade. Samtliga intervjuer spelades in och antecknades. De teoretiska 

utgångspunkterna för studiens analys är ett relationellt och kategoriskt perspektiv som 

används inom det specialpedagogiska fältet. Resultatet visar att barns beteenden kan utmana 

genom att de väcker en variation av känslor hos pedagogerna. Resultatet visar även på att 

pedagogerna hade många strategier som baserades på att reflektera över deras egna 

förhållningssätt och hur de bemöter barn. Slutsatser som dras är att pedagogers 

förhållningssätt är en viktig del i bemötandet av barn. De vuxna bör därför reflektera över sitt 

eget förhållningssätt för att inte omedvetet hamna i ett bristperspektiv.  
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Vi vill först och främst tacka de personer som deltagit i studien, utan er hade det aldrig varit 
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1. Inledning 

Beteenden är något som väcker personliga känslor och ibland kan det upplevas frustrerande 

att inte förstå reaktioner från andra. Kinge (2016) understryker att vuxna kan uppleva 

beteenden på olika sätt. Det som är utmanande för mig behöver inte vara det för dig. Barn är 

därför inte utmanande, utan det är barns beteenden som i vissa situationer upplevs utmanande 

för en själv.  

“Därför handlar frågan antagligen mindre om vilka de utmanande barnen är, och mer om vad det är 

som gör att du och jag upplever barnen som utmanande. Vad är det för känslor och reaktioner som de 

sätter igång i mig, och hur kan jag förstå det som sker i samspelet mellan mig och barnet?” (Kinge, 

2016, s. 15) 

 

Kinge (2016) anser därmed att barn med sitt beteende kan utmana förskolläraren i sin 

profession dvs. barn kan uppvisa olika beteenden som blir svåra att hantera för pedagoger. 

Det kan vara att barn uppvisar beteenden som inte vuxna förväntar sig. Utagerande beteenden 

har visat sig vara utmanande för pedagoger. Det har även visat sig att pedagoger i förskola 

och skola någon gång upplevt beteenden som utmanar dem i arbetet. Enligt Palla (2011) kan 

förväntningar, tålamod, makt, positionering och normalitet vara fenomen som påverkar hur 

beteenden uppstår, tolkas och bemöts. Kinge (2016) belyser att vuxnas förväntningar på ett 

önskvärt beteende hos barn kan påverka barns reaktioner och handlingar. Palla (2011) belyser 

att förväntningar, hur vi ser på verkligheten, hur vi ser på barnet och hur vi formar 

verksamheten skapar olika diskurser. Vidare menar Palla att diskurser är en samling 

påståenden och kan vara förgivettagna sanningar om barns beteenden, utveckling och 

lärande. Palla påpekar därmed att förskolan kan ses som en diskursiv praktik som blir till 

genom hur vi talar och handlar. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning och när vi vikarierat inom förskolan har det 

skapats ett intresse hos oss för det här området. Vi har upplevt att barn som agerar eller 

handlar annorlunda kan positioneras, dvs. att pedagoger omedvetet skapar förutfattade 

meningar om hur barn är och ska vara. Detta kan leda till att de vuxna omedvetet placerar in 

barn i olika fack. Enligt Aubrey och Ward (2013) är detta ett relativt outforskat område. De 

för däremot fram att det är ett viktigt område då utveckling av förmågor som påverkar barns 

beteenden har rötter i barns tidiga år. Pedagogerna som deltog i Aubrey och Wards studie var 

klara med att det var deras ansvar som pedagoger att bemöta beteenden som skapar oro i den 

pedagogiska miljön. Detta för att säkerställa att barnen ska få en trygg början under deras 

första skolår. Det sociala samspelet mellan barnet och pedagogen blir därmed en viktig del i 

bemötandet. Därför är det viktigt som Vedeler (2009) poängterar, att koncentrera sig på de 

positiva resurserna och förmågorna hos barnet, barngruppen och den pedagogiska miljön. 

Den vuxne ska vara delaktig i barns livsvärld för att kunna forma verksamheten efter barns 

behov och utveckling. Skolverket (2016a) betonar att verksamheten ska formas efter alla barn 

i förskolan. Vidare betonas det att barn som är i behov av mer stöd ska få detta genom 

planering och organisering av verksamheten som innebär hur exempelvis resurser och 

insatser ska fördelas. 
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Aubrey och Ward (2013) fann även i sin studie att pedagoger tyckte att det var viktigt med 

varierande strategier för att kunna möta individuella behov. Ett flertal strategier ger även 

större chans till att lösa ett problem. Utifrån detta vill vi även ta del av pedagogers 

erfarenheter av att möta olika beteenden hos barn som kan upplevas utmanande. Detta vill vi 

göra för att synliggöra olika strategier som kan användas, då det kan ge större chans till att ge 

rätt stöd för varje individ. Vår förhoppning är att bidra till kunskap om hur pedagogen kan 

uppleva och hantera beteenden hos barn som kan utmana pedagogen i det vardagliga arbetet i 

förskolan.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att synliggöra vilka beteenden hos barn som pedagoger uttrycker som 

utmanande i förskola och förskoleklass. Vidare vill vi synliggöra hur pedagoger beskriver att 

de i sitt arbete hanterar och bemöter barn vars beteenden utmanar dem. 

● Vad uttrycker pedagoger i förskola och förskoleklass som utmanande i barns 

beteenden?  

● Vilka strategier uppger pedagogerna att de använder sig av i arbetet med barn i 

förskola och förskoleklass? 

1.2 Ansvarsfördelning 

Studien har genomförts av Beatrice Öhman och Ann-Sophie Vikström. Ett gemensamt ansvar 

och ett nära samarbete har legat till grund för arbetet. Litteratur har bearbetats och analyserats 

tillsammans samt att vi båda har varit närvarande och deltagit under samtliga intervjuer.  
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2. Bakgrund 

Här nedan kommer vi att presentera en beskrivning av riktlinjer och mål som står i läroplanen 

för förskola och förskoleklass. De som är relevanta för vår studie. Vi kommer sedan att 

tydliggöra och definiera betydelsen av formuleringen “utagerande beteenden” samt 

“utmanande beteenden” och hur vi förhåller oss till dessa definitioner. Vi kommer också att 

beskriva miljön och de sociala relationernas betydelse för barns trygghet och utveckling i 

förskolan. I slutet beskrivs även några av de olika strategier som finns att tillgå. 

2.1 Styrdokument för förskola och förskoleklass  

Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016a) framhåller att barns lärande och 

utveckling sker i interaktion med omvärlden. Organisationen av verksamheten ska anpassas 

efter varje barns förutsättningar och behov. Hur de vuxna organiserar verksamheten och 

bemöter barn påverkar vilka möjligheter eller begränsningar som ges. Verksamheten ska 

utformas efter barnen och inte tvärtom. Förskolans verksamhet vilar på värdegrunden och 

med detta menas att allas lika värde och välbefinnande ska beaktas. Det blir även viktigt att ta 

hänsyn till barns integritet. Alla ska må bra under sin vistelse i verksamheten, alltid känna sig 

välkomna och bli väl bemötta. Det är förskollärarnas ansvar att göra varje barns vistelse på 

förskolan lärorik, meningsfull och rolig. Skolverket (2016a, 2016b) betonar att förskolan och 

förskoleklassen ska vara en trygg plats för barnet. Det ska finnas utrymme för barn att 

utveckla sin identitet. Därför ligger det på förskollärarens ansvar att ge barnen bästa 

förutsättningarna för att utveckla en positiv syn på sig själv. Det är viktigt att alla får känna 

att de får vara med och uppleva sig själv som en i gemenskapen. 

 

Det är förskolans ansvar att lägga grunden för barns livslånga lärande. Därför är det viktigt 

med ett bra samarbete mellan alla aktörer inom verksamheten och med vårdnadshavare. 

Skolverket (2016a) understryker vikten av att arbetslaget samarbetar för att kunna ge barnen 

en bra miljö för utveckling, lek och lärande. De ska vara observanta på de barn som behöver 

mer hjälp och stöd i sin utveckling. Förskolläraren ska medverka i barns livsvärld för att få 

förståelse för barns ageranden som kan uppstå i olika situationer. En viktig aspekt för att 

pedagogen ska kunna ta del av barns livsvärld är en tillitsfull relation till vårdnadshavare. 

Enligt Skolverket (2016a) har förskolan ett ansvar att skapa en god och respektfull relation 

till vårdnadshavare. Detta för att barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna villkor. 

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet att vara delaktig i verksamheten, dvs. föra fram sina 

åsikter och tankar. 

2.2 Beteenden 

Eresund och Wrangsjö (2008) framhåller förändringar kring barnfostran, synen på barn och 

barns beteenden.  Förut hade de vuxna en mer auktoritär hållning där bråkighet sågs som en 

egenskap hos barnet. Enligt Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) ses nu barns beteenden som ett 

svar på omgivningen, dvs. barns beteenden uppkommer i interaktion med omgivningen. 

Eresund och Wrangsjö (2008) stödjer detta och förklarar beteenden som en reaktion på den 
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omgivande miljön. De menar vidare att beteenden i sin tur kan påverka hur omgivningen 

reagerar. Det förekommer olika begrepp och definitioner av olika beteenden. Nedan kommer 

vi därmed redogöra för några av dessa definitioner och begrepp som kan kopplas till vår 

studies område.  

2.2.1 Utagerande beteenden 

Enligt Hartz och Williford (2015) kan olika ”beteendeproblem” uppstå under tidig ålder, 

såsom utagerande och introverta beteenden. De anser att introverta beteenden grundar sig i en 

känsla av att behöva ha överkontroll. Detta karaktäriseras av ångest, tillbakadragande och 

depression. En känsla av för lite kontroll har angivits som en grund för utagerande beteenden 

som kan karaktäriseras av hyperaktivitet, impulsivitet och oförutsägbarhet. I en studie av 

Aubrey och Ward (2013) visade resultaten på att våldsamma och aggressiva beteenden samt 

bristande social kompetens var de beteenden som skapat mest oro bland pedagogerna i deras 

studie. Pedagogerna i studien menade att bristande social kompetens kan vara att exempelvis 

inte lyssna till andra och att inte följa instruktioner. Andersson (2000) framhåller att 

utagerande beteenden oftast visar sig genom handlingar istället för muntlig kommunikation. 

Eresund och Wrangsjö (2008) tydliggör vikten av att bekräfta barns agerande och initiativ så 

att deras agerande blir synligt för dem själva. De rekommenderar att den vuxne skapar en 

ömsesidig dialog med barnet för att hjälpa barnet att hantera exempelvis en uppgift. Detta kan 

hjälpa barnet att hjälpa sig själv. Barn lär sig ingenting av en situation där den vuxne försöker 

hantera och styra barnet. 

Det finns olika begrepp för utagerande beteenden. Eresund och Wrangsjö (2008) kopplar 

utagerande beteenden till aggressivitet och explosivitet, medan Andersson (2000) gör 

kopplingar till begreppet “bråkiga barn”. Däremot poängterar Andersson att “bråkig” är en 

diffus beskrivning. Hon menar att bedömningen av detta begrepp beror på vilken kulturell 

och social miljö som är i fokus. Bråk ska inte ses som en personlig egenskap, utan ett 

beteende i en social situation. Bråket blir ett sätt att reagera på omgivningen och 

omgivningens responser blir ett svar på bråket. Detta kan resultera i onda cirklar. Därför 

behövs det kunskap för att motverka negativa samspelsmönster när dessa beteenden uppstår i 

olika situationer. 

2.2.2 Utmanande beteenden 

Enligt Kinge (2016) kan utagerande beteenden upplevas som utmanande för pedagoger. 

Samtidigt menar Kinge att barn inte är utmanande. Det som upplevs som ett utmanande 

beteende baseras på en individuell upplevelse. Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) är enig i det 

Kinge betonar. Hejlskov Elvén och Edfelt menar att det är en personlig upplevelse vilka 

beteenden som upplevs som ett problem. Samtidigt menar de att pedagogen och barnet kan se 

olika på vad som är ett problem. Barn ser sällan problemet i relation till deras eget beteende 

utan till omgivningen. Detta kan leda till konflikter om den vuxne ser problemet i relation till 

barnet.  
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Barns beteenden kan enligt Eresund och Wrangsjö (2008) definieras utifrån de känslor som 

väcks hos den vuxne. Känslor som väcks kan vara omsorg och medkänsla, samtidigt som de 

kan väcka känslor av frustration, otillräcklighet samt maktlöshet. Det finns därmed olika 

uppfattningar, benämningar och beskrivningar av utmanande beteenden. Kinge (2016) anser 

att beteenden hos barn som upplevs som en utmaning för den vuxne kan påverka hur den 

vuxne ser på barnet. En negativ syn på barn och barns beteenden kan i sin tur leda till att barn 

får en missvisande självbild och förlorar tron på sig.  

Kinge (2016) framhåller att barn behöver stöd och förståelse från sin omgivning för att kunna 

förbättra sin livssituation. När barn upplevs utmanande beror det ofta på de vuxnas 

uppträdande, reaktioner och uppmärksamhetsfokus. Kinge understryker vikten av att ge 

positiv uppmärksamhet när barn upplevs utmanande. Barn kan på grund av sina beteenden bli 

positionerade, dvs. att de kan känna sig anklagade och bli utpekade i barngruppen. Det kan 

resultera i starkare försvarsreaktioner och förstärka de beteenden som upplevs utmanande. 

Kinge anser att en rak kommunikation och kärleksfull gränssättning är viktiga komponenter i 

arbetet. Å andra sidan påpekar Kinge att begreppet gränssättning tar för stor plats i dagens 

samhälle. Hon menar att barn mycket väl vet vad som är rätt och fel. Hejlskov Elvén och 

Edfelt (2017) menar att barn agerar på det sätt som är mest begripligt för dem i stunden. 

Däremot menar Kinge (2016) att barn kan ha svårt att veta hur de ska agera i sammanhang 

där deras känslor och impulser tar över. Därför ligger det på de vuxnas ansvar att hjälpa barn 

att bearbeta svåra känslor och utmaningar. 

Kinge (2016) anser att den empatiska processen är av stor betydelse för barn som upplevs 

utmanande i sina beteenden. Ett empatiskt tillvägagångssätt kan hjälpa den vuxne att se ur 

barns ögon och tolka deras känslor. Genom användning av den goda dialogen kan pedagoger 

och barn reflektera över varför situationen blev som den blev. Kinge påpekar vidare att barn 

som upplevs vara utmanande i sina beteenden har behov av stödjande pedagoger som är 

närvarande och ger uppmärksamhet. Det kan resultera i att barn känner sig mindre 

annorlunda och ensamma. Kinge betonar att barns uttryck är normala reaktioner på de 

förutsättningar vuxna skapar för dem och detta måste vuxna ha förståelse för. Det är viktigt 

att vuxna är medvetna om att deras förhållningssätt och handlingar påverkar barn, det är först 

då de kan tillgodose barns olika behov. 

2.3 Social kompetens 

Eresund och Wrangsjö (2008) belyser att beteenden styrs av känslor och hur dessa känslor 

hanteras. Olsson och Olsson (2013) förtydligar kopplingen mellan förmågan till 

känsloreglering och social kompetens. Känsloreglering innebär att kunna hantera de egna 

känslorna samt identifiera egna och andras känslor. Samtidigt poängterar Kinge (2016) vikten 

av att först få förståelse för sig själv innan förståelsen för andra kan utvecklas. Lillvist (2014) 

belyser vikten av att vara accepterade i det sociala samspelet. Barn med sociala färdigheter 

ser på sin omgivning med positiva förhoppningar, vilket resulterar i positiva responser från 

dessa. Lillvist menar vidare att känslan av att inte bli accepterad istället kan ge en självbild 

som mindre kompetent och kan leda till att barn får svårt att interagera med andra. Aubrey 

och Ward (2013) beskriver att det krävs sociala färdigheter för att utveckla ett fungerande 



 

 

 

 

 

6 
 

samspel med andra. Sociala färdigheter innebär att ha utvecklat en förståelse för sociala 

regler. Sociala regler är även en viktig komponent när det gäller kommunikation, dvs. det 

krävs en förmåga att lyssna, dela och ha empati. Lillvist (2014) menar även att det är viktigt 

att kunna läsa av sociala situationer och agera efter detta för att kunna bevara en social 

relation till andra. Vedeler (2009) påtalar att inlärning av den sociala förmågan kan utvecklas 

av alla individer redan under de tidiga levnadsåren. Människor föds med förmåga till socialt 

samspel som är ett villkor för framtida utveckling och lärande. Samtidigt som Olsson och 

Olsson (2013) stödjer Vedelers kontext poängterar de att vi föds med olika förutsättningar. 

Dessa förutsättningar utvecklas på olika sätt och snabbt beroende av vilket stöd samt vilken 

stimulans som barn blir bemött av.  

2.4 Miljön och relationers betydelse 

Enligt Björck-Åkesson (2014) krävs det en kartläggning av hela verksamheten för att finna 

åtgärder utifrån barns olika förutsättningar. Det innefattar barnet, den sociala miljön och den 

fysiska miljön. En kartläggning av barnet innebär att synliggöra dess förmågor och hur de lär. 

Den sociala miljön innebär struktur av aktiviteter och det sociala samspelet mellan olika 

aktörer. Björck-Åkesson anser vidare att den fysiska miljön ska tas i beaktning, såsom 

utformning av miljön, lokaler, material och möbler. Han framhåller vidare den pedagogiska 

dokumentationen som ett betydelsefullt verktyg för att kunna granska verksamhetens kvalitet.  

 

Andersson (2000) lyfter vidare det sociala samspelets betydelse, hon menar att det är där 

både problem och lösningar kan upptäckas. Skolverket (2016) tydliggör vikten av 

“Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet” (s. 5). Det är viktigt att alla aktörer 

som finns i barns närhet utvecklar en trygg och bra relation till barnen, vilket ska resultera i 

ett fungerande samspel mellan alla parter. Hedström (2014) betonar att barn påverkas 

känslomässigt av sin omgivning. Hur de egna känslorna och reaktionerna bemöts av andra 

påverkar i hög grad den egna självkänslan. Eresund och Wrangsjö (2008) framhåller att barns 

förmågor och starka sidor lyfts på olika sätt beroende på hur samspelet utvecklas.  

 

Enligt Eresund och Wrangsjö (2008) ses en tillitsfull relation som en av de mest 

grundläggande och viktigaste villkoren för att kunna stödja barn som upplevs utmanande i 

sina beteenden. Enligt Kinge (2016) är empati en viktig komponent för en fungerande 

relation. Barns självbild och psykiska hälsa kan påverkas genom relationer med andra 

människor. Olsson och Olsson (2013) påpekar även att skam är något som kopplas ihop med 

sociala relationer. Höga krav på en människa kan leda till en rädsla för att misslyckas och 

därmed leda till en känsla av skam. De menar att skam är en anledning till att barn ställer sig i 

försvarsposition i mötet med andra. Därför är det viktigt med vuxna som ser och förstår 

barnets behov, ställer rimliga krav samt förväntningar. Med rimliga krav och förväntningar 

kan barn våga pröva nya saker och uppleva sig själva lyckas, och detta kan i sin tur leda till 

att de bygger upp sin självkänsla. Olsson och Olsson hävdar att en bra inre självkänsla har 

betydelse för att kunna utveckla känslomässigt varma relationer till andra. Eresund och 

Wrangsjö (2008) påtalar vikten av en fungerande och förtroendefull relation mellan den 

vuxne och barnet. Pedagogen kan lyckas med detta genom att lyssna och leka med barnet, 
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samt genom uppmärksamhet och kommunikation. Detta kan däremot bli ett dilemma då barns 

beteenden kan utmana pedagogen och därmed skapa starka och blandade känslor hos den 

vuxne. Olsson och Olsson (2013) anser att vuxna ska vara en förebild för barnet och bör 

kunna hantera sina egna känslor och agerande för att ge ett bra bemötande samt skapa en god 

relation till barnen. När en relation inte fungerar anser Olsson och Olsson att stöd och 

handledning från specialpedagog eller psykolog ska tas. 

2.5 Strategier 

Hedström (2014) beskriver strategier som pedagogiska tillvägagångssätt. Det kan vara ett 

speciellt upplägg av aktiviteter eller en speciell metodik. Strategier kan innebära organisering 

av verksamheten eller reflekterande över den egna praktiken. Det finns egna pedagogiska 

tillvägagångssätt som förskolläraren kan ha arbetat fram. Det finns även färdiga modeller och 

handledningar som kan användas inom förskolan. Nedan redogör vi för Komet och 

Copingstrategier som är några av dessa modeller. 

Hedström (2014) hävdar att ingen forskning påvisar att en specifik strategi fungerar på alla 

barn. Mötet med barn i förskolan sker på varierande sätt och det kan däremot leda till att 

barnen får olika förutsättningar. Det blir därmed viktigt med kunskap om strategier och 

pedagogiska processer som visat sig ge bra stöd till barns individuella behov. Detta för att 

möjliggöra en likvärdig förskola för alla. Hedström (2014) framhåller att forskningsresultat 

pekar på att tydliga gränssättningar, utskällningar och ignorering inte är fungerande strategier 

i mötet med beteenden som utmanar. Sådana strategier kan fungera i stunden men 

rekommenderas inte i det långa loppet. Belöningssystem är inte heller något som 

rekommenderas, och samtidigt menar Hedström att det kan användas för att starta en 

förändring. Det finns däremot en komplexitet då en och samma strategi inte fungerar på alla 

barn, då vissa barn kan behöva dessa belöningar. Aubrey och Ward (2013) lyfter att 

belöningar, beröm och bekräftelse kan vara användbara strategier för att lyfta positiva 

beteenden. De är däremot precis som Hedström (2014) skeptiska till att endast förlita sig på 

beteendemässiga strategier. Det krävs en medvetenhet kring språkliga och kulturella faktorer 

då dessa kan påverka beteenden. Enligt Aubrey och Ward (2013) kan beteenden vara 

associerade med många omständigheter. De menar att omständigheter kan vara att barn har 

varit med om känslomässigt jobbiga upplevelser. I Aubrey och Wards studie framkom det 

även att barn svarade positivt när de förstod vad som förväntades av dem. Detta skedde 

genom förklaringar och dialog med barnen, att barn fick möjligheten till att själva reflektera 

över vad som hänt och varför. 

2.5.1 CPS, ICDP & KOMET 

Hedström (2014) ger förslag på olika strategier, metoder och förhållningssätt som kan vara 

till hjälp för pedagogerna i mötet med barn vars beteenden utmanar. CPS, ICDP och Komet 

är några av de utgivna metoder, strategier och program som används i förskoleverksamheter. 

Hedström förklarar dem närmare så här: 
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CPS -samtal. CPS står för Collaborative Problem Solving. Ross W Greene är grundare till 

metoden. Metoden bygger på en ömsesidig dialog med barnen. CPS beskrivs som en metod 

men även ett förhållningssätt, där barnen får vara med och hitta lösningar, sina egna 

strategier. Detta kan ses som ett förebyggande verktyg. 

ICDP. ICDP står för International Child Development Programme. Det finns som utbildning 

och är ett program som är till för att ge stöd till att utveckla pedagogers kompetens. Detta 

program bygger på vägledande samspel. När vuxna inte når barnet blir det fokus på den 

vuxnes förhållningssätt, där reflektion över bemötandet är en viktig del. Det handlar om att 

försöka förstå barnet på nya sätt, tro på barnet samt lyfta egenskaper och beteenden hos 

barnet som positiva. Detta vägledande samspel har som mål att hitta ett positivt samspel 

mellan barn och vuxna. Viktiga delar är lyhördhet och känslomässig kommunikation, då detta 

har betydelse för både social och kognitiv utveckling. Arbetssättet utvecklas i samarbete med 

kollegor där de kommer fram till olika tillvägagångsätt.  

Förskole - Komet. Komet var till en början ett amerikanskt program för att ge stöd till 

föräldrar och de som är verksamma inom skolan. Komet bygger på behavioristiska teorier där 

fokus ligger på samspelet mellan barn och miljön. Metoden ses som ett stöd till att minska 

utagerande beteenden. Komet för förskolan bygger på relationer mellan barnet och 

pedagogerna. Det vill säga att bygga tillit och arbeta med gemensamma stunder ses som 

centrala delar. Barnet kan exempelvis få extra uppmärksamhet i form av ensamtid med den 

vuxne. Barnet kan få hjälpa den vuxne med att ordna för en aktivitet eller hjälpa till med 

dukning. Denna metod fokuserar på det som fungerar för barnet. Hedström (2014) anser att 

ett observationsschema kan vara till hjälp. Det kan vara att hitta situationer eller aktiviteter 

där det fungerar bra för barnet, och förändra miljön utifrån det. Det kan även handla om att 

försöka hitta gruppsammansättningar som fungerar bra. Hedström belyser även att det kan 

vara bra att hjälpa barnen att hantera sina känslor, exempelvis genom att barnen får beskriva 

hur de känner i situationer då känslor tar över. 

2.5.2 Copingstrategier 

Antonovsky (2005) är grundaren av teorin ”salutogen” som betyder hälsofrämjande. Centrala 

komponenter inom denna grundtanke är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Antonovsky menar att dessa komponenter leder till KASAM som står för ”en känsla av 

sammanhang”. Vedeler (2009) tydliggör att människans förståelse av mening och 

sammanhang är viktiga komponenter för utveckling av social kompetens. Detta synsätt 

intresserar sig enligt Olsson och Olsson (2013) för vad som är grunden till att människor kan 

klara av yttre och inre påfrestningar. Antonovsky (2005) anser att synsättet handlar om att 

hitta positiva resurser i omgivningen för att kunna klara av stressfaktorer. Detta är något som 

även Vedeler (2009) framhåller och menar att fokus ska ligga på barns resurser och 

möjligheter. Hedström (2014) påpekar organisationen av verksamheten som är en viktig del i 

detta. Organisationen av verksamheten kan innebära att skapa förutsägbarhet och struktur 

vilket bidrar till trygghet för barnen och stärker deras känsla av sammanhang. Hedström ger 

även förslag till stöd vid rutinsituationer i förskolans verksamhet. Detta kan innebära att 
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förbereda och ge information om vad som ska hända under dagen med hjälp av bilder och 

tecken.  

 

Vedeler (2009) belyser däremot att barn behöver bli accepterade och få vara med andra barn 

för att utveckla social kompetens. Vedeler menar vidare att det är de vuxnas ansvar att stödja 

detta. Vedeler poängterar att tanken “känsla av sammanhang” kan användas som en grund för 

inkludering, för att hjälpa barn in i barngruppen. Å andra sidan vill Vedeler framhålla att det 

inte enbart handlar om de barn som ska hjälpas in i barngruppen, det innefattar även de barn 

som ska bjuda in andra barn till leken. Den vuxne kan hjälpa till med inkludering genom att 

lyfta barns förmågor och starka sidor inför barngruppen. En strategi som enligt Vedeler 

används för lite är att skapa olika gruppsammansättningar. Gruppsammansättningar ska 

skapas utifrån barns olika förmågor. Barn har olika förmågor som kan fungera mer eller 

mindre bra tillsammans, det gäller bara för den vuxne att se detta. Därmed ska fokus ligga på 

att stärka barnens förmågor så att de lär sig hantera påfrestningar från omgivningen. Enligt 

Olsson och Olsson (2013) krävs det även goda relationer som stöd för att lära sig hantera och 

bearbeta påfrestningar från omgivningen.  

 

Vedeler (2009) framhåller att Coping är en viktig del av den salutogena teorin. Antonovsky 

(2005) benämner coping som problemlösning. Vedeler (2009) beskriver begreppet coping 

som en individs förmåga att handskas med stressfyllda och känslomässigt krävande 

situationer. Hon menar vidare att detta innebär att försöka finna lösningar på de problem som 

kan uppkomma mellan individ och omgivning. Här nedan beskriver Vedeler hur 

copingstrategier kan användas i förskolesammanhang: 

 

1. Emotionellt fokuserade strategier - Emotionellt fokuserad coping syftar till känslor. 

Metoden baseras på att förändra ett emotionellt tillstånd bl.a. minska obehagliga situationer 

som kan leda till stress. Detta kan göras genom att barnen leker eller läser en bok 

tillsammans. Det kan även innebära att barnet får tröst när det blir ledset och känner oro. 

Tröst kan ges till barnet genom att barnet får sitta i den vuxens famn, suga på nappen eller äta 

något gott.  

 

2. Lösningsfokuserade strategier – Vedeler (2009) har två förklaringar på vad 

lösningsfokuserad coping är. Den första lösningen innebär att den vuxne ska vara ett stöd i att 

hjälpa personen att själv reflekterar för att hitta lösningar till problemet, det handlar om att 

försöka byta tankemönster. Den andra lösningen innebär att pedagogen ska få barn att 

reflektera över vilka tillgångar närmiljön har att erbjuda och på detta sätt hitta lösningar. Att 

se till miljön kan innebära att exempelvis be om den vuxnes hjälp eller hämta material för att 

få tillgång till en lek. Den andra lösningen ses mer relevant för barn i förskoleåldern.  
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3. Teoretiska utgångspunkter och centrala 

begrepp 

Fokus i vår studie är vilka beteenden hos barn som pedagogerna uttrycker som utmanande, 

samt hur pedagogerna beskriver sitt arbete för att bemöta olika beteenden. Här nedan redogör 

vi för specialpedagogikens betydelse för förskola och förskoleklass, våra utgångspunkter för 

studien samt centrala begrepp. Utgångspunkterna utgör grunden för våra analyser, det 

relationella samt det kategoriska perspektivet då dessa kan ses som varandras motsats. 

Perspektiven har sin grund i det specialpedagogiska fältet och visar på olika sätt att se på 

svårigheter. Vilket i förlängningen ger utslag i hur arbetet i förskolan och förskoleklass 

kommer att bedrivas. Med dessa perspektiv undersöker vi de vuxnas föreställningar om barns 

beteenden samt deras intentioner med arbetet som bedrivs, om arbetet präglas utifrån ett 

relationellt eller kategoriskt perspektiv. 

De centrala begreppen i den här studien är normalitet och makt. Det handlar om vilken 

maktposition den vuxne tar. Markström (2007) framhåller att pedagogerna bestämmer 

ramarna för verksamheten, vad som ses som normalt respektive avvikande och innehar 

därmed en maktposition. Nilholm (2005) anser att problem skapas genom hur det talas om ett 

problem och hur problem förklaras. Hur förskollärarna talar och framställer barns beteenden 

blir därmed en grund för hur de väljer att arbeta, om pedagogerna utgår från ett kategoriskt 

eller relationellt synsätt på svårigheter.  

3.1 Specialpedagogiken 

Enligt Sandberg (2014) ska specialpedagogiken ses som ett komplement när den vanliga 

pedagogiken inte räcker till. Den ska skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling 

och lärande. Persson (2013) betonar att specialpedagogiken ska baseras på demokrati och 

med det menas att arbeta mot ”en skola för alla”. Ahlberg (2007) framhåller att 

specialpedagogiken kan relateras till specialundervisning och till barn som är i behov av 

särskilt stöd. Å andra sidan menar Ahlberg att istället för att en del barn ska få 

specialundervisning ska specialpedagogiken bidra till att alla barns olikheter förs fram och 

möts i förskolan. Persson (2013) påpekar också att det blir en problematik om 

specialpedagogik endast är avsedd för vissa barn. Han ställer sig frågan vem det är som har 

makten att kunna avgöra för vad som är speciellt, avvikande, normalt eller annorlunda. 

Ahlberg (2007) poängterar därmed specialpedagogikens betydelse för ett likvärdigt lärande i 

förskolan. Likvärdighetsperspektiv bör baseras på en analys av barns behov för att kunna 

forma verksamheten efter detta. Förskolan ansvarar för att lägga grunden för ett livslångt 

lärande utifrån barns olika förmågor. Enligt Skollagen (Skolverket, 2012, refererad i 

Vetenskapsrådet, 2015) ska likvärdighet i förskolan baseras på tre grundläggande perspektiv 

dvs. lika tillgång på pedagogiken, lika kvalitet på pedagogiken, samt att pedagogiken är 

kompenserande. Alla barn ska därmed ha rätt till en likvärdig utbildning, oavsett social eller 

ekonomisk bakgrund samt oavsett vilket geografiskt område de tillhör. 
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Enligt Nilholm (2005) finns det många olika perspektiv inom specialpedagogiken. Dessa 

perspektiv delas upp i två grundläggande paradigm. De två paradigmen är det traditionella 

samt alternativa som visar på olika sätt att se på svårigheter. Nilholm menar att sett ur den 

traditionella specialpedagogiska riktningen ses individen som bärare av problemet. 

Brantlinger (1997, refererad i Persson, 2013) betonar att det traditionella synsättet har ett 

påtagligt maktperspektiv som arbetar för att kompensera för de brister som barn anses ha. 

Nilholm (2005) framhåller att det alternativa paradigmet istället ser svårigheter som sociala 

konstruktioner, där problemen mer relateras till miljömässiga och sociala faktorer. Fokus 

ligger på att försöka hitta åtgärder och göra förändringar i omgivningen. I vår studie har vi 

valt att använda oss av ett kategorisk och ett relationellt perspektiv, dvs. ett ur respektive 

paradigm. Olsson och Olsson (2013) beskriver det kategoriska perspektivet som ett mer 

traditionellt synsätt och det relationella perspektivet som ett mer alternativt synsätt. Vi har 

valt dessa perspektiv eftersom dessa används mest i specialpedagogiska sammanhang, dvs. 

när det gäller att hitta lösningar för barn i svårigheter i förskole- och skolsituationer. Nedan 

kommer vi att kort beskriva dessa två perspektiv lite närmare.  

3.2 Kategoriskt perspektiv 

Olsson och Olsson (2013) påpekar att inom det kategoriska perspektivet ligger fokus på 

individen och dess brister och utgår från psykologiska samt neurologiska grunder. Här ses 

svårigheter som ”barn med svårigheter”. Uttrycket har enligt Palla (2011) vuxit fram ur detta 

perspektiv och detta betyder att barn ses som bärare av svårigheter. Hon framhåller vidare att 

barn som upplevs avvika från det normala ska få särskilt stöd. Enligt Ahlberg (2007) blir 

detta mer ett individinriktat perspektiv där den enskilda individen studeras med fokus på 

förklaringar varför hen har ett avvikande beteende. Asp-Onsjö (2014) framhåller att detta 

perspektiv återigen har fått en framträdande roll i dagens förskola/skola genom den 

diagnoskultur som blir allt mer synlig. Atterström och Persson (2000) förtydligar Asp-Onsjös 

tes, att det blir allt vanligare med förklaringar gällande beteenden. De menar att förklaringar 

av problem leder till möjliga behandlingar. Detta kan resultera i att omgivningen fokuserar 

mer på barnets begränsningar, dvs. vad barnet inte kan. Risken blir att omgivningen glömmer 

bort vad barnet kan göra. 

Asp-Onsjö (2014) anser att resultatet av detta perspektiv blir att det enskilda barnet ska 

anpassas efter förskolans verksamhet och inte tvärtom. Palla (2011) framhåller att 

perspektivet fokuserar på att hitta åtgärder som är till för att kompensera för de bristande 

förmågor som barn anses ha. Asp-Onsjö (2014) påtalar specialpedagogikens dubbelmoral, att 

ge barn särskilt stöd, samtidigt som de positioneras från övriga barngruppen, dvs. att när 

förskolan ska ge barn särskilt stöd sker det utanför den ordinarie verksamheten. De blir 

exkluderade från barngruppen. 

3.3 Relationellt perspektiv 

En motsats till det kategoriska perspektivet är det relationella, där uttrycket “Barn i 

svårigheter” framhålls (Palla, 2011). Asp-Onsjö (2014) betonar därmed att det är i det sociala 
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samspelet och i samspel med miljön som svårigheter uppstår. Olsson och Olsson (2013) 

påpekar vidare att det krävs mer än att bara se till den enskilda individen för att få förståelse 

för en människa. Individuella förutsättningar förändras utifrån förändringar i omgivningen. 

Människan är inte på ett sätt utan blir i det sammanhang som hen befinner sig i. Olsson och 

Olsson menar att ett problem därmed kan ses som något som sker i kommunikationen, 

samspelet eller beroende av en metodik som inte fungerar. Atterström och Persson (2000) 

tydliggör att det även kan handla om maktförhållanden samt diskurser, där för höga krav från 

omgivningen kan resultera i ett problem.  

 

Olsson och Olsson (2013) anser att relationer och pedagogiska processer är viktiga 

komponenter för barns lärande och utveckling. Det blir därmed viktigt att ta hänsyn till hela 

kontexten. Med detta menas att hela verksamheten ska tas i beaktning såsom individ-, grupp- 

och organisationsnivå. Individnivå innebär exempelvis att se till vad som fungerar för 

individen, gruppnivå kan innebära att se till hur gruppen är sammansatt, hur bemötande sker i 

gruppen, kommunikation i gruppen osv. Organisationsnivå innebär att se till pedagogers 

förhållningssätt, arbetssätt, metoder, resurser och kompetenser etc. (Olsson & Olsson, 2013). 

Asp-Onsjö (2014) framhåller att undervisningen skall ske på ett inkluderande sätt utifrån det 

relationella perspektivet. Asp-Onsjö menar vidare att ett inkluderande arbetssätt innebär att 

stöd ska ges i den ordinarie undervisningen. En motsats till detta är när barn exkluderas från 

barngruppen för att ges individuellt stöd. Olsson och Olsson (2013) belyser därmed vikten av 

att skapa ett positivt socialt klimat i verksamheten. Samtidigt menar de att det sociala 

klimatet är komplext då det är beroende av olika individers uppfattningar, kompetenser och 

självförtroende. Andra faktorer som bidrar till det sociala klimatet är vilka aktiviteter som 

organiseras, hur gruppsammansättningar ser ut samt hur kommunikation sker mellan olika 

aktörer etc.  

För att arbeta mot en skola för alla krävs det enligt Olsson och Olsson (2013) mycket 

förebyggande arbete samt kontinuerlig förändring och utveckling av arbetssätt. Detta för att 

se vilka möjligheter som kan ges till barn med olika förutsättningar. Nilholm (2005) hävdar 

däremot att det finns en problematik med att luta sig mot endast ett perspektiv och tar upp 

dilemmat med att hantera individers olikheter. Nilholm menar att det uppstår ett dilemma i 

ambitionen i styrdokumenten, att alla ska få ta del av gemensamma erfarenheter och 

kunskaper, samtidigt som alla ska bemötas utifrån sina olikheter. 

3.4 Normalitet 

Olsson och Olsson (2013) menar att begreppet normalitet länge har dominerat det 

specialpedagogiska fältet men att det riktas kritik mot begreppen normalitet och 

kategorisering. Enligt Markström (2007) tolkas begreppet normalitet som något som vi själva 

betraktar som det mest vanliga. Det beskriver förhållandet mellan hur något är och hur något 

brukar vara. Normalisering kan då resultera i att något tillförs för att det ska bli så likt 

genomsnittet som möjligt. Normalisering ses då som ett eftertraktat fenomen att uppnå 

genom att individen gör en slags förändring. Markström påpekar därmed att det som ses 
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normalt i ett sammanhang, kan uppfattas som avvikande i ett annat, t.ex. barns beteenden i 

hemmet eller förskolan. 

Markström (2007) menar vidare att förväntningar och krav i förskolan bidrar till ramarna för 

vad som anses normalt i verksamheten. Enligt Palla (2011) skapas normalisering i praktiken 

då barns beteenden och kunskaper jämförs och bedöms i förhållande till andra. Markström 

(2007) belyser därmed den maktposition pedagogerna har i förskolan, då de bidrar till 

föreställningar av vad som ses som normalt och hur saker borde vara. Det finns olika 

föreställningar om vad som är ett socialt barn, ett självständigt barn eller ett osäkert barn etc. 

som också bidrar till kategoriseringar. Markström anser att dessa kategoriseringar är 

komplexa på grund av att förväntningar och krav kan se olika ut bland vårdnadshavare och 

pedagoger. Olsson och Olsson (2013) betonar att specialpedagogiken ska ta till vara på 

mångfald och olikheter och inte se olikheter som avvikelser. Det blir en fråga om makt, 

beroende av vem som definierar avvikelsen.  

3.5 Makt, barnsyn och förhållningssätt 

Palla (2011) benämner makt som något som hela tiden skapas och omskapas i relationer. Hon 

beskriver en maktrelation som en handling som gör en påverkan på andra människors 

handlingar, en så kallad styrning. Makten och styrningen kan därmed påverka andras 

beteenden samt möjligheter till handlande. Den som utsätts för makten kan reagera och visa 

olika ageranden, bl.a. genom att visa acceptans eller motstånd.  

Enligt Palla (2011) kan makt synliggöras genom hur förskollärare talar om barn, men även 

genom förslag på hur utmanande beteenden ska hanteras. Makten kan därmed användas på 

olika sätt, medvetet och omedvetet samt ge både positiva och negativa konsekvenser. 

Atterström och Persson (2000) påpekar att pedagogers syn och förhållningssätt till barn 

påverkar den sociala relationen mellan barn och vuxna. Andersson (2000) betonar att 

förhållningssätt och barnsyn kan leda till acceptans av olika beteenden och skapa negativa 

samspelsmönster med vissa. Eresund och Wrangsjö (2008) tydliggör detta och påpekar att 

den vuxnes tolkning av beteenden samt den vuxnes toleransnivå kan ses som avgörande 

faktorer till hur olika beteenden bemöts. 

Atterström och Persson (2000) lyfter begreppet definitionsmakt som handlar om vilken 

position pedagogerna tar. Det handlar om barnsyn men även förhållningssättet i relationen 

och kommunikationen som sker sinsemellan. Det kan vara hur de vuxna väljer att besvara 

och ta vara på barns kommunikation. Den position den vuxne tar och hur kommunikationen 

sker med barnen kommer därmed att försämra eller förstärka barns självkänsla. Det handlar i 

det stora hela om att sträva mot en ömsesidig förståelse och respekt för barns individuella 

erfarenheter och upplevelser. Kinge (2016) menar att barn inte ska ses utifrån vad de gör, 

kan, samt presterar. Markström (2007) påpekar att barn ska ses som en egen samhällsgrupp. 

Barn ska ha makt att skapa förståelse och erfarenhet av sin egen barndom. Vuxna ska lyssna 

på barn, dvs. respektera deras tankar, åsikter och bekräfta dessa. Kinge (2016) betonar 

därmed vikten av att den vuxne arbetar med att stärka barns positiva självbild. Pedagogerna 

är barns spegel, där de betraktar sig själv och sina egna värden. Barn speglar sig i den vuxnes 
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handlingar, uttryck och inställningar. Eresund och Wrangsjö (2008) belyser att förväntningar 

och krav på barn påverkar hur barn handlar och reagerar. Olsson och Olsson (2013) påpekar 

därmed att höga förväntningar och krav kan minska barns självkänsla. Samtidigt påpekar 

Andersson (2000) att barn kan upplevas som avvikare om de inte klarar sig utifrån de 

förutsättningar som ges. 

Eriksson (2014) hävdar att pedagoger ska göra barn delaktiga i verksamheten genom att se ur 

ett barns perspektiv. Förskolläraren ska sträva efter att forma delaktighetens pedagogik och se 

barnet som kompetent. Den vuxne ska agera som medkonstruktör, vara ett stöd i barnets 

utveckling och lärprocess. Eriksson betonar vidare att pedagoger ska använda sig av ett 

tillåtande förhållningssätt och se möjligheter. Kinge (2016) anser att det endast går att 

förändra det egna förhållningssättet och den egna inställningen för att kunna förändra 

samspelet och relationen till andra människor. Palla (2011) påpekar att makt inte behöver 

vara negativ utan kan skapa möjligheter för barns utveckling och lärande. Därför blir det 

viktigt att bli medveten om de maktpositioner som finns och vad dessa kan få för 

konsekvenser. 

Palla (2011) understryker vikten av att få en förståelse för vad det är som egentligen händer i 

förskolans specialpedagogiska kontext. Hon menar att det finns forskningsresultat som visar 

på betydelsen av förhållningssättet till barns olikheter. Samtidigt menar hon att det behövs 

synliggöras hur personal i förskolan uttalar sig i försök att förstå och hantera barns beteenden 

som utmanar dem. Detta är något som vi kommer undersöka vidare. 
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4. Metod  

Då vårt syfte är att synliggöra pedagogernas uttryck och beskrivningar valde vi att inrikta oss 

på en kvalitativ studie. Ahrne och Svensson (2015) belyser att kvalitativa studier är 

användbara för att fånga det som inte direkt kan ses. Detta kan vara hur någon pratar om sina 

känslor eller upplevelser. Bryman (2011) stärker detta med att kvalitativ forskning baseras på 

ord och ser på relationen mellan teori och praktik ur ett empiriskt perspektiv. Bryman betonar 

att kvalitativa studier kan ses ur en kunskapsteoretisk ståndpunkt som kan förklaras som 

tolkningsinriktad. Genom att se ur deltagarnas perspektiv kan det utvecklas en förståelse för 

den sociala verkligheten. Detta innebär att vi har gått in med ett öppet förhållningssätt för att 

skapa en öppen dialog så att de intervjuade får möjligheten att berätta om sina erfarenheter. 

Bryman menar vidare att det handlar om att skapa en god och trygg relation mellan den som 

intervjuar och den som intervjuas för att den som intervjuas ska känna tillit till att delge sina 

erfarenheter och upplevelser. Vi har tagit hänsyn till att den kunskap som skapas är beroende 

av den interaktion som sker sinsemellan. Med detta menas att vi är med och påverkar hur 

dialogen formas under intervjun (Bryman, 2011).  

Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen (2014) förtydligar varför pedagogers berättelser är av 

betydelse. De menar att dessa kan ge oss möjligheten att ta del av andras kunskaper och 

erfarenheter, få syn på olika arbetssätt samt utveckla professionella förhållningssätt. 

4.1 Urval 

Genom vår verksamhetsförlagda utbildning och kollegor som är verksamma inom förskolan 

har vi fått förslag på fem pedagoger att intervjua från olika områden i en kommun. Första 

kontakten togs via telefon då vi också presenterade oss och förklarade vårt syfte. Alla 

pedagoger sa ja till att intervjuas. De var alla intresserade och sade sig ha erfarenheter inom 

området. Vårt urval av pedagoger baseras delvis på pedagogernas erfarenheter och intresse 

för området som Löfdahl et al. (2014) menar är betydelsefullt för svaren. Detta benämner 

Bryman (2011) som ett riktat urval. Bryman belyser att ett riktat urval grundas på att välja ut 

specifika individer som är relevanta för studiens syfte och dess forskningsfrågor.  

Fyra förskolor och en förskoleklass i en kommun i Norrbotten valdes för studien. Fyra 

legitimerade förskollärare har intervjuats samt en fritidspedagog verksam i förskoleklass. 

Ahrne och Svensson (2015) belyser att urval och antalet personer som intervjuas bör baseras 

utifrån syftet med studien samt tidsaspekten. Ahrne och Svensson problematiserar mängden 

av intervjuer och menar att färre intervjuer kan ge möjligheten till en mer djupgående analys. 

Enligt Patel och Davidson (2003) kan kvalitativa intervjuer medföra en hel del material. Vi 

har därför valt att intervjua fem personer för att hinna med en mer djupgående analys. Patel 

och Davidson påtalar vidare att det är viktigt att ge tydlig information innan intervjuerna 

påbörjas. Kontakt har därmed tagits via telefon samt genom mail för en mer grundlig 

information angående syfte, upplägg och frågor som ska besvaras. Patel och Davidson 

belyser vikten av att få ett godkännande av intervjupersonerna gällande ljudinspelning. Detta 
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var något vi informerade om både under telefonsamtalet och via informationsbrevet för 

samtycke (Se Bilaga 2).  

4.2 Datainsamling 

För insamlingen använde vi oss av intervjuer, vilka samtliga spelades in samt antecknades 

under tiden. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påtalar två intervjuare som fördelaktigt då 

det ger möjligheten till att göra anteckningar, ställa frågor och sköta ljudinspelningar 

samtidigt. Anteckningarna blev ett stöd till att tolka, förstå sammanhanget och det som sagts. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne anser att fördelen med en kvalitativ intervjuform är att den är 

friare och mer öppen. Därför har vi valt att använda denna intervjuteknik i vår studie. De 

anser att forskaren får en djupare bild och större förståelse för ämnet som ska studeras. Dessa 

intervjuer används för att få fram information om ett specifikt ämne.  

Den kvalitativa intervjuformen som vi valde var halvstrukturerad, och enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) bygger den intervjuformen på förberedda frågor som ringar in de områden 

som är relevanta för studiens syfte (Se Bilaga 1). Frågorna var av öppen karaktär, dvs. att 

frågorna har kunnat omformuleras vid förtydliganden. Löfdahl et al. (2014) anser att öppna 

frågor kräver mer analysarbete men ger friare svar och ger större chans till följdfrågor. 

Följdfrågorna har hjälpt oss att tydliggöra svaren och bilda oss en djupare och mer nyanserad 

bild av deras erfarenheter. Patel och Davidson (2003) påtalar att halvstrukturerade intervjuer 

tillåter följdfrågor. Dessa följdfrågor är till hjälp för att stödja och fördjupa samtalet. Dessa 

har ställts beroende av svaren som vi fick från informanterna. Detta rekommenderas i den 

kvalitativa intervjun för att kunna skapa en ömsesidig dialog, samtidigt kan detta ge möjlighet 

för informanterna att svara på ett friare sätt. Patel och Davidsson framhåller vidare att både 

intervjuaren och personen som intervjuas är medkonstruktörer av samtalet. En bra dialog 

baseras på att intervjuaren ger stöd till intervjupersonen som ska känna trygghet att forma en 

meningsfull och sammanhängande diskussion om fenomenet som studeras. 

4.3 Metodanalys 

Syftet och de teoretiska utgångspunkterna ligger till grund för analysen. Vi har betraktat det 

insamlade materialet utifrån ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv och även analyserat 

materialet utifrån dessa perspektiv. Svensson (2015) belyser teorin som en viktig 

utgångspunkt för att synliggöra vissa aspekter som är relevant för syftet. Detta hjälper oss att 

“beskriva, förklara och förstå ett visst fenomen” (Svensson, 2015, s. 209). Det finns inga 

teorier som kan förklara allt, olika teorier lyfter olika aspekter. Med dessa perspektiv som 

utgångspunkt ville vi försöka få förståelse för hur synen och upplevelsen av barns beteenden 

påverkar bemötandet och därmed hur arbetet kan ske i verksamheten. 

Vi använde oss av analysens tre delar som enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är, 

sortering, reducering och argumentering. Den första delen handlar om att sortera. Sortering 

innebär att forskaren lär känna sitt insamlade material, ser de med nya ögon och konstruerar 

det på nytt. Transkriberingen blev en första del i vår analys. Transkribering handlar enligt 

Svensson och Ahrne (2015) om att skriva ner inspelat tal till text. Det innebär att forskaren 
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både behandlar och framställer materialet. Genom att lyssna av och anteckna kring det 

insamlade materialet gavs en bra början till analys och tolknings arbetet. Transkriberingen 

skrevs ner ord för ord. Vissa ord och meningsuppbyggnader omformulerades för en bättre 

förståelse för innehållet. 

Den andra delen är reducering. Reducering användes för att lyfta fram det som är intressant 

och relevant för studien. Genom reducering tas vissa delar av materialet bort och det skapas 

en grund för nyproducerad kunskap (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi började med att 

markera upplevelser, beskrivningar och definitioner av barn samt olika beteenden. 

Markeringar gjordes även av de olika förslag på arbetssätt som de ansåg relevanta för arbetet, 

såsom strategier, förhållningssätt, egenskaper, stöd och åtgärder. Sedan utgick vi från en 

analysmodell som innehåller speciella kännetecken för ett relationellt och ett kategoriskt 

perspektiv. Dessa kännetecken kopplades sedan till informanternas uttalanden.  

Den sista delen i analysen är argumentering, där användning av materialet jämförs i relation 

till litteraturen i bakgrunden. I denna del diskuterar vi det resultat som vi reducerat fram i 

relation till tidigare forskning och övrig litteratur (Rennstam & Wästerfors, 2015). Detta 

redovisas i diskussionsdelen.  

4.4 Analysmodell 

För att analysera materialet tog vi hjälp av en analysmodell. Modellen visar på relationella 

och kategoriska kännetecken och har hjälpt oss att sortera och reducera materialet. Modellen 

är utformad av Persson (1998, refererad i Atterström & Persson, 2000, s. 22). De två 

perspektiven visar på olika förhållningssätt, synsätt och därmed olika arbetssätt. Vi har 

däremot valt att anpassa modellen utifrån det som vi anser är relevant för vår studie och det 

som vi kommer att använda oss av i vår analysdiskussion. 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Upplevelser av barn 

och barns beteenden 

Upplevelser riktade mot 

omgivningen. 

 

”Barn blir..” 

Upplevelser riktade mot 

barn. 

 

”Barn är..” 

 

Orsaker till att barns 

beteenden upplevs 

utmanade  

Uppstår i interaktion med 

miljön 

 

”Barn i svårigheter” 

Medfödda, hemförhållanden, 

individbundna 

 

Barn med svårigheter” 

Strategier och 

arbetssätt 

Ser till Individ-, grupp- och 

organisationsnivå. 

Ser till barns förmågor 

Ser till individen 

Kortsiktiga lösningar 

exempelvis styrning. 
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Långsiktiga lösningar. 

Kartläggning, uppföljning 

och utvärdering. 

 

Inkludering 

 

Flexibla och varierande 

arbetssätt. Anpassa strategier 

och miljön efter individen 

 

Ser till brister, utgår från att 

det finns en normal 

utveckling 

 

Exkludering 

 

Individen ska anpassas till 

miljön. 

(Atterström & Persson, 2000) 

4.5 Forskningsetiska principer 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som är till för att ge 

normer och riktlinjer angående förhållandet mellan forskaren och undersökningens deltagare. 

Vetenskapsrådet (2002) belyser dessa fyra principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Vi har tagit hänsyn till alla dessa delar genom att 

vi har tagit kontakt i flera olika steg, b.la genom telefonsamtal och informationsbrev. Vid det 

personliga mötet förklarades även studiens syfte och deras personliga rättigheter. Förfrågan 

kring samtycke av ljudinspelning har skett i alla dessa stegen. 

Informationskravet - Information om studien ska vara detaljerad, där studiens syfte bland 

annat ska tydliggöras. Det ska även informeras om att deltagandet är på frivillig basis 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har tagit hänsyn till detta krav genom att informera om studiens 

syfte skriftligt genom mail samt muntlig information via telefon och vid intervjutillfället. 

Pedagogerna informerades om att deras deltagande var konfidentiellt och att materialet skulle 

behandlas anonymt och förvaras säkert. Deras identitet skulle även skyddas, samt att deras 

tankar och åsikter framställdes på ett värdigt sätt. Det påpekades att deltagandet sker på 

frivillig basis och att data som samlats in kommer att användas till denna studie. Dessa 

aspekter är viktiga att framföra för att skapa en trygg relation mellan informanten och 

intervjuaren. Vi informerade deltagande om studiens syfte och deras rättigheter genom ett 

personligt samtal, via mail och även muntligt vid mötet när vi skulle intervjua dem.  

Samtyckeskravet - Samtycke innebär att individer ska få styra över sin medverkan. Därför är 

det viktigt med informanternas samtycke för att det ska bli en givande intervju. Genom 

information om deras rättigheter har de rätten att avbryta sitt deltagande när som helst utan 

negativa följder (Vetenskapsrådet, 2002). Detta betonades till de deltagande så att de 

deltagande inte skulle känna sig tvingade till att medverka i studien. Vi frågade även 

informanterna om samtycke till ljudinspelning i samband med informationsbrevet, 

telefonsamtalet samt vid det personliga mötet.  

Konfidentialitetskravet – Tystnadsplikten ska respekteras, platser och de som medverkar ska 

vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet skyddas så att informanterna i studien ska 

förbli anonyma. Vi använder därför inte riktiga namn i vår rapport samt dokumentationer för 



 

 

 

 

 

19 
 

att minska identifierings möjligheter. Det är viktigt att inte positionera förskolorna. Barn och 

vuxna ska känna sig trygga under deras vistelse i verksamheten. Samtliga inspelade intervjuer 

raderades efter transkriberingarna.  

Nyttjandekravet – Forskaren ska förklara innebörden av begreppet tystnadsplikt, att de 

personer som intervjuas ska skyddas både ur laglig och etisk synpunkt (Vetenskapsrådet, 

2002). Deltagarna informerades om att det insamlade materialet enbart ska användas till vår 

studie.  
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5. Resultat 

Här nedan kommer en presentation av studiens resultat. Först redogör vi för de beskrivningar 

av utmanande beteenden som informanterna använder sig av. Dessa beskrivningar relaterar 

till den första frågeställningen som är: Vad uttrycker pedagoger som utmanande i barns 

beteenden? Sedan presenterar vi resultaten från den andra frågeställningen: Vilka strategier 

uppger pedagogerna att de använder sig av i arbetet med barn i förskola och förskoleklass? 

Utifrån dessa två frågeställningar har informanternas svar delats in under de två perspektiven, 

det relationella samt det kategoriska. Informanternas uttalanden kring strategier har sedan 

delats in i tre kategorier: individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi avslutar resultatdelen 

med att redovisa de uttryck och reflektioner pedagogerna anser är viktiga att tänka på i det 

pedagogiska arbetet. Vi har valt att presentera texten genom att växla mellan citat från 

informanterna och egna tolkningar av analysen. Detta för att framhålla en så objektiv 

redovisning som möjligt gällande pedagogers beskrivningar av utmanande beteenden samt 

deras arbete angående hur de hanterar och bemöter olika beteenden (Patel & Davidson, 

2003).  

5.1 Pedagogers beskrivningar och upplevelser av utmanande 

beteenden 

Resultatet visar att det finns uttalanden från informanterna som visar på en hållning som utgår 

från ett mer relationellt synsätt på svårigheter samt att det finns uttalanden som visar på ett 

mer kategoriskt och individrelaterat synsätt. Vi har därför valt att sortera informanternas 

uttalanden om barn och barns beteenden under ett relationellt perspektiv samt ett kategoriskt 

perspektiv. 

5.1.1 Sett ur ett relationellt perspektiv 

Samtliga informanter uppgav att utmanande beteenden är svårt att definiera. De gav även 

uttryck för att alla är olika och att alla ska få vara olika. Informanterna relaterade upplevelsen 

av barns beteenden i relation till dem själva. Informanterna uttryckte att utmanande 

beteenden är något som väcker funderingar och känslor hos en själv. De menade även att det 

blir utmanande när det påverkar andra runtomkring. Informant 3 uttryckte att det är ett 

beteende som triggar något hos pedagogen. Informant 1 uttryckte att den egna toleransnivån 

påverkar vilka beteenden som upplevs som utmanande. Informant 2 menade att det upplevs 

utmanande att inte själv räcka till: 

 

”Jag tycker det är utmanade att inte räcka till för allas skull, det påverkar alla” (2017-11-27) 

Informant 2 och 4 menade även att det blir utmanande när det kräver mer arbete och tid från 

dem själva. Informant 4 uttryckte det så här: 

“då blir de ju ett utmanande, där jag måste lägga mer tid på en viss elev. Där jag måste ha en sorts planering 

eller uppföljning. En kvalitetssäkring där jag ser hur det går för barnet. det krävs mer av mig som pedagog att 

jobba med det” (2017-11-28) 
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Informanterna uttryckte att det tar tid och mycket energi samt påverkar de egna känslorna. 

Informant 2 menade att för att orka med, kunna ge barn den stimulans som behövs krävs ett 

bra samarbete i arbetslaget för att kunna klara av påfrestningar och bemöta barn på ett bra 

sätt. 

Informant 1, 2, 4 och 5 ansåg även att introverta beteenden kan kännas utmanande. Informant 

4 ansåg att introverta beteenden kändes mer utmanande än utagerande beteenden. Hen 

uttryckte att det blir utmanande när barn försvinner ur mängden och inte syns lika mycket. 

Speciellt när den vuxne inte själv vet vad barn kan, känner och tänker. Det uppstår 

funderingar kring varför de inte pratar eller varför de är ledsna. Informant 1 uttrycker sig så 

här: 

“Sen kan du ju även ha barn som är helt tysta. Och det är ju också en utmaning. Varför pratar de inte på 

förskolan?” (2017-11-27) 

Informant 1, 2, 3 och 5 ansåg att utagerande beteenden upplevs som mest utmanande. 

Informant 1, 2 och 5 beskrev att de själva känner att det blir tidskrävande med utagerande 

beteenden då det påverkar alla runt omkring.  

Informanternas upplevelse av barns beteenden som utmanande sågs inte i relation till barnet 

utan på omständigheterna runt omkring. Informant 1, 2, 4 och 5 ansåg att barns beteenden 

kan upplevas utmanande på grund av att de vistas i stora barngrupper. Samma informanter 

menade även att barns beteenden kan upplevas utmanande på grund av organiseringen av 

miljön samt på grund av ljud och signaler. Informant 3 uttryckte även att vissa barn kan vara 

känsligare för plötsliga förändringar i rutiner. Informant 5 uppgav även vilka konstellationer 

barnet befinner sig i som en påverkan. 

 

Informant 2, 3 och 5 uppgav att personalens förhållningssätt påverkar hur barns beteenden 

upplevs. Informant 4 ansåg att relationen mellan barn och personal kan påverka barns 

beteenden. Vidare ansåg informanten att mycket vikarier, rutiner och gränser kan göra det 

jobbigt för barn samt stressen i samhället. Informant 4 talade även om att det var mycket 

diagnoser förut. Informanten menade att än idag kan detta ses som aktuellt då det krävs 

diagnoser för att få resurser. Informanten ansåg själv att detta har förändrats och uttrycker att 

fokus bör ligga på allt runt omkring barnet: 

 

“Förut var de ADHD på alla. Nu har man börjat se lite mer på varför? hur är de hemma? hur är det med det 

sociala? så man inte dömer någon. Alla kan ju ha svårt att sitta still någon gång och koncentrera sig. De kan ju 

vara så mycket annat…. hur ser livet ut, vilken bakgrund barnet har. Det gäller att observera innan man sätter 

sig” (2017-11-28) 

 
Samma informant uttryckte att särbegåvade barn ibland kan upplevas utmanande på grund av 

att omgivningen inte ger den utmaning och stimulans som barnet behöver. Informanten ansåg 

att de blir oroliga när det inte är tillräckligt intressant eller utmanande för dem. 
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5.1.2 Sett ur ett kategoriskt perspektiv 

Informanternas uttalanden visade på att deras upplevelser påverkar hur de ser på barn och 

barns beteenden. Ur detta perspektiv blir uttrycket ”Barn är” i fokus. Informanterna gav 

uttryck för olika upplevelser av utmanande beteenden bland annat utagerande och introverta 

beteenden hos barnet. Informant 1 och 2 beskrev att utagerande beteenden är ett barn som 

hörs och syns. Informant 1 och 4 beskrev introverta beteenden som slutna och tysta barn. 

Informant 3 uttryckte att utmanande beteenden är barn som inte håller sig inom ramen, inte 

lyssnar, trotsar och sätter sig på tvären. 

“När barn inte kan följa gruppen, såsom rutin situationer, t.ex. att inte sitta still i samlingen, vara med vid lunch. 

De som sätter sig på tvären… Jag tror det beror på att vi måste ordna verksamheten på ett visst sätt för att det 

ska funka, då krävs det ju att alla ska forma sig efter den ramen…” (2017-11-28) 

En definition till som både informant 1, 2 och 5 uttryckte var att utmanande beteenden är 

barn som inte förstår leksignaler och som har svårt i det sociala samspelet. 

Informant 1, 2, 4 och 5 uttryckte att språkförståelse kan vara en orsak till utagerande 

beteenden. De menade att barns brister i språket och det sociala samspelet kan ses som 

faktorer till utagerande beteenden. Informant 1, 2 och 4 menar att det kan resultera i att 

barnen använder fysiskt våld och slåss. Informant 4 uttalade sig så här: 

 “men det har kommit fram mer och mer om språkstörning, att de kan se som en sorts ADHD. Att de kanske inte 

förstår ett sammanhang på vad man säger. Så de tappar redan vid en samling. då blir de oroliga och börjar buffa 

på” (2017-11-28) 

5.2 Pedagogers beskrivningar av arbetssätt och strategier 

Strategier kan vara färdiga strategier, metoder, arbetsunderlag etc. samt egna strategier som 

har arbetats fram i arbetslaget. Vi har sorterat in svaren under rubrikerna: Strategier sett ur ett 

relationellt perspektiv samt Strategier sett ur ett kategoriskt perspektiv. Svaren har sedan 

delats upp utifrån hur strategierna passar in på individ-, grupp- och organisationsnivå.  

5.2.1 Strategier sett ur ett relationellt perspektiv 

Vi har valt att dela upp svaren i de olika nivåerna, individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Uppdelningen visar på de olika nivåerna som informanterna uttalat sig om. På individnivå är 

strategierna anpassade för barnet och barnets behov genom att informanterna gör 

anpassningar i verksamheten. Informanterna hjälpte även barnet att hitta egna lösningar där 

situationer blivit problematiska. Gruppnivån och organisationsnivån visar på olika saker som 

informanterna tar hänsyn till runtom barnet, såsom gruppsammansättningar, pedagogers 

förhållningssätt samt anpassningar i miljön. 

 

Strategier på individnivå 

Samtliga informanter uppgav att ett tillvägagångssätt inte fungerar för alla barn. Det gäller att 

pröva sig fram i små steg vad som fungerar för det individuella barnet.  
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Informant 5 belyser att mötet kan ske på olika sätt beroende på vem pedagogen möter:  

 “Vid mötet med ett barn som är inneslutet skulle jag bemöta barnet med frågor och bjuda in till olika 

situationer. Ett barn som är utåtagerande så brukar vi avvakta eller ta ett steg tillbaka, att bekräfta barnet – jag 

ser att du är arg. Att inte pratat med barnen när de är i affekt, utan ta det efter. Som pedagog ska man vara lugn 

och inte prata sönder barnen” (2017-11-29) 

En strategi på individnivå var den aktiva vilan som informant 5 ville lyfta fram. Aktiv vila 

kan innebära att ett barn får se på Ipaden, gå på utflykt eller gå in i torkrummet. Detta kan 

vara exempel på handlingar som barn använder sig av för att fylla på med energi. Informant 1 

och 2 talade om att rättvist inte alltid är rättvist. Alla får inte göra samma saker eftersom alla 

har olika behov. Informant 1 menade att vissa barn behöver skärma av från omvärlden, få 

känna ett lugn och vila hjärnan genom att använda Ipaden eller få ensamtid.  

“man kan ju ha ett barn som vi ser om barnet får sitta med paddan i en kvart, då ser vi att det här barnet slappnar 

av, och får som en liten nystart. Men för det får ju inte alla andra sitta med paddan” (2017-11-27) 

 

Informant 2 och 4 menade att sociala berättelser är en strategi som kan användas för att 

beröra ämnen som är problematiska för barn. De menade att sociala berättelser är bra att 

använda sig av för att barnet själv ska få en vinning av det i slutändan. Det kan ge en tydlig 

bild för barnet vad som blev fel och vad som hände i situationen. Det kan göras exempelvis 

genom att rita med barnet eller genom rollspel. Informant 4 beskrev att de kan rita upp vad 

som kan hända ute på rasterna och sedan får barnet kryssa över de saker som ska försöka 

undvikas. Informanten menade att det går att utveckla genom att sätta upp veckans mål, samt 

utvärdera genom att barnet exempelvis får rita upp hur det känns efter varje dag. 

  

”så det är bra sociala berättelser, både att man pratar och ser hur det är, hur det har gått, och utvärderar.” (2017-

11-28) 

Enligt alla informanter var de vardagliga rutinerna och reglerna bra för barn med beteenden 

som upplevs utmanande. Informant 1, 2, 4 och 5 menade att vara förberedd var en viktig 

komponent, de ansåg att det krävs närvaro för att kunna vara steget före. De ansåg att 

användning av bild- och händelsescheman var strategier som kunde göra vardagen mer 

förberedande och sammanhängande för barnen. Informant 1 menade att vissa barn kan 

behöva förberedelser inför vad som ska göras och när rutiner sker. Detta innebär att förbereda 

för vad som ska hända nu och vad som kommer att hända sen. Färdiga bilder eller att rita upp 

vad som kommer att hända kan ge barn en klarare bild av dagen ansåg informanterna. 

Strategier på gruppnivå 

 

Informant 4 beskrev att bildscheman används och finns tillgängliga för alla barn inom 

verksamheten. Bilderna kan visa hur dagen kommer att se ut. Barnen får då vara med och 

plocka bort bilder så att de ser hur mycket som är kvar av dagen. Hen framhöll att det är bra 

med ett bildschema för hela gruppen och även individuella scheman.  

Informant 4 uttryckte:  

 

“Att vara tydlig i sitt förhållningssätt och miljön, gör att det blir trygga barn” (2017-11-27) 
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Alla informanter tyckte att mindre barngrupper skulle vara en fördel för alla barn. Med 

mindre barngrupper skulle det kunna göras specialanpassningar för att få in alla barn i det 

sociala samspelet. Samtliga informanter menade att en strategi kan vara att planera olika 

gruppkonstellationer och att skapa mindre barngrupper kan ge möjlighet till att hinna med 

alla barn. Informant 1 och 4 ansåg att det är bra att skapa grupper med blandade åldrar för att 

barn ska få utvecklas i sin egen takt. 

 

Strategier på organisationsnivå 

 

En del av organisationsnivån handlar om pedagogers förhållningssätt. Informant 2 och 3 

menade att det blir enklare att orka med sitt jobb om man ändrar sitt synsätt. Informant 2, 3 

och 4 tog upp ett färdigt vägledande stödmaterial som kallas Levla. De menade att materialet 

kan vara ett stöd i arbetet med personalens förhållningssätt. Informant 2 menade att det är ett 

bra material i deras gemensamma strävan mot samma mål i arbetslaget. Det är ett 

stödmaterial som ger stöd till att se till den stora kontexten. Många av informanterna 

påpekade att samsyn i arbetslaget är viktigt. Informant 2 belyste vikten av att vara samstämda 

i arbetslaget och försöka jobba utifrån samma värderingar. Arbetslaget måste vara överens för 

att göra det tydligt för barnen. Med olika värderingar och regler kan det bli svårt för barnet att 

förhålla sig till situationer. Informant 2 uttryckte sig så här: 

 

“hemma så är det ganska lätt att skapa en samsyn, så här löser vi det här problemet, vi vuxna agerar så här, när 

barnen gör så är. Men här är vi sju stycken som jobbar, man tycker olika vad barnen behöver, har olika åsikter 

om vad som är roten i beteendet, det krävs att man måste diskutera om och om igen” (2017-11-27) 

Informant 3 ansåg att Levla var bra att använda sig av för att pröva olika strategier för att 

sedan utvärdera vad som är mer eller mindre framgångsrikt. Informant 4 menade att hen 

använde materialet på sitt eget sätt och arbetade med det genom att sätta upp mål, göra 

uppföljningar samt utvärdera. Informanterna var överens om att det krävs en bra dialog i 

arbetslaget för att kunna delge varandra information, förebygga och arbeta mot samma mål. 

Informant 2 ansåg att det krävs att arbetslaget är flexibelt och stabilt, på grund av 

personalbrist och vikarier. 

Informant 4 och 5 uppgav att ge saker tid. De menade att det handlar om ett långsiktigt 

arbete. Informant 5 ansåg att det är viktigt att våga stanna kvar i problemet. Hen ansåg vidare 

att det i allmänhet är vanligt att försöka hitta lösningar snabbt. Detta var något som inte 

rekommenderades då informanten menade att det handlar om ett långsiktigt arbete som ska 

följas upp. Informant 2 menade att det är viktigt att tänka på det egna förhållningssättet och 

att ibland måste de egna känslorna läggas åt sidan. Informant 2 ansåg även att det är viktigt 

att arbeta med sig själv, sitt förhållningssätt och ändra synsätt för att få kraft till att kunna 

utföra det arbete som krävs. Hen uttryckte sig så här: 

 

“Jag tror många som jobbar hakar upp sig på saker som inte går att påverka, man måste som gå till vad vi kan 

göra för just detta barn på förskolan och inte hemma... Som pedagog kan man känna sig maktlös om man ser till 

det som inte går att påverka, vi måste se vad man kan arbeta med på förskolan och utgå från det” (2017-11-27) 
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Informant 2, 3, 4 och 5 tog också upp förhållningssättet och förespråkade ett lågaffektivt 

bemötande i arbetet med barn som upplevs utmanande i sina beteenden. De menade att det är 

viktigt att tänka på det egna förhållningssättet och bemöta barn med ett lugn och vänta ut 

situationer. Informant 3 ansåg att pedagogen bör kunna läsa av situationen och varför den 

utvecklades så som den gjorde. Informant 4 uttalade sig så här: 

“jag jobbar mycket med lågaffektivt bemötande. När man möter barnet med ett lugn. inte ett hetsat eller 

uppbrusat, för det ger oftast en tvärtom effekt.” (2017-11-28) 

Informant 2, 4 och 5 framhöll även betydelsen av hur den vuxne talar till barn. De påpekade 

att de försöker att inte använda ordet “inte” samt inte ställa “Varför” frågor. Informant 5 och 

2 uttryckte att det är viktigt att prata om situationen som uppstod vid ett annat tillfälle när 

barnet är lugnt och mottagligt för det. Detta för att på ett bättre sätt kunna nå barnets känslor. 

Anpassningar i organisationen var något som informanterna tog upp. Informant 1 och 2 ansåg 

att de inte alltid behöver vara så principfasta. De menade att som pedagog är det viktigt att 

vara flexibel och anpassningsbar. Informant 1 förklarade vikten av att vara anpassningsbar i 

sin yrkesroll, att kunna läsa av situationen vad som är bäst för barnet just idag, t.ex. barnet 

blir mindre stressad av att äta frukost avskilt med en pedagog, istället för att äta med resten av 

barngruppen i matsalen. 

“att inte stirra sig blind på att alla måste sitta i matsalen och äta frukost. Utan att det här  barnet kan när de vill 

välja att äta någon annanstans. Bara en sådan sak, att slippa en konflikt. In till maten. För alla. Och framförallt 

barnet.” (2017-11-27) 

Informant 5 uttryckte att det behövs en närvarande pedagog för att förebygga situationer där 

det blir problematik. Det handlar om att vara närvarande och fokusera på det positiva och vad 

som fungerar. Det krävs att kunna läsa av situationer och fokusera på de aktiviteter som 

fungerar för barn samt se vilka kompisar som barn fungerar med. Detta för att kunna anpassa 

organisationen utifrån det, så att barnen ska få komma in i det sociala samspelet.  

5.2.2 Strategier sett ur ett kategoriskt perspektiv 

Här beskrivs strategin på individnivån som mer individinriktad, där barnet ska anpassa sig 

efter verksamheten genom att informanterna styr dem till någon annan miljö. De blir en 

kortsiktig lösning där barn själva inte får komma fram till en lösning. 

 

Individnivå 

En strategi på individnivå som informant 1 beskrev är att byta miljö eller styra barnet till en 

annan aktivitet för att inte behöva säga nej till barnet. Detta för att undvika att skapa en ond 

cirkel och negativitet runt omkring barnet. Hen menade att det blir svårt för barnet att 

utvecklas om det bara får negativ uppmärksamhet. Samtidigt betonade informant 1 att de 

ibland måste säga nej: 

“Ibland måste man ju. Om de spelar ett spel och de sitter tre stycken och det här fjärde barnet kommer. Och ska 

plötsligt bestämma regler åt de 3 barnen som redan börjat. Då måste man ju säga, för de andra barnens skull. Då 

är man är ju tvungen.” (2017-11-27) 
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5.3 Viktigt att tänka på enligt pedagogerna 

Alla informanter uttryckte att det finns bra med stöd från förskolechefen, specialpedagog, 

psykolog, logoped samt socialförvaltningen. Informant 3 uttryckte att det är bra och tryggt att 

det finns kompetens att tillgå som bekräftat att arbetslaget är på rätt väg. Alla informanter 

uttryckte att specialpedagogen är ett bra och viktigt stöd för att vägleda och utveckla arbetet. 

De menade att specialpedagogen har kunskap och tillgång till relevant forskning. Med 

specialpedagogen kan de bolla idéer, lära sig och utveckla arbetet. De tyckte även att det var 

viktigt med specialpedagogens kunskap och upplägg angående strategier. 

Informanterna menade vidare att specialpedagogen är ett stort stöd för arbetslaget och 

föräldrar. En informant uttryckte att det är viktigt för arbetslaget eftersom att de finns många 

olika kunskaper, viljor och åsikter hur arbetet ska genomföras. Informant 2 uttryckte att det 

lätt kan bli en generationsfråga. Hen menade att utbildningarna har sett olika ut under åren 

och att detta bidragit till olika erfarenheter, kunskaper och barnsyner i arbetslaget. Något som 

var uppskattat av alla informanter var att få stöd av specialpedagog vid svåra samtal med 

vårdnadshavare. Detta för att de flesta informanterna tycker att det kan bli känsligt och ibland 

svårt att veta hur de ska nå ut till vårdnadshavarna. Alla informanter beskrev däremot att 

samarbetet med vårdnadshavare är viktigt för att ge barnen de bästa möjliga 

förutsättningarna. De menade att vårdnadshavarnas stöd i arbetet är viktigt, speciellt när 

vårdnadshavarna bekräftar att de är nöjda. De menade att vissa barn är väldigt beroende av 

rutiner och att det krävs en bra och öppen dialog med vårdnadshavarna för att veta hur de har 

det utanför verksamheten. 

En utmaning enligt informanterna, men som ses som viktigt, är att våga ta svåra samtal med 

vårdnadshavarna. De menade att det tar tid att bygga upp en trygg relation till både barn och 

föräldrar. Informant 5 menade att alla relationer inte fungerar, och då är det viktigt att ta hjälp 

från sina kollegor och inte ta det personligt. Hen uttalade sig så här: 

“… ibland kanske jag inte funkar med en förälder och det hände nyligen, då bytte vi pedagog och då fungerade 

det på ett helt annat sätt. Att tänka på att inte ta det personligt utan det är min yrkesroll… då måste man våga stå 

för det” (2017-11-29) 
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6 Diskussion 

Här nedan diskuterar vi metodval och resultat mot tidigare forskning och styrdokument för 

förskola och förskoleklass. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi genomförde en kvalitativ studie, eftersom vi ansåg det som mest lämpligt med tanke på 

vårt syfte. Analysmodellen har varit ett bra underlag för att analysera informanternas 

uttalanden. Samtidigt har det varit svårt att synliggöra vår analysmodell så att det framgår 

tydligt i resultatet att vi har använt oss av den. Det krävdes att vi anpassade modellen utifrån 

vårt syfte och våra forskningsfrågor.  

Vi anser även att de halvstrukturerade intervjuerna har varit en bra metod. Vi har kunnat 

förbereda frågorna inför de personliga mötena med informanterna. Detta har skapat en bra 

dialog mellan oss och informanterna, vilket har gjort att vi har kunnat ställa följdfrågor. 

Halvstrukturerade intervjuer baseras på förberedande frågor som rör ämnet, samt att det ger 

möjlighet att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014; Patel & Davidsson, 2003). Vi 

anser att det bl.a. är på grund av detta som vi fick in tillräckligt med material. Följdfrågorna 

har varit till hjälp vid förtydliganden av våra egna frågor samt för att förtydliga 

informanternas svar. Genom att vi intervjuade informanterna på det sättet fick de större frihet 

att utveckla sina svar. Vi har varit två som hjälpts åt med intervjuerna, vilket har varit 

positivt. Detta har gett oss möjligheten att komplettera ljudinspelningarna med anteckningar 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). När en av oss antecknade kunde den andra koncentrera 

sig på intervjun och skapa en djupare dialog med informanten. 

Vårt resultat baseras på informanternas uttalanden och beskrivningar. För att se att deras 

uttalanden stämmer överens med det praktiska arbetet som sker i verksamheten hade vi 

kunnat komplettera med observationer för att få mer trovärdighet i vårt resultat. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Pedagogers beskrivningar av utmanande beteenden 

Resultatet visade att informanterna hade vissa upplevelser av att barn är på ett visst sätt när de 

är utmanande, utagerande samt introverta. Samtidigt uttryckte informanterna att det är utifrån 

en själv hur utmanande beteenden upplevs. Utifrån detta resultat ser vi att informanterna var 

medvetna om att deras egna känslor styr hur de upplever barns olika beteenden. Resultatet 

visade även att deras upplevelse av barns beteenden styr hur de ser på barnet. Utifrån detta 

anser vi att det blir viktigt att bli medveten om den egna barnsynen eftersom det leder till hur 

arbetet organiseras. En informant ansåg att beteenden som upplevs utmanande triggar igång 

de egna känslorna och att det kräver mer av en själv. Detta kan relateras till det som Kinge 

(2016) belyser, att en utmaning blir en utmaning för att det triggar de egna känslorna En 

informant menade att den egna toleransnivån är en påverkande faktor för vad som blir 
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utmanande. Detta är något som även Eresund och Wrangsjö (2008) tydliggör, de menar att 

beteenden som kan upplevas utmanande kan skapa starka känslor hos den vuxne och att den 

egna toleransen är en faktor till hur olika beteenden upplevs och bemöts. Samtidigt menade 

en informant att när den vuxne går in i sin yrkesroll, ska de egna känslorna sättas åt sidan. 

Utifrån detta ser vi att de ska lägga sina egna känslor åt sidan samtidigt som beteenden blir en 

utmaning för att det triggar igång de egna känslorna. Kinge (2016) anser att det endast går att 

förändra det egna förhållningssättet och den egna inställningen för att kunna förändra 

samspelet och relationen till andra människor. Utifrån detta resultat kan vi se att det blir 

viktigt för pedagogen att ta ansvar och bearbeta sina känslor och fundera över sitt egna 

förhållningssätt istället för att lägga de egna känslorna åt sidan. Olsson och Olsson (2013) 

tydliggör vikten av att den vuxne bör kunna hantera sina egna känslor och sitt agerande för att 

ge barn ett bra bemötande. 

Fyra informanter upplevde att utagerande beteenden var mest utmanande. De menade att det 

krävs mer arbete med barn som syns och hörs eftersom många runt omkring påverkas. En 

informant menade att introverta beteenden är mer utmanande då barn inte lika tydligt visar 

sina känslor. Utifrån vårt resultat tolkar vi det som att utagerande beteenden hos barn kan 

upplevas utmanande när det väcker en känsla av frustration hos informanterna att inte räcka 

till för hela barngruppen, dvs. det blir stressade situationer som är svåra att hantera. 

Problemet läggs däremot inte på barnet utan omständigheterna runt omkring såsom brist på 

resurser, stora barngrupper samt signaler utifrån. Detta kan ses i relation till Asp-Onsjö 

(2014) beskrivning av ett relationellt perspektiv, som ser till att miljön är en faktor till att 

barn hamnat i svårigheter.  

6.2.2 Pedagogers beskrivningar av strategier 

Resultatet visade även att de flesta av informanterna värderade det sociala samspelet högt, de 

ansåg att de var viktigt för barn att fungera med andra. Eftersom det värderas högt av 

informanterna är vår tolkning att det blir utmanande när det sociala samspelet inte fungerar i 

barngruppen. Att vara accepterad i det sociala samspelet betonar även Lillvist (2014) är 

viktigt. Informanter ansåg att brister i språk och sociala samspelet är faktorer som bidrar till 

utagerande beteenden och uppgav därmed att de arbetar med detta. Nilholm (2005) påpekar 

att vuxnas tal kring barns beteenden samt hur de ser på problemet blir en grund för hur de 

väljer att arbeta. Sett ur ett kategoriskt perspektiv ligger fokus i arbetet på barns brister och på 

att hitta åtgärder som är till för att kompensera för de bristande förmågor som barn anses ha 

(Olsson & Olsson, 2013; Palla, 2011). Utifrån detta kan vi se att förväntningar och krav på 

vad barnet borde kunna kan bli en grund för hur pedagoger arbetar, i detta fall det sociala 

samspelet. Enligt Markström (2007) har vuxna olika uppfattningar om vad som är ett socialt 

barn. Detta kan leda till att det ställs olika förväntningar och krav på hur ett socialt barn ska 

vara.  

 

Eftersom informanterna menade att utagerande beteenden kan orsakas av brist i språket 

uppgav samtliga informanter att beteendet kan bero på frustration av att inte förstå 

sammanhanget. Därför ansåg informanterna att förberedelser, tydlighet och struktur är viktiga 

komponenter för att barnen ska känna sig trygga i de vardagliga rutinerna. Stöd i någon form 
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av bildstöd var något som de flesta av informanterna förespråkade. Hedström (2014) är enig i 

detta och menar att förutsägbarhet och struktur med hjälp av bilder bidrar till trygghet för 

barn och stärker deras känsla av sammanhang.  

 

Resultatet visade även på att rutiner är något som informanterna tycker är viktigt för att få en 

fungerande verksamhet. En informant uttryckte att utmaningen blir att de ska ordna 

verksamheten på ett visst sätt för att få det att fungera och att detta kräver att alla formar sig 

efter den ramen. Vi tolkar detta som att barnen ska anpassa sig efter miljön och inte tvärtom. 

Asp-Onsjö (2014) anser att om tolkningen av barns beteenden sker utifrån ett kategoriskt 

perspektiv så skulle detta innebära att det enskilda barnet skulle anpassas efter förskolans 

verksamhet. En motsats till detta var när en informant lyfte att alla barn inte ska känna att de 

behöver vara med på exempelvis en samling om barnet inte vill. Informanten ansåg att det 

hjälper att vara anpassningsbar och flexibel i arbetet för att kunna organisera verksamheten 

utifrån barns behov. Något mer som kan kopplas till detta är den “aktiva vilan” som en 

informant förespråkade. Informanten menade att rättvist inte alltid är rättvist, eftersom alla 

barn har olika behov och att anpassningar ska göras utifrån det. Detta är mer förenligt med 

det relationella perspektivet som förespråkar att verksamheten ska formas efter varje barns 

behov (Atterström & Persson, 2000). Detta är enligt vår mening även mer förenligt med 

Läroplanen för förskolans intentioner (Skolverket, 2016a). Det är däremot inte alltid så enkelt 

då det finns flera olika saker att ta hänsyn till vid organisering av verksamheten. Det som har 

visat sig i vårt resultat är att det finns faktorer att ta hänsyn till och som påverkar 

pedagogernas arbetssätt. Detta kan vara samsyn i arbetslaget, arbetssituationer, olika 

kompetenser och erfarenheter, stora barngrupper och lite personal. Utifrån detta framkommer 

det att rutiner och regler är bra för att skapa trygghet för barn. Å andra sidan påpekar 

informanterna att för mycket regler och rutiner kan skapa onödiga konflikter.  

 

Resultatet visade att informanterna använder materialet Levla. De ansåg att Levla var ett stöd 

för arbetslaget när det gäller samsyn, förhållningssätt och utvärdering. Skolverket (2016) 

understryker vikten av samarbete inom arbetslaget för att kunna ge barnen en bra miljö för 

utveckling, lek och lärande. Atterström och Persson (2000) anser att det är viktigt för 

pedagoger att reflektera över sin egen syn på barn samt sitt eget förhållningssätt då detta 

påverkar bemötandet och relationen till barn. Vi tolkar att Levla är ett material som förenar 

arbetslaget i deras samsyn och förhållningsätt. En informant tog upp generationsfrågan i 

arbetslaget och menade att utbildningarna har sett olika ut i olika tider och att detta har 

resulterat i att pedagoger har olika kunskaper och erfarenheter. Olsson och Olsson (2013) 

anser att ett positivt klimat är viktigt men är komplext för att de finns så många olika 

erfarenheter och kompetenser i ett arbetslag. Vi anser därför att det blir viktigt med 

fortbildning för att få ett bra samarbeta i arbetslaget samt kunna förändra verksamheten. 

Samtliga informanter betonade samtidigt vikten av att ta hjälp och stöd från specialpedagog 

och andra aktörer. Särskilt när det gäller att få en samsyn i arbetslaget men även för att få 

stöd vid svåra samtal med vårdnadshavare. Samtliga informanter ansåg att det kan vara 

krävande med svåra samtal med vårdnadshavare. De tyckte att det kan vara svårt att utrycka 

sig på rätt sätt så att det inte blir missförstånd mellan dem och vårdnadshavare. Skolverket 

(2016a) tydliggör vikten av ett bra och fungerande samarbete med hemmet. Utifrån detta kan 
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vi se att det är bra att någon kommer utifrån och ger stöd. Någon som ser på ett nytt sätt så att 

arbetet inte stannar av i arbetslaget. 

Alla informanter framhöll det egna förhållningssättet och förespråkade lågaffektivt 

bemötande, att vara lugn i sitt förhållningssätt och vänta ut situationen där barn och den 

vuxnes känslor tar över. Alla informanter uppgav inte begreppet lågaffektivt bemötande. 

Däremot uppfattade vi att informanterna tycker det är viktigt att vara lugn och eftertänksam i 

bemötandet. Utifrån detta anser vi att informanterna är medvetna om att deras egna 

förhållningssätt kan påverka barns beteenden. Detta kan relateras till det som Kinge (2016) 

framhåller att den vuxnes handlingar, uttryck och inställningar påverkar barns agerande. 

Informanterna framhöll även hur de talar till barn. En informant framhöll att inte använda 

ordet “inte”, ”nej” samt att de försöker att undvika “varför frågor”. Hen menade att barnet 

kan bli förvirrat, det kan vara svårt för ett litet barn att förklara och förstå sina egna känslor. 

Hedström (2014) anser att tillsägningar inte är en hållbar strategi då barn inte drar någon 

större lärdom av det. Kinge (2016) anser att begreppet gränssättning tar för stor plats och är 

väldigt vanligt i förskolan. Därför tycker vi det är viktigt att tänka på hur vi bemöter barnen. 

Tillsägningar ska inte missbrukas, precis som Kinge belyser så vet barn mycket väl vad som 

är rätt och fel. Eresund och Wrangsjö (2008) belyser att förväntningar och krav på barn 

påverkar hur barn handlar och reagerar. Vi upplever utifrån resultatet att mycket regler, 

rutiner och förväntningar kan göra att det blir mycket tillsägningar då barn gör sådant som 

inte förväntas av dem. 

En informant beskrev att de använder metoder såsom att byta miljö eller styra till en annan 

aktivitet för att avleda barnet från situationen. Detta för att inte behöva säga ”nej” till barnet. 

Eresund och Wrangsjö (2008) understryker vikten av att den vuxne skapar en ömsesidig 

dialog med barnet för att hjälpa barnet att hantera situationen. Detta innebär enligt Kinge 

(2016) att använda sig av den goda dialogen, så att pedagoger och barn tillsammans kan 

reflektera över varför situationen blev som den blev. Barn drar ingen lärdom av att den vuxne 

försöker hantera och styra barn. Styrningen kan relateras till det kategoriska perspektivet som 

fokuserar på kortsiktiga lösningar (Atterström & Persson, 2000). Palla (2011) menar att 

styrning baseras på den maktposition som den vuxne tar och kan begränsa barn mer än vad 

det hjälper. 

En konklusion är att informanterna relaterade upplevelsen av barns beteenden som 

utmanande på grund av miljöfaktorer samt sociala faktorer. En informant framhöll att 

tydlighet i miljön och pedagogers förhållningssätt är viktiga aspekter för att barn ska känna 

trygghet i verksamheten. Samtidigt upplevde vi att informanterna fokuserade mest på sociala 

samspel och inte lika mycket på den fysiska miljön, såsom material och utformning. Den 

fysiska miljön är enligt Björck-Åkesson (2014) en viktig del att ta i beaktning, detta för att 

kunna se till hela verksamheten och hur den kan förändras. Alla informanter var överens om 

att stora barngrupper och hög ljudnivå påverkar barns agerande. De pratade mycket om att 

skapa förutsättningar genom att göra mindre grupper för att ge barn bättre möjligheter att 

utveckla det sociala samspelet. De framhöll även att barn ska få tillgång till utrymmen där de 

kan vara ifred. Detta kan relateras till Atterström och Persson (2000) beskrivning av det 

relationella perspektivet, att fokus ligger på förändringar i det sociala samspelet och 
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omgivningen. Vi upplever däremot att det var lite strategier på gruppnivå och mer fokusering 

på individen, att individen ska ges stöd till att komma in i barngruppen. Vi anser att samspel 

handlar om interaktion mellan aktörerna, om ett givande och tagande. Vedeler (2009) påpekar 

att det handlar både om de barn som ska hjälpas in i barngruppen samt de barn som ska bjuda 

in till leken. Barn har olika förmågor och det gäller att få likheter och olikheter att mötas.  

Resultatet visade dessutom på att informanterna ansåg att en strategi inte fungerar för alla 

barn och att arbetssätt och metoder därmed bör anpassas till det enskilda barnet. I resultatet 

ser vi däremot inte någon större variation av strategier under de olika nivåerna. Strategier 

som de flesta av pedagogerna lyfte var reflektion över det egna förhållningssättet och 

bemötandet. De uttalade sig däremot inte om några större variationer av strategier på grupp- 

och individnivå. Utifrån resultatet ser vi även många kortsiktiga lösningar och inga 

kartläggningar av alla nivåer. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) betonar vikten av 

att dokumentera, följa upp och utvärdera hela verksamheten. Enligt Björck-Åkesson (2014) 

bör en kartläggning göras av barns förmågor samt den sociala och fysiska miljön för att 

kunna se till hela verksamheten. Detta betyder enligt Olsson och Olsson (2013) att hänsyn 

ska tas till individ-, grupp- och organisationsnivå för att hitta fungerande åtgärder. Två 

informanter menade att strategier ska vara långsiktiga för att det ska ge någon effekt. Detta 

innebär däremot att det krävs en kontinuerlig planering, dokumentation, uppföljning och 

utvärdering. Detta är något som Olsson och Olsson framhåller, att det krävs förebyggande 

arbete samt kontinuerlig förändring och utveckling av arbetssätt. 

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

En slutsats från resultatet är att det finns mycket att ta hänsyn till runtomkring barnen, och 

detta kan göra att pedagogerna får olika förutsättningar till att utföra sitt arbete. Stora 

barngrupper, personalbrist och stressade situationer kan utifrån resultatet ses som tre faktorer 

som påverkar vilka förutsättningar pedagogerna har till att utföra sitt arbete. Eresund och 

Wrangsjö (2008) belyser att personalen på förskolan arbetar inom en teoretisk och praktisk 

ram för verksamheten. Den praktiska ramen kan innebära att försöka upprätthålla rutiner, 

såsom ordning i barngruppen, se till barnet och barngruppens behov, samtidigt som hänsyn 

ska tas till den teoretiska ramen för verksamheten som innebär regelverk och arbetspolicy, 

däribland Läroplanens mål och riktlinjer. Eresund och Wrangsjö belyser därmed 

förskollärarens komplexa uppdrag. De menar även att personalens kompetens, erfarenhet och 

relation till barnet är sådant som påverkar hur bemötandet sker. Eftersom det är många saker 

att ta hänsyn till samtidigt görs val och prioriteringar. Detta kan leda till att bemötanden sker 

på olika sätt och ger olika förutsättningar.  

 

Utifrån denna studie ser vi även att det anses viktigt att arbeta utifrån ett lågaffektivt 

bemötande. Det blir därmed viktigt att förskolläraren är trygg i sin yrkesroll, behåller lugnet 

och har en förståelse varför barnet reagerar på ett vist sätt i vissa situationer. Det ligger på 

pedagogens ansvar att lägga grunden för barns lärande och att verksamheten ska formas efter 

varje enskild individ. Därför kan det bli problematiskt om pedagogerna ser barns beteenden 

utifrån ett bristperspektiv. Det kan leda till att pedagogen försöker forma barnet efter det som 
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ses normalt i verksamheten, istället för att forma verksamheten efter barnet. Det blir viktigt 

att reflektera över värdegrunden i arbetslaget och hur dessa värden ska omsättas i praktiken. 

Detta kan bidra till att de blir medvetna kring deras barnsyn och hur detta leder till hur arbetet 

omsätts i praktiken. Det krävs också specialpedagogisk kompetens, detta för att bli medveten 

om hur arbetet kan utföras i praktiken utifrån olika specialpedagogiska perspektiv.  

 

Den här studien visar dessutom på att den vuxne innehar en maktposition inom verksamheten 

eftersom de kan välja hur arbetet organiseras samt vilka rutiner och regler som ska gälla. 

Utifrån detta blir det viktigt för pedagoger att bli medvetna om sin maktposition. Palla (2011) 

belyser att det krävs en medvetenhet kring maktpositioner och dess konsekvenser för att 

kunna skapa goda möjligheter för barns utveckling och lärande. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi tycker att det skulle vara intressant att ta del av mer forskning angående hur pedagoger 

kan arbeta med sitt eget förhållningssätt, och hur de reflekterar över sina egna värderingar 

tillsammans i arbetslaget. Svåra samtal med vårdnadshavare var även något som fördes fram 

som svårt under våra intervjuer. Hur vi ska nå vårdnadshavarna på ett bra sätt och få dem 

engagerade i verksamheten kan därmed vara ett ämne för fortsatt forskning.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

1. Hur många år har du inom yrket som förskollärare?  

2. Annan erfarenhet? 

3. Antal barn i gruppen?  

4. Vilka åldrar har du arbetat med? mest med? 

Upplevelsen av utmanande beteenden 

5. Vad upplever du som utmanande beteenden? 

6. varför tror du att beteendet upplevs som utmanande? 

7. Vad är ett utmanande beteende för dig?  

8. Vilken erfarenhet har du av dessa beteenden? 

9. Vad upplever du kan påverka dessa beteenden? 

Strategier 

10. Hur skulle du beskriva arbetet med utmanande beteenden? 

11. Vilka strategier skulle du beskriva som passande i mötet med barns utmanande 

beteenden? 

12. Vilka pedagogiska egenskaper tycker du är viktiga i arbetet med utmanande beteenden? 

13. Vilka stöd är viktiga för att arbetet med utmanande beteenden ska vara utvecklande och 

framgångsrikt? 

14. Hur upplever du att barnen får sina behov tillgodosedda? Insatser, resurser?  

15. Vad upplever du skulle kunna förbättras?  

16. Hur skulle du beskriva arbetet som förebyggande? 

17. Vad har du upplevt som mest lärorikt och som är viktigt att tänka på? 

18. Något som du vill tillägga eller dela med dig av? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Bilaga 2. Informationsbrev till informanterna 

Hej. Vi vill först och främst börja med att tacka er för ert deltagande. Vi är två studenter som 

kommer från Piteå, som går sista året på förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet. Vi har nu börjat på vårt examensarbete som syftar till att synliggöra vilka 

beteenden hos barn som upplevs utmanande för pedagogerna i förskolan. Samt hur de 

beskriver sitt arbete för att bemöta dessa beteenden? hur arbetet sker för att hantera beteendet 

på bästa sätt. 

Frågorna kommer handla om vad du som förskollärare upplever som ett utmanande beteende, 

vad som upplevs kan påverka beteendet, vilka erfarenheter som finns kring att arbeta med 

dessa beteenden. Strategier, vilka pedagogiska egenskaper, stöd och förebyggande arbete som 

du som förskollärare tycker är viktiga. 

För att samla in material till vår studie kommer vi använda oss av intervjuer och 

ljudinspelning. Förskolan och de intervjuade förskollärarna kommer vara anonyma, inget som 

presenteras i studien ska kunna kopplas till dem. Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan 

när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Ni kan välja att avstå från att 

bli inspelade. Möjligheten finns att vara med ändå eftersom vi kommer anteckna. Materialet 

kommer att förvaras säkert och endast behandlas av Ann-Sophie Vikström och Beatrice 

Öhman. Om något skulle kännas otydligt så får ni gärna maila. Med Vänlig Hälsningar  

 

Ann-Sophie Vikström: E-post. anovik-3@student.ltu.se 

Beatrice Öhman: E-post. Beahma-1@Student.ltu.se 

Handledare: Ulla-Britt Bergdahl  

 

 

 

 

 

 

 


