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Sammanfattning 

Människans synsätt att se på andra människor hänger ihop med de 

värderingar och formella strukturer som existerar i dagens samhälle. De 

val människan gör genom att kategorisera barn genom sociala 

konstruktioner är kopplat till de värderingar och strukturer som finns i 

samhället. Den senaste tiden har uppgifter kommit fram som redovisar för 

att barn med avvikande beteende halkar efter i skolan på grund av att 

skolpersonal har svårt att hjälpa dem. OECD presenterade en Pisa rapport 

som poängterar vikten av tidiga insatser för barn redan i förskolan. 

Socialpedagogiken förstår sig och närmar sig på avvikelse och normalitet 

på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare sätt att nalkas studiens område. 

Studiens motiv är att anlägga ett socialpedagogiskt perspektiv och 

undersöka den förskolekontext inom vilken avvikelsen konstrueras. Data 

har samlats in genom sju stycken informanter. Data analyserades genom 

tematisk analys, vilket resulterade i tre teman, att uppmärksamma 

avvikande beteende i förskolans vardag, att skapa trygghet och att utmana, 

och personalsamarbete. Resultatet visar på att fokus hos informanterna är 

att hitta strukturer kring barnets avvikande beteende och inte barnet själv. 

Slutsatsen av resultatet är att avvikande beteende är socialt konstruerat och 

beroende på personalens synsätt går det att hantera det. Implikationer för 

socialpedagogiskt arbete visar att kontextuella och delaktighetsfrämjande 

förutsättningar stärker barns lärande. 
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Inledning 
Människans sätt att se på andra individer samt hur människan särskiljer på olika individer 

hänger samman med de formella strukturer och värderingar som existerar i samhället (Tideman 

& Rosenqvist, 2004). Hur människor väljer att kategorisera barn genom sociala konstruktioner 

är således kopplat till samhällets strukturer och värderingar. Det som anses som normalt eller 

avvikande förhandlas och omformuleras under varje tidsepok. De värderingar samt de synsätt 

om vad som anses normalt eller avvikande har varierat under historiens gång. Utifrån detta kan 

man se på normalt eller avvikande som socialt konstruerat av samhället, då det har förändrats 

över tid (Tideman & Rosenqvist, 2004). I början på nittonhundratalet talades det i allt större 

utsträckning om vilka beteende hos barn som var önskvärda och vilka avvikelser som detta 

medförde. Vad innebär egentligen normala barn? Börjesson och Palmblad (2003) nämner 

problembarnen, de barn som väcker en förvåning och en vilja till att åtgärdas. Samtidigt 

framträder en bild av det kulturellt önskvärda barnet. De tar upp hur psykologi och läkekonst 

infiltrerat skolan och förskolans värld. De nämner hur skolan och förskolan är ett psykologiskt-

pedagogiskt-medicinskt komplex, där de barn som inte riktigt passar in i samhällets snäva 

ramar definieras som ”problembarn”. Barnen stämplas och förses med diagnoser (ADHD, 

Autism, dyslexi) och benämningar ”barn i behov av särskilt stöd”. Barnen blir föremål med 

åtgärder och behandling, oftast i en grupp som är avskild från andra (Börjesson & Palmblad, 

2003). Markström (2005) menar att de barn som går emot normen klassas som avvikande då 

de väljer att inte vilja delta i förskolans aktiviteter. Dessa barn kan utgöra problem för 

förskoleverksamheten (Markström, 2005).  

När barn blir definierade som att ha ett problemskapande beteende, då tänker man ofta 

på givna typer av beteende, som exempel ett avvikande beteende. Vissa avvikande beteenden 

är otillåtna enligt lagstiftningen, som att skada någon och stjäla. Däremot finns det avvikande 

beteenden som inte är socialt accepterade, som att putta och knuffa hårt på sin kamrat i 

förskolan. Hur förskolepersonal förstår och accepterar beteenden i olika pedagogiska 

verksamheter hjälper dem att ha förståelse för hur de kan hantera olika beteenden i olika 

situationer. Barn som bedöms ha ett problemskapande eller avvikande beteende skapar oftast 

problem för omgivningen runt dem (Hejlskov Elvén, 2009). Barnkonventionen eller FN:s 

konvention om barnets rättigheter, innehåller fyra stycken principer som är grundläggande och 

vägledande när det rör frågor som handlar om barn. Den första är att alla barn har lika värde 

och samma rättigheter, den andra är att barnets bästa ska vara i fokus vid alla beslut som rör 

barnet. Den tredje principen handlar om att alla barn har rätt till sitt liv och att utvecklas och 
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den fjärde principen handlar om att barnen har rätt till sin åsikt och att den åsikten ska 

respekteras. 196 länder i världen har förbundit sig att följa reglerna i barnkonventionen genom 

att de har skrivit under ett avtal. Endast USA har valt att inte ratificera barnkonventionen. Det 

är ett internationellt bindande avtal som fastslår att alla barn har samma värde och rättigheter 

som vuxna har (Unicef, 2018). Sverige arbetar efter barnkonventionen och det innebär bland 

annat att alla barn har rätt till skolgång. Tideman et al. (2004) lyfter det internationella 

begreppet ”Inclusion” som under 1900-talet etablerades och begreppet innebär att alla, oavsett 

förutsättningar och bakgrund, ska inkluderas i samma miljö i skolan. Skolans miljö ska 

utformas så att alla elever har möjlighet att vistas där och få en utbildning av god kvalité. Idag 

på 2000-talet har begreppet blivit en del av de styrdokument som finns i skolan där vikten av 

att miljön anpassas efter barnen och inte tvärtom poängteras (Tideman, et al, 2004). 

Barn med avvikande beteende eller barn som har diagnoser/funktionsnedsättningar 

visar sig halka efter i skolan (Nyhetsmorgon/Diagnoser i skolan, 2018). Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD, 2016) presenterade en PISA-rapport vars fokus 

ligger på de internationella PISA-proven och på de lågpresterande eleverna. OECD poängterar 

vikten av tidiga insatser för barnen och rekommenderar att fokus ligger på att öka 

tillgängligheten för barnen att få plats i förskola. Det krävs förskolor som är likvärdiga och som 

har en hög kvalitet för att kunna stötta de barn som behöver stöd så att barnen får en mer jämlik 

skolstart. Sverige uppfyller kraven med förskoleplatser, däremot behöver de tidiga insatserna 

uppmärksammas och utbildningspolitiska åtgärder riktas mot förskolan så att alla elever i större 

grad lyckas med skolans måluppfyllelse och skolframgång (OECD, 2016). 

Den senaste tiden har det debatterats i olika nyhetsforum att barn med avvikande 

beteende har svårt med skolgången och personal upplever att de har svårt att hantera dessa 

barn. Debattörerna förespråkar att tidiga insatser är viktiga och förskolan måste bli mer 

likvärdig med hög kvalitet för att stötta dessa barn innan de börjar i skolan (Tallberg Broman 

& Persson, 2018). Enligt Skolverkets hemsida har dessa barn med särskilda behov rätt till stöd 

+i skolan (Ekström & Blomdahl, 2014) men är stödet för barn med särskilda behov rätt 

utformat? De flesta barn har ett beteendeproblem och dessa problem kan man kontrollera 

genom att det hanteras på ett rätt sätt för det barnet. Barndomen är ett skede i barnens liv som 

är händelserik och för en del barn kan detta vara en svår tid (Webster-Stratton, 2004). 

Barnen går från en barndom där skiljelinjen mellan verklighet och fantasi har varit 

flytande till en mer konkret värld där de kommer att bli medvetna om att föreställningar och 

regler blir definitiva. Barnen är beroende av trygghet samtidigt som de behöver utveckla en 

självständighet och visa sig kapabla att utföra saker på egen hand. De prövar gränser och 
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undersöker vad som är tillåtet och det som är otillåtet i omgivningen. När barnen börjar på 

förskola eller dagis blir de medvetna om att det finns regler eller normer som de inte har 

hemma. De upptäcker även att personalen på förskolan och förskolebarnen reagerar på ett annat 

sätt på deras beteende än vad syskon och föräldrarna gör hemma. Dessa, för barnen motstridiga 

krav och behov, kan göra att barnen utvecklar ett avvikande beteende och blir gnälliga och kan 

få vredesutbrott när de inte får som de vill (Webster-Stratton, 2004). Det tycks således finnas 

ett angeläget kunskapsbehov kring hur yrkesverksamma inom förskoleverksamhet ser på och 

hanterar frågor som rör normalitet och avvikelse.  

Förskolans uppdrag 
Förskolans uppdrag är att lägga grunden för barnets livslånga lärande. Förskoleverksamheten 

ska vara lärorik, trygg och rolig för alla deltagare i förskoleverksamheten (Skolverket, 2016).  

Förskolans uppdrag är att stimulera ett barns lärande och utveckling samt kunna erbjuda barnet 

en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn utifrån barnets behov så att lärande, 

omsorg och utveckling bilder en helhet. Förskoleverksamheten ska anpassas för alla barn som 

går i förskolan, även de som behöver mer stimulans och stöd ska få det utifrån barnets behov. 

Det är personalens uppdrag att interagera och förstå barnet och även få föräldrarnas förtroende 

så att förskole vistelsen blir positivt för barn med avvikande beteende och svårigheter. De ska 

arbeta för att alla barn ska uppleva den tillfredställelse det innebär att övervinna svårigheter, 

göra framsteg och få barnen att känna att de är en tillgång i förskolegruppen (Skolverket, 2016).  

Skolinspektionen (2018) har utgivit en rapport som bygger på tre års regeringsuppdrag 

att granska förskolan. Rapporten har granskat 455 förskolor, varav 364 hade en kommunal 

huvudman och 91 hade enskilda ägare.  Resultatet visar att lärandeuppdraget betraktas som 

mer sekundärt än omsorgsuppdraget på många förskolor. Förskolorna sitter på dubbla uppdrag 

som innebär att de har undervisning och pedagogisk verksamhet samtidigt som de har uppdrag 

att vara en plats där föräldrarna kan lämna sina barn när de arbetar. I förskolorna finns det ett 

stort professionellt handlingsutrymme som framkommit i granskningen. En betydelsefull 

förutsättning för hög kvalitet är det traditionella arbetssättet med att samarbeta tätt i arbetslag. 

Arbetsrelationer mellan personalen, samt deras sociala förmågor och kompetens att utföra 

arbetsuppgifterna är viktig. Samarbetet innefattar även relationen mellan personal och chef 

(Skolinspektionen, 2018).  

En rapport, gjord av Stålnacke och Smedler, 2013 på uppdrag av Socialstyrelsen nämner 

även den att fler barn får diagnoser och är i behov av särskilt stöd jämfört med hur det såg ut 

längre tillbaks. Ju tidigare man upptäcker att ett barn har ett avvikande beteende och eventuella 
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svårigheter desto bättre chans finns det att hjälpa barnet och dämpa de negativa effekter som 

kan påverka barnets utveckling och inlärning (Stålnacke & Smedler, 2013). De barn som i 

tidiga år uppvisar ett avvikande beteende löper större risk att få problem i vuxenlivet om man 

inte tar tag i problemet. Genom att fånga upp barn med avvikande beteende i tid och för att 

undvika psykisk ohälsa och kriminalitet är det viktigt att identifiera och synliggöra dessa barn 

och skapa rätt förutsättningar och förebyggande åtgärder för barnen (Andershed & Andershed, 

2005).  

Genom att använda ett förebyggande arbete med tidiga insatser redan i förskola bidrar 

detta till att förskoleverksamheter kan hantera så många olika situationer och barn som möjligt 

(Nilsson & Wiedel, 2014). Dessa insatser ska användas inom ordinarie verksamhet, så att barn 

med avvikande beteende har samma rätt som andra barn att ingå i verksamheten. Tidiga insatser 

hjälper till att hantera avvikande barn som inte utvecklas eller vars beteende inte är önskvärt, 

barn som lätt handlar i konflikt, problem i familjer samt personalfrågor och 

pedagog/föräldrafrågor (Persson, 2013). 

 En studie gjord av Sandberg och Ottosson, 2010 undersökte vilket stöd barnen med 

särskilda behov behövde, genom att förskolepersonal blev tillfrågade. Det var personal från 

571 olika avdelningar som blev tillfrågade i ett tjugotal kommuner, personalen gjorde 

bedömningen att cirka 20 procent av alla barnen är beroende av ett särskilt stöd för att kunna 

vara delaktiga inom förskolan. Behoven som personalen ansåg att barnen behövde särskilt stöd 

i var speciellt två områden. Språk- och talproblem samt svårigheter med interaktion och 

konflikter (Sandberg & Ottosson, 2010). 

Melin (2013) nämner i sin avhandling om delaktighet för barn i förskolan, att 

delaktighet innebär en social process och i förskolan innebär det en social delaktighet, där 

barnets upplevelse är att tillhöra en social gemenskap och att göra saker tillsammans med andra. 

Ett av människans grundläggande behov är att känna en tillhörighet, att den har en plats och en 

roll i en gemenskap. Av fyra olika förskolor var det en av dem som såg på barnen på samma 

sätt, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Personalgruppen ordnade så att alla barn 

inkluderades i samma aktiviteter genom att stötta de barn som behövde mer stöd. De andra tre 

förskolorna såg på barnen som barn med olika slags behov och delade upp aktiviteterna. Barnen 

som hade särskilda behov behandlades på ett sätt och de andra på ett annat sätt. Resultatet av 

avhandlingen visar att barnets möjlighet till delaktighet på lika villkor i förskolan beror på hur 

förskolepersonalen ser på delaktighet och barn med särskilda behov (Melin, 2013). 

Förskolepersonalens hantering av upplevda problem med avvikande beteenden rör mer hur de 

ser på avvikande beteende än att fenomenet avvikelse finns som en egenskap hos barnet. 
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Ett av de centrala teman som finns i socialpedagogiken är att förstå individer, i detta fall barn 

och att få barnen att ingå i gemenskaper som finns i samhället. Det innebär att för att förstå ett 

barn och dess avvikande beteende behöver man se barnet från olika perspektiv i ett 

sammanhang (Cederlund & Berglund, 2017). Socialtjänsten har bidragit till att demokratiska 

rättigheter, deltagande i samhället, individers normalisering och självbestämmande blivit 

honnörsord. Det socialpedagogiska uppdraget är att stötta, stimulera och mobilisera individer 

(Eriksson & Markström, 2000).  

Problemformulering  
Socialpedagogiken är av tradition intresserad av utanförskap och underordningar, det som 

kopplas till avvikande eller normalt beteende. Socialpedagogiken närmar sig och förstår sig på 

normalitet och avvikelse på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare sätt att nalkas området. 

Enligt socialpedagogiskt perspektiv väljer den att se på avvikelser, underordning och 

utanförskap utifrån samhällets perspektiv som något som är socialt konstruerat av samhället. 

Enligt ett socialpedagogiskt synsätt betraktas individer sällan eller aldrig som att man är 

avvikande eller onormal. Avvikelse är något som konstrueras i mellanmänskligt 

samspel/interaktioner och i komplexa socialisationsprocesser (Gustavsson, 2008). Ett motiv till 

denna studie är sedermera att anlägga ett socialpedagogiskt perspektiv på den kontext inom 

vilken avvikelser konstrueras. En central aspekt av denna kontext är förskolepersonalens egna 

föreställningar om hur avvikelse hanteras och förstås.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur normalitet och avvikelse konstrueras i en 

förskolekontext samt hur förutsättningar för delaktighet kan förstås utifrån förskolepersonalens 

berättelser. Studien är vidare intresserad av att undersöka förutsättningar för hur 

förskoleläraren kan använda handlingsutrymmet för att kunna arbeta utifrån ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt. Frågeställningar studien vill få svar på är: 

• Hur förstår och hanterar förskolepersonalen normalitet och avvikelse i sin vardagliga 
praktik? 

• Hur beskriver förskolepersonalen sina strategier för delaktighetsfrämjande arbete?  

• Vilka förutsättningar har förskolepersonalen till handlingsutrymme och möjligheter att 
ge stöd? 
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Tidigare forskning 
Genom att söka efter rapporter, artiklar och avhandlingar och hemsidor som tar upp liknande 

forskning som studien är intresserad av har studiens område ringats in. Sökorden studien 

använde sig av var förskola, avvikande beteende, personal, delaktighet och gemenskap. Även 

engelska ord användes och det var främst de engelska orden som gav resultat, pre-school, staff, 

challenging behavior, defiant behavior, participation, och inclusion. Databaserna som 

användes för att söka efter information var Academic Search Elite samt Google Scholar. 

Referenslistorna i resultaten av sökningarna ledde till avhandlingar och rapporter som ledde 

sökandet vidare till aktuella artiklar för studien. Utifrån informationssökningen har 

nedanstående studier och tidigare forskningar som ansetts vara relevanta för studien använts. 

Förskolans kvalitet 
På uppdrag av regeringen genomförde vetenskapsrådet med hjälp av Tallberg Broman, 

Vallberg Roth, Palla och Persson ett projekt under 2014, där syftet var att kartlägga vilken 

befintlig utbildningsvetenskaplig forskning som finns inom skolväsendet. De studerade både 

internationella och svenska forskningsresultat. Resultatet visar på bristande måluppfyllelser 

inom skolans uppdrag. Skollagen 2010:800, kap 4 ställer krav på forsknings- och 

utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling inom hela skolans värld när det gäller barn och 

ungas kunskapsutveckling. I Norden har barnen i förskolan haft internationellt sett en tidig start 

i skolans värld med en omsorgsverksamhet och lärande som haft låga avgifter och generösa 

öppettider som gjort att de flesta barn i de nordiska länderna kunnat vara delaktiga i förskolan 

(Tallberg Broman, Vallberg Roth, Palla, & Persson, 2015). Internationella studier visar på att 

förskolor, med en hög kvalitet, har en långvarig positiv utveckling på lärande och barns 

utveckling och att effekterna är stabila över tid. En viktig del av processkvaliteten på barnets 

lärande och utveckling är framför allt relationen mellan barnet och förskolepersonalen 

(Heckman, 2006, Barnett, 1995). 

Schweinhart (2013) fastställer i en långtidsuppföljningsstudie att engagerade föräldrar 

och kompetenta förskolelärare är betydelsefulla för att uppnå goda resultat. Studien är gjord i 

USA med början på 1960 talet och har följt dess deltagare från födseln till dess att de fyllde 40 

år och ska samla in data tills deltagarna fyller 50 år. Studien använde sig av slumpmässiga 

procedurer, för vilket uppdrag som de 123 barnen tilldelades till antingen hamnade de i en 

kontrollgrupp som inte fick något förskoleprogram eller de som fick ett förskoleprogram. 

Studien var utformad för att fastställa experimentella bevis på ett förskoleprogram för unga 

barn som lever i fattigdom. Studien var till en början tänkt att utvärdera förskoleprogrammet, 
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men ett halvt sekel efter studiens början testar studien vilka långsiktiga avkastningar och 

effekter en investering av en högkvalificerad förskoleutbildning ger för barn som lever i 

fattigdom (Schweinhart, 2013).  

I de internationella mätningarna vars fokus ligger på barn och ungdomars välfärd har 

Sverige en hög placering. En rapport från Unicef (2007) som sammanställer statistik från 21 

länder har utvecklat speciella mål i avsikt att beskriva olika villkor för barn. Rapporter visar på 

att Nederländerna har högst välbefinnande följt av Sverige (UNICEF, 2007). 

Folkhälsorapporten gjord av Socialstyrelsen från 2009 visar att hälsosituationen för barn i 

Sverige är bland de bästa i världen. Barnens goda levnadsförhållanden kan troligtvis förklaras 

ur ett historiskt perspektiv, förbättrade ekonomiska och sociala förhållanden i barnfamiljer, 

ökad jämställhet samt högre utbildningsgrad bland befolkningen (Socialstyrelsen, 2009).  

Van Laere, Peeters och Vanderbroeck (2012) granskar i sin studie hur det bekräftats 

vikten om tidig vård och barndomsutbildning inom den europeiska politiska och offentliga 

sfären. Traditionellt sett har de politiska diskussionerna inom barnutbildning och vård varit 

inriktade på kvantitet. Ett ökat intresse visar beslutsfattarna på att tillhandahålla kvaliteten både 

lokalt och internationellt visar Europeiska kommissionen (2011). Trots att kvaliteten varierar 

mellan de olika länderna visar internationella politiska rapporter samt forskning att kvaliteten 

inom barns utbildning och omvårdnad ska omfatta socialt stöd, lärande, uppväxt och vård. 

Studien har analyserat 15 olika europeiska länder, varav Sverige är en av länderna och den 

fokuserar på hur assistenter i allt högre grad bistår högre kvalificerade personal i arbetet med 

barnen och dess familjer. Resultatet blev att mer forskning behövs då den forskning som finns 

är lite och föräldrars och assistenters röster blir ofta ignorerade. Fler perspektiv behövs för att 

kunna få en helhetssyn kring tidig barndomsutbildning (Van Laere, Peeters, & Vandenbroeck, 

2012). 

Barn tillbringar mer tid i offentliga miljöer och majoritet av barnen i Sverige vistas i 

förskolan från tidig ålder. Genom de studier som nobelpristagaren och nationalekonomen 

Heckman genomförde fick vikten av tidiga insatser i förskolan ett starkt stöd. Studierna visade 

på vikten att förskolan håller hög kvalitét så är förskolan lönsam för samhället generellt 

(Heckman, 2006, Heckman, Seong Hyeok, Pinto, Savelyev, & Yavitz, 2010). 

Avvikande beteende 
I en studie gjord av Alasuutari och Markström (2011) av förskoleverksamheter i Finland och i 

Sverige konstaterar de att de institutionella förväntningarna på ett ”vanligt” barn är uppbyggt 

av motsägelsefulla och varierande överenskommelser som är byggda på olika diskurser. Å ena 
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sidan ställer förskolan krav på barnen att de ska vara självständiga och å andra sidan anses 

barnen ha en underordnad ställning och vara beroende av vuxna. Det empiriska data som 

artikeln baseras på består av 54 ljudbandade samtal mellan lärare och föräldrar till 62 barn 

varav 33 pojkar och 29 flickor (Alasuutari & Markström, 2011). 

Det finländska materialet samlades in under 2006–2007 på tre stycken förskolor i en stad 

med 27 000 invånare. Det svenska materialet samlades in 2004 och 2007 på åtta förskolor i sex 

olika städer från 3000–160 000 invånare. Forskarna deltog inte i samtalen utan lärarna tog hand 

om inspelningen och materialet och gav det till forskarna. Barnen till föräldrarna informerades 

inte om studien då de inte deltog i samtalen samt på grund av barnens unga ålder. Resultatet av 

studien visar på att barnens självreglering och kompetens tillåts och styrs endast av den 

institutionella ordningen inom de ramar som tillämpas och konstrueras i förskolan. Studien 

visar på att avvikande beteende blir socialt konstruerat då barn som inte anpassar sig efter 

förskolans ramar anses ha ett avvikande beteende (Alasuutari & Markström, 2011).  

Palla har i sin avhandling från 2011 undersökt hur synliggörandet av barn blir skapta 

som subjekt när deras beteende utmanar, oroar och förbryllar personal i förskolan. Därmed 

framträder att utrymmet för barnen begränsar deras möjligheter att kunna göra eller vara olika. 

Avhandlingen belyser hur styrnings och hanteringsförslag av barn och hur deras beteende 

formuleras i specialpedagogiska kontexter inom förskolan som en diskursiv praktik. Det 

empiriska materialet i avhandlingen bestod av handledningssamtal där förskolepersonalen 

möter specialpedagoger samt texter som upprättats innan, efter och under samtalen samt 

intervjuer med specialpedagoger. Enligt Palla kan denna avhandling vara användbar när man 

tänker och talar om barns olikheter och reflektera och fundera över hur vi ser på barnen kan ha 

för betydelse (Palla, 2011).  

Kuhn, Marvin och Knoche (2017) presenterar i en studie vikten av relationen mellan 

föräldrar och förskolepersonal när det gäller barn som har avvikande, utmanande beteenden. 

Studien är fokuserad på en del av deltagarna från ett multiårsprojekt (Getting Ready 

intervention) som undersöker effekterna för ett urval på stadsområden och landsbygden i en 

stat i mellanvästra USA. Det är ett statsfinansierat förskoleprogram och deltagarna var 45 barn 

varav 26 pojkar och 19 flickor, medelåldern på barnen var 3,8 år. Till studien som artikeln är 

baserad på valdes 19 barn ut samt deras föräldrar och förskolelärare. Deltagarna i studien 

erbjöds interventioner i en färdig process som vände sig mot barnets avvikande och utmanande 

beteende på många viktiga sätt. Processen tillhandahöll viktiga verktyg som lärare i förskolan 

använde till att främja positiva interaktioner mellan barn och föräldrar samt att stötta 

föräldrarnas förmåga till gränssättning, respons på barnen och hemupplevelser som var 
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utvecklingstänkande. Lärarna i förskolan och föräldrar identifierade gemensamt och tog itu 

med de specifika problem som barnen hade och samarbetade för att hitta en planering och en 

problemlösning. Barn som har ett utmanande eller avvikande beteende som upprepas åtskilliga 

gånger riskerar att störa barnets pro-sociala interaktioner och barnets optimala lärande. Om inte 

dessa barn får stöd och hjälp kommer dessa avvikande beteenden fortsätta upp i vuxen ålder 

(Kuhn, Marvin, & Knoche, 2017).  

Lindqvist och Nilholm (2013) har studerat förskolor för att undersöka hur barn i 

Sverige med avvikande beteende eller i behov av särskilt stöd, hur detta stöd genomförs. 

Studien är baserad på kvantitativ metod där ett frågeformulär skickades ut till all personal som 

arbetade i grundskolor och förskolor i en medelstor kommun med cirka 55 000 invånare. De 

som deltog i studien var 45 stycken ledare och de uppmuntrades av skolförvaltningen i 

kommunen att delta i studien och alla 45 stycken svarade på frågeformuläret så svarsfrekvensen 

var 100 %. Deltagarna i studien hade olika slags bakgrunder, 16 av dem ansvarade endast för 

förskolor och 29 ansvarade både för grundskolor och förskolor eller bara för grundskolor. 

Resultatet visar på att förskolepersonal i studien inte har handlingsutrymmet att stötta dessa 

barn på ett bra sätt. Förskolepersonalen borde ha kunskapen om att skapa och organisera 

utbildningsaktiviteter med syfte att skapa inkludering. I förskolemiljö väntar man sig att finna 

inkluderande miljöer där alla barn ska vara delaktiga men studien visar att förskolepersonal 

saknar kunskapen om orsakerna till varför barnen är i behov av särskilt stöd och de har inte rätt 

verktyg för att stötta barnen (Lindqvist & Nilholm, 2013).  

Barns delaktighet i förskolan  
En internationell studie från Sydkorea gjord av Nah och Lee (2016) intresserade sig för hur 

barns deltagande kan bli sett och respekterat ur barnens perspektiv genom att studera barnens 

delaktighet via ett projekt som studerade utvecklingen av en lekplats vid en lärande institution. 

Denna studie är en variant av åtgärdesforskning för att få fram och utveckla praktisk kunskap 

för att förändra pedagogiska metoder. En utbildare tillsammans med forskarna Nah och Lee 

planerade projektet tillsammans och bjöd in barn från utbildarens klass att delta i projektet. 

Utbildaren tillsammans med 25 barn mellan fem och sex års ålder deltog i studien som 

genomfördes på ett storstadsområde i Sydkorea. Utbildaren tog fram en plan och uppmanade 

barnen att delta och hjälpa till med att leda forskningsprojektet (Nah & Lee, 2016).  

Barnen uttryckte synpunkter och ställde frågor som enligt Nah och Lee menade att 

barnen arbetade enligt metoder som är ”barn-centrerade” samt att barnen också fick stöd av de 

vuxna i projektet. Att kunna kommunicera med barnen identifierades som ett viktigt hjälpmedel 
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för att förtydliga och att bilda gemensamma mål. Barnen utvecklade självförtroende och 

kommunikation med vuxna och andra barn, visade entusiasm, initiativ och förvärvade 

färdigheter och demokratiska attityder. Utbildaren ändrade sitt perspektiv gentemot sin attityd 

till barns förmåga och rättigheter och tog med sig lärdomen in i klassrummet och sin pedagogik. 

Resultatet visar på att inkluderande gemenskap och ett hållbart utförande rekommenderas för 

att uppnå målen med barns rättigheter och förvandla utbildningen och barnomsorgen (Nah & 

Lee, 2016).  

Sinclair (2004) nämner i sin artikel att barns delaktighet i beslutsfattande är komplext, 

det genomförs i olika ändamål och det återspeglas genom olika nivåer av engagemang i olika 

slags aktiviteter och sammanhang. Artikeln granskar barnens nuvarande delaktighet, genom att 

studera olika kontexter och forskningslitteratur där man överväger hur delaktighet ska kunna 

utvecklas positivt. Om delaktivitet ska vara mer meningsfullt för barnen och mer effektivt för 

att påverka förändringar, är det viktigt att se bakom engångsdeltagande och se hur delaktighet 

blir en integrerad del av barnens liv. Delaktighet för barnen har i praktiken ökat under det 

senaste decenniet men som ofta med nya satsningar behövs det stannas upp och fundera på 

nästa steg för lärdom och att kunna vara effektivare och skapa en hållbar förändring (Sinclair, 

2004). Det har genom åren funnits isolerade ansträngningar för att möjliggöra barnens 

möjlighet att delta i beslutsfattande som rör dem själva (Unicef, 2018).  

Sheridan, Pramling och Samuelsson studerade och intervjuade trettiofem stycken 5 

åriga barn om deras delaktighet i förskolan. Förskolorna som barnen gick i valdes ut från en 

utvärdering av kvaliteten på förskolorna som gjorts av självbedömningar och externa 

utvärderare. Utifrån resultaten från de externa utvärderarna valdes sex förskolor ut till studien. 

Enligt utvärderingen höll tre av förskolorna låg kvalitet och tre av förskolorna höll en hög 

kvalitet. Både ur ett pedagogiskt perspektiv och ett juridiskt perspektiv har barnen rätt att delta 

i alla de frågor som rör barnen och rätten till att kunna påverka den övergripande miljön i 

förskolan samt sin egen lärandeprocess. I förskolans verksamhet har barnen rätt att ta ansvar 

för miljön och samtidigt påverka lärandeprocessen. Studiens resultat visar att barnen enligt 

egen utsaga kunde bestämma vad de ville leka, bestämma över sina egna tillhörigheter, egen 

verksamhet samt till viss del själva i förskolan. Barnen påverkar i första hand de spel och 

aktiviteter som initieras av dem visar en närmare analys av resultatet. De är sällan med och är 

delaktiga i det som rör den övergripande organisationen, innehåll, rutiner eller aktiviteter som 

lärarna håller i (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001).  

Palla (2018) har sammanställt en nordiskorienterad forskningsöversikt som grundar sig 

på databaser och sfärer inom pedagogik forskning. Den relevanta och rådande forskningen 
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innehöll peer-reviewed artiklar samt avhandlingar mellan 2006 och 2014 och informationen 

söktes fram i olika databaser samt tidskrifter. Studien var intresserad av att se hur förskolans 

specialundervisning sett ut mellan dessa år i norden. En förskola som är inkluderande är 

främjande för barns lärande, utveckling och välbefinnande centrala frågor. Alla barn har rätt 

till stöd och att vara inkluderad krävs att alla barn är med i det hela och att förskoleutbildningen 

passar alla barn (Palla, 2018).  

Pallas resultat i studien visar på att konceptet förskola har förändrats i Sverige under 

det senaste århundrandet. Förr var förskolan inriktad på att vara fysiskt tillgängliga för alla 

medan under senare år har man fokuserat mer på specialundervisning. Barn i förskolan ses som 

att ta det första steget i utbildningssystemet och specialutbildning kan ses som en nyckel till 

forskning om förskole kvalitet och specialutbildning. Studierna som studerats i denna studie 

präglas av en mångfald teorier, en mångfald som kan vara otydlig men även vara en styrka. 

Forskning är viktig inte bara för de individer som arbetar i förskolan utan även de barn som är 

föremål för forskningen om specialutbildning. Visionen är en inkluderande förskola för alla 

småbarn men det kan innebära svårigheter och etiska omständigheter som kan uppstå för barn 

med funktionsnedsättningar. Resultatet visar på att det behövs mer forskning om 

specialutbildning för att inkludera alla i förskolans värld (Palla, 2018).  

I en rysk studie av Konstynina, Kazaeva och Karimova (2016) studerades utvecklingen 

och genomförandet av nya pedagogiska metoder som stöd till barn i förskolan som har ett 

beteendeproblem. Studien baseras på information från rättsakter och tjänstemäns dokument på 

rysk utbildning på pedagogisk och teoretisk analys av problemet med pedagogiskt stöd för barn 

i förskolan med beteende problem. En ledande modellmetod studerades som möjliggör 

utvecklingen av pedagogiskt stöd med metodik som innehåller materiella, mål, effektiva, 

organisatoriska och processuella komponenter vars syfte är att förebygga stabilt beteende och 

beteenderespons och stötta barnen i uteslutningssituationer som komplicerar barnens 

socialiseringsprocess. Resultatet av studien visar på att tekniska och metodologiska stöd 

möjliggör att organisera processen att hjälpa barn med särskilda behov. Samtidigt visar 

forskningen på andra möjligheter att realisera och skapa teknik som pedagogiskt stöd genom 

utveckling av alternativa diagnosmetoder för att hjälpa förskolebarn med beteendeproblem 

(Kostyunina, Kazaeva , & Karimova , 2016). 

Personalens förhållningssätt 
Löfdahls (2006) avhandling diskuterar hur barn använder sig av innehållet i leken för att få en 

överlägsen status av sina jämlika kamrater och undersöker implikationer i utbildningsvärden. 
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Observationer gjordes av barn under fri lek i förskolan under två observationsperioder av de 

barn som var mellan ett till sex år. Det var 19 barn som observerades och utav 19 barn var sju 

flickor och tre pojkar i åldrarna 3–6 år. Sammanlagt tillbringade Löfdahl fyra månader på att 

observera barnens lek. Resultatet visar på att den sociala strukturen hos jämnåriga barn är viktig 

genom tolkning av barnens kommunikation i leken och de strategier barnen använde för att 

utveckla sina egna statuspositioner. Det visar även att barn i förskolan bidrar och utnyttjar 

attityder värden som rättvisa och ojämlikhet. De sociala strukturerna i förskolan är liknande 

som de vuxna kulturer och resultatet att konstruera skillnader mellan kön och generationer samt 

att kämpa för att få en bättre status och därmed placera ett annat barn i en mindre attraktiv 

status visar sig vara lika vanligt hos små barn som vuxna. Studien visar hur viktigt det är att 

redan i förskolan att utbilda barnen tidigt i värdet av delaktighet och gemenskap, eftersom 

barnen har potential att kunna bidra till samhällsförändringar och genom att påverka barnens 

jämlikhets kulturer (Löfdahl, 2006). 

Enligt Renblad och Brodin (2012) studie byggd på åtta timmars fokusgruppsintervjuer 

med fyra stycken förskolechefer så byggs grunden till barns trygghet till sin omgivning, och 

sin framtida möjlighet tillsocialisation och kommunikation under förskoleperioden och anses 

vara den intensivaste perioden i ett barns utveckling och liv. Personalen inom förskolan har 

stor betydelse under denna periods och det är viktigt för barns välbefinnande och hälsa att det 

i skolan arbetar kvalificerad personal. Resultatet av studien visar att det är nödvändigt att satsa 

på kvalitetshöjande arbete för att för att utveckla förskolan. Det är när vikten av välutbildad 

och kunniga pedagoger blir tydligt som man för står att den tidigare tron på att inom förskolan 

arbetar man bara med ”små barn” och inte med det som verkligen är viktig, att lära sig läsa och 

skriva och på så sätt förringade förskolans roll och dess betydelse för ett barns utveckling. I 

synnerhet för barn som har brister i sin hemmiljö och där den tid de spenderar i förskolan 

kanske blir den enda platsen där de får adekvat samvaro med andra vuxna och andra barn 

(Renblad & Brodin, 2012).  

Melins (2013) avhandling var intresserad av att söka efter en förklaring till fenomenet 

barns sociala delaktighet i förskolan. Melin valde ut förskolor som hade både barn med 

funktionsvariationer och barn utan diagnoser. Det empiriska materialet utformades som en 

fallstudie där fyra avdelningar inom varje förskola behandlas som enskilda fall. De valda 

förskolorna hade barn på avdelningarna med Downs syndrom och barnen var mellan 4 och 5 

år gamla. I varje avdelning på förskolorna valdes ett barn med Downs syndrom ut plus tre andra 

barn i 4 till 5 års ålder utan diagnosen för att delta i studien. Studien omfattade totalt 16 barn 

varav 5 barn med Downs syndrom och fem personal. Datainsamling gjordes genom observation 
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av barnen, två dagar per barn, samt fältnoteringar kring det som hände runt barnen. Samtal 

spelades in med personalen. Resultatet av avhandlingen visar på att personalgruppen 

organiserar och övar sociopedagogisk praxis och social träning genom att de strukturerar upp 

barnens dag i olika aktiviteter. De fyra förskolorna som deltog i studien arbetade på liknande 

sätt men ändå olika. En av förskolorna nämnd som förskola A gjorde ingen skillnad på barn 

med Downs syndrom eller utan diagnos. Alla barn var delaktiga utifrån sina förutsättningar, de 

använde sig av sin autonomi när de erbjöds att delta i aktiviteter. Barnen och deras handlingar 

kontrollerade av samma strukturer och barnen gavs en möjlighet till att vara socialt involverade 

i samma verksamhet. Förskolorna B, C och D däremot såg personalen på barn med Downs 

syndrom och barn utan diagnos som olika, med olika behov och barnen hamnade i olika 

grupper. Förskolepersonalen valde att strukturera grupperna och organisera aktiviteter utifrån 

gruppernas behov. Detta innebar att barnen med Downs syndrom separerades strukturellt från 

de andra barnen och var inte delaktiga på samma sätt som de andra barnen (Melin, 2013).   

Tidigare forskning och dess implikationer för vår studie 

Ovanstående forskning och studier är alla relevanta för vår studie då de berör vikten av 

delaktighet i förskolan och barns självbestämmande rätt. Sedan FN:s beslut 1989 om barns 

rättigheter har forskningen fokuserat på delaktighet för barn inom olika kontexter. Forskningen 

lägger fram vikten av tidiga insatser i förskolan för barn med avvikande beteende, samt hur 

viktigt det är med en förskola som har en hög kvalitet med utbildad personal som har 

strukturerade och tydliga planer. Forskningen påpekar förutom att förskolepersonalen ska vara 

utbildad vikten av hur förskolepersonalen väljer att se på barn som inte passar inom förskolans 

ramar. Den tidigare forskningen har bidragit med insikter kring begreppsliga och analytiska 

ingångar. Studien är intresserad av att undersöka hur personalen arbetar i förskolorna med barn 

som inte passar in i förskolans ram.  Framför allt är studien intresserad av förskolepersonalens 

synsätt på avvikande beteenden, om de har ett essentialistiskt synsätt som enligt Gustavsson 

(2008) innebär att de ser barnet som avvikande eller ett socialkonstruktionistiskt synsätt där 

det är beteendet som är avvikande, inte barnet.  Studien intresserar sig för hur personalen ser 

på konstruktioner av avvikelser i förskolekontexten. Tidigare forskning inom området både 

förutsätter och visar att barn per definition är avvikande. Därför inriktas den förestående 

studien på att studera hur förskolepersonal konstruerar avvikelse inom ramen för sin lokala 

kontext. 
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Teoretisk inramning och centrala begrepp 

Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism är ett analytiskt och teoretiskt perspektiv som intresserar sig för hur den 

sociala verkligheten skapas framförallt konstruktioner av kunskap eller ”sanning”. De 

intresserar sig för varför något klassas som ett problem och hur problemet klassas som ett 

socialt problem och vilka konsekvenser som blir om människor ifrågasätter eller tror på den 

etablerade kunskapen som finns om det sociala problemet. Att studera sociala konstruktioner 

som avvikande beteende innebär att forskaren ser det avvikande beteende hos barnet, men 

forskaren är mer intresserad av att se vilka som tillhör kategorin. Forskaren intresserar sig för 

hur man pratar om dessa barn samt hur man bäst kan hjälpa barnen (Jacobsson, Thelander, & 

Wästerfors, 2010). Studien är intresserad av förskolepersonalens upplevelse av sociala 

konstruktioner av avvikande beteende i en förskolekontext och inte att barnet har ett avvikande 

beteende. Socialkonstruktionismens fokus ligger på hur betydelsefull den språkliga sociala 

interaktionen är för kunskap. All den nya kunskapen sett ur ett konstruktionistiskt perspektiv 

handlar om att människors konstruktioner, bilder av verkligheten oavsett om dessa är sanna 

eller falska, påverkar människans sätt att se på verkligheten och i förlängningen även 

individens sätt att handla. Genom dessa sociala konstruktioner etableras människans förståelse 

och verklighetsuppfattning, både individuellt och gruppvis i sociala gemenskaper (Thomassen, 

2007).  

Socialkonstruktionistiska teoretikers syn på uppfattningar och idéer är att de växer fram 

i interaktioner, språkspel och samhandlingar mellan individer. Det är enligt dessa teoretiker en 

social samhandling som via egna vägar, skapar kultur och språk och det människor upplever 

som ”vanligt”. Inom socialkonstruktionism används det sociala verklighetsperspektivet och ger 

individers kontext en central betydelse. Individerna konstruerar sin egen historia i den kultur 

individen föds och lever i (Berglund, 2004). Socialkonstruktionism lägger sin tonvikt på hur 

samhälleliga faktorer har betydelse för hus människans syn på andra och sig själva. Individers 

identitetsutveckling uppfattas enligt socialkonstruktivismen som något som skapas i en social 

omgivning (Hwang & Nilsson, 2014). Socialkonstruktionism menar att människan utformar en 

egen kunskap i mötet, samspelet med andra människor och denna kunskap uppdateras vid 

individernas nya erfarenheter och ska förstås utifrån de kontexterna. Socialkonstruktionismen 

ser människors interaktion med varandra som en lärandeprocess som varar livet ut. Varje ny 

social interaktion med människor innebär att individen kan lära sig mer kunskap (Dahlin-

Ivanoff, 2011).  
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Socialkonstruktionism har få modeller kring hur sociala konstruktionerna uppstår men 

budskapet är att många viktiga begrepp i samhället är socialt konstruerade. Ett av de synsätt 

som är dominerade i socialkonstruktionismen är viljan att avslöja fördomar genom att utnyttja 

vetenskapliga insikter och genom dessa kunna förändra samhället (Hansson, 2011). Teorier 

som socialkonstruktionism handlar om sociala konstruktioner och om hur individers sociala liv 

konstrueras. Dessa teorier kan vara en hjälp att identifiera hur samhälleliga föreställningar och 

övergripande strukturer påverkar och spelar in i människors vardagsliv (Johansson & Lalander, 

2013).  

Det socialkonstruktionistiska perspektivet lyfter fram hur individers verklighetsbilder 

ständigt skapas och omskapas i interaktionen/samspelet mellan individer. Det finns inget som 

är sant eller falskt när man ska förstå hur samhället och världen är sammansatt. Det som 

existerar är överenskommelser om vilka sanningar som är gällande i samhällets kontext, 

sanningar som är socialt konstruerade (Forsberg & Wallmark, 1998). Begreppet social 

konstruktion, var enligt Hacking förr i tiden ett utomordentligt chockerande begrepp men som 

i nutid har social konstruktion förlorat sin kraft (Hacking, 1999). Det vardagskunnande eller 

”sunda förnuft” en människa äger om de olika slags förhållanden i samhället används av 

människan för att kunna bygga upp verkligheten som en slags social konstruktion. 

Människornas sociala liv existerar i de sociala interaktioner som sker mellan människorna i 

vardagslivet och i interaktionerna sker konstruktionen av samhället (Bäck-Wiklund, 2015) och 

studien är intresserad av att studera de interaktionerna mellan förskolepersonal och 

förskolebarn. De möten eller interaktioner som sker ansikte mot ansikte för människorna är 

själva förebilden, prototypen för social interaktion då människorna använder sig av de scheman 

man har för att analysera individen i mötet. Dessa scheman man har är socialt konstruerade och 

de avgör hur människan identifierar en individ som exempelvis byråkrat, nazist eller utlänning 

att (Bäck-Wiklund, 2015).  

Sociala konstruktioner är skapta och återskapas i det sociala livet, i vardagslivet. 

Människors sätt på hur de ser på andra och på sig själva skapas i möten, de blir konstruerade i 

människors sociala samspel och interaktioner (Johansson & Lalander, 2010) precis som mellan 

förskolepersonalen och barnen. Alla sociala sammanhang är präglade av kollektiva 

föreställningar och normer som upprätthålls och ibland förändras och utmanas i individers 

vardagliga tal och handlingar. Dessa sociala konstruktioner samt föreställningar och normer 

som strukturerar människornas vardagsliv lägger individer inte märke till helt enkelt för att det 

är så självklart. Ändå är dessa normer, konstruktioner och föreställningar betydelsefulla på hur 
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människor värderar andra och sig själva och vad som är värt och möjligt att sträva efter (Korp 

& Berhanu, 2014).  

Avvikande beteende 
Vad anses vara ett avvikande beteende? Ett avvikande beteende anses vara både positivt och 

negativt. Ett avvikande beteende är enligt Angelöw och Jonsson (2000) socialt konstruerat och 

det är även historiskt och kulturellt betingat. Under 1600 talet räknades häxor som avvikande 

och de var utsatta för förföljelse, i samhället idag nämns inte häxor som avvikande utan det är 

andra grupper som anses vara avvikare och med ett avvikande beteende. Det avvikande 

beteendet är socialt konstruerat skapat av omgivningen och av inflytelserika grupper i 

samhället som har makten att påverka vilka beteenden som ska fördömas och vilka beteende 

som anses vara respekterade och accepterade (Angelöw & Jonsson, 2000). Det finns många 

barn som har besvärliga beteenden och det är vanligt beteende hos små barn men det är med 

förekomsten, frekvensen och intensiteten som skiljer avvikande, utmanande från normala 

beteenden (Jolstead, o.a., 2017). 

Ett barn som har ett särskilt stöd som fokuserar på det barnets avvikelse, då blir barnet 

bedömd om vad som är normalt eller avvikande av experter. Ett annat perspektiv på avvikande 

som problem är att se på avvikelse som något som uppstår i interaktionen mellan miljön och 

barnet. Insatser som görs mot avvikelse kan vara reaktiva, riktade mot ett specifikt barn. För 

att få barnet att känna sig inkluderat i förskolan ska insatserna vara proaktiva, insatserna ska 

vara generella och förebyggande och riktas mot hela barngruppen för att undvika ett 

utanförskap genom att peka ut ett speciellt barn (Lutz, 2006). Avvikande beteende är ett 

mänskligt beteende som inte innebär inte hur en individ svarar på andra människors handlande 

utan det avvikande beteendet handlar om hur individer tolkar eller uppfattar avsikten eller 

intentionen hos andra människors handlande (Trost & Levin, 2010).  

Lagstiftningen tydliggör att en del beteenden är tillåtna hos individer medan andra 

beteenden som att stjäla och skada någon är inte tillåtna. Beteenden som räknas som avvikande 

kan vara konfliktbeteende, sparkar, slag, bitas samt att man vägrar. Ett avvikande beteende kan 

vara okey i ett sammanhang men inte okey i ett annat (Hejlskov Elvén, 2009). Ett enkelt sätt 

att se på ett avvikande beteende är att se det ur ett statistiskt perspektiv och att man definierar 

allt som avvikande som avlägsnar sig långt från genomsnittet. Sociologiska synsätt definierar 

avvikande beteende som att den avvikande underlåter att följa gruppens regler (Becker, 2006). 

Goffman väljer att definiera att avvikande beteende som att en gruppmedlem inte riktar in sig 
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i gruppens valda beteenden utan individen väljer ett uppförande som går utanför gruppens mål 

och därmed får individen ett avvikande beteende (Goffman, 2014). 

Delaktighet  
Delaktighetsbegreppet är ett av de senaste begreppen som förknippas med lösningar på de 

underordningsproblem och utanförskap som har aktualiserats med anknytning till genus, 

avvikande beteende och etnicitet etcetera under de senaste åren (Gustavsson, 2013). Enligt 

Larsson (2011) är att känna en känsla av att vara i ett sammanhang, det är att vara delaktig.  

Enligt Eriksson och Markström (2000) är detta ett salutogent perspektiv att se på delaktighet. 

Det salutogena perspektivet anser att en individ som är med i ett sammanhang upplever 

meningsfullhet och motivation. Larsson (2011) menar att sammanhangskänslan består av tre 

grundkomponenter. Den första grundkomponenten är känslan av att förstå, den andra 

grundkomponentskänslan är hanterbarhet och den tredje grundkomponenten är känslan av att 

känna meningsfullhet. Dessa tre grundkomponenter är viktiga och gränserna mellan dem är 

suddiga då de tre går in i varandra, känslan av att finna meningsfullhet är den viktigaste av dem 

då den är grunden för en långvarig hälsa och ett välbefinnande. Under barnens uppväxt 

utvecklas känslan av att befinna sig i ett sammanhang (Larsson, 2011). 

Begreppet delaktighet blev ett centralt begrepp inom Världshälsoorganisationens 

internationella klassifikation för hälsa, funktionstillstånd och funktionshinder som det då 

definierades som år 2001 (WHO, 2001). Delaktighet har olika betydelser beroende på vilket 

sammanhang begreppet används. WHO:s definierar delaktighet till individens engagemang 

inom olika slags livsområden mäts delaktigheten genom den faktiska genomförda aktiviteten 

inom dessa områden (Gustavsson, 2004). Enligt Pierson (2010) är delaktighet beroende på hur 

individen och gruppen kan, vill och får delta. De förutsättningar som finns för delaktighet är 

beroende av samhällsrelationen och Pierson menar att en individ inte väljer att exkludera sig 

själv utan detta sker när individen interagerar i själva interaktionen med någon eller något 

(Pierson, 2010). Delaktighetsproblem skapas på det individuella planet av en persons 

begränsningar det innebär i praktiken att fokus för delaktighets dilemma blir på ett barn med 

svårigheter som även blir aktuellt för åtgärder (Emanuelsson , Persson , & Rosenqvist, 2001).  

Molin (2004) diskuterar begreppet delaktighet kontra begreppet integration och 

poängterar hur dessa begrepp kan ses som skilda händelser där integration till skillnad mot 

delaktighet handlar om att sätta ihop grupper till jämställda grupper. Integrerande processer 

innebär ofta att den individ eller grupp som har ett ”avvikande” beteende integreras och 

anpassas till den styrande grupp majoriteten. Molin (2004) definierar att när det gäller 
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delaktighet handlar det mer om gruppens eller individens aktiva, fullständiga deltagande i 

gemensamma aktiviteter på likadana villkor som alla andra och att man har en egen röst när 

det kommer till att påverka och delta utan att individen behöver anpassa sig efter någon rådande 

norm. Individer kan vara integrerade men utan att vara delaktiga. Genom att se på delaktighet 

ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som bundet till dagens samhälle och hur samhället 

väljer att kategorisera omgivningen innebär delaktighetsbegreppet människans deltagande i 

samhällets gemenskap oavsett ålder, avvikande beteende, etnicitet, funktionsförmåga eller 

sexualitet eller kön (Molin, 2004). Delaktighet kan förstås ur olika perspektiv, enligt Molin 

(2004) är delaktighetsbegreppet kopplat till alla oavsett individens förutsättningar. Nordström 

(2004) däremot beskriver barns delaktighet utifrån att tillhöra en jämnårig kamratgrupp. 

Nordström menar att barn är viktiga på olika sätt i varandras liv. Att vara delaktig och 

accepterad och tillhöra en jämnårig kamratgrupp, som agerar och tänker ungefär som en själv 

och som har liknande intressen, vardagsrutiner och normer med är återkommande som en av 

dimensionerna som är viktiga för barns livskvalitet och hälsa. Jämnårigs relationer har för 

barnet ett egenvärde och de tillför ett unikt bidrag till barns utveckling och de är inte utbytbara 

mot vuxen/barn relation (Nordström, 2004).  

Enligt Janson (2004) finns det horisontella och vertikala relationer och menar att 

vertikala relationer är det när det råder en ensidig auktoritets och ansvarsförhållande som 

mellan en lärare och elev, eller förskolepersonal och barn. Det är läraren eller 

förskolepersonalen som har kontrollen och eleven, barnet står i beroendeställning till läraren, 

förskolepersonalen. Den vertikala relationen hänger ihop med att vuxna har ansvaret och 

barnet/eleven är utsatta. Barnet/eleven växer ur detta när de närmar sig vuxen åldern. 

Kamratkulturen däremot är enligt Janson oftast horisontell och något barnen växer in i, där 

kamraterna som i förskolan är jämlika och kamratkulturen utvecklas genom svaga maktmedel 

som argumentation, förhandling och övertalning. Det skapas mellan barnen en ömsesidighet 

utifrån det gemensamma ansvaret för en handling eller uppgift som skall utföras. Detta skapar 

en kamratrelation där barnen umgås för att de vill, barnen är här och nu. Beroende på hur 

interaktionerna och samspelet ser ut kan kamratkulturen pendla mellan horisontella och 

vertikala relationer (Janson, 2004). 

Sinclair (2004) nämner i sin artikel att barns delaktighet i beslutsfattande är komplext, 

det genomförs i olika ändamål och det återspeglas genom olika nivåer av engagemang i olika 

slags aktiviteter och sammanhang. Artikeln granskar barnens nuvarande delaktighet, genom att 

studera olika kontexter och forskningslitteratur där man överväger hur delaktighet ska kunna 

utvecklas positivt. Om delaktivitet ska vara mer meningsfullt för barnen och mer effektivt för 
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att påverka förändringar, är det viktigt att se bakom engångsdeltagande (endast delaktig vid ett 

tillfälle) i vissa situationer och se hur delaktighet blir en integrerad del av barnens liv. 

Delaktighet för barnen har i praktiken ökat under det senaste decenniet men som ofta med nya 

satsningar behövs det stannas upp och fundera på nästa steg för lärdom och att kunna vara 

effektivare och skapa en hållbar förändring (Sinclair, 2004). Det har genom åren funnits 

isolerade ansträngningar för att möjliggöra barnens möjlighet att delta i beslutsfattande som rör 

dem själva (Unicef, 2018).  

Enligt Shiers artikel har sedan FN:s beslut i december 1991 som uppmärksammade 

barnens rättigheter och brittiska regeringen raticifierng av dessa rättigheter förts en diskussion 

om barns delaktighet i Storbritannien. Harts stege av delaktighet har varit inom detta område 

den mest använda modellen i Storbritannien. Shier presenterar i sin artikel en alternativ modell 

som är baserad på deltagande i fem nivåer. Första nivån innebär att barnen lyssnas på, andra 

nivån handlar om att barnen får stöd med att uttrycka sina åsikter, i den tredje då beaktar man 

barnens synpunkter. Den fjärde nivån handlar om att barn är inblandade i beslutsprocesser och 

i den sista femte nivån då delar barnen makten och ansvaret för beslutsfattandet. Varje nivå 

innehåller även tre etapper av engagemang som möjligheter, skyldigheter och öppningar. 

Modellen innehåller en logisk sekvens med 15 frågor som ska användas som verktyg för de 

organisationer, grupper och individer som arbetar med barn och för att kunna förbättra barnens 

delaktighet (Shier, 2001). 

De senaste 20 åren har enligt Lundy (2007) intresset för praxis och beslutsfattandet om 

barnens rätt till delaktighet i utbildningspraxis ökat mycket tack vare FN-konventionen från 

1989 om barns rättigheter. I denna konvention står det att barnen har rätt att uttrycka sina åsikter 

i beslut som rör dem samt hur viktigt det är att barnen är delaktiga och får ge sina synpunkter 

i sina egna frågor. Harts delaktighetsstege och Shiers (2001) modell är användbara verktyg för 

att verkställa dessa barns rättigheter. Barnens röster ska respekteras och höras för att kunna 

säkerställa att vardagen och utbildningen lever. Även barn som är yngre än åtta år har dessa 

rättigheter (Lundy, 2007).  

Handlingsutrymme  
Enligt Ekholm och Hedin (1993) är definitionen av handlingsutrymme den grad av inflytande 

som personal har över sin arbetssituation (Ekholm & Hedin, 1993). Förskolepersonalens 

handlingsutrymme är beroende av organisationens uppbyggnad samt hur organisationsschemat 

ser ut. En förskola är en offentlig organisation vars verksamhet är organiserad utifrån politiska 

beslut samt lagstiftning. Alla förskolor och andra offentliga organisationer arbetar utifrån 



 
 

20 
 

samhällets medborgares rättigheter och skyldigheter, men beroende på organisation har de har 

olika tyngdpunkter. Handlingsutrymme skapas beroende på hur organisationen är uppbyggd. 

Hur man använder handlingsutrymmet man skapar beror på ens professionalitet och 

organisationens rådande tradition, samt det som utspelar sig i interaktionen mellan personal 

och barn (Svensson, Johnsson, & Laanemets, 2008). En förskola med hög kvalitet bidrar med 

uppväxtvillkor som är likvärdiga för barn och skapar jämlikhet i samhället. Även om det satsas 

mycket på förskolan är det varierande kvalité på förskolorna och detta bidrar till villkor för 

lärande som är ojämlika (Williams & Sheridan, 2018).  

Socialpedagogiskt förhållningssätt 
Socialpedagogiskt förhållningssätt berör det som sker i människors sociala sfär och bygger på 

att använda människors egen livssituation och motivation genom som utgångspunkt och dennes 

kraftkälla. Genom att använda sig av kreativitet, uppfinningsrikedom, form, stil och modeller 

beroende på de inblandade personer och situationer som det gäller. Ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt kräver att den som använder sig av detta har en kommunikativ förmåga samt 

är reflektiv (Berglund, 2000). Socialpedagogik som begrepp används i olika sammanhang då 

begreppet manifesteras i flera olika nationella traditioner. En kombination av pedagogiska och 

sociala perspektiv kan integreras inom socialt arbete. Idéer som kombinerar pedagogiska och 

sociala synpunkter, socialpedagogik kan integreras med socialt arbete och de som arbetar med 

socialt arbete kan specialisera sig i tillgångasättet. Det kan även användas av andra yrken precis 

som psykologi läses av fler än psykologer. Att arbeta utifrån socialpedagogik kan hjälpa till att 

vara pedagogisk och stärka den teoretiska ramen kring socialarbetare och individers 

välbefinnande (Hämäläinen, Resolving the Theoretical Ambiguity of the Relationship of Social 

Pedagogy and Social Work, 2003). 

Enligt Madsen (2006) är socialpedagogiken relaterat till de båda begreppen exclusion 

och inklusion genom de marginaliserande processer i samhället och dess strukturer som 

producerar innanförskap och utanförskap. Samhällets och individens relation till varandra kan 

ses som en lärande process där både socialt utanförskap och socialt innanförskap skapas. 

Socialpedagogiken är en del av ett samhällsbygge med faktorer som betonar och tar hänsyn till 

individualitet och krav på rättvisa och jämlikheter med deltagande i samhällets förvaltning, 

politik och arbetsfördelning. Detta görs genom att socialpedagogiken utvecklas och finns i 

spänningsfältet mellan struktur, aktör och de sociala villkorens betydelse för samhällsbygge 

och utbildning (Madsen, 2006). Ett av grundsyftet med socialpedagogiken är att på olika sätt 

skapa möjligheter för människor att leva ett gott liv. Socialpedagogikens ambition är att genom 
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att använda sig av delaktighetsfrämjande metoder skapa förutsättningar för människor. Målet 

sätts upp tillsammans med individen då alla har olika ansvar, olika resurser och befogenheter 

men arbetar mot ett gemensamt mål (Madsen, 2001). 

Resonemang kring användandet av teorin och begrepp i studien 
Socialkonstruktionismen har fått kritik från traditionell psykologisk forskning att som idé kan 

socialkonstruktionismen vara intressant, men forskning utifrån kriterium som predicerbarhet 

(möjlighet att förutsäga) har inte genererats från socialkonstruktionismen. De som har detta 

synsätt som socialkonstruktionisterna tar inte denna kritik så allvarligt då de är mer intresserad 

av att synliggöra och belysa komplexitet som är outtalat, syftet utgår inte från 

predicerbarhet. Kritik som kan vara svårare att komma ifrån är om man tillämpar 

socialkonstruktionisternas egna teser på deras egen forskning. Inom socialkonstruktionismens 

centrala delar existerar det en vilja att ifrågasätta antaganden som normalitet, eftersom det 

bygger på sociala konstruktioner utan man vill påpeka att möjligheten finns att röra sig med 

konstruktioner som inte blir stämplade som onormala. Forskningens syfte är att hjälpa 

människor och inte se på avvikande beteende som onormalt, eller homosexualitet som normalt 

och andra sexualitet som onormalt. Ett problem är då att om allt är socialt konstruerat gäller 

det även den kritik som socialkonstruktionisterna bygger på. De hävdar att vissa sociala 

konstruktioner är bra och vissa är dåliga som behöver angripas och då behövs kriterier för vad 

som anses vara bra och vilket som anses vara dåligt. En slutsats som kan dras är att 

socialkonstruktionismens företrädare ägnar sig åt att ifrågasätta och kritisera forskning som 

syftar till frigörelse. Styrkan som finns i socialkonstruktionismen borde göra teorin lika 

intressant för den som är intresserad av att förstå stabiliteten i samhället (Allwood och Erikson, 

2010). Studien är intresserad av att undersöka handlingsutrymmet förskolepersonalen använder 

sig av i arbetet med avvikande beteenden i en vardaglig förskolekontext. Studien intresserar 

sig även för vilka strategier och delaktighetsfrämjande metoder förskolepersonalen arbetar med 

att få barnen att vara delaktiga. Studien har en abduktiv ansats där teori och empiri avser arbeta 

på ett dialektiskt vis. Detta förfaringssätt utvecklas närmare i metodkapitlet nedan (se avsnittet 

bearbetning och analys). 

Metod 
I detta metodavsnitt kommer valet av metod att redovisas och presenteras. Forskningsstudien 

är en empirisk kvalitativ studie som innefattar insamlingsprocessen, den valda analysmetoden 

samt de etiska ställningstaganden som tagits hänsyn till i studien. 
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Vetenskapliga utgångspunkter 

Studien har en kvalitativ ansats med inspiration från hermeneutiken samt fenomenologin. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) nämner att hermeneutiken är intresserad av hur individerna 

tolkar meningen och hur denna tolkning konstruerar individens sociala livsvärld. Fenomologin 

intresserar sig mer för hur man kan förstå meningen utifrån individens perspektiv och utifrån 

individens uppfattningar förklaras den relevanta verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2014). En 

ontologisk ansats är intresserad av verkligheten och eftersom studien intresserar sig för hur 

förskolepersonalens upplever konstruktion av avvikelse inom en förskolekontext väljer studien 

att använda sig av ett teoretiskt perspektiv som delar de ontologiska antagandena. Enligt Fejes 

och Thornberg (2015) så delar fenomenologi och hermeneutik de ontologiska antaganden men 

skiljer sig i kunskapsanspråk och hur man analyserar materialet. Studien har därför valt att ta 

med valda delar av antagandena i analysarbetet. I forskningsprocessen skiljs det mellan två 

grundläggande ansatser för studiens resonerande och slutledning, induktion och deduktion. En 

deduktiv ansats utgår från en regel eller sanning som är allmän, exempelvis utgår den från en 

teori och en induktiv ansats används för att dra generella slutsatser (Fejes & Thornberg, 2015). 

Studien utgår från induktion genom empiriskt material samt deduktivt genom tidigare 

forskning och teorier. 

Hermeneutiken används när studien är intresserad av att förstå, förmedla och tolka och 

är användbar när individers upplevelser av olika fenomen ska förmedlas till exempel inom 

förskolan. Hermeneutiken är lämplig till studiens syfte då studien intresserar sig för att komma 

åt informanternas upplevelser, i denna studie om förskolepersonalens upplevelse inom 

förskoleverksamheten (Westlund, 2015). Hermeneutiken handlar om hur individer förstår och 

skapar mening och beskrivs som läran om tolkning. Fenomenologi passar bra när ett fenomen 

ska undersökas och förstås. Fenomenet som forskaren genom upplevelse har tillgång till. Ett 

ontologiskt antagande är att det fenomen som förskolepersonalens upplevelser av 

konstruktioner av normalitet och avvikande beteende i förskolan är intressant för studien och 

det existerar oberoende av oss (Allwood & Erikson, 2010). Inledningsvis har studien inspirerats 

av hermeneutiken då studien intresserar sig förskolepersonalens uppfattningar av valt fenomen 

som avvikande beteende. Studien är även inspirerad av fenomenologi då själva fenomenet är 

intressant för studien. Främst har dessa två tolkningar använts av studien på grund av deras 

ontologiska hänseende, vetskapen om hur världen framställs (Allwood & Erikson, 2010). Det 

är även relevant i viss mån för studien av metodologiskt hänseende genom det abduktiva 

förhållningssätt att förstå fenomenet. Studiens syfte och frågeställningar har inspirerats av 
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hermeneutiken och fenomologin genom att använda deskriptiva frågor få studien är intresserad 

av personalens upplevelser av valda fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Studien intresserar sig för informanternas upplevelser och tolkningar av sin arbetsplats 

och då är dessa två nämnda vetenskapsteoretiska utgångspunkter naturligt att använda utifrån 

det som studien ska undersöka. Studien har utifrån den abduktiva logiken genomförts. Detta är 

en kombination av den induktiva logiken, där slutsatser dras utifrån empirin och den deduktiva 

där undersökningar görs kring giltigheten i de slutsatser som dras. Studien kommer att pendla 

mellan empirin och studiens teorier som kommer att fungera som tolkningsramar under arbetets 

gång i syfte att låta förståelsen växa fram (Danemark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 2003). 

Kvalitativ metod 

Studien är baserad på intervjuer som är kvalitativa och semistrukturerade. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan forskaren via kvalitativa intervjuer uppleva informanternas upplevelser 

utifrån deras perspektiv samt få en förståelse för informanternas erfarenheter. En kvalitativ 

metod med intervjuer som forskningsmetod är en process där informanten och intervjuaren 

skapar kunskap i interaktionen. Vid semistrukturerade intervjuer utformas de frågor man ställer 

i intervjun utifrån en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna i intervjuguiden kan 

vara utformade i en speciell ordning men de behöver inte ställas i den ordningen utan kan tas 

upp och diskuteras när tillfälle ges vilket resulterar i att det skapas möjlighet för följdfrågor. 

Semistrukturerade intervjuer är utformande för att påminna om ett vardagligt samtal, flexibelt 

och öppet (Bryman, 2002).  

Syftet med användningen av kvalitativ intervju är att identifiera och upptäcka 

egenskaper och beskaffenheten hos något som den livsvärld där informanten befinner sig i. Det 

innebär att man inte i förväg kan avgöra det ”sanna” svaret på frågorna. I den meningen kan en 

kvalitativ intervju vara riktat mot ett induktivt eller abduktivt sätt att arbeta i forskningen (Patel 

& Davidson, 2011).  

Enligt Kvale och Brinkman är det viktiga att kärnfrågorna är konstanta under hela 

perioden för datainsamlingen. Dessa kan dock kompletteras utifrån vårt eget omdöme och 

närvaro genom att addera följdfrågor, detta för att samtalet med vår informant skall bli mer 

innehållsrikt (Kvale & Brinkmann, 2014). En semistrukturerad intervjumetod är en passande 

metod när man är intresserad av informanternas egna perspektiv och upplevelser av det man 

studerar och är passande för studien. Vid denna valda metod har intervjuaren en möjlighet att 

anpassa och formulera om frågorna om informanten upplevs behöva det. Studien är intresserad 

av att fånga informanternas perspektiv och enligt Bryman (1997) skapar detta synsätt en 
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möjlighet att bli en del av sammanhanget som informanten finns i, vilket resulterar i att 

forskaren kommer nära sina informanter och hur de upplever sin värld. I en kvantitativ studie 

däremot är forskarens roll betraktarens och är inte engagerad i informanternas värld (Bryman, 

1997). En kvantitativ metod med enkäter passar bra i många sammanhang men i vår studie som 

är mer intresserad av deltagarnas upplevelser passar en kvalitativ metod bättre. 

En av fördelarna med en kvalitativ metod är att frågorna som intervjuaren ställer tillåter 

informanten att svara med sina egna ord och dela med sig av sina egna känslor, erfarenheter 

och tankar (Patel & Davidson, 2011). En av nackdelarna med kvalitativ metod kan vara att man 

som intervjuare påverkar informanten beroende på hur intervjuaren ställer frågorna och 

följdfrågorna. I en intervjusituation gäller det att vara så objektiv som möjligt (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

Urval 
Inför urvalet av informanter för studien kontaktades en privat kontakt på en förskola för att 

undersöka om möjlighet fanns för oss att komma och intervjua på förskolan. Informanterna 

som deltog i studien var de informanter som arbetade på förskolan vid de två intervjutillfällena. 

En informant tipsade om fler informanter på en annan förskola där det tredje intervjutillfället 

tog plats. De två första tillfällena ägde rum på en förskola i ett mindre samhälle medan det 

tredje tillfället var på en förskola i en stadsdel i en större stad. Studiens urval kan i enlighet 

med Bryman (2002) betecknas som ett bekvämlighetsurval där verksamheten där studien ska 

genomföras väljer vilka informanter som ska intervjuas och forskaren har ingen möjlighet att 

välja vilka som ska intervjuas (Bryman, 2002). Studiens inklusionskriterium var att intervjua 

informanter som arbetade inom förskola från två kommuner med olika socioekonomiska status. 

En möjlig nackdel med urvalet var att inte alla kunde delta i studien så att alla kunde delat med 

sig av sin värdefulla kunskap. Då det på grund av tidsbrist fanns det inte tid och möjlighet till 

att intervjua alla kommer allas åsikter på de valda förskolorna inte att uppmärksammas. Totalt 

intervjuades sju informanter, sex kvinnor och en man varav två informanter var utbildade 

förskolepedagoger, tre var utbildade barnskötare, en hade en montessori lärarutbildning och en 

hade ingen formell utbildning men lång erfarenhet av arbete inom förskola. Informanterna var 

i åldrarna 28 år till 47 år. 

Förskolorna 

Den första förskolan är en förskola som låg i ett lugnt område i ett litet samhälle i närheten till 

en kommun med cirka 25 000 invånare. De flesta invånarna har svensk bakgrund. Förskolan 

är uppdelad i två avdelningar med cirka 20 barn på varje avdelning. De fem informanterna har 
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tillsammans 92 års erfarenhet. Barnen som är på förskolan är mellan 1 år och 6 år och de är 

uppdelade på en småbarns avdelning och en avdelning för de större barnen. Den andra 

förskolan låg i en förort/stadsdel till en större kommun där majoriteten av invånarna har en 

annan etnicitet. Förskolan är uppdelad i tre avdelningar varav en är en småbarnsavdelning. 

Informanterna har tillsammans 16 år och 5 månaders erfarenhet. De dagliga rutinerna är liknade 

på båda förskolorna. 

Tillvägagångssätt 

Studien startade med sökning av litteratur och artiklar i tidigare nämnda databaser. Sökorden 

som användes i sökningarna var på svenska avvikande beteende, personal, förskola, delaktighet 

och gemenskap samt på engelska, challenging behavior, deviant behavior, staff, pre-school och 

participation. Orden söktes i olika kombinationer samt var för sig. Kurslitteratur från tidigare 

kurser användes i studien tillsammans med elektroniska källor som avhandlingar, artiklar, 

tidskrifter, rapporter samt webbsidor. De kommuner där studien genomfördes valdes genom 

personliga kontakter. Kontakt togs med den personliga kontakten för att se om det var möjligt 

att få genomföra intervjuer med personal på förskolan i den valda kommunen. Kontakt togs via 

samtal samt via mail, där även informationsbrevet (se bilaga 1) bifogades. Via mail och 

telefonkontakt bestämdes med en av informanterna tid, plats och dag för intervjuerna.  

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på de två förskolorna där informanterna arbetade. Det var sju stycken 

informanter som intervjuades. Varje informant intervjuades var för sig i ett enskilt rum 

tillsammans med oss två intervjuare på informanternas arbetsplatser. Intervjuerna varade 

mellan 30 minuter till 45 minuter. Inför varje intervju informerades informanterna om syftet 

och att de är anonyma och kommer att avidentifieras i transkriberingen. Intervjuerna spelades 

in med diktafon och informanterna samtyckte till detta. Valet av att använda diktafon var för 

att skapa en så naturlig och vardaglig dialog med informanterna som möjligt istället för att sitta 

och anteckna under intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) skapar ljudinspelning en 

frihet hos de som intervjuar och kunna fokusera sig på dynamiken och ämnet under intervjun. 

Samtidigt för att kunna transkribera intervjun behövs den spelas in och fördelen är att man kan 

lyssna på intervjuerna flera gånger så att all information kommer med. Då fokus låg på samtalet 

samt att intervjuerna skulle transkriberas var ljudinspelning ett bra verktyg för studien. 

Intervjuguiden är det manus som intervjuaren har som formar förloppet under intervjun och 

hjälper till att ge en översikt över de ämnen som ingår. Studiens intervjuguide (se bilaga 2) 

innehåller teman som inbegriper ett antal frågor. Frågorna i intervjuguiden är utformade för att 

kunna få svar på studiens teman (Kvale & Brinkmann, 2014). En semistrukturerad 
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intervjuguide ska leda till att fånga kärnan av det som ligger till grund för att skapa en hanterbar 

utformning av syftet med studien. Utformningen av intervjuguiden bygger på de tre större 

huvudfrågor som täcker det informationsområde som är relevant för studien (Danemark, 

Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 2003). Intervjuguiden (se bilaga 2) utgick från de tre teman 

och frågeställningarna studien är intresserad av och frågorna arbetades fram utifrån genomgång 

av aktuellt kunskapsläge och studiens teoretiska inramning.  

Databearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna har transkriberats så noggrant som möjligt, däremot har harklingar, 

pauser, skratt och personers namn uteslutits i det transkriberade materialet. Gester och 

kroppsspråk har valts bort då studien är intresserad av berättelser och språkliga konstruktioner. 

Det empiriska materialet är studien intresserad av att tolka, se mönster och samband genom att 

dela upp materialet i teman och då är tematisk analys en användbar analysmetod. En kvalitativ 

analys är enligt forskare hermeneutisk, då tanken med analysen är att tolkningar ska komma 

fram genom en process som växlar mellan nya erfarenhet, gammal kunskap och observationer. 

Tematisering passar bra till vår studie då man tolkar mönster, kodar data och slutligen hittar 

gemensamma teman som sedan presenteras i resultatet (Hjerm, Lindgren, & Nilsson, 2014). I 

tematisk analys ligger fokus på det som sägs och att i intervjuerna identifiera gemensamma 

teman och mönster som finns i datamaterialet. Tematisering letar efter gemensamma teman 

och mönster i intervjuerna och hur de relaterar till varandra (Braun & Clarke, 2006).  

Tematisk analys användes då den är flexibel och lättförståelig och skapar en bra 

överblick av de sju intervjuerna och används för att dra vissa slutsatser. Intervjuerna 

bearbetades genom de 30 sidor med skriven text som transkriberats. Materialet kontrollästes 

och kontrollyssnades av båda författarna och texten har analyserats enligt stegen i tematisk 

analys (Kvale & Brinkmann, 2014). Det första steget i analysen av det insamlade empiriska 

materialet har sju informanters data transkriberats, studerats och tolkats. I fas nummer två har 

författarna läst och bekantat sig med datamaterialet för att kunna se vad datamaterialet 

innehåller och det som är intressant för studien. I denna andra fas tas initiala koder fram. De 

framtagna koderna identifierar det som är intressant och har de egenskaper som ger en mening 

till författarna. En del av processen att analysera materialet är att organisera den empiriska data 

i grupper som är meningsfulla. Dessa framtagna koder är bredare och skiljer sig något från 

teman. Nästa fas utvecklar sökandet efter teman utifrån teorierna. Koderna analyseras sen för 

att undersöka vilka koder som passar in under samma teman. I det insamlade empiriska 
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materialet identifierar man intressanta aspekter och dessa utgör grunden för de teman 

(upprepade mönster) som man får fram i materialet (Braun & Clarke, 2006).  

Genom att säkerhetsställa genom analysen att det inte är för stor överlappning mellan 

de valda tema görs det ett detaljerat analyssteg i analysen och överväga om det finns 

underteman, teman i själva temat. De valda teman ska inte överlappa varandra men de bör ha 

en undermening som är gemensam. Efter detta är en tematisk karta klarlagd och det näst sista 

steget kan påbörjas. Här identifieras grunden till de olika teman och varför just dessa teman är 

intressanta för studien. I slutet av fasen framgår det klart vilka teman det är och hur temana och 

den övergripande informationen passar ihop. I femte fasen förfinas teman ytterligare för att ge 

läsaren tydlig uppfattning av vad som är studiens teman. Den sista delen av en tematisk analys 

är att ge en beskrivning av det insamlade, komplexa materialet. I denna fas skrivs rapporten 

och den kräver att de valda temana backas upp av empiriskdata och att det görs en trovärdig 

presentation av materialet (Braun & Clarke, 2006).  

Nedan redovisas ett exempel på hur studien analyserade det empiriska materialet 

genom att använda sig av tematisk analys, när det gäller avvikande beteende hos barn. 

 F = Intervjuare/ forskare och I =Informant.  

F När kände du dig orolig för ett barns beteende senast? 

 I: Vi försöker tänka på hur vi gör, barnen kan ju inte ändra på sig utan det är vi som får ändra 

på oss, ändra på vårt arbetssätt, det försöker vi tänka på. Till exempel när vi går ut i kanske 

man inte alla kan gå på toaletten i hallen, det är kanske där det blir kaos. Vi får tänka på vi 

behöver dela upp det i mindre grupper, det gynnar barnen som har det lite svårare. 

I detta stycke framkommer kategorier som tänka på hur vi gör, inte ändra på sig, ändra på 

vårt arbetssätt, mindre grupper, undvika kaos, gynnar barnen. Dessa kategorier kan 

tillsammans exempelvis bilda koderna struktur, miljö och förebild vilket resulterar i att 

upptäcka avvikande beteende i förskolans vardag som tema. 

Citat har valts ut ur transkriberingarna som styrker koderna och de valda tema. Vilket 

resulterade i 9 citat, 9 koder och 3 teman som redovisas i tabellerna i resultatdelen. Enligt 

studiens abduktiva ansats har empirin analyserats och studiens begrepp som delaktighet och 

handlingsutrymme har blivit koder som redovisas i tabellerna (se bilaga 3, 4 och 5).  

Reliabilitet  
Reliabilitet hänför sig till tillförlitlighet och konsistens i forskningsresultatens, det behandlas 

ofta till frågan om studiens resultat kan reproduceras av andra forskare vid andra tillfällen. 

Reliabilitet handlar om informanterna om de kommer att ändra sina svar under intervjun eller 
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om de ger andra svar till andra forskare som intervjuar dem (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt 

Bryman (2002) handlar reliabilitet om forskarens tillförlitlighet till studiens resultat (Bryman, 

2002). För att kunna uppnå en hög reliabilitet ska vilken forskare som helt kunna genomföra 

studien och få samma resultat (Bryman, 1997). Enligt Patel och Davidson bör reliabilitet ses 

beroende på vilken bakgrund som råder i vid undersökningstillfället i den unika situationen. 

Om den ställda frågan lyckas fånga det unika i situationen och dessa yttrar sig i variationer i 

svaren, då är det viktigare än att man får samma svar (Patel & Davidson, 2011). Då vår studie 

har en kvalitativ ansats beskrivs vårt tillvägagångsätt så noggrant som möjligt samt hur 

resultatet i studien växer gram vilket tydligt redovisats i metod delen för att öka reliabiliteten i 

studien.  

Validitet 
Validitet betyder giltighet och hållbarhet och i kvalitativa studier handlar det om att studien 

undersöker det som var meningen att studien skulle undersökas. Resultatet och empirin i 

studien bör hänga samman för att uppnå en hög validitet (Bryman, 2002) (Kvale & Brinkmann, 

2014). Validitetsfrågor gäller inslag eller aspekter i forskningen som kan skilja ut dålig från 

god forskning. Valid betyder giltig att det är bärande, att det gäller i något sammanhang 

(Allwood & Erikson, 2010). Studien riktas sig till förskolepersonal och med det föll sig urvalet 

att det ska vara personer som arbetar på förskolor som ska intervjuas och ingen annan målgrupp 

vilket hade resulterat i att validiteten i studien hade sjunkit. Under intervjuerna har vi försökt 

att få informanterna att beskriva sina uppfattningar så utförligt som möjligt utifrån vår 

intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer har valts för att öka validiteten. När man använder 

sig av semistrukturerade intervjuer är det inte nödvändigt att frågorna följer någon speciell 

ordning utan de kan tas upp när tillfälle ges (Bryman, 2002). Detta skapade en möjlighet för 

oss att ställa följdfrågor och även ge oss forskare en möjlighet att be informanterna en chans 

att utveckla sina frågor om det behövdes. Studiens intervjuguide är byggd på de teman studien 

är intresserad av och det ökar förutsättningarna för att få fram den information studien är 

intresserad av.  

Generaliseringsbarhet 
Generalisering handlar om studiens resultat och i vilken utsträckning det kan appliceras på fall, 

situationer, händelser eller personer som inte deltagit i studien. Generalisering frågar sig för, 

när, var och hur vilka grupper eller människor forskningsresultaten är användbara (Thornberg 

& Fejes, 2015). Studiens externa validitet gäller att studiens resultat går att generalisera, till 

andra situationer än studien. Extern validitet är viktig för studien nar man vill använda resultatet 



 
 

29 
 

från studien och förstå det teoretiskt samt att använda resultatet i praktiska sammanhang 

(Allwood & Erikson, 2010). Generaliseringens fokus ligger på om undersökningen är 

genomförbar i en annan kontext och om det går att generalisera resultatet till andra samhälles 

grupper (Patel & Davidson, 2011). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det tre typer av 

generaliserbarhet den naturalistiska, statistiska samt den analytiska. Den första naturalistiska 

generaliseringen utvecklar vi genom att använda sig av de vardagliga erfarenheterna människan 

har för att skapa förväntningar istället för upplevelser som är korrekta. Statistiska 

generaliseringen där genomför man en studie för att få fram statistik som det går att dra 

slutsatser ifrån. Den tredje är analytisk generalisering som handlar om att man utifrån resultatet 

av studien analyserar vilken vägledning resultatet kan ge för något som kan ske i en annan 

situation (Kvale & Brinkmann, 2014). Den typ som blir användbar i vår studie är den analytiska 

generaliserbarheten, då generaliseringen inte handlar om intervjuresultatet ska generaliseras 

utan det handlar om kunskapen som kommer från intervjuerna kan spridas till andra (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Syftet med studien berör förskolepersonalens uppfattning om deras 

arbetssituation och eftersom generaliserbarheten tittar på urvalet i studien kan den bedöma om 

det som studien innehåller kan generaliseras till den grupp det gäller. Det blir upp till läsaren 

att avgöra om resultatet i studien kan överföras på andra grupper i samhället och andra 

situationer. Den analytiska generaliserbarheten kommer finnas med och utrymma finns för 

eventuella antaganden och för spekulationer (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Etik  

Urval 

Den ovan beskrivna urvalsprocess passar bäst för vår studie då vi inte kan bedöma vilka av 

informanterna som passade bäst att intervjua och tid inte fanns till att intervjua alla på 

förskolorna. Det finns etiska aspekter att förhålla sig till och därför har tillvägagångsätt och 

metod valts med omsorg för att minska risken för att utsätta någon för skada eller risk 

(Danemark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 2003) (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Intervjusituation 

I studien gjordes ett etiskt övervägande vid val av kvalitativ ansats i form av intervjuer och 

informanter. Vid intervjusituationen reflekterades det kring etiken genom val av plats för 

genomförandet av intervjuerna. Valet föll på att intervjua informanterna på deras arbetsplats 

med förhoppning om det var lättare för dem då de var på plats. Innan intervjuerna diskuterades 

att vi var två intervjuare och endast en informant vilket kan resultera i ojämn maktbalans för 
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informanten. Diskussion fördes om vi istället skulle intervjua informanterna var för sig men 

bestämde att vi skulle intervjua tillsammans då det skulle ge oss bredare uppfattning av 

innehållet i intervjuerna. Det skapar även möjligheter för intervjuarna att den som inte 

intervjuade kunde fokusera på kroppsspråk eventuella tvekningar samt mimiken hos 

informanten. Tillsammans gav det oss även tillfälle att hjälpas åt så inga följdfrågor missades. 

Genom att möta informanterna med ett avslappnat bemötande och skapa ett stämningsläge av 

förtroende, tydlighet och öppenhet skapades det ett kvalificerat möte (Blennberger, 2005) 

mellan informanter och intervjuare. Informanterna upplevdes som lite nervösa innan 

intervjusituationen men blev mer avslappnade under intervjuerna. 

Studiens forskningsetiska överväganden 

Alla studier ska genomföras på ett forskningsetiskt sätt som är försvarbart (Allwood & Erikson, 

2010). Enligt vetenskapsrådets rapport från 2011 handlar forskningsetiken om hur man som 

forskare ska värna och behandla forskningsdeltagarna. Det handlar om informanternas 

integritet, självbestämmande och människovärde ska bli uppmärksammad både före, under och 

efter forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2011). Det finns etiska regelverk som värnar om 

samhällets och individens integritet. Exempel på dessa etiska regelverk är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Enligt Kalman och Lövgren 

(2012) är informationskravet grunden för att kunna nå samtyckekravet. Forskningsdeltagaren 

ska få den information den behöver för att kunna ta ställning om de vill delta i studien eller 

inte. Den information informanten ska få behöver innefatta studiens syfte, metodval samt hur 

data kommer att behandlas, vilka risker det kan finnas i att delta och vem som ansvarar för 

studien. Det är viktigt att upplysa informanten om att det är frivilligt att medverka i intervjun 

och de kan när som helst välja att avbryta (Kalman & Lövgren, 2012).  

 Informationskravet skapar att informanten blir informerad om samtycke samt att ta 

hänsyn till informantens integritet samt självbestämmande. Informanterna fick innan 

intervjutillfället ett informationsbrev (se bilaga 1) där studiens syfte beskrevs samt att intervjun 

kommer att spelas in och därefter raderas. Konfidentialitetskravet innebär att inga obehöriga 

ska komma åt informationen (Vetenskapsrådet, 2011). Informationsbrevet fick informanterna 

mailade till sig innan intervjuerna. Samtycke till att få intervjua på förskolorna gavs av 

ledningen på de valda förskolorna. Samtycke av informanterna till att delta i intervjun samt att 

få spela in intervjuerna gavs innan intervjuernas början då det inte var klart innan vilka som 

skulle delta av personalen innan. Informanterna blev försäkrade om att deras namn inte skulle 

bli nämnt i studien och att det inspelade materialet endast skulle användas till vår uppsats. Innan 

intervjutillfället informerades de om att de har rätt att när som helst avbryta och att det är 
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frivilligt att delta i intervjun. Konfidentialitetskravet uppmärksammar att vara noggrann med 

hur empirin hanteras så att inte informanterna ska kunna identifieras som medverkande i 

studien. Genom att informera informanterna detta kan leda till ärligare, fylligare och öppnare 

intervjuer. Nyttjandekravets innebörd är att forskningen endast får använda empirin. De två 

sista kraven hör ihop då de båda värnar om informanternas integritet, att de ska lita på oss och 

att empirin från intervjuerna kommer i rätta händer (Kalman & Lövgren, 2012). 

Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer studiens resultat analyseras och presenteras utifrån tre centrala 

teman. Analysen resulterade i tre teman och varje tema är kopplade till en av studiens 

frågeställningar med syftet att besvara denna frågeställning. Under varje tema kommer studiens 

insamlade empiriska material att bli analyserat utifrån tidigare forskning samt teorier. De tre 

teman som analysen kom fram till är kommunikation, barns självbestämmanderätt och 

personalsammanhållning. Informanterna kommer inte att namngivas utan det kommer att 

skrivas citat från en informant eller informanterna. Citat har använts och skrivits i kursiv stil 

för att styrka studiens resultat. Citaten har inte skrivits om utan använts i talspråk. 

Hur förstår och hanterar förskolepersonalen normalitet och avvikelse i sin vardagliga 

praktik?  

För att belysa de koder som tematiseringen tog fram, används citat för att förstärka de tydligt 

framträdande teman när det gällde hantering av normalitet och avvikelse i det vardagliga 

arbetet i förskolan (se tabell 1 bilaga 3). Koderna miljö, struktur och förebilder kom fram i 

resultatet och temat blev att upptäcka avvikande beteende i förskolans vardag. 

Att upptäcka avvikande beteenden i förskolans vardag 
Alla informanter nämner avvikande beteende som något som är fel i förskolans rutiner och att 

man behöver se över miljön, strukturer och hur man är som förebild för barnen och temat som 

framträdde var att upptäcka avvikande beteende i förskolans vardag då samtliga informanter 

påpekar vikten om att upptäcka detta tidigt för att stötta och hjälpa barnen. 

Studien är intresserad av att se på avvikande beteende ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

som något som konstrueras av förskolekontexten och med ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt. Socialkonstruktionismen intresserar sig för hur den sociala verkligheten 

skapar sociala konstruktioner av ”sanning” och kunskap. Att välja att se avvikande beteende 

som social konstruktion innebär att man som forskare inte ser att ett barn har ett avvikande 

beteende utan väljer att fokusera på miljön kring barnet för att kunna hjälpa dem (Jacobsson, 
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Thelander & Wästerfors, 2010). Informanterna har alla den åsikten att det inte är barnet som 

har ett avvikande beteende utan det är något som är fel i miljön kring barnet.  

 

”Miljön, att vi ska vara så medvetna om hur vi beter oss, tycker jag är viktigt” 
        Informant 3 

Informanterna delar det socialkonstruktionistiska synsättet att avvikande beteende är något som 

är socialt konstruerat. Alasuutari och Markström (2011) studie visar på ett beteende blir socialt 

konstruerat då ett barns beteende som inte är anpassat efter förskolans ramar anses ha ett 

avvikande beteende (Alasuutari & Markström, 2011). Att använda sig av uppfinningsrikedom 

och kreativitet är ett bra socialpedagogiskt förhållningssätt och på så sätt se individen och 

bekräfta den. Det krävs av förskolepersonalen att den är reflektiv och har en kommunikativ 

förmåga (Berglund, 2000). En informant nämnde matsituationen som en plats där ett avvikande 

beteende kunde framträda och att det kunde bli svårt för barnet men genom att vara ett bra 

föredöme för barnen gör det att matsituationen kan vara lugn för alla. 

 
”givetvis vi vuxna också vi skall respektera att vi lyssnar vid matbordet, jag kör mycket med 

det, det är en trevlig stund. Jag kör mycket- utan nu pratar du och så lyssnar vi på dig det är 

en trevlig stund. De tysta barnen kommer så också oftast fram då kan inte de andra ta över, nu 

ligger bollen hos dig och då kan du prata” 
        Informant 2 

Enligt Hejlskov kan avvikande beteende vara okey i ett sammanhang men inte i ett annat 

sammanhang. Det som räknas till avvikande beteende kan vara sparkar, konfliktbeteende, att 

de slåss, vägrar, att bitas samt spottas (Hejlskov Elvén, 2009). Informanterna tillfrågades vad 

de ansåg vara ett avvikande beteende och de flesta informanterna svarade svårigheter med 

förändringar, speciellt vid byten av aktiviteter, ta instruktioner samt att ha svårigheter med att 

komma igång med att leka. Ett avvikande beteende skapas och konstrueras av omgivningen 

och den talar om vad som är acceptabelt eller inte (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Förskolepersonalen som intervjuades valde alla att inte se på barnet som avvikande utan det 

avvikande beteendet beror på något i miljön kring barnet som inte är bra och behöver ändras 

på. En informant uttrycker att ett avvikande beteende kan framträda när det saknas rutiner kring 

vissa situationer. 

 
”Om man har rutiner då blir det enklare att jobba pedagogiskt, saknas det rutiner, då blir det 
lätt stökigt” 
        Informant 6 
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Flera av informanterna tar upp vikten att vara tydlig så att barnen förstår, annars kan det lätt 

uppstå kaos och avvikande beteenden framträder för de barn som behöver struktur. 

 

”är vi för otydliga, när vi skall säga saker är det därför det blir som det blir” 

        Informant 6 

Socialkonstruktionismen är intresserad av att avslöja fördomar som avvikande beteende 

(Hansson, 2011) och hur strukturer i samhället skapar och påverkar dessa sociala 

konstruktioner (Johansson & Lalander, 2013). Samtidigt förespråkar de att inget är sant eller 

falskt när man ska komma underfund med hur samhället och även världen är sammansatt. Det 

som existerar är de sanningar som gäller i samhällskontexten, de sanningar som där är socialt 

konstruerade (Forsberg & Wallmark, 1998). Informanterna diskuterar inte att barn är avvikande 

utan fokuserar på annat, att skapa möjligheter, strukturer för att barnet inte ska känna sig 

annorlunda eller avvikande. Enligt informanterna är deras beteende normativt då de nämner 

vikten av att de som förskolepersonal är förebilder för barnen och att det är viktigt att de är 

medvetna om vilka signaler de ger till barnen. 

 

”Givetvis vi som pedagoger det är ju vi som är deras förebilder” 

        Informant 4 

”Sen påverkar olika pedagoger gruppen väldigt mycket också. Vårat samarbete är också 

viktigt för hur det blir med barnen” 

        Informant 5 

Socialstyrelsens rapport nämner att fler och fler barn får en diagnos jämfört med tidigare och 

är i stort behov av att ha ett särskilt stöd för att underlätta vardagen och klara av förskolan och 

skolan. Rapporten fastslår vikten av tidiga insatser för barnen så att de eventuella svårigheter 

de har kan dämpa de negativa följderna som påverkar inlärning och utveckling (Stålnacke & 

Smedler, 2013). Alla informanter ansåg att rutinerna och strukturen kring barnet behövde 

ändras för det är inte barnets fel. Endast två av informanter nämnde diagnos när det gällde 

avvikande beteende men det gjordes ingen stor sak av det utan fokus låg på förskolans miljö. 

En informant uttrycker att ett avvikande beteende kan innebära att barnet har svårigheter med 

att veta hur den ska leka och därför agerar barnet utåtagerande.  
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”Ett barn som är utåtagerande men det betyder ju inte att man har en diagnos utan att de 

kanske inte kan hitta leken det är så man kan upptäcka detta” 
        Informant 1 

 

Alla informanterna på båda förskolorna i studien nämner hur viktigt det är att fånga upp och se 

dessa barn som avviker lite så att de inför skolstarten är rustade inför skolan. Enligt Nah & Lee 

(2016) resultat i sin studie är kommunikation ett viktigt hjälpmedel för att bilda och förtydliga 

gemensamma mål. Som en av informanterna uttrycker: 

 

”är vi dåliga i kommunikationen, är vi för otydliga” 
        Informant 7 

 

Enligt Andershed och Andershed (2005) löper de barn som i tidiga år uppvisat ett avvikande 

beteende en större risk att få problem som vuxna om problemet inte uppmärksammas och tas 

tag i som barn. Tack vare förebyggande åtgärder och att synliggöra dessa barn skapas rätt 

förutsättningar för barnen att undvika att hamna i kriminalitet och få psykisk ohälsa. 

Förskolorna i studien har uppmärksammat detta och arbetar enligt informanterna mycket på att 

se barnen och ta tag i eventuella avvikande beteenden som finns på förskolorna. Internationell 

forskning visar på hur viktig relationen är mellan förskolepersonal och barn är för deras 

framtida lärande och utveckling (Heckman, 2006) (Barnett, 1995).  

 

”Sen social miljö, hur vi pratar med varandra, hur barnen pratar med varandra, att man har 

en jämlik kommunikation och att alla tar varandra på allvar” 

        Informant 3 

Informanterna nämner att på samlingarna har barnen möjlighet att få sina röster hörda och att 

det är där som personalen försöker att se och lyssna på alla barnen. Samlingar har båda 

förskolorna regelbundet varje dag. Ibland kan förskolepersonalen välja att dela upp 

samlingarna om det är några barn som uppvisar avvikande beteende och inte vill sitta stilla, 

barn som inte tycker om att vara i stora grupper. Goffman (2014) menar på att det barn som 

inte kan sitta stilla och göra som de andra barnen då uppvisar ett avvikande beteende. En 

informant berättar att om barnen har svårt att sitta stilla då delar upp barnen i två mindre 

grupper så att det blir lugnare grupper. 
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”samlingar är ju ett tillfälle där vi vill att alla ska vara delaktiga och få lov att göra sin röst 

hörd, nu är det ju inte så att alla är delaktiga i en samling, dom som har svårare att vara 

delaktiga i stora grupper, försöker vi göra delaktiga i mindre grupper” 
         Informant 7 

 

Socialkonstruktionistiska teoretikerna förespråkar att social samhandling skapar språk och 

kultur och detta växer fram i interaktioner mellan människor (Berglund, 2004) och att 

individers identitet skapas i en social omgivning (Hwang & Nilsson, 2014). Människors 

interaktioner med andra människor är en lärandeprocess (Dahlin-Ivanoff, 2011), en process 

som varar livet ut. På förskolorna arbetar de med samlingar som en bra stund att umgås alla 

tillsammans och lära av varandra samtidigt som vuxna är med och strukturerar upp samlingen 

och finns där som stöd för barnen om det behövs. 

 Enligt Goffman (2014) är ett avvikande beteende exempelvis när ett barn inte följer det 

valda beteendet i förskolegruppen. Samlingar kan vara en stund på dagen när ett barn kan ha 

ett avvikande beteende om barnet inte vill vara med på samlingen som alla andra barn är med 

i. Barnet kanske inte vill sitta på golvet och sjunga den sången som alla andra barn sjunger utan 

vill hellre sitta i soffan och lyssna på de andra barnen. Då har det barnet ett avvikande beteende 

enligt Goffman och även Becker (2006) nämner avvikande beteende som att de underlåter att 

följa gruppens beteende och regler, men det är upp till förskolepersonal hur de hanterar det 

avvikande beteendet. Informanterna pratar om att de inte tvingar någon att vara med på det de 

inte vill utan skapar möjligheter och strukturer för barnen så att de är en del av interaktionerna 

på sitt sätt. Fungerar det inte så väljer de att dela upp barnen och ha två samlingarna istället. 

 

Hur beskriver förskolepersonalen sina strategier för delaktighetsfrämjande arbete? 

Vid analysen av resultatet angående delaktighetsfrämjande arbete och vilka strategier 

förskolepersonalen använder sig av framkom tre koder, lika villkor, information och synliggöra 

barnen och temat Att skapa trygghet och att utmana (se tabell 2, bilaga 4). 

Att skapa trygghet och att utmana  

Alla informanter nämner hur viktigt det är att synliggöra barnen speciellt de som är lite tystare 

och inte hörs så mycket. Informanterna nämner även att det är viktigt att behandla barnen på 

samma sätt, att de ska skapa trygghet för dem och samtidigt utmana barnen. De ska även 

informera barnen om vad som händer i förskolan och varför det görs på valt sätt.  
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Enligt Melins avhandling från (2013) handlar barns möjligheter för delaktighet i förskolan och 

lika villkor för barnen hur förskolepersonalens syn är på delaktighet för alla barn oberoende av 

särskilda behov (Melin, 2013).  En informant berättar om när ett av barnen fick hålla i 

samlingen: 

 

”Igår fick tex ett barn vara den som höll i samlingen, då höll de på att skratta ihjäl sig, skall 

hon hålla i samlingen. Hon frågade och jag sa ja och hon bara va!! Fick man det. Och det gör 

ju att barnen växer och vi växer ju också i vårat yrke” 
         Informant 2 

 

Delaktighetsbegreppet är ett begrepp som är förknippat med att finna lösningar på utanförskap 

som kopplas till funktionsvariationer, avvikande beteende, och genus (Gustavsson, 2013). En 

informant nämner på frågan vad delaktighet är? 

 

”Alla skall kunna vara med och delta för den man är…… inte finnas hinder och att alla ska 

vara med på lika villkor” 

         Informant 4 

En informant nämner om hur de arbetar på förskolan och försöker att skapa delaktighet på lika 

villkor för alla barnen oberoende funktionsvariatoner eller avvikande beteende och genus. På 

den förskolan framkom inte om det fanns barn med diagnos eller funktionsvariationer. 

 
”Skogen är ju för de äldre barnen 2–3 år då går vi till skogen medans de mindre får gå bakom 

parkeringen då är de ju också någon annanstans de är ju så små de ser ju inte ens grinden då 

tror de att de är i skogen det är ju träd där och då är de ju delaktiga på sitt sätt” 

         Informant 5 

Pallas (2018) nordiska forskningsöversikt visar på att en förskola som är inkluderande påverkar 

barnens utveckling, välbefinnande och lärande. En informant som arbetar med de mindre 

barnen berättar hur de kan påverka barnens lärande med delaktighetsfrämjande metoder genom 

att använda sig av de barnprogram som är populärast just nu.  

”Man kan utmana dom i sitt lärande, vi jobbar med ett projekt vars tema vi valt eftersom dom 

visat intresse för det. Att se alla framsteg språkmässigt och motoriskt är fantastiskt”  

         Informant 4 
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Alla barn har rätt till att vara inkluderade och att förskoleutbildningen ska passa alla barn. 

Melin (2013) nämner att barnen i förskolan har behov att känna en tillhörighet och känna en 

social delaktighet, att vara delaktiga på sina egna villkor. En informant nämner: 

”Ja, det gäller ju att man kan ju inte tvinga någon att vara med och det kanske inte är behovet 

heller då får man hitta på något annat. Bara för att personen sitter för sig själv så menas ju 

inte det att den inte är delaktig” 

         Informant 1 

Det socialpedagogiska synsättet är att stimulera, mobilisera och stötta individer (Eriksson & 

Markström, 2000) och på så sätt se ett avvikande barn från olika perspektiv för att kunna stötta 

och hjälpa (Cederlund & Berglund, 2017). Informanterna nämner att det är viktigt att se alla 

barn på förskolan. Genom att uppmärksamma barnen skapar man delaktighet för barnen i 

förskolan. 

”är en utmaning att se varje barn, att man verkligen har sett alla, att se alla varje dag” 

         Informant 2 

Alasuutari och Markströms studie visar att barns kompetens och självreglering tillåts så länge 

de anpassar sig inom förskolans ramar. Förskolan ställer å ena sidan krav på att barnen ska 

klara sig själva och å andra sidan ska de underordna sig förskolepersonalen (Alasuutari & 

Markström, 2011). Pallas avhandling från 2011 handlar om hur utrymmet för barnen begränsas 

när deras beteende förbryllar förskolepersonalen (Palla, 2011). Informanterna nämner att 

delaktighet är viktig men att den kan vara begränsad för barnen i vissa situationer. 

”Delaktighet betyder att man får vara med och att både delta och utforma vad det nu än är att 

man gör. Man måste vara öppen utifrån min roll går det inte att ha delaktighet om det är så 

att man bestämmer att nu ska vi göra så här och det ska vara inom denna boxen” 

         Informant 6 

Unicef skriver om att de under åren skapats ansträngningar för att göra barnen delaktiga i de 

beslut som rör dem själva (Unicef, 2018). Sinclair (2004) nämner att delaktighet för att den ska 

vara meningsfull ska vara effektiv och skapa en hållbar förändring (Sinclair, 2004). Tack vare 

FN:s beslut om barnens rättigheter från 1991 har barns delaktighet på olika arenor 

uppmärksammats mer. Shier (2001) har utarbetar en modell som exempelvis kan användas av 

alla som arbetar med barn för att få barnen mer delaktiga kring det som rör dem själva (Shier, 
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2001). Studien gjord av Sheridan, Pramling och Samuelsson där de intervjuade barn fick fram 

resultatet att barnen kunde bestämma över sina egna tillhörigheter, de kan bestämma själva vad 

de ville leka med samt till viss del själva i förskolan. De bestämmer sällan över rutiner, innehåll 

och den övergripande organisationen (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001). At känna sig 

delaktig är att ha en känsla att individen tillhör ett sammanhang (Larsson, 2011). Informanterna 

nämner att barnen är delaktiga så långt det går men i vissa situationer så är det förskolans ramar 

som gäller. De försöker få alla barn så delaktiga det går under dagen. Alla informanterna 

nämner samlingen som den stund på dagen då de flesta barn är delaktiga eller deltar 

tillsammans.  

 

”Ja, alla barn det kan vara en svår uppgift, alla kanske inte är delaktiga i stunden men alla är 

delaktiga en stund under en samling” 
          Informant 7 

 

Pierson (2010) nämner att vara delaktig beror på om individen och gruppen vill och kan få vara 

delaktiga. En information berättar om när ett barn inte ville delta i en aktivitet längre men 

barnet fick vara med på sitt villkor. Här visar informanten att de arbetar delaktighetsfrämjande, 

de låter barnen delta även om de inte är delaktiga i aktiviteten som de andra barnen. 

 

”Sen tänker jag att dom hänger ihop, och om det är någon som inte vill hjälpa till så kan ju 

den bara få gå med istället. Då är du inte delaktig i den aktiviteten men du är fortfarande med 

i gruppen”  

          Informant 1 

Delaktighet kan enligt WHO (2001) ha olika slags betydelse beroende på i vilket sammanhang 

det används i (Gustavsson, 2004). Informanterna nämner samlingar, utflykter och fri lek, samt 

skogen som delaktighetsmöjligheter för barnen på förskolan. Enligt Molin (2004) innebär 

delaktighetsbegreppet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv att individen är delaktig i 

samhällets gemenskaper oavsett avvikande beteende, ålder, funktionsvaritation, kön eller 

etnicitet (Molin, 2004). Informanten nämner att när de gör utflykter och går till skogen och där 

är alla barn delaktiga i den utflykten. I skogen har barnen möjlighet till att delta i utflykten och 

själva bestämma vad de vill göra när de är där. 
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”skogen, där är ju alla delaktiga på så sätt att vi har inga krav på vad man kan få göra bara 

att man inte får gå för långt. Men där väljer dom precis själva vad dom själva vill göra” 

          
Informant 1 

 

Barn är viktiga på olika sätt i sina kamraters liv. Att vara accepterad, tillhöra och vara delaktig 

i en jämnårig kamratgrupp, med liknade intressen som barnen själva är väldigt viktigt för 

barnens framtida psykiska mående (Nordström, 2004). Enligt Janson (2004) är barnens 

kamratrelationer en horisontell relation där man är jämlik i sin relation. Alla inblandade har 

lika mycket att säga till om, små maktresurser används som övertalning, förhandling och 

argumentation för att få igenom sin vilja och lirka med kompisarna (Janson, 2004). Barnens 

röster ska lyssnas på och de ska få framföra sina åsikter kring saker som rör dem själva. Alla 

barn har den rätten enligt FN:s barnkonvention från 1989 även de barn som är under åtta år 

(Lundy, 2007). Alla informanter vittnar om vikten av delaktighet samt en strävan att lyssna på 

barnen och utifrån förskolans ramar skapa förutsättningar för alla barnen att vara delaktiga i 

förskolans aktiviteter. Informanterna nämner vikten om att barnen ska känna sig välkomna till 

förskolan och vilja återkomma dit nästa morgon. En av informanterna uttrycker: 

 

”känner att delaktighet får en att må bra. Det betyder att man har kontroll och det gäller nog 

alla, man känner att man har någon som ser och hör en och att man får vara med att både 

delta och utforma vad det nu är man gör” 
          Informant 3 

 

Nah och Lees studie från 2016 visade på hur viktigt det är att låta barnen vara delaktiga och 

hur de genom viss stöttning från vuxna utvecklade självförtroende och kommunikationen 

mellan dem och vuxna samt andra barn förbättrades (Nah & Lee, 2016). Ett barns deltagande i 

beslut som rör dem själva är komplext enligt Sinclair (2004) det återspeglas och genomförs på 

olika nivåer i olika sammanhang och aktiviteter. En av informanterna tog upp fri lek som 

delaktighet, barnen kunde välja vad de ville göra på eftermiddagarna men de blev uppdelade i 

olika grupper som förändrades så barnen skulle lära sig att leka med alla och inte endast med 

samma kamrater varje gång. Barnen är delaktiga men utifrån förskolans ramar och personalens 

stöd. Samtidigt hade de fri lek under dagen viss tid där ingen bestämde vem eller vad de skulle 

leka med. Informanterna nämnde ett digitalt verktyg som de använde sig av för att göra 

föräldrar delaktiga i förskolan och få se vilka aktiviteter som deras barn deltar i. 
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”Vi har ett digitalt verktyg där vi publicerar dokumentation och vi kan få sms 20 minuter efter 

att vi publicerat något, om att vad roligt att ni var ute och gjorde det där”  
          Informant 6 

 

En informant uttrycker att verktyget är bra för ibland kan det bli stressigt att informera under 

lämning och hämtning av barnen. 

”Det är en stor utmaning att få föräldrarna att få en inblick och att de skall lämna barnen här 

med 19 andra och förstå alla svängar det tar” 

          Informant 5 

Intressant för vår studie är att informanterna nämner att det är viktigt att barnen ska känna sig 

delaktiga i förskolan samtidigt som de nämner att de inte tvingar något barn utan de kan delta 

utifrån sina förutsättningar. De främjar delaktighet genom att erbjuda alla barn att delta i 

gruppaktiviteter, samtidigt låter de barn vara individer och vara olika andra och delta i de 

aktiviteter som passar det barnet bäst.  

Vad kännetecknar förskolepersonalens handlingsutrymme och möjligheter att ge stöd? 

Koderna som växte fram i det empiriska materialet och som kännetecknar vilket stöd och 

handlingsutrymme förskolepersonalen har, var förtroende, erfarenhet och ledning vilket 

resulterade i temat personalsamarbete (se tabell 3, bilaga 5). 

Personalsamarbete 

Informanterna vittnar om vikten med att ha en bra sammanhållning mellan personalen hjälper 

dem i det dagliga arbetet. De nämner att kommunikationen samt att ha en bra relation med 

barnen och barnens föräldrar är förutsättningar för att de ska skapa en arbetsplats som både 

personal, barn och föräldrar ska trivas med. Informanterna nämner även vikten av att skapa 

förtroende mellan förskolepersonal och föräldrar är viktig. Ledningen är en viktig del för 

personalen, att de har stöttning uppifrån när de behöver hjälp. 

 

”Om vi skulle hålla på och tjafsat om hur vi skulle ha det och inte samarbetade, så skulle det 

blivit svårt att göra något bra” 

          Informant 6 
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Enligt forskning gjord av Lindqvist och Nilholm (2013) förväntar man att finna inkluderande 

miljöer för alla barn men resultatet av studien visar att förskolepersonalen saknar kunskap och 

inte har rätt verktyg för att hjälpa barnen. Renblad och Brodin (2012) nämner att den tid barnen 

spenderar i förskolan kan för de barn som har brister i hemmiljön vara den enda plats där de 

får adekvat samvaro med andra barn och vuxna. Informanterna nämner att de har en bra 

arbetsmiljö och handlingsutrymme när det gäller att arbeta med barnen men att i vissa 

situationer kanske de inte har den kunskap som krävs för just det barnet och den situationen. 

Informanterna på båda förskolorna nämner de har en möjlighet att få hjälp av en 

specialpedagog som kan hjälpa dem och en av förskolorna nämner att de har bra stöd från 

ledningen medan den andra förskolan upplever att de har haft en turbulent tid men att de har 

fått ny chef på plats och att det känns bättre. Alla informanter nämner att de upplever att de får 

stöd från sina arbetskamrater och det är därför många av dem arbetat så länge på samma 

arbetsplats.  

 

”men behöver man så finns chefen där, jag känner bra stöd” 
          Informant 3 

Ekholm och Hedin (1993) definierar handlingsutrymme som det inflytande en personal har 

över sin egen arbetssituation. En studie gjord av Sandberg och Ottosson (2010) visar på att 

förskolepersonalen ansåg att de barn som behövde särskilt stöd speciellt behövde stöd inom 

två områden som tal- och språkproblem och konflikt och interaktioner. Även om de kan få 

hjälp av specialpedagog så uttrycker en informant att det kan vara svårt med särskilt stöd: 

 
”Jag kan nog tycka att det kan vara barn som behöver lite extra stöd, eftersom jag inte har 

någon utbildning inom det. Jag kan tycka att det är extra intressant, men det kan vara en 

utmaning eftersom jag inte har tillräcklig kunskap” 

          Informant 4 

Båda förskolorna arbetar med tidiga insatser kring barn med avvikande beteende då de 

upptäcker att barnen visat tecken på det och Löfdahls (2006) studie visar på hur viktigt det är 

att utbilda barnen tidigt i förskolan då barnen kommer att växa upp och bidra till 

samhällsförändringar senare i livet. Genom förebyggande och tidiga insatser redan när barnen 

går i förskolan bidrar det till att förskoleverksamheten kan hantera många barn och situationer 

som möjligt (Nilsson & Wiedel, 2014). Forskning visar på vikten av tidiga insatser och på de 

valda förskolorna i studien nämner en informant hur viktigt det är med stöttning tidigt av 
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barnet. Informanten nämner samtidigt vikten av handlingsutrymme att kunna påverka 

situationen. 

”Ett barn har ju inte alltid bara problem med sig själv utan det påverkar ju hela gruppen och 

där är ju chefen bra att man får ta hjälp” 

          Informant 4 

De tidiga insatserna hjälper även att hantera barn som lätt hamnar i konflikter, personalfrågor 

och föräldrar/pedagog frågor (Persson, 2013). Informanterna nämner att de går till arbetet för 

barnens skull, det är barnen som skänker glädjen och gör att det är ett stimulerande arbete som 

ger personalen drivkraft till att utvecklas. 

”Jag tror att det är väldigt viktigt att vi som jobbar hör är väldigt noga med att vi är här för 

barnens skull och det är inte verksamheten i sig som är viktig, utan den måste vi kunna 

förändra” 

          Informant 6 

Engagerade föräldrar och kompetent personal är viktiga faktorer för att kunna uppnå goda 

resultat nämner Schweinhart (2013) i sin långtidsstudie. Även Kuhn, Marvin och Knoche 

(2017) studie presenterar vikten av relation mellan förskolepersonal och föräldrar till barn med 

avvikande beteende. Tillsammans arbetade de och identifierade de specifika problem som 

barnen hade och arbetade fram en problemlösning. Informanterna nämnde att de pratade med 

föräldrarna när de identifierat ett avvikande beteende och försökte hitta en lösning tillsammans 

med dem om de inte lyckats hitta en läsning i arbetsgruppen innan. Informanterna ansåg att 

kommunikation med föräldrarna är viktig. Eftersom ”föräldrarna är experterna på sina egna 

barn” vill informanterna kommunicera och skapa förtroende mellan dem och föräldrarna.  

 

”Föräldrar litar ju blint på oss att vi är experter också eh man skall hantera väldigt mycket 

såna grejer professionellt också eh det är väl utmaning att kunna hantera det och inte ta med 

det hem.” 
          Informant 5 

De tog alltid kontakt med föräldrarna innan specialpedagogen blev kontaktad och flera av 

informanterna uttryckte att de hade bra stöd av sin chef och framför allt att de har bra stöttning 

från sina arbetskamrater. Alla informanter nämner vikten av en bra relation med föräldrarna 

men en informant tar upp att det kan vara svårt med kommunikation och relation med föräldrar 
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av annan etnicitet. Det är inget som påverkar arbetet med avvikande barn men det gör det lite 

krångligare, de har löst det med att det finns personal på förskolan som behärskar fler språk 

och kan prata med föräldrarna på sina språk då svenska inte är deras modersmål. En av 

informanterna nämner vikten av bra kollegor och personalsamarbete. 

 

”Jo, självklart! Jag kan inte klara mig utan dom, de ger mig energi, utan dom skulle jag aldrig 

jobba med detta” 
          Informant 7 

Förskolepersonal har stor betydelse för barns hälsa och välbefinnande och det är viktigt att de 

som arbetar inom förskolan har kvalificerad utbildning (Renblad & Brodin, 2012). Enligt 

forskningen är utbildad personal en viktig komponent i förskolan. Det är inget som 

informanterna nämner utan de ansåg att det viktigaste var att alla arbetade på samma sätt. 

 

”men bara för att de inte har läst så har de jobbat många år inom förskolan ändå men att man 

kör samma check system” 
          Informant 2 

En studie gjord i 15 europeiska länder visar på att assistenter i allt högre grad bistår kvalificerad 

personal inom förskolan med arbetet kring barnen och deras föräldrar samtidigt som forskning 

påvisar vikten av kvalificerad personal (Van Laere, Peeters, & Vanderbroeck, 2012). En 

informant nämner att synen på förskolan har förändrats: 

 

” Förr hade vi kanske 10 barn och nu går vi under läroplanen och det var inte så då heller, 

det var ju mer barnpassning, eller så” 
          Informant 1 

En rysk studie studerade utvecklingen av pedagogiska stödmetoder till barn med avvikande 

beteende i förskolan. Resultatet visar på att metodiska och tekniska stöd hjälper att organisera 

processen att stötta barn med särskilda behov (Konstynina, Kazaeva & Karimova, 2016). Alla 

informanter nämner inga speciella verktyg eller metoder när de får frågan om vad de använder 

sig av för metoder i förskolan. De nämner att de använder sig av läroplanen och det är den de 

har att förhålla sig till. En av sju informanter nämner dock att de har ett dokument med frågor 

till hjälp för att upptäcka ett avvikande beteende. 

 

 ”Vi har bra samarbete med specialpedagogen och kan få hjälp med verktyg” 
          Informant 3 



 
 

44 
 

 

Enligt Ekholm och Hedin (1993) är den grad av inflytande som förskolepersonalen har är deras 

handlingsutrymme för att bestämma saker. Förskoleverksamheten är en organisation som är 

offentlig och är organiserad utifrån politiska beslut och har vissa ramar som läroplanen att 

förhålla sig till. Förskolepersonalens handlingsutrymme beror på organisationens uppbyggnad 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Förskolor med hög kvalitet hjälper till att bidra med 

uppväxtvillkor som är likvärdiga för alla barn och bidrar till att skapa jämlikhet i samhället för 

alla barn (Williams & Sheridan, 2018). Socialpedagogiken är relaterat till begreppen delaktig 

och utanför, samt exclusion och inclusion (Madsen, 2006).  

Enligt Berglund (2000) innebär att använda sig av ett socialpedagogiskt förhållningssätt 

att arbeta kring människornas sociala sfär och byggs på att ta tillvara på och uppmuntra 

människans egen kraftkälla som motivation och inspiration till att ta tag i sitt liv (Berglund, 

2000). Informanterna nämner att de har barnet i fokus, de uppmuntrar barnen, de arbetar med 

att stötta och hjälpa barnen med det de behöver. Vid eventuella avvikande beteenden tar de tag 

i problemet direkt då ingen av dem vill skjuta problemet framför sig utan de vill att barnen ska 

ha möjlighet till en bra start när det är dags för skolstart.  

Flera av informanterna har arbetat länge och de tror själva att det beror på att de har så 

bra sammanhållning i personalgruppen samt att de uppmuntrar och stöttar varandra och ger 

beröm vid vissa situationer. En av informanterna nämner hur det känns att komma till förskolan 

och möta alla barn och arbetskamrater: 

 

”det är ju att man kan vara hur sur och grinig som helst hemma men så möter man alla glada 

ansikten här. Det är ju det som är det roligaste ....det viktigaste är ju att få barnen att trivas 

och personalen också så klart det är ju viktigt, man mår bra av att berömma varandra inte det 

där ytliga utan, vad bra du gjorde vid den där lämningen eller när hen var ledsen vad bra du 

löste det” 
          Informant 2 

Diskussion 
Innan intervjuerna var förväntningarna att informanterna skulle koppla ihop barn som hade ett 

avvikande beteende med jobbiga barn, eller barn som eventuellt skulle kunna få en diagnos. 

Resultatet visar på att de två förskolor som informanterna intervjuades på lade inte fokus på att 

barnet var jobbigt utan de hade ett synsätt som socialkonstruktionisterna att det är samhället 

som konstruerar ett avvikande beteende. Alla informanterna pratade istället om vikten att hjälpa 
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dessa barn. De ansåg att oftast berodde det avvikande beteendet på rutiner och miljön i 

förskolan och genom att ändra på vissa rutiner kunde de lösa en hel del. Personalen tog även 

hjälp av föräldrarna genom att tala med dem och fråga om de hade några bra tips. De avvikande 

beteende som de ansåg vara lite mer svårhanterligt och där de behövde stöttning, kunde de få 

stöd av att en specialpedagog kom och hjälpte dem. Forskningen visar på att ett avvikande 

beteende är socialt konstruerat och det socialpedagogiska förhållningssättet visar på vikten av 

att se barnet inte det avvikande beteendet. Resultatet av det empiriska materialet visar på att 

personalen på förskolorna i studien väljer att sätta barnet i centrum och inte det avvikande 

beteendet. 

 

Resultatdiskussion och slutsatser  
 
Forskningen säger att utbildad personal är en viktig faktor inom förskoleverksamheten och att 

nu vet man att förskolan inte är en plats för ”förvaring” av barn utan här har man möjlighet att 

grundlägga ett barns möjlighet till goda framtidsutsikter även om det skulle vara så att det finns 

brister i hemmiljön. Informanterna menade dock själva att det var inte endast utbildning inom 

personalgruppen som är en framgångsfaktor när det gäller att skapa de bästa förutsättningarna 

utan även kommunikation inom arbetsgruppen med föräldrar och förtroende från chefer är 

minst lika viktiga delar. Något som informanterna genomgående nämner som en viktig del av 

deras arbete var att de kände att de hade förtroende och möjlighet till att använda sig av 

förstärkande resurser i form av en specialpedagog. Detta för att få vägledning och hjälp med 

att hitta nya strategier och verktyg fört att få hjälp när de kände oro för ett barns beteende och 

inte kunde lösa det själva. 

Eftersom åldern på barnen inom de verksamheter där intervjuerna genomfördes på 

skilde sig åt så fick vi ju även olika resultat när det kom till hur man såg på ett avvikande 

beteende. Informanterna arbetade både på småbarnsavdelningen och avdelningen för de större 

barnen. Det var bara en av informanterna som nämnde att det fanns barn med diagnos på 

förskolan och att detta var ett barn som var i den äldre kategorin av barn. De var alla överens 

om att det var svårare att identifiera ett avvikande beteende inom de yngre åldrarna efter som 

barn utvecklas olika och att vissa beteende kan ha att göra med mognad, kommunikation och 

att språket inte utvecklat Men även de informanter som arbetade med större barn bekräftade att 

det kan vara svårt att skilja ett avvikande beteende från att det eventuellt kunde röra sig om 

något som skulle komma att förändras över tid. Kommunikation med både föräldrar och barn 

var något som alla informanter menade var väldigt viktigt. Då även att när det fanns oro kring 
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ett barn så tog man först upp detta inom arbetsgruppen för att sedan fatta ett beslut om att även 

prata med föräldrarna. ”Föräldern är ju expert på sitt eget barn” detta var det flera av 

informanterna som vidhöll och att genom att ta hjälp av föräldrarna och inte vara rädd för att 

be om tips och råd, så kunde detta hjälpa barnet i förskolan. Studiens syfte var att beskriva och 

analysera hur normalitet och avvikelser konstrueras i en förskolekontext. Ett socialpedagogiskt 

sätt att närma sig frågor rörande avvikelser i förskolekontexten är att barn aldrig är avvikande 

utan det är något som är socialt konstruerat. Forskning och teorier visar på att avvikande 

beteende är socialt konstruerat och att vad som anses vara avvikande skiljer sig genom historien 

(Angelöw & Jonsson, 2000). Gustavsson (2008) nämner att med ett essentialistiskt synsätt ser 

man barnet som avvikande. Ett konstruktionistiskt synsätt ser att det inte är fel på barnet utan 

det är något runt barnet som gör att det konstrueras ett avvikande beteende.  

Första frågan i studiens frågeställningar var hur förstår och hanterar personalen 

normalitet och avvikelser i sin vardagliga praktik? Forskning säger att personal utan utbildning 

har svårt att tillgodo se barn med avvikande beteende. Forskning menar att tidiga insatser är 

viktiga för att barn med särskilda behov ska upptäckas och få stöttning tidigt, annars riskerar 

de att hamna i kriminalitet som vuxen. Det empiriska materialet visar på att förskolorna arbetar 

med tidiga insatser, med att strukturera miljön kring barnet så att de inte får ett avvikande 

beteende. Informanterna påpekar att barnen ska vara redo för skolan och inte ta med sig 

problem som inte lösts i förskolan.  

En av studiens frågeställning handlar om hur beskriver förskolepersonalen sina 

strategier för delaktighetsfrämjande arbete? Internationell forskning gjord av Nah och Lee 

(2016) visar på att barn som är delaktiga i beslut som rör dem själva växer i självkänsla. 

Sheridan, Pramling och Samuelsson (2001) studie visar att barnen i förskolan kan bestämma 

vad de vill leka med, påverka läroprocessen genom att påverka den övergripande miljön. Enligt 

Gustavsson (2013) är delaktighetsbegreppet förknippat med utanförskap och används för att 

inkludera de barn som har särskilda behov att bli delaktiga. Larsson (2011) menar att 

delaktighet ger barn en känsla av att tillhöra ett sammanhang. Det empiriska data redovisar för 

att barnen i förskolorna är delaktiga så långt det går, de får bestämma vad de vill leka med, de 

är med i samlingarna men samtidigt finns det strukturer inom förskoleverksamhetens ramar 

som gör att de inte kan vara delaktiga i allt. Informanterna arbetar för att barnen ska vara 

delaktiga i allt men de vill inte tvinga barnen till något de inte vill göra utan låter dem vara 

delaktiga på sitt sätt. 

Studiens sista frågeställning handlar om vad som kännetecknar förskolepersonalens 

handlingsutrymme och möjligheter att ge stöd? Enligt (Svensson, Johnsson, & Laanemets, 
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2008) handlar handlingsutrymme om de verktyg och utrymme personalen har för att kunna 

utföra sitt arbete. Forskning gjord av Renblad och Brodin (2012) nämner att kvalificerad och 

kunnig personal är viktig då barn spenderar lång tid på förskolan. Melins (2013) avhandling 

visar på hur viktig personalens synsätt är när det gäller barn med särskilda behov. Resultatet 

av studien visar på att personalen har handlingsutrymme men saknar ibland utbildning eller 

verktyg att hantera vissa avvikande beteenden. Däremot har de tillgång till hjälp av en 

specialpedagog i dessa situationer. Ingen av personalen anser att barnet är avvikande utan de 

anser att det krävs ändringar i verksamhetens strukturer och miljö kring barnet. Resultatet av 

studien kan även finna en viss kritik för det socialpedagogiska förhållningssättet. Hämäläinen 

(2012) nämner “Det finns en risk att socialpedagogiken förminskar en dysfunktionell relation 

mellan individ och samhälle till att det rör sig om en ’defekt hos individen’ eller som ett 

avvikande beteende som borde repareras, korrigeras eller avhjälpas med pedagogiska medel” 

(Hämäläinen 2012, p 12, Fritt översatt). Det gäller att ha ett socialpedagogiskt förhållningssätt 

som är medvetet om detta och undersöka orsakerna kring det avvikande beteendet innan 

insatser sätts in. 

 
Metoddiskussion  
 
Via en av informanterna gavs förslag på att intervjua på en annan förskola som inte låg i samma 

stad som den första förskolan. Genom att intervjua på förskolor som var så olika var studien 

intresserad av att se vilka konsekvenser det skull bli på resultatet i studien, om det blev olika 

resultat beroende på förskola. Oberoende förskola och stadsdel svarade informanterna liknande 

hur de såg på avvikande beteende och hur de arbetade kring det. Den förskolan som låg i den 

stadsdel där majoriteten av invånarna hade annan etnicitet kunde informanterna vittna om att 

det innebar lite svårigheter med kommunikationen ibland men det löste de och gjorde ingen 

stor sak av det. En svårighet som kan ha påverkat resultatet var att intervjufrågorna upplevdes 

lite stängda och enligt Kvale och Brinkman (2009) behöver intervjuaren vara lyhörd inför 

vilken information som informanterna gav och inte påverka svaren genom att utveckla svaren 

för mycket. Det var en svår balansgång att utveckla svaren men inte påverka resultatet. Genom 

att ha använt sig av en annan metod som observation kanske resultatet blivit annorlunda. Det 

hade stärkt studiens resultat om båda metoderna använts, för genom observationer kan 

forskaren se om informanterna arbetar utifrån det de säger att de gör eller om det finns mer 

strategier som informanterna inte är medvetna om att de använder. Genom att använda ett annat 

perspektiv och dess förståelseram kan studien ha fått annat resultat. Ett interaktionistiskt synsätt 
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anser att ett barns beteende hänger samman med hur individer tolkar eller uppfattar avsikten 

eller intentionen i andra människors handlande (Trost & Levin, 2010). Mead, anses vara 

skaparen av teorin och menar att det är viktigt för människan att kunna tolka budskap, relationer 

och situationer (Hwang & Nilsson, 2011). Interaktionisterna undrar varför ett beteende anses 

vara avvikande och inte ett annat samt varför vissa grupper etiketteras som avvikande och inte 

alla grupper (Giddens, 2003). Om studien valt detta perspektiv hade resultatet om avvikande 

beteende påverkats av hur barnen uppfattas av andra. Förskolepersonalen skulle fortfarande se 

barnet först och inte det avvikande beteendet och undvika att förstärka det beteendet. 

Nervositeten som upplevdes hos några av våra informanter vid intervjuernas början 

avledes genom att öppna intervjun med lite avväpnande frågor om hur en dag på förskolan såg 

ut för personalen. Alla informanter har jobbat där länge och det gjorde intervjuerna lite mer 

avslappnade när de började intervjun med att berätta om dagen.  Under intervjuerna upplevdes 

det hos informanterna att det fanns en oro för att svara fel trots att de blivit informerade om 

både studiens syfte genom informationsbrev och att intervjuerna skulle vara avidentifierade. 

Detta kan vara ett resultat av att välja att genomföra flera intervjuer på samma förskola, det 

skulle kunna var en anledning till att i vissa fall fick lite mindre uttömmande eller tveksamma 

svar. Men även frågornas upplägg kan diskuteras om de inte var tillräckligt öppna i sin 

formulering. Här kunde valet vara att omstrukturera några av frågorna men valet blev att hålla 

sig till ursprungsmanuset. 

Implikationer för socialt arbete och socialpedagogik   
 
Inom socialpedagogiken är forskare intresserade av att undersöka den sociala delaktigheten 

och hur det går till. Det är individen som aktör, i detta fall förskolepersonal och barn som ligger 

till intresse och deras förskolekontext studien tar del av (Gustavsson, 2008). Studien ger en 

inblick av hur förskolepersonal upplever konstruktionen av avvikelse inom en förskolekontext 

vilket bidrar till förståelse och kunskap. Fokus i studien ligger på relationen mellan individens 

resurser och kontextuella förutsättningar. Förskola, skola och familj bildar för de flesta barn en 

bas för deltagande i samhället och blir därmed arbetsplatser som är självklara för 

socialpedagogiken. Det socialpedagogiska förhållningssätten har även en kritisk reflektion. 

Markströms studie (2005) är ett exempel på det, studien handlar om förskolan som en 

normaliserings praktik, där fokus läggs på den institutionella miljön med synsätt, aktiviteter 

och handlingar blir medskapare till föräldrars och barns förutsättningar att delta i sammanhang. 

Att ha nära kontakt mellan vuxna och barn visar samband som är positiva med barns 
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självständighet och beteende och hur barnen lyckas senare med skolarbetet. I pedagogiska 

relationer mellan förskolepersonal och barn kan emotionella, sociala och kognitiva interaktions 

mönster sättas ihop. Konfliktfria, varma och nära relationer främjar barns lärande. Personalens 

sätt att ställa frågor och samtala har stor betydelse för barns tilltro till egen förmåga, nyfikenhet 

samt språkliga och kognitiva utveckling. En förskolemiljö som kännetecknas av stöd och 

omsorg gör att barnen känner sig välkomnade och omtyckta. Det kan lära barnen att kontrollera 

sina impulser och på så sätt bidra till mindre konflikter (Nilsson & Wiedel, 2014). 

 
Förslag till fortsatt forskning 
  
Det som inte blev tydligt eller som skulle kunna vara ett ämne för kommande forskning är hur 

mycket förebyggande arbete man gör på en för skola för att minimera utanförskap. Studien 

kunde se att det fanns material på förskolorna som bilder och skyltar men under intervjuerna 

fick vi fram mycket lite om deras redan befintliga strategier om hur de arbetar med inkludering. 

Kanske detta berodde på att det var så självklart för personalen att de redan hade dessa strategier 

för att få en välfungerande arbetsmiljö så att de helt enkelt inte såg detta som verktyg som 

underlättade deras struktur och vardagen för barnen på förskolan. På frågan om de arbetade 

efter någon specifik pedagogik svarade alla utom en att de arbetade efter läroplanen och inte 

några andra metoder. Att starta i ”mötet” med barnet och inte metoder är karaktäristiskt för ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie och 

komplettera intervjuer med deltagande observationer. En intressant studie för framtida 

forskning är att lägga till aspekten av att involvera föräldrarnas upplevelse av deras barn på 

förskolan och att se båda sidors perspektiv. 
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Intervjuguide:          

Syftet: motivet till att närma sig frågor om hur personal i förskolan hanterar och förstår 
avvikelse utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv  

Bakgruppsinformation:  

Kön:   

Ålder:  

Utbildning:  

Hur många år har du arbetat inom förskolan?  

Hur många barn har ni på er avdelning?  

Hur många avdelningar är det på förskolan?  

Skulle du kunna berätta hur en vanlig dag ser ut här på förskolan?   

Vad är det som är mest stimulerande i ditt arbete?   

Vad ser du som de största utmaningarna i ditt arbete?  

Normalitet, Avvikelse: När kände du dig orolig över ett barns beteende senast?  

Hur arbetar/ hanterar ni i personalgruppen en iakttagelse av detta slag?  

Vad anser du är ett normalt/ avvikande beteende hos ett barn på förskolan?  

Vilka faktorer påverkar ett barns beteende i förskolan?  

Delaktighet: Vad betyder egentligen delaktighet för dig?  

Hur arbetar ni med föräldrar för att skapa delaktighet?  

Kan du berätta om något exempel när alla barn är delaktiga?  

Kan du berätta om något exempel där barnen inte är delaktiga?   

Handlingsutrymme:  Har ni speciella verktyg/ metoder när ni arbetar med barnen? Exempel?  

I vilken mån uppstår meningsskiljaktigheter hos er i personalgruppen om ett barn anses ha ett 
avvikandebeteende?  

Hur skulle du vilja beskriva stödet i ditt arbete och val av strategier med barnen från ledning 
och kollegor?  

 Är det något mer som ni vill tillägga i denna intervju?  
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Tabell 1 

Citat Kod Tema 
 
”Sen social miljö, hur vi pratar 
med varandra, hur barnen pratar 
med varandra, att man har en 
jämlik kommunikation och att alla 
tar varandra på allvar” 
 
”Miljön, att vi ska vara så 
medvetna om hur vi beter oss, 
tycker jag är viktigt” 
 
”Om man har rutiner då blir det 
enklare att jobba pedagogiskt, 
saknas det rutiner, då blir det lätt 
stökigt” 
 
”är vi för otydliga, när vi skall 
säga saker är det därför det blir 
som det blir” 
 
”Sen påverkar olika pedagoger 
gruppen väldigt mycket också. 
Vårat samarbete är också viktigt 
för hur det blir med barnen” 
 
”Givetvis vi som pedagoger det är 
ju vi som är deras förebilder” 
 
 

 
 

 
Miljön 

 
 
 

            
 

 
 
 
 
 

Struktur 
 
 
 
 
 
 
 

Förebilder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

att upptäcka avvikande beteende i 
förskolans vardag  
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Tabell 2  

Citat Kod Tema 
 
”Alla skall kunna vara med och 
delta för den man är…… inte 
finnas hinder och att alla ska vara 
med på lika villkor” 
 
”Sen tänker jag att dom hänger 
ihop, och om det är någon som 
inte vill hjälpa till så kan ju den 
bara få gå med istället. Då är du 
inte delaktig i den aktiviteten men 
du är fortfarande med i gruppen”  
 
”Vi har ett digitalt verktyg där vi 
publicerar dokumentation och vi 
kan få sms 20 minuter efter att vi 
publicerat något, om att vad roligt 
att ni var ute och gjorde det där”  
 
”Det är en stor utmaning att få 
föräldrarna att få en inblick och att 
de skall lämna barnen här med 19 
andra och förstå alla svängar det 
tar” 
 
”Igår fick tex ett barn vara den 
som höll i samlingen, då höll de 
på att skratta ihjäl sig, skall hon 
hålla i samlingen. Hon frågade 
och jag sa ja och hon bara va!! 
Fick man det. Och det gör ju att 
barnen växer och vi växer 
ju också.i vårat yrke” 
 
”Man kan utmana dom i sitt 
lärande, vi jobbar med ett projekt 
vars tema vi valt eftersom dom 
visat intresse för det. Att se alla 
framsteg språkmässigt och 
motoriskt är fantastiskt”  
 
 

 
 

Lika villkor 
 
 
 

            
 

 
 
 
 
 
 

Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synliggör barnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Att skapa trygghet och att 
utmana  
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Tabell 3  

Citat Kod Tema 
 
”Om vi skulle hålla på och tjafsat 
om hur vi skulle ha det och inte 
samarbetade, så skulle det blivit 
svårt att göra något bra” 
 
”Vi har bra samarbete med 
specialpedagogen och kan få hjälp 
med verktyg” 
 
”men bara för att de inte har läst 
så har de jobbat många år inom 
förskolan ändå men att man kör 
samma check system” 
 
”Föräldrar litar ju blint på oss att 
vi är experter också eh man skall 
hantera väldigt mycket såna grejer 
professionellt också eh det är väl 
utmaning att kunna hantera det 
och inte ta med det hem.” 
 
”men behöver man så finns chefen 
där, jag känner bra stöd” 
 
”Ett barn har ju inte alltid bara 
problem med sig själv utan det 
påverkar ju hela gruppen och där 
är ju chefen bra att man får 
ta hjälp” 
 
 

 
 

Förtroende 
 
 
 

            
 

 
 
 
 
 

Erfarenhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalsamarbete 
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