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Uppfattningar om främjande av barns psykosociala styrka i förskolan 
 

Michael Wahlberg 
 

 
Psykosocial motståndskraft (”resilience”) innebär att klara sig bra i samband 
med motgång. Det är viktigt att främja detta i unga år då 
utvecklingskaskader (kedjereaktioner) som följd av olika upplevelser kan 
påverka resten av livet. Syftet med denna studie var att undersöka hur 
motståndskraft uppfattas och hur det främjas i det dagliga arbetet i 
förskolan. Sju intervjuer med förskolepersonal genomfördes och 
analyserades och resultatet tyder på att begreppet i sig inte är känt men att 
många delar av det appliceras. Resultatet visade att personalen uppfattar att 
motståndskraft berör barnets inre förmågor, faktorer i interaktion med 
omgivningen och förskolans specifika roll. Barnets inre förmågor kan 
sammanfattas i temat inre motivation, interaktionen med omgivningen i 
temat anknytning och förskolans speciella roll som temat ekologiskt system. 
Framtida forskning kan utökas med hjälp av resultatet, förskolor kan 
använda redovisade faktorer för mer strukturerat hälsoförebyggande arbete 
och hälsobetydelsen av små barngrupper får ytterligare stöd för 
beslutsfattare. 
 
Keywords: preschool, children, resilience, psychosocial strength 

 
 
 
Livet består som alla vet av med- och motgångar. Vissa klarar livets utmaningar bättre och 
andra sämre, och förutom personlig läggning så kan man fråga sig vad som gör individer mer 
eller mindre motståndskraftiga inför livets dynamik. Resilience (ungefär motståndskraft eller 
elasticitet) är ett begrepp som enligt Masten, Cutuli, Herbers och Reed (2009) generellt i fråga 
om mänsklig utveckling kan beskrivas som ”mönster av positiv anpassning under eller efter 
signifikant motgång eller risk” [författarens översättning] (p. 118). Det innebär att en person 
anpassar sig och klarar sig bra i sin utveckling trots att omständigheter föreligger som normalt 
är förknippade med ett negativt utfall. Rutter (2006) har en något bredare definition och 
menar att resilience är att genomgå upplevelser förknippade med risker och att psykologiskt 
ändå uppnå ett positivt resultat vilket också innebär ”motståndskraft mot miljömässiga 
riskupplevelser, eller övervinnande av stress eller motgång” [författarens översättning] (pp. 1-
2). Resilience är därmed ett begrepp som inte ensidigt innebär att ha klarat sig bra. Enligt 
Masten et al. (2009) är typiska bedömningsgrunder i studier av resilience bl.a. akademisk 
framgång, vänskap, normal mental hälsa och delaktighet. Ett gott utfall i livet behöver dock 
inte tyda på motståndskraft. För att benämnas motståndskraftig måste man ha övervunnit 
negativa livserfarenheter.  

Positiv anpassning eller gott resultat skall ses i ljuset av människans utvecklingsuppgifter 
(developmental tasks), ett slags milstenar för människans utveckling i form av sociala 
förväntningar på barns beteende vid vissa åldrar (Masten et al., 2009). Exempel på 
utvecklingsuppgifter upp till förskoleåldern är utveckling av anknytning och självreglering. 
Anknytningen till föräldrar och även andra äldre personer är kritisk genom att den inte bara 
fyller en funktion av omvårdnad och tröst utan också hjälper barnet att börja reglera sina egna 
känslor genom stimulans av dessa och ger en trygg bas utifrån vilken barnet kan utforska sin 
omgivning och få hjälp att reglera sitt beteende. Självregleringen innefattar bland annat 
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uppmärksamhet, känslor och socialt beteende vilka interagerar och exempelvis har betydelse 
för akademisk inlärning som följd av barnets beteende i ett klassrum. Utvecklingsuppgifter är 
både universella (t ex  anknytning och språk) och beroende av det kulturella sammanhanget 
där ett beteende som är adaptivt i en socialt farlig miljö kan ses som icke önskvärt i det 
vanliga samhället vilket kan försvåra bedömningen av om ett barn är positivt anpassat 
(Masten & Coatsworth, 1998). Motståndskraftiga barn uppfyller utvecklingsuppgifterna trots 
betydande motgång (Masten et al., 2009). 

Motståndskraft är inte ett statiskt begrepp eller en egenskap hos individen utan en 
kontinuerlig utvecklingsprocess där en livsbana förknippad med risker ändras till en kurs med 
större sannolikhet för ett adaptivt resultat. Motståndskraft varierar också med 
omständigheterna eftersom personer som kan hantera svårigheter vid en tidpunkt i livet kan 
reagera olika på andra stressorer i en annan situation (Cicchetti, Rogosch, Lynch, & Holt, 
1993; Rutter, 1987). Masten och Cicchetti (2010) använder begreppet utvecklingskaskader 
(developmental cascades) för att beskriva sammanlagda effekter av ett systems dynamiska 
utvecklingsprocess. Det innefattar många interagerande nivåer i systemet (t ex individ och 
social miljö). Utvecklingskaskader är ett begrepp som kan öka förståelsen kring 
motståndskraft där en modell exempelvis åskådliggör hur otillräckligt föräldraskap innan 
skolåren kan ge beteendeproblem vilket längre fram kan innebära problem både socialt och 
akademiskt i skolan vilket senare kan bidra till depression. Eftersom kaskaderna ofta börjar i 
tidig barndom och lämpliga interventioner kan hindra negativa eller främja positiva kaskader 
så kan det vara en förklaring till varför studier i prevention indikerar vikten av tidiga åtgärder 
såsom program i förskolan. 

Masten et al. (2009) definierar riskfaktorer som hot mot utveckling och individuellt 
fungerande som ökar sannolikheten för problem hos en grupp individer. Exempel på 
riskfaktorer är misshandel, fattigdom, föräldrars sjukdom, krig och andra stressorer. 
Skyddsfaktorer å andra sidan är sådant som predicerar ett gott resultat för en grupp individer 
under omständigheter förknippade med risk eller motgång. Exempel på skyddsfaktorer är 
problemlösningsförmåga, självreglering, självförtroende, positiv självbild, tro, positiv 
anknytning, positivt familjeklimat, socioekonomiska fördelar och ett samhälle med bra 
grannskap, säkerhet och sjukvård. Många av faktorerna predicerar bra utveckling även under 
omständigheter med låg risk och är därför intressanta utvecklingsfaktorer generellt. 
Exempelvis är anknytning och självreglering grundläggande mänskliga anpassningssystem 
som antas utvecklats under biologisk och kulturell evolution. Den mest framträdande 
tillgången hos motståndskraftiga barn är ”ett starkt band till en kompetent och omvårdande 
vuxen, vilken inte behöver vara en förälder” [författarens översättning] (p. 127). Enligt 
Masten (2001) så är motståndskraft ett vanligt fenomen eftersom utvecklingen är robust även 
vid motgång så länge de grundläggande mänskliga anpassningssystemen fungerar bra. Trots 
detta beskriver tidig forskning ibland motståndskraftiga barn som ovanliga och till och med 
osårbara. Werner (2013) nämner att det debatterats om skyddsfaktorer är universella eller 
kontextspecifika och om motståndskraftsfrämjande faktorer för högriskbarn är lika 
fördelaktiga för andra. Werner sammanfattar ett antal longitudinella studier, inklusive en egen 
klassisk sådan. Som attribut hos barnet listas exempelvis låg oro, vara social, autonomi, 
intelligens, positiv självbild och impulskontroll. Resurser i familj och samhälle är exempelvis 
litet antal barn i familjen, moderlig kompetens, nära band med primär vårdnadsgivare, 
stödjande lärare och framgång i skolan. Enligt Werner kan antalet likartade skyddsfaktorer 
som framträder ur olika studier med deltagare från olika geografiska och etniska grupper 
indikera universalitet även om vissa faktorer är mer beroende av exempelvis ålder eller 
sammanhang, och hon menar också att det finns ett stort behov av att kartlägga de komplexa 
vägarna till positiv anpassning och kunna reducera negativa kedjeeffekter.  
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Rutter (1987) menar att intresset, snarare än på skyddsfaktorer, borde ligga på skyddande 
mekanismer och processer, exempelvis hur det kommer sig att vissa bibehåller sin självkänsla 
vid motgång till skillnad från andra. Det handlar inte heller om faktorer som leder till 
välmående utan i likhet med vaccination om en riskexponering under hanterbara 
omständigheter. Denna riskexponering kan vid framgångsrik coping leda till immunisering 
mot risker, något Rutter kallar ”steeling effect” (härdning). Om något härdar beror på vad ett 
barn klarar. Exempelvis kan sjukhusvistelse med separation från föräldrar minska stress vid 
nästa vistelse för äldre barn medan det har motsatt effekt på förskolebarn, kanske på grund av 
outvecklad kognition för att förstå situationen. Rutter (2012) nämner att stödet för att 
härdning gäller psykosociala stressorer är svagt på grund av begränsad forskning men 
indikerar utifrån några studier att mekanismen kan ligga i ett mentalt tillstånd relaterat till 
bland annat bemästrande och self-efficacy. 

Motståndskraft kan brett definieras som ett systems förmåga att hämta sig från hot mot 
dess stabilitet. En jämförelse av reaktionen på störning över tiden mellan en 
beteendevetenskaplig (trauma) och en ekologisk (jordmån) studie uppvisade en överraskande 
likhet vilket indikerar en generell tvärvetenskaplig systemisk betydelse av motståndskraft  
(Masten, 2011). En klassisk ekologisk modell för mänsklig utveckling beskriver individens 
omgivning som skiktad i olika systemnivåer, mikrosystem där en person befinner sig och 
agerar med omgivningen i olika roller (t ex hemmet, skolan, arbetet), mesosystem som är 
relationer mellan olika mikrosystem (t ex interaktion mellan familj och skola), exosystem som 
är strukturer där inte individen befinner sig men som påverkar denne (t ex grannskap och 
myndigheter) och slutligen makrosystem som är kulturella mönster (t ex ekonomi, politik, 
lagar) som manifesteras konkret i de tre lägre systemen (Bronfenbrenner, 1977). Utvecklingen 
på en nivå påverkas av miljön på samma och alla högre nivåer (Bronfenbrenner, 1999). 
Bronfenbrenner vidareutvecklade senare sin modell till den bioekologiska modellen som 
introducerar ett tidsperspektiv och skiljer mer på miljö och process genom begreppet 
proximala processer som innebär en interaktion mellan den mänskliga organismen och 
omgivningen, en interaktion som måste vara tillräckligt utsträckt i tiden för att ökad 
komplexitet skall uppstå och därigenom vara utvecklingsmässigt effektiv. En proximal 
process är mer betydelsefull för utvecklingen än den miljö i vilken den pågår. 
(Bronfenbrenner, 1999). Exempelvis har en studie enligt Bronfenbrenner påvisat att positivt 
samspel mellan mamma och barn vid två års ålder minskar barnets beteendeproblem vid fyra 
år oavsett socioekonomisk status (SES). En proximal process kan dock enligt Bronfenbrenner 
och Evans (2000) vara dysfunktionell (t ex oansvarigt föräldraskap för förskolebarn) för den 
sociala utvecklingen vilket kan bero på kaos i systemet (bland annat strukturbrist eller 
oförutsägbarhet i form av exempelvis frekvent bostadsbyte eller sjukdom). Wachs och Evans 
(2010) menar att det är fördelaktigt att koppla kaos till den bioekologiska modellen då det kan 
bli lättare att definiera kaos utöver låg SES och även öppna blicken för hur kaos inverkar på 
flera kontextuella nivåer såsom ändringar i familj, skola eller samhälle. Sameroff (2010) har 
ett förslag på en biopsykosocial modell som kontextuellt är skiktad på ett liknande sätt som 
Bronfenbrenners men integrerar barnets utveckling (stadier), kognition (representationer), 
omgivning (kontext) samt barnets dynamiska interaktion med omgivningen i form av 
transaktioner (interaktioner med ömsesidig påverkan, t ex mellan förälder och barn). Barnets 
självreglering ökar i komplexitet med tiden från biologisk till social och kognitiv nivå. När 
barnet utvecklas biologiskt och psykologiskt interagerar det i ökande grad med högre 
kontextuella nivåer, från hem via skola och kultur till samhälle, och får erfarenheter 
(representationer) därav.  

Eftersom barn ofta är utsatta för många olika risker och har tillgång till flera resurser samt 
att dessa kan vara olika vid olika tidpunkter så är det inte troligt att det går att hitta effektiv 
områdesavgränsad intervention för förbättrad utveckling varför en inriktning på reducering av 
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flera riskfaktorer och främjande av flera skyddsfaktorer förmodas vara en bättre strategi 
(Masten & Coatsworth, 1998). Den senaste ”vågen” inom motståndskraftsforskning fokuserar 
enligt Masten (2011) mer på biologisk, kulturell och kontextuell inverkan. Tvärvetenskapligt 
samarbete blir viktigare. På grund av barns komplexa problematik och brådska att åtgärda 
denna går det inte att vänta på komplett stöd från forskningen innan åtgärder vidtas och 
erfarenheter från samarbetsförsök mellan forskare och bland annat kunniga förskolelärare 
bådar gott för en ny arbetsmodell. Istället för det tidigare ”målet att ’förstå motståndskraft 
tillräckligt bra för att främja den’ så är det omformulerade målet att främja motståndskraft 

tillräckligt bra för att förstå den” [författarens översättning] (p. 503). Det innebär ett 
samarbete mellan olika experter som genomför en iterativ intervention inom ett avgränsat 
område där lärdomarna från varje iterativt steg delas och sprids vilket antas minska 
översättningsgapet mellan teori och praktik (Masten, 2011). 

Skolan är en viktig kontext för barns utveckling och kan ses som ett system som om det 
fungerar bra vid motgång är motståndskraftigt, och personal kan både ses som skyddsfaktorer 
och kan bidra till motståndskraft hos barnen genom att kultivera skyddande förmågor såsom 
kunskap, självreglering, inre motivation och self-efficacy. Studier har påvisat att det finns 
viktiga tidpunkter i barns utveckling då förändring till det bättre eller sämre är mer trolig, och 
förskoleåren verkar vara en sådan period där positiva kaskadeffekter kan främjas (Masten, 
Herbers, Cutuli, & Lafavor, 2008). 

Sheridan (2007) redogör för en metaanalys av fyra empiriska studier av kvalitet i svenska 
och tyska förskolor. Studierna byggde på evalueringar med ett instrument, enkäter och 
intervjuer. Resultatet visar att hög kvalitet bland annat utmärks av barns delaktighet (de får 
bestämma över egna aktiviteter och ta ansvar för att följa regler beroende på situationen), 
lärare med ett demokratiskt och sensitivt bemötande (samspela med ömsesidig respekt och 
tillit och uppmuntra barnen att fråga och delta) och situationer där barn söker utmaningar och 
utvecklar färdigheter (med stöd från lärarna). En av studierna visade också att lärarna kan få 
idéer om vidare utveckling av kvaliteten om kompetensutveckling utmanar lärarnas tänkande. 

Enligt Balldin (2010) så räcker det inte att sträva efter hög kvalitet i förskolan utan det 
krävs också kunskap om utsatta barn. Analyser av åtgärdsprogram för utsatta barn visar att de 
fokuserar på kognitiv utveckling och saknar helhetssyn och att beskrivningarna av barnen är 
korta och saknar information om beteendet vilket leder till avsaknad av reflektion om orsaker 
till barnets situation. Balldin menar också att förskolepersonal ofta ger en snäv bild av 
utsatthet genom fokus på familjen och att förskollärarutbildningen är präglad av pedagogik 
och kan främjas av kunskaper om psykologi och barns utveckling vilket ökar möjligheterna 
att tidigt upptäcka om barn far illa. Kompetensutveckling om utsatta barn för personal i 
nordisk förskola har hög prioritet och bl a kunskaper om risk- och skyddsfaktorer är här 
viktiga pusselbitar (Balldin, 2010). 

I en undersökning från Socialstyrelsen (2009) tillfrågades förskolor över hela landet via 
enkät och telefonintervju om bl a vilka arbetssätt man använder i förskolan för att upptäcka 
och stödja barn som riskerar psykisk ohälsa. Resultatet påvisade att majoriteten inte använder 
program eller strukturerade (dokumenterade) arbetssätt för att upptäcka tecken på psykisk 
ohälsa, och att det fanns ett kunskapsbehov både om vissa metoder (t ex familjestödsprogram) 
och barns psykiska hälsa allmänt. I rapporten konstateras att förskolan, eftersom ”den har 
kontakt med de allra flesta yngre barn” (s. 10), har speciella möjligheter att främja psykisk 
hälsa och tidigt upptäcka möjlig psykisk ohälsa hos barn. 

I en kunskapsöversikt av Bremberg (2001) i syfte att studera hur förskolan kan förebygga 
barns psykiska hälsa söktes litteratur i databaser såsom PubMed och PsycInfo. Ett av kraven 
var att en insats skulle kunna nås av alla barn vid en förskola. Översikten utgår här från ett 
folkhälsoperspektiv vilket enligt Bremberg innebär att ”...man betraktar en förebyggande 
åtgärd som ett led i en händelsekedja som ytterst skall mynna ut i mindre ohälsa och bättre 
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livskvalité” (s. 6). Bremberg menar att undersökningar av exponering för risk- och 
skyddsfaktorer i svenska förskolor är få vilket kräver undersökningar från andra länder. 
Resultatet påvisade att utagerande beteende och psykiska problem kunde minskas av (a) om 
barn tränas i att känna igen och tolka egna och andras känslor, (b) utbildning av föräldrar i att 
bemöta utagerande tendenser samt (c) barncentrerad pedagogik. Barncentrerad pedagogik 
innebär att utrymme lämnas för barns initiativ utan direkt styrning och att inlärningen 
anpassas till barnets mognad, något som sannolikt används av de flesta förskolor i Sverige 
enligt Bremberg. När det gäller den känslomässiga förmågan var effekten av träning två till 
tre gånger större under förskoleåren jämfört med skolåren. Bremberg menar att analyser av 
skyddsfaktoreffekter för olika åldrar knappt förekommer i studierna och att sambandet mellan 
gruppstorlek eller personaltäthet och barns kompetenser och symptom är svagt (om inte 
personaltätheten understiger 13 vuxna per 100 barn vilket medför problem) men här ingår ett 
antal studier med låg säkerhet och Bremberg utesluter inte att sambandet kan vara starkare för 
yngre barn. Enligt Balldin (2010) så har stora barngrupper och låg personaltäthet negativa 
effekter för de minsta barnen som har behov av nära och frekvent vuxenkontakt. Studierna i 
översikten av Bremberg (2001) är genomgående kvantitativa och undersöker ett fåtal aspekter 
av förskolans arbetssätt såsom de ovan nämnda, och när Bremberg diskuterar studiernas 
relevans konstaterar han att ”det kan finnas viktiga aspekter på förskolan som kan ha 
betydelse för barnen men ännu inte blivit föremål för studier” (s. 26). 

Förskolan är viktig i Sverige idag för att föräldrar skall kunna lösa vardagens pussel, och 
det torde ligga i ett allmänt intresse om förskolan, som enligt läroplanen (Skolverket, 2010) 
skall stödja föräldrarna i deras fostran, hjälper till att främja den psykosociala 
motståndskraften. Studier om utvecklings- och hälsofrämjande faktorer i förskolan är ofta 
utländska och/eller kvantitativa och rör ofta ett fåtal faktorer. Kvalitativa studier kring 
motståndskraft i svensk förskola för att kunna upptäcka ett brett spektrum av skyddsfaktorer 
(som kan ligga till grund för kvantitativa studier av ett flertal faktorer) är speciellt svåra att 
finna. Denna studie avhjälper bristen. Kunskaper bland förskolepersonal om psykologi och 
skyddsfaktorer verkar också kunna förbättras, och eftersom det ofta saknas strukturerade 
arbetssätt för att upptäcka barns ohälsa kan det innan sådana är på plats antas rimligt att på ett 
strukturerat sätt försöka förebygga ohälsa innan den kan upptäckas (då en utvecklingskaskad 
redan kan vara igång). Författaren antar att personal i svensk förskola har värdefull praktisk 
erfarenhet, och det finns därför ett värde i att undersöka personalens perspektiv på vilka 
möjliga faktorer och processer som kan inverka på barns motståndskraft. Denna studie kan 
lyfta sådan erfarenhet från praktisk till teoretisk nivå och kanske också genom synliggörandet 
av kunskapen ge underlag för strukturerat och mer holistiskt förebyggande eftersom 
verksamheten enligt läroplanen (Skolverket, 2010) skall präglas av helhetssyn på barnet. 
Syftet med denna undersökning är därför att studera hur man ser på och arbetar med att främja 
barns psykosociala motståndskraft i förskolan. Teoretiskt är detta relevant för att utröna om 
dessa kunskaper och erfarenheter hos personalen kan leda till nya aspekter av begreppet 
motståndskraft för att därigenom eventuellt komplettera tidigare teori. Den praktiska 
relevansen består i hur/om begreppet manifesteras i praktiken i förskolan och om detta kan 
vara underlag för en eventuell rekommendation för verksamhetsförbättring. 

Frågeställningarna är: (a) vilka uppfattningar och erfarenheter har personal i förskolan om 
vilka faktorer som är viktiga att främja hos barn i förskolan för att öka deras motståndskraft?; 
(b) hur arbetar man med att främja dessa faktorer hos barn i förskolan? 
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Metod 
 
 
Deltagare 
 
För att åstadkomma ett homogent målinriktat urval med hänsyn till frågeställningen valdes 
förskolor i en mellansvensk stad ut från en förteckning med kontaktuppgifter via stadens 
hemsida. För att eftersträva heterogenitet och maximal kvalitativ variation användes två 
strategier. För det första valdes olika förskolor i stadsdelar med olika ohälsotal (erhölls från 
kommunens publika statistikdatabas via en länklista över kommuners statistiksidor, 
https://www.h5.scb.se/kommunfakta/kommunlankar/kommunlankar.asp, i fortsättningen 
kallad ”kommunens publika statistikdatabas”) för att försöka fånga upp möjliga 
hälsorelaterade skillnader i barnens beteende och omgivning. För det andra valdes förskolor 
med olika regi och pedagogik för att få med möjliga skillnader i pedagogisk metod eller 
resursanvändning vilket rimligen kan antas påverka förskolans arbetssätt. Inget kriterium på 
personalen såsom erfarenhet eller kön användes utöver någon av förskolepersonalen som var 
villig att ställa upp på intervju då personal ofta är hårt belastad och till övervägande delen 
består av kvinnor.  

Totalt genomfördes sju intervjuer, sex stycken med en personal från vardera sex förskolor, 
och en intervju med två personer samtidigt från en förskola, således totalt åtta deltagare. Två 
förskolor låg i områden med relativt lågt ohälsotal, två i områden med genomsnittligt 
ohälsotal, och tre i områden med högt ohälsotal. Av dessa drevs två i offentlig regi, två av 
ekonomiska föreningar, en av ett föräldrakooperativ, en av ett aktiebolag och en av en 
stiftelse. Två förskolor i områden med olika ohälsotal använde en speciell pedagogik som 
skiljde sig från de andras. Alla deltagare var kvinnor där två var i ledande position, en hade 
lång erfarenhet av ledarskap men hade trappat ned till pedagog och resten var pedagoger eller 
barnskötare vilket också kan antas ge en kvalitativ variation i deltagarnas perspektiv. 
Åldersspannet på de barn deltagarna ansvarade för låg mellan ett till sju år där tre till fyra år 
var genomgående förekommande, och åsikter framfördes vid ett fåtal tillfällen om ännu högre 
åldrar om vad som kan hända efter förskolan. 
 
 
Material 
 
Fokus på personalens erfarenheter och uppfattningar föranledde en fenomenologiskt influerad 
ansats med en semistrukturerad livsvärldsintervju, dvs deltagarnas subjektiva uppfattningar 
och erfarenheter utifrån det vardagliga arbetet var det centrala. Empirin var tänkt att bygga på 
ett induktivt tillvägagångssätt varför trattekniken användes där man börjar med öppna frågor 
och fokuserar stegvis beroende på vad som kommit fram via de öppna frågorna.  

Inledande stöd för presentation och förmedlande av forskningsetisk information och 
samtycke (inklusive för inspelning) följdes av uppvärmningsfrågor för att erhålla information 
om bland annat pedagogik och barnens åldersspann. Därefter följde egentliga intervjufrågor 
som började öppet kring barns positiva egenskaper och olika förutsättningar, exempelvis ”Hur 
jobbar ni i praktiken för att möta barn med olika förutsättningar?”. Därefter fokuserades med 
hänsyn till frågeställningen på vad personal hade för uppfattning om vad som främjar 
psykosocial styrka, exempelvis ”Kan du ge exempel på några speciella saker som du tycker 
ger barn psykosocial styrka?”. Frågeområden var också förberedda för specifika tänkbara 
faktorer relaterade till motståndskraft och användes beroende på vad deltagarna tidigare 
svarat. Om personalen exempelvis nämnde självkänsla så användes frågan ”Har du någon 
gång känt att du lyckats ge ett barn större självförtroende eller självkänsla? Berätta.”. 
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Intervjuerna spelades in med mobiltelefon, fördes därefter över till dator och 
transkriberades därefter ordagrant bortsett från uppvärmningsfrågorna där endast relevanta 
fakta sammanfattades. Vid transkriberingen skedde ibland en tolkning om ett ord var svårt att 
uppfatta men tolkningsutrymmet var litet i förhållande till sammanhanget och inga andra 
alternativa ord var möjliga. Detta kunde särskilt inträffa vid snabbt och/eller otydligt tal där 
ordets tolkning sattes i sitt sammanhang som utgjordes av en i samtalsämnet logisk och rimlig 
utsaga. Ord som var omöjliga att uppfatta transkriberades som ”(ohörbart)” eller annan 
lämplig metakommentar. Deltagares och stadsdelars namn tillika andra personellt eller 
geografiskt identifierande uppgifter ändrades till metakommentarer (t ex ”(namn)”) av 
konfidentialitetsskäl. Kontinuerligt under arbetets gång skrevs också memos (Birks, Chapman 
& Francis, 2008) för att ta tillvara idéer och tankar av metodologisk och teoretisk karaktär 
utan att riskera låsning vid dessa. 
 
 
Procedur 
 
Innan datainsamlingen påbörjades författades ett missivbrev som godkändes av författarens 
handledare. Inledningsvis ringdes respektive förskolechef upp varvid presentation av 
undertecknad och studiens syfte framlades. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) så 
informerades även om att deltagande var frivilligt, fritt att avbryta, att eventuella 
identifierande uppgifter behandlades konfidentiellt samt att materialet endast skulle användas 
i forskningssyfte. Missivbrevet som innehöll muntligt delgivna uppgifter, kontaktinformation 
samt erbjudande om att ta del av undersökningen erbjöds via e-post utöver utdelande vid 
intervjusituationen. Härvid erhölls informerat samtycke. Varje intervju inleddes med en 
muntlig sammanfattning av missivbrevet varefter det överlämnades till deltagaren. 
Intervjuguiden följdes med avsteg för uppföljningar och klargöranden samt prioritering med 
hänsyn till tidsåtgången. Intervjuerna varade i genomsnitt 54 minuter. 

 
 

Databearbetning 
 
Den ordagranna transkriberingen genomfördes med hjälp av iteration mellan uppspelning i 
några sekunder och nedskrivning i ett ordbehandlingsprogram. Den totala mängden transkri-
berad text uppgick till 91 sidor i tio punkters Times New Roman varav den sista 
dubbelintervjun var på 21 sidor. Det genomsnittliga sidantalet var 13. 

Analysen utfördes enligt kvalitativ innehållsanalys som är beskriven av Graneheim och 
Lundman (2004). Tillvägagångssättet var inledningsvis rent induktivt. Först lästes intervjun, 
som tilldelats ett nummer avhängigt när den kronologiskt utfördes i förhållande till de andra, 
igenom i sin helhet och delades upp i innehållsområden, en grovsortering där ett 
sammanhängande ämne rensades från uppenbart överflödig information (t ex tankeljud) och 
tilldelades en rubrik. I ett andra steg delades varje ämnesområde in i meningsenheter, kortare 
stycken (i några fall längre stycken där många exempel och upprepningar förekom) med en 
enhetlig mening, där en meningskoncentrerad version bestående av en kort mening adderades. 
Vid meningskoncentreringen bibehölls meningsenhetens innebörd. I nästa steg tilldelades 
varje meningsenhet en unik kod bestående av ett eller ett fåtal ord. Koden gjordes unik genom 
att intervjunumret användes som prefix varefter koderna efteråt gicks igenom för att ändra 
eventuella dublettkoder. Anledningen till att en unik längre kod per meningsenhet valdes 
istället för flera kortare koder var för att varje meningsenhet lättare skulle gå att identifiera 
både mentalt och textmässigt och för att få total spårbarhet i materialet för att dels hitta 
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eventuella fel längre fram i analysen och dels för att snabbt kunna hitta rätt meningsenhet med 
enkla medel om tveksamheter skulle uppstå vid kategoriseringen. Det öppnade även för en 
möjlighet att göra jämförelser mellan de olika förskolorna inom varje kategori. Efter kodning 
lades alla koder över i en separat kodlista för att förbereda kopiering till en komplett kodlista 
för alla intervjuer. När all text i alla intervjuer bearbetats på detta sätt kopierades varje 
intervjuspecifik kodlista över till en gemensam kodlista för att förbereda kategorisering. 
Materialet innehöll totalt 399 koder och därmed lika många meningsenheter. 

Vid kategoriseringen sorterades koder med likartad textnära mening in under rubriker som 
fick bilda en första preliminär kategorisering. Då många meningsenheter (och därmed koder) 
var av processuell karaktär och kunde indikera kausalitet, något som avspeglar 
forskningsområdets interaktionella och komplicerade karaktär, kunde samma kod hamna i 
flera olika kategorier. Ett exempel på detta är koden ”7 - självval via möjlighetsvisning” - vars 
innebörd är att personal visar barnen andra möjligheter så att de kan välja själva - som 
hamnade både i kategorierna ”stimulans/’dörröppnande’” och ”självständighet/ansvar” 
eftersom personalen enligt författarens tolkning stimulerar barnen genom att visa möjligheter 
för att försöka ge dem självständigheten att fatta egna beslut. Under kategoriseringen började 
analysen få en något mer abduktiv karaktär då kategorierna delvis bildades utifrån författarens 
förförståelse om teorier och forskning kring resilience. Ibland när förvirring rådde vid 
kategoriseringen var denna förförståelse till och med nödvändig för att ordning skulle träda 
fram ur materialet. 

Ett andra steg i kategoriseringen innebar en uppdelning och hopslagning av de första 
preliminära kategorierna. Varje kategori kontrollerades med avseende på om den blivit för 
bred och eventuellt kunde delas upp, eller om den inte tillförde något väsentligt till de andra 
kategorierna och innehöll ett fåtal koder som då kunde flyttas in i en annan lämplig kategori. 
Här visade sig de unika koderna och spårbarheten vara mycket värdefull då det inte bara var 
nödvändigt att ibland gå tillbaks till de fullständiga meningsenheterna för att påminna sig om 
innebörden utan också innebar en kontroll om koncentreringen och kodningen var tillräcklig. 
Detta gav också resultat då det hände att fler innebörder i vissa meningsenheter upptäcktes 
som inte den första koncentreringen och kodningen lyckats fånga upp vilket kunde föranleda 
en kods inplacering i ytterligare kategorier eller borttag ur andra. Även någon icke kodad 
meningsenhet upptäcktes vilket föranledde en uppdatering av kodlistorna och kategoriernas 
innehåll. Den hermeneutiska cirkeln visade sig med andra ord i detta analysstadium och 
avspeglades i att den första kategoriseringen skapat en känsla för helheten vilket gjorde att 
delarna (koderna och kategorierna) blev lättare att förstå och därmed kunde modifieras i den 
andra iterationen.  

I det andra kategoriseringssteget krävdes en metakategorisering, dvs en analys av huruvida 
en kategori hörde hemma hos barnets inre eller relaterat till omgivningen eller specifikt hos 
förskolan, således tre metakategorier som trädde fram i denna iteration. Detta krävde också 
förförståelse av teori kring motståndskaft och ekologisk utveckling för att kunna göra en 
vidare kategoriuppdelning och -sammanslagning som dels avspeglar delsystemens (barn 
respektive omgivning) gränser och för att kunna göra en adekvat jämförelse mellan resultat 
och teori. Det innebar alltså ett ytterligare abduktivt moment som dessutom hjälpte till i 
iterationen mellan kategorisering och metakategorisering som skedde parallellt med att 
förståelsen ökade. 

Eftersom det blev ett relativt stort antal kategorier fick de bilda subkategorier och föras 
samman i mer abstraherade kategorier som fortfarande var relativt textnära men började 
tangera en gråzon mot teman. Härigenom kunde till exempel 27 subkategorier abstraheras till 
sju kategorier i fallet med egenskaper och kompetenser inom barnet (se Tabell 1). I 
tematiseringens första steg skedde en intuitiv abstraktion där vissa kategorier på grundval av 
sin underliggande och inte i texten uttalade mening passade ihop mer eller mindre bra utifrån 
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förförståelsen om psykologiämnet i stort. Dessa i första steget bildade teman fick utgöra 
subteman eftersom de i sin tur utgjorde grund för ytterligare ett abduktivt steg, nämligen 
teman utifrån en igenkänning av andra psykologiska teorier som inte vid studiens början sågs 
som direkt aktuella för motståndskraft men under arbetets gång och det relativt sena 
slutförandet av rapportens inledning visade sig vara det. Även under databearbetningen, som 
delvis skedde parallellt med intervjuer, både användes och skrevs nya memos som låg till 
grund för både vidare databearbetning och författandet av denna rapport. 

 
 

Resultat 
 
Eftersom undersökningens fokus låg på förskolepersonals uppfattningar och erfarenheter så 
innebär resultatet inte nödvändigtvis en sanning om de faktorer som främjar barns 
psykosociala motståndskraft. Intervjufrågorna såväl som uppföljningarna i 
intervjusituationerna var inriktade på motståndskraft men då deltagarna fick både avsluta sina 
svar till punkt och gavs tid till eftertanke kunde även information som låg i utkanten av och 
strax utanför ämnet komma med i materialet, något som både gav rik information och bidrog 
till en helhetsbild av personalens och barnens situation. Strukturen är ett resultat av 
författarens insamling, bearbetning och tolkning av det empiriska materialet. Nedan beskrivs 
denna tolkning. Citat är återgivna i något mer skriftspråksmässig form för ökad läsbarhet och 
namn på deltagare är ändrade av konfidentialitetsskäl. Ord som inte uttalades men var 
implicita har infogats inom klammer, och direkt talspråksmässiga ord (t ex ”liksom”) samt 
ohörbara ord har raderats. Siffrorna inom parentes efter exemplen på koncentrerade 
meningsenheter i sammanfattningstabellerna är intervjunumret för att bibehålla spårbarheten. 
 
 
Egenskaper och kompetenser inom barnet 
 
Denna metakategori innehåller sådant som anses ligga primärt inom barnet och antingen är 
medfött eller inlärt. Se översiktlig sammanfattning i Tabell 1. 
 

Kategorier. Den första kategorin social kompetens handlar om, som namnet antyder, de 
kompetenser som barnet behöver i interaktionen med andra för att fungera i olika sociala 
sammanhang. Att detta är en central kompetens meddelas av Karin:  

...det är ju det livet handlar om, så småningom, att kunna finnas i olika sociala 
sammanhang, ’så här pratar jag med min pappa’, ’så här pratar jag med mina kompisar’ 
och...det är många olika sociala koder som ska in... 

Att lärandet av den sociala kompetensen i form av konfliktlösning också ger styrka i form av 
självförtroende indikeras av Anita: ”...självförtroende är ju naturligtvis det här att ge dom 
redskap hela tiden, hur man kan ta sig ur...om man har konflikter med sina kamrater ’ja men 
om du pratar med honom nu då och så gör vi så här...’”. Den andra kategorin personlighet 
innefattar de aspekter ur vilka ett barns karaktär påverkar möjligheterna att möta framtiden. 
Personligheten ses som en grundsten som tillsammans med interaktionen med omgivningen 
formar motståndskraften:  

...en del barn har lättare för att ta förändringar, motgångar....beroende på vad dom har 
att utgå ifrån i själva kärnan i deras egen personlighet från början...det är liksom själva 
grundstenen det får man bygga på, och behöver det stärkas på nåt sätt då får man titta på 
vad [som] behöver stärkas... (Diana) 
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Tabell 1 
Egenskaper och kompetenser inom barnet 

Koncentrerad meningsenhet 
(exempel) 

Subkategori Kategori Subtema Tema 

livet handlar om att finnas i olika 
sociala sammanhang, agera i dessa 
kräver sociala koder (7) 

social kompetens 

lyssna på varandra och acceptera sig 
själv och andra kan komma långt (5) lyssnande 

lära sig konfliktlösning och påklädning 
ger självförtroende (1) 

konflikthantering / 
förlåtelse 

social 
kompetens 

personligheten är styrkegrunden som 
byggs på med bemötande och 
hantering (4) 

temperament / 
personlighet 

passa ihop barn med statushöjning, 
visa barnets kvaliteter (4) positiva egenskaper 
sociala, emotionella och ekonomiska 
faktorer viktiga delar av hela 
utvecklingskedjan (6) 

utvecklingssituation 

barn som individualister måste få ha 
olika förutsättningar (6) individualitet 
emotionell utveckling behöver 
relationer (6) emotioner 

personlighet 

positivt eller negativt tankemönster 
påverkar resultatet (4) 

värderingar / normer /  
attityd / tankemönster 

olikhet berikar och ger 
likaberättigande (3) 

känsla för rättvisa / 
lika värde / olikheter 

självkänsla ger tuffhet som behöver 
balanseras av empati & ödmjukhet (7) 

empati / altruism / 
ödmjukhet 

barn lär sig respektera, att de själva 
och andra duger för styrka (3) respekt 

förhållningssätt 

mänsklighet / 
relationsgrund 

barn medverkar själva i sitt lärande 
genom sitt intressse (1) intresse / nyfikenhet 

individualistiska barn bör förstå 
vinsten med, och lära sig, samspel (7) 

självlärande / 
mottaglighet 

inget omöjligt för barn, vuxna 
begränsar (7) öppenhet / spontanitet 

vågar prova blir stolta (5) 
utvecklingsmotivation 
/ självutmaning / 
prestationsvilja 

uppmuntrar barns fantasi genom 
tillmötesgående om möjligt (7) kreativitet / fantasi 

utvecklings-
benägenhet 

barn utmanas genom ansvar i vardagen 
(7) vardagskunskap 

kunskap stärker självet (2) akademisk kunskap 
språket viktigt och makt (2) språk 

kunskap 

kompetens 

självkänsla viktigare än matte och 
bokstäver och minskar uppväxtmiljöns 
roll (7) 

självkänsla / 
självförtroende 

lyssna på och ta till sig barnen för tillit 
för trygghet (2) tillit / förtroende 

inre trygghet 

social förmåga beror på social vilja (7) envishet / vilja / driv 
barn bedömer själva eget samspel med 
spelkort (2) 

självständighet / 
ansvar 

våga sjunga för andra ger uppskattning 
och självförtroende (6) självreglering / mod 
viktigt att kunna sålla information, 
bl.a. från media, genom 
självkännedom (1) 

självkännedom / 
reflektion 

barn lär sig säga stopp för styrka (3) 
egen 
gränssättning/integritet 

autonomi 

kontroll / 
autonomi 

inre 
motivation 
(SDT) 

 
Kategorin förhållningssätt innebär det sätt med vilket man förhåller sig till sig själv, till 
situationen och till andra människor. Här ingår positivt eller negativt tankemönster som 
verkar ha stor betydelse för hur man lyckas med saker och ting enligt Diana:  
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...bestämmer du dig för att nånting är jobbigt...då blir det jobbigt... det handlar om att 
vara positiv och negativ, jag menar vi har barn...dom tycker att dom kan allting dom gör 
aldrig illa sig eller nånting...det går hur bra som helst...sen har vi barn som ’nä men jag 
kan inte...’, och då, har du den upplevelsen redan från början då blir det så också för jag 
menar tanken styr ens egna upplevelser mycket tycker jag... 

Den fjärde kategorin utvecklingsbenägenhet täcker sådana kompetenser och egenskaper som 
främjar barns förmåga att utvecklas. En motivation till utveckling är att utmana sig själv och 
vilja prestera. Det kan vara förknippat med mod, att gå emot sina rädslor. Erika har ett 
exempel på det och hur hon förhåller sig i fråga om ”miniröris” (gymnastik):  

...dom kanske inte gjorde alla rörelser rätt första gången men dom tordes...prova på så 
att det blev en liten utmaning för dom.... jag har tillåtit dom att sitta och titta istället för 
att dragit med dom mot deras vilja.... dom var väldigt nöjda med sig själva att dom hade 
tordats vara med... 

En kategori som innefattar den kunskapsbetonade kompetens vi behöver för att klara oss är, 
helt enkelt, kunskap och här ingår exempelvis den nödvändiga vardagskunskapen. Mia ger ett 
exempel på hur den kan främjas och hur barnet växer inombords av kunskapen:  

...man ger ansvar...och då kanske man inte alltid ber dom här snälla fogliga som klarar 
det utan man kan nån gång be den här pojken som faktiskt kan rymma iväg till en annan 
avdelning ’nu skall du få ansvaret kan du gå och hämta matvagnen’ så är dom ju 
jättestolta när man själv klarat det... 

Kunskap som är nödvändig för att kunna ta sig fram och göra sig förstådd och som dessutom 
ger makt är språket vilket olika barn får olika förutsättningar för enligt Berit: ”...har du ett bra 
språk så är det lite grann av en maktfaktor...du kan ju få andra intresserade...om du kan prata 
ett bra språk, och en del får det inte med sig hemifrån...”. En viktig beståndsdel i kategorin 
inre trygghet är självkänslan eftersom den säkerhet inombords den ger är en skyddsfaktor 
gentemot miljön och är underordnad annan kunskap vilket klart uttalas av Mia under 
dubbelintervjun när Karin nämnt självkänsla som en viktig faktor för framtida styrka:  

...vi skall träna matte...bokstäver...lära barnen såna saker.. men det viktigaste är ju sitt 
eget jag, har man inte det med sig.. då spelar det ingen roll hur mycket du lär dig... det 
viktigaste är att hitta dig själv, då spelar det nästan...ingen roll vilken uppväxtmiljö du 
har om du har nått säkerheten i dig själv. 

I kategorin autonomi ligger de karaktäristika som gör individen självgående och minskar 
beroendet från omgivningen. Att själv kunna bedöma sitt eget och andras beteende och ta 
ansvar för interaktionen är en självständighet som kan börja utvecklas tidigt, något som Berit 
ger ett exempel på när hon beskriver hur hon använder en parvis samspelsövning med hjälp 
av spelkort:  

...då brukar vi göra så här att då ligger korten utlagda på en matta...dom som säger då att 
’nä det gick inget bra för det blev bara bråk’, ’jamen då får ni titta ned i mattan’ säger vi 
och så vänder vi korten...så ligger dom med baksidan upp, och det där tar dom faktiskt 
till sig...för dom vill ju verkligen att dom skall få ligga med korten upp...och jag 
bestämmer inte hur korten skall ligga utan dom gör själva den bedömningen... 

 
Teman. Det första subtemat, mänsklighet / relationsgrund, baseras på att social kompetens, 

personlighet och förhållningssätt kan tolkas som det som främst gör oss till människor och 
utgör grunden för de relationer vi har som sociala varelser. Det andra subtemat, kompetens, 
förstås som att benägenheten att utvecklas och den kunskap vi skaffar oss är det vi behöver ha 
med oss för att kunna bli delaktiga i och bidra till aktiviteter i vår omvärld. Det tredje 
subtemat, kontroll / autonomi, motsvarar individens självständighet från omgivningen och att 
en inre trygghet, känsla av kontroll, krävs för att kunna och våga uppnå detta. Det 
överordnade temat inre motivation är en komposit av nyss nämnda tre subteman eftersom de 
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känns igen som de tre psykologiska behov som Ryan och Deci (2000) beskriver i self-
determination theory (SDT). 

 
 

Faktorer i interaktion med och i omgivningen generellt 
 
Denna metakategori innefattar sådant som finns i omgivningen och som är viktiga för barn i 
interaktion med denna. Trots att det empiriska materialet bygger på intervjuer med 
förskolepersonal kan faktorerna här tolkas som rimliga även utanför förskolans kontext, 
exempelvis i barnets interaktion hemma med föräldrarna. Se Tabell 2 för översiktlig 
sammanfattning. 
 

Kategorier. Den inledande kategorin värme innehåller som namnet antyder faktorer som 
får barnet att känna sig tryggt och skänker glädje. En del i detta är att stödja barnen vilket kan 
göras med närhet som t ex Cecilia gör:  

...det jag försöker är ju att inte sitta och skrika över rummet om det är nånting som är fel 
utan jag försöker gå till det barnet, både om det...har gjort sig illa eller såna saker, och 
sen att man sätter sig ner och tar dom oftast i famnen... 

Närheten gör sig inte bara gällande mellan vuxna och barn, utan den är även verksam för att 
främja kamratskap mellan barnen och motverka fördomar. Mia beskriver hur man arbetar med 
detta:  

... en pojke...som vägrade hålla ett svart barn i handen...han fick hålla barn i handen, 
’här håller vi alla i handen, det här är din kompis...’, man kanske fick jobba lite jag 
kommer inte riktigt ihåg om han gjorde det på en gång men... 

Kategorin respekt omfattar just respekt för varandra. Här ingår att bli bekräftad för den man är 
vilket kan göras med bl a spegling av känslor enligt följande exempel:  

...självkänslan handlar om att känna tillit i den man är...då handlar det mycket om att 
bekräfta barnets sinnesstämning... om dom är ledsna eller har aggressiva utbrott...så 
försöka att alltid bekräfta känslan först innan man går vidare på handling.... om man nu 
skyler över...’va larvig du är’ då får barnet en känsla att ’det är inte okej att känna så 
här, jag är fel’... i positiva stunder naturligtvis är det ännu viktigare för då vaccinerar 
man ju barnen...man ger dom...en styrka som dom kan rida på i tuffa tider... (Anita) 

I kategorin ramar ingår det som rutar in barnens tillvaro och ger dem de gränser de behöver 
för kunna börja urskilja strukturer. Det kan t ex göras med rutiner vilket skapar igenkänning 
och trygghet, något som exemplifieras av Cecilia:  

...vi jobbar med dagsrytmen och veckorytmen, att barnen skall känna igen sig... dom vet 
att dom kommer in och leker ... vi har samling, vi går ut... och så här rullar dagarna 
på.... det ger barnen en trygghet att dom vet hur saker och ting är. 

Att barnen får vara med och bestämma och även hjälpa till sammanfattas i kategorin 
delaktighet. Barn kan vara delaktiga i stödet till sina kamrater genom att finnas till hands vid 
det sociala lärandet. Berit beskriver hur man kan arbeta: ”...när man då skall visa det här 
barnet nånting så kanske man kan ta med ett annat barn så här ’kan inte du också komma?’ så 
att...det här barnet ser att man kan göra [saker] tillsammans med andra...” 
En kategori som innefattar utvecklingen av barns sociala kompetens och relationer är 
socialisering som förutom det relationsmässiga även berör vuxnas påverkan. Att man som 
vuxen måste tänka på hur man uppfattas berör Karin i sitt svar på en fråga om hur ödmjukhet 
stärks:  

...dels genom att vara en god förebild själv för att ibland...har jag fel även som 
vuxen...man visar sina egna brister ’...förlåt...det var som du sade, du hade rätt’, att 
kunna backa och även visa sina egna brister tror jag är jätteviktigt. 
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Tabell 2 
Faktorer i interaktion med och i omgivningen generellt 

Koncentrerad meningsenhet 
(exempel) 

Subkategori Kategori Subtema Tema 

viktigt att stärka barnen med glädje mot 
tuff hemmiljö (7) glädje / värme 

stöd ges med närhet (3) stöd 
trygghet förutom kunskaper viktig för 
styrka (2) trygghet 
liten fördomsfull pojke fick hålla handen 
och accepterade svart barn (7) närhet 

värme 

bekräfta känslor kan ge självkänsla (1) bekräftelse / spegling 
växer av beröm (5) beröm / uppskattning 
jag-svaga barn vågar mer genom 
pushning, mer beröm och mindre kritik 
(7) 

ej skuld / inte stor 
grej / lagom kritik 

respekt 

envisa/gränssättande barn behöver själva 
gränser (1) 

vuxnas gränssättning 
/ uppfostran 

språksvårigheter kräver tid och lyhördhet 
(6) lugn & ro / tid 

uppsikt från personal ger trygghet (3) uppsikt / tillsyn 
igenkänning och rutiner ger trygghet (3) rutiner 

ramar 

trygg bas 

andra barn kan hjälpa till med 
problemlösning (4) 

delaktighet / 
medbestämmande 

ensamhet bryts med hjälp från andra barn 
(2) barn som resurs 

delaktighet 

relationer med andra barn viktiga för 
styrka (6) 

relationer mellan 
barn / kamratskap 

barn märker svaga saker som hur vuxen 
mår (4) 

vuxen utveckling & 
förhållningssätt 

tid för samvaro med vuxen viktigt för 
barns välmående (7) 

personkemi / 
relationer mellan 
vuxna och barn 

stärker ödmjukhet genom att vara 
förebild och visa egna brister (7) förebilder 

socialisering 

social träning med lek ett stort jobb för 
barnen (2) lek som arbete 
empati och samarbete förstärks med ord 
(1), 
samtalar om liv och död om barnen tar 
upp det (3) 

samtala / vägleda 

tidig gränssättning lär barn möta 
motgångar (4) övningar / träning 

utmanar barnen att tänka själv för att gå 
emot strömmen (7) 

krav / utmaning / 
pushning utifrån 

visar andra möjligheter för barnen så att 
dom kan välja själv (7) 

stimulans / 
”dörröppnande” 

lärande 

egna miljön ger trygghet och tillit (2) 
fysisk miljö / 
omgivning 

det krävs mod och styrka att bryta mot 
sitt kulturmönster (7) kultur / fördomar 
hemmiljön påverkar harmoni, 
konflikthantering och självkänsla (1) hemmet 

miljö 

individualisering 
& utforskande 

anknytning 

 
 
För att bygga upp sin kompetens måste man lära sig saker vilket sammanfattas i kategorin 
lärande. Ett sätt att lära barn är att utmana dem. För att bli självständig så måste man lära sig 
tänka själv och inte alltid flyta med omgivningen, något som vuxna kan främja via utmaning 
enligt Karin:  

... om man ser att det alltid är en flicka som gör som alla andra flickor... för det finns 
alltid dom som är starkare och tar över... gå in och bryta och säga... ”nu skall du tänka 
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själv”.... att dom förstår att det är inte helt okej att man bara följer med sin kompis...att 
dom blir lite utmanade... 

Barn kan även ha frågor och vill lära sig om livets mening vilket oftast sker vid dödsfall enligt 
Cecilia: ”...vi...hade en flicka vars lillebror dog...och då var det väldigt mycket prat om döden 
och livet...det är när barnen själva tar upp det” 
Slutligen påverkar miljön barnen vilket i kategorin miljö omfattar fysisk miljö, kultur och 
hemmiljön. Kulturen är ibland stark vilket gör att det krävs en hel del av barnet för att bryta 
mot mönstret även om det längre fram lärt sig tänka självständigt. Mia börjar exemplifiera 
detta: ”...men man ser ju också att familjerna...går i mönster...och då är det så kul när nån väl 
bryter sig ur...”, och Karin fortsätter:  

jaa, att dom vågar gå sin egen väg.... så det skall ju krävas mod och styrka att bryta mot 
sin egen familje...tradition....att gå ur det här och säga ’... det här är mitt mål i livet’...det 
kan ofta vara ett motstånd för det är ju så tryggt och bra. 

 
Teman. Det första temat trygg bas sammanfattar värme, respekt och ramar som den trygga 

hamn en förälder tillhandahåller och som är nödvändig för att barnet skall kunna bli 
självständigt, något som sker genom att utforska och påverkas av miljön, lära sig saker, bli en 
social varelse och delta i omvärldens aktiviteter vilket därför i sin tur kan sammanfattas i 
subtemat individualisering & utforskande. Dessa två subteman känns igen som de två 
processerna i anknytning som då blir det överliggande temat med stöd i Grossmann, 
Grossmann, Kindler och Zimmermann (2008) som menar att en stödjande och skyddande 
anknytningsperson gör att barnet tryggt kan utforska världen och interagera socialt med andra 
samt få tillit till sin egen kompetens i nya situationer, något som jämförs med att få stöd för 
sin autonomi. 

 
 

Faktorer avseende specifikt förskolan 
 
Sådant som utmärker förskolans verksamhet, dess roll och interaktion med barn, föräldrar och 
övriga ligger i denna metakategori. Se översiktlig sammanfattning i Tabell 3. 
 

Kategorier. Kategorin jobbsituation täcker personalens uppfattningar om vad yrket som 
förskolelärare innebär för dem och vad de känner kring olika situationer. Att det är ett 
omväxlande jobb med både utmaningar och värme exemplifieras av Erika:  

...barn ger mig så otroligt mycket...det är [ett]...roligt och intressant jobb man har för 
man vet ofta inte...hur dagen kommer att se ut...och det är ju både en utmaning och att 
man blir varm i hjärtat... 

I kategorin arbetslaget ligger det som omfattar hur personal arbetar tillsammans. Exempelvis 
kan ekonomiska faktorer styra hur stora barngrupperna blir men personalen har tillsammans 
viss möjlighet att hantera detta medelst uppdelning enligt Fia: ”...det här med stora 
barngrupper...så är det men jag menar då får man göra nånting bra av det...och vi jobbar ju 
mycket [med] det här...att dela in barnen i små grupper.. eftersom vi...kan vara tre fyra 
personer i ett arbetslag”. Innehållet i kategorin samarbete & kommunikation hem och förskola 
beskrivs tydligt av dess namn, det handlar kort och gott om det som innefattar interaktionen 
mellan främst föräldrar och förskola. Eftersom bägge parter har ansvar för barnet är 
kommunikationen mycket viktig, i synnerhet om något händer som endera parten bör känna 
till, men här finns också en gräns under vilken kommunikation med barnet är tillräcklig. Hur 
förskolan arbetar med detta uttrycker Berit enligt följande:  

...föräldrarna får säga till oss att ’nu vill jag prata’...då går vi åt sidan och pratar, och 
tycker vi att det har hänt nånting som inte stämmer då begär vi ett samtal med 
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föräldrarna för kommunikation med föräldrarna är otroligt viktig, vi och dom vill ju 
veta vad som händer. Sen skall vi inte ha föräldrarna som några skvallerplank...har 
barnen fått höra här att det är fel...då har ju vi gjort upp det...men blir det allvarligare 
saker som vi tycker att föräldrarna måste veta, då involverar vi dom på direkten. 

 
Tabell 3 
Faktorer avseende specifikt förskolan 

Koncentrerad meningsenhet (exempel) Kategori Subtema Tema 
omväxlande jobb med mycket värme (5) jobbsituation 
stora barngrupper delas upp i mindre mellan personalen 
(6) arbetslaget 

internt system 

viktigt att kommunicera intimt med föräldrar om barnet 
(2) 

samarbete & 
kommunikation hem 
och förskola 

förskolan är ett lärande komplement till hemmet (2) 
förskolans roll / 
arbetssätt 

mesosystem 

barn lär sig socialt samspel naturligt i förskolan (7) lärande miljö 
utveckla empati och relationer kräver mindre grupper 
(1), 
stora barngrupper försvårar tillgodoseende av allas 
behov (7) 

gruppen 

anpassa ramar efter barnet (4) 
se barnet / anpassa 
behov 

mikrosystem 

speciellt behov kräver samarbete med och från olika 
verksamheter för hjälp (4) 

extern samverkan / 
socialhjälp 

exosystem 

social viktning behov av mindre barngrupper (7) samhällssyn & -stöd makrosystem 

ekologiskt system 

 
 
Det som handlar om hur förskolan organiserar verksamheten kring barnet exempelvis i form 
av stöd på grund av brister i hemmet och vilken roll förskolan har i förhållande till hemmet 
ligger i kategorin förskolans roll / arbetssätt. Förskolan har de senaste åren fått en viktigare 
roll som inte bara plats för omsorg utan även som en tidig skola som kompletterar barnets 
omgivning utöver hemmet. Det sammanfattas av Berit:  

...förut så såg man ju förskolan som en ren omsorg men idag är det ju inte det...jag 
tycker vi skall vara ett komplement till det dom kan lära sig hemma...det är mer saker 
som vi skall lära dom än vad dom kanske har tid med att göra hemma, vi har ett ganska 
digert program som vi skall genomföra med barnen...det har kommit in så mycket mer 
saker i förskolans roll vad det gäller lärande och utveckling och sånt. 

När det gäller lärande så har förskolan en viktig del i detta som nyss konstaterats, och som 
tidig skola så tillhandahåller den en lärande miljö vilket kategorin med samma namn 
innefattar. Det gäller inte minst lärande av den sociala kompetensen eftersom barnen samlas 
och leker i grupp vilket gör att samspel är ofrånkomligt. På en uppföljande fråga om den 
sociala förmågan inleder Mia: ”...vi tycker det är viktigt att barnet kommer till förskolan...det 
märker man, barn som är hemma i långa perioder, dom tappar ju det där...men komma hit och 
samspela, turtagande...”, och Karin fyller i: ”det faller sig ganska naturligt”. Mia fortsätter: ” 
...man tränar det här för att...” varvid Karin slutför: ”man kommer inte undan”. Kategorin 
gruppen innehåller det som är specifikt för vad barngruppen i förskolan innebär. Ett exempel 
på varför man försöker dela in i mindre grupper (se ovan) är utvecklingen av barnens empati 
och relationer. Anita säger:  

...vi tre pedagoger har några barn var för att det går inte riktigt att utveckla deras 
empatiska förmåga om dom inte får vara få i taget... dom håller ju på att upptäcka sitt 
eget jag, man kan inte ta in 13 relationer...dom skall kunna klara av att skapa relationer 
till andra... 
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Att gruppstorleken också påverkar tiden och möjligheten att se till varje barns behov börjar 
Mia beskriva: ”...svårare nu när man har fått större...barngrupper...man försöker ju ta egen 
tid...det blir ju alltid dom som har det svårast som man kanske tar sig an” och Karin rundar 
av: ”...det är jättesvårt att tillgodose allas behov och hinna med...”. 
Personalen försöker också att se varje barn och dess behov vilket sammanfattats i kategorin se 

barnet / anpassa behov. Detta gäller bl a gränssättningen enligt Diana: ”...en del barn behöver 
lite strängare ramar...då får man vara tydlig med regler och...konsekvens...och titta på 
vad...just det här barnet behöver”. Kategorin extern samverkan / socialhjälp täcker de 
situationer där förskolans resurser inte räcker till vilket föranleder samverkan med andra 
instanser. Det finns lyckade fall där flera hjälps åt för att uppnå ett mål vilket Diana ger ett 
exempel på:  

...vi har fått styra in det.. för att logopeden har lagt krut från sitt håll och vår 
förskolechef har lagt krut från vårt håll och föräldrarna från sitt håll så att 
tillsammans...jag tror att det är det som har gjort att nu äntligen har [barnet] fått komma 
till psykolog... 

Slutligen finns samhällsstrukturer som påverkar skolans verksamhet, något som hamnat i 
kategorin samhällssyn & -stöd. Ett exempel är hur områdets sociala status i kombination med 
politik kan inverka på lämplig barngruppsstorlek enligt Mia (”social viktning” enligt Mia 
tidigare i intervjun innebär bl a hög andel ensamstående föräldrar, arbetslösa och invandrare):  

Vi kämpar ju för att försöka få mindre barngrupper just på den här förskolan för att det 
är en förskola som har hög social viktning....det här området skulle tjäna så mycket på 
att få färre barn i barngruppen, eller fler pedagoger för då skulle man kunna ge barnen 
mycket mer det dom inte får hemma och då skulle man kunna stärka dom mycket 
mera...vi bjuder hit politiker och dom kommer hit och dom håller med men, pengar så 
klart. Sen sätter dom in fler barn istället... 

 
Teman. Vid tematiseringen syntes tidigt att de olika kategorierna med stöd i 

Bronfenbrenner (1977) och Masten et al. (2008) avbildade förskolan som både i sig och en del 
av ett ekologiskt system som med barnen i centrum fick bli det övergripande temat utifrån 
vilket subteman bildades för att förtydliga strukturen. Kategorierna ”jobbsituation” och 
”arbetslaget” fick, eftersom de primärt rörde personalen (även om denna påverkar barnen), 
bilda subtemat internt system. De kategorier där barnen interagerar med personal dagligen - 
”lärande miljö”, ”gruppen” och ”se barnet / anpassa behov” - bildade subtemat mikrosystem. 
Kategorierna som sammanfattar relationer mellan barnens mikrosystem - ”samarbete & 
kommunikation hem och förskola” samt ”förskolans roll / arbetssätt” - utgjorde subtemat 
mesosystem. Subtemat exosystem innehåller det som rör barnen men där de inte själva 
interagerar, dvs kategorin ”extern samverkan / socialhjälp”. Slutligen fick kategorin 
”samhällssyn & -stöd” motsvara samhällsstrukturer som påverkar alla lägre system, dvs 
subtemat makrosystem. 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att studera hur man ser på och arbetar med att främja 
barns psykosociala motståndskraft i förskolan. Nedan diskuteras tolkning av resultatet, 
metodologiska aspekter, undersökningens bidrag och rekommendation för framtida studier 
samt användbarhet och slutsats. 
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Tolkning av resultatet 
 
Många av barnets egenskaper och kompetenser samt vissa generella faktorer i och i 
interaktion med omgivningen som kategoriserats i studien motsvaras av i tidigare forskning 
(Masten et al., 2009; Werner, 2013) uppräknade skyddsfaktorer, exempelvis självförtroende, 
självreglering, social kompetens och stödjande omgivning. Delaktighet, stöd och utmaning 
känns också igen som faktorer som enligt Sheridan (2007) utmärker hög kvalitet i förskolan. 
Med stöd i Bremberg (2001) kan emotioner, empati och övningar kopplas till träning i att 
känna igen och tolka egna och andras känslor, och utvecklingsbenägenhet i form av 
självutmaning där personal låter barnen deltaga på eget initiativ kan ses som en aspekt av 
barncentrerad pedagogik. Därmed kan studiens frågeställningar anses besvarade. Deltagarna i 
denna studie nämnde dock inte vissa faktorer inom barnet såsom intelligens, 
problemlösningsförmåga och tro trots att tidigare forskning visat att dessa är skyddsfaktorer. 
Intelligens och problemlösningsförmåga skulle dock kunna ses som följder av 
utvecklingsbenägenhet och kunskap, dvs temat ”kompetens”. Tro utöver tankar om liv och 
död (som ingår i kategorin ”lärande”) verkar inte vara framträdande för den åldersgrupp som 
deltagarna ansvarade för vilket får visst stöd av Fowler och Dell (2004) samt Neuman (2011) 
som kompletterar Eriksons och Piagets stadieteorier med trosutveckling och menar att denna 
börjar samtidigt som användning av språk (ca två år). Mellan ca två och sju år är fantasi, 
tankar på döden samt gott och ont det primära. Religiösa symboler kan kopplas till positiva 
och negativa känslor och en eventuell gudsbild är främst betingad av kultur och föräldrars 
föreställningar.  

Att barnets egenskaper och kompetenser kunde abstraheras till det övergripande temat 
”inre motivation” är ett överraskande resultat eftersom motivation oftast omnämns i litteratur 
kring motståndskraft (Masten et al., 2008; Werner, 2013) som endast en av många 
skyddsfaktorer. Alternativt skulle kategorierna ”social kompetens” och ”förhållningssätt” 
kunnat bilda subtemat ”interpersonella egenskaper” och de resterande kategorierna subtemat 
”intrapersonella egenskaper”. Dessa två subteman skulle då utgöra temat ”inre / yttre balans” 
vilket skulle avspegla människans dualitet som både egen individ och del av ett socialt 
sammanhang. Dock eftersom exempelvis förhållningssättet innehåller tankemönster som 
påverkar människans inre, och kunskap innehåller språk med vilket människan interagerar så 
gick dessa subteman in i varandra i för hög grad. Detta till skillnad från de subteman som 
bildar inre motivation. Ryan och Deci (2000) skiljer på inre och yttre motivation där den inre 
är en naturlig drivkraft att göra något för aktivitetens egen skull (nöje eller utmaning) vilket är 
viktigt för inlärning och fysisk utveckling medan den yttre är en strävan efter handlingens 
konsekvens exempelvis på grund av yttre krav som dock kan internaliseras med tiden till att 
uppfattas värdefullt för självet och närma sig inre motivation. Den inre motivationen kan 
delas upp i tre psykologiska behov - behov av kompetens, autonomi och 
samhörighet/släktskap (relatedness). Att detta är viktigt för motståndskraft stöds av Weinstein 
och Ryan (2011) som menar att uppfyllande av behoven leder till motståndskraft genom bl a 
att a) autonomi medger bättre kognitiv hantering av emotionell stress, gör att händelser lättare 
uppfattas som utmaningar samt gör att individen väljer miljöer som kan tillfredsställa de tre 
psykologiska behoven; b) känsla av kompetens minskar stress; c) samhörighet i form av 
socialt stöd leder till lägre stress. Alla tre ökar också sannolikheten för mer adaptiv coping 
vilket för barn exempelvis skulle kunna innebära att stress i en stökig och stor barngrupp 
hanteras genom att barnet istället för att börja skrika och slåss uppsöker ett lugnare hörn eller 
söker stöd hos läraren.  

När det gäller de generella faktorerna i och i interaktion med omgivningen så var kategorin 
”miljö” inledningsvis svårplacerad och kunde i en alternativ tolkning ha bildat ett eget 
subtema, ”risker”, parallellt med de andra kategorierna som då i en liknande gruppering kunde 
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bildat subteman ”trygghet” och ”autonomistöd”. Det var dock inte lika självklart att bilda ett 
tema av dessa och var svårare att stödja teoretiskt. Miljön innehåller också styrkor i form av 
exempelvis en trygg hemmiljö, och socialisering känns inte bara som en mekanism för 
autonomi utan där sker också utforskande. Enligt Caruso (1989) sker utforskande i sociala 
sammanhang där trygghet underlättar möte med främlingar. Tryggt utforskande medger också 
enligt Grossmann et al. (2008) prövande av beteenden utanför könsrollerna (ett slags socialt 
utforskande). Att ordet individualisering istället för autonomi användes i subtemanamnet 
kommer av en intuitiv insikt att autonomi endast är en dimension av flera av att bli en 
självständig social individ eftersom fullständig autonomi knappast är möjlig i sociala 
sammanhang. Detta stöds av Ryan, Kuhl och Deci (1997) som menar att 
anknytningspersonens respekt för sitt barn utgör stöd för dess autonomi medan det på 
gruppnivå sker internalisering av sociala värden för att individen skall hjälpa gruppen och inte 
uppleva utanförskap. Föreställningar internaliserade i samband med socialisering till gruppen 
kan dock vara i konflikt med grundläggande psykologiska behov (t ex att män inte skall 
gråta). Autonomi innebär enligt Ryan et al. att kunna agera efter sina verkliga behov. Det kan 
tolkas som att man knappast är autonom om man i första hand följer andras vilja, exempelvis 
deltar i mobbing på grund av grupptrycket trots att man själv inte vill. Idag deltar också 
individer i olika kulturer vilket innebär en utmaning att koordinera olika identiteter (Ryan et 
al., 1997), något som i resultatet kan kopplas till den sociala kompetensen vilken kräver olika 
sociala koder för olika sammanhang. Det är till exempel inte självklart att en invandrarkille 
med ”tuffa” kompisar känner sig bekväm inför dem med att prata välartikulerad svenska i 
skolan (konflikt mellan identiteterna ”välanpassad svensk” och ”invandrarkille”). 
Individualisering kan alltså tolkas som att bli autonom inom sociala och kulturella ramar. Det 
övergripande temat ”anknytning”, med tanke på att bara förskolepersonal intervjuats, stöds 
också av Booth, Kelly, Spieker och Zuckerman (2003) som i inledningen till en studie av 
barns anknytning till omsorgspersonal hävdar att barn kan knyta an till flera personer 
inklusive omsorgspersonal i och med deras regelbundna omvårdnad. En hälsosam utveckling 
förutsätter en säker anknytning vilket främjas av tillräcklig tid att notera barnets signaler och 
svara på dessa med känslighet och värme vilket ger emotionellt stöd för utforskande. 
Betydelsen för säker anknytning av sådan ”proximal” (nära) omvårdnad (vilket för tanken till 
proximala processer) från omsorgspersonal fann stöd i studien. Känslig omvårdnad har enligt 
Booth et al. tidigare påvisats ske i större utsträckning vid mindre barngrupper, och den säkra 
anknytningen var i deras studie också negativt korrelerad med barngruppsstorleken. Booth et 
al. påpekar att proximal omvårdnad bör ske i en stödjande miljö (små barngrupper är ett 
talande exempel).  

Miljöns betydelse avbildas också i tematiseringen av de förskolespecifika faktorerna som 
ett ekologiskt system. Ett alternativ kan vara att se förskolan som uppdelad i samhällelig 
funktion, omvårdande eller utvecklande och komplement till hemmet men då dessa aspekter 
innefattas i den ekologiska modellen så kändes den som ett mer komplett och teoriförankrat 
tema. Bronfenbrenner (1977) har dock ingen motsvarighet till subtemat ”internt system”, men 
skolan kan ses som ett system i sig (Masten et al., 2008), och om övriga systemskikt 
(subteman) ses med barnet i centrum så kan förskolan enligt det övergripande temat både 
antas vara ett eget system och utgöra ett sådant för barnet. Det går även att tänka sig förskolan 
som motsvarande den bioekologiska modellen eftersom subkategorin ”lugn & ro / tid” i de 
generella omgivningsfaktorerna (som ju också tagits fram i förskolekontext) kan ses som en 
aspekt av proximala processer, men med resultatets metakategorisering blir Bronfenbrenners 
ursprungliga modell ett mer direkt resultat av den tematiska abstraktionen. Det relativt låga 
antalet kategorier och enkelheten att tematisera dessa talar för en rimlig tolkning. 
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Metodologiska aspekter 
 
Eftersom validitet, trovärdighet, enligt Graneheim och Lundman (2004) genomsyrar de flesta 
moment i en kvalitativ studie följer en sekventiell genomgång. Val av forskningsområdet 
skedde enligt författarens förförståelse om det psykologiska ämnet, intresse för positiv 
psykologi, erfarenheter av både egna och andras personliga reaktioner vid motgång samt 
varande far till ett förskolebarn. Syftet grundar sig i författarens förkunskaper och insikt om 
ökad ohälsa i samhället generellt. Valet av kvalitativ ansats och frågeställning skedde 
samtidigt pga författarens intresse för nyanser och processer och strävan att fånga så många 
aspekter som möjligt av motståndskraft i en begränsad kontext (förskolan).  

Det homogena urvalet utifrån frågeställningen begränsade sig till förskolor i en och samma 
stad. En inledande personlig farhåga om att det skulle kunna finnas kvalitativa skillnader mot 
andra städer uppvägdes av en förmodan om att genomsnittliga skillnader mellan städer är 
försumbara (delvis pga läroplansstyrning) jämfört med skillnaderna i dels ohälsa mellan olika 
områden i samma stad och dels skillnaderna mellan arbetssätt och pedagogik på grund av regi 
vilket därför föranledde även heterogenitet i urvalet för att eftersträva variation. Variationen 
ser ut att ha burit frukt eftersom en jämförelse mellan förskolorna medelst antalet koder i 
respektive subkategori påvisade att ”hemmet”, ”kultur / fördomar”, ”värderingar / normer / 
attityd /  tankemönster”, ”förskolans roll / arbetssätt”, ”samarbete & kommunikation hem och 
förskola” samt ”extern samverkan / socialhjälp” till övervägande delen härrörde från 
förskolorna i områden med högst ohälsotal (enligt kommunens publika statistikdatabas) vilket 
kan tyda på att exempelvis fördomar och samverkan med föräldrar och extern 
hjälpverksamhet är mer framträdande i områden med hög ohälsa. När det gäller kategorin 
”lärande miljö” så fanns också en svag överrepresentation av förskolorna med uttalat speciell 
pedagogik vilket kan indikera att dessa förskolor inte bara ser lärande som en naturlig del utan 
också vill särskilja sig i detta. Likheter kunde skönjas i subkategorier med ungefär likartat och 
stort antal koder från respektive förskola vilket kan indikera att dessa aspekter är generella för 
förskolans arbetssätt. Dessa är ”social kompetens”, ”konflikthantering / förlåtelse”, 
”självkänsla / självförtroende”, ”trygghet”, ”vuxnas gränssättning / uppfostran”, ”samtala / 
vägleda”, ”gruppen” samt ”se barnet / anpassa behov”. Jämförelserna är dock endast baserade 
på en personlig okulär bedömning, bygger på koder från författarens tolkning och skall ses i 
ljuset av ett begränsat antal intervjuer. 

Intervjuguiden, vilken utformats med trattekniken för att maximera induktionen och 
minimera förförståelsens inverkan, modifierades ett par gånger då någon fråga upplevdes 
svårförståelig av deltagare. I intervjusituationen skedde deltagarvalidering i form av spegling 
och klargöranden. Intervjuguidens förberedda uppföljningsområden användes i 
förekommande fall men inte nödvändigtvis ordagrant inklusive alla underfrågor per område. 
För att erhålla rik information och behålla det induktiva tillvägagångssättet inom en rimlig 
tidsram prioriterades sådant som bedömdes vara mest relevant för motståndskraft och som 
deltagaren kunde bidraga med ny och fördjupad information till. För att eventuellt kunna 
förbättra intervjutekniken bads om varje deltagares åsikt efter inspelningens slut, och denna 
återkoppling var genomgående god. En brist både reliabilitets- och validitetsmässigt kan vara 
att i sista intervjun, där bägge deltagarna var bestämda i att få vara med för att få stöd av 
varandra, inträffade samtidigt tal vilket gjorde det svårare både att uppfatta allt som sades i 
intervjusituationen och efteråt vid transkriberingen. Dock upprepade de oftast sina viktiga 
poänger vilket både kunde uppfattas och även följas upp så bedömningen är att endast 
marginell information gick förlorad på grund av det samtidiga talet. Det förmodas också att 
mer relevant information erhölls av att deltagarna kompletterade varandra och sporrades till 
brainstorming, något som indikeras av den relativt höga frekvensen av i resultattabellerna 
redovisade exempel på meningsenheter från denna intervju (nummer sju). En annan 
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reliabilitetsaspekt är störande bakgrundsljud men dessa inverkade inte menligt på vare sig 
intervjusituation eller transkribering. Mobiltelefonens inspelningskvalitet var godkänd. 

Fler intervjuer kunde inte genomföras på grund av begränsad tid, så det är tveksamt om 
datamättnad uppnåddes. Den nya informationen i sista intervjun rörde dock primärt kulturellt 
relaterade problem och då den aktuella stadsdelen tillhör de med högst andel med utländskt 
födelseland (enligt kommunens publika statistikdatabas) så kan en tendens till datamättnad 
skönjas. Validiteten i transkribering och analys berör främst ljudkvalitet och tolkning vilket 
berörts i metodsektionen och även denna sektion. Ett ytterligare validitetshot kan vara att 
somliga meningsenheter var långa, men då de innehöll exempel och sammanvävda innebörder 
så fanns en risk för fragmentering vid för hård meningskoncentration så det uppvägdes med 
inplacering av respektive kod i flera subkategorier vilket dock gav ett merarbete. Ett annat 
validitetshot kan vara att förförståelsen inverkat i för hög grad men då det mesta av 
inledningen skrevs efter sista intervjun och teori mestadels användes vid kategorisering för att 
via abduktion bringa ordning vid förvirring bedöms inte förförståelsen ha reducerat 
induktionen i någon högre grad. Det primära etiska ställningstagandet låg i efterlevnaden av 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Inga andra etiska aspekter var aktuella då varken ämnet 
bedömdes vara känsligt eller intervjuer med barn var aktuella. Generaliserbarheten bedöms 
lämpligen analytiskt. På grundval av urvalsstrategin, det relativt stora antalet subkategorier, 
dessas relativt goda överensstämmelse med tidigare forskning samt tematiseringens teoretiska 
stöd borde resultatet rimligen kunna appliceras på andra förskolor i Sverige varför 
överförbarheten kan vara relativt god. 
 
 
Bidrag och rekommendation för framtida studier 
 
Tidigare nämnda uppräkningar av skyddsfaktorer (Masten et al., 2009; Werner, 2013) täcker 
inte bara tidig barndom utan även adolescens och vuxen ålder vilket kan förklara en del av 
diskrepansen mellan dessa och denna studies resultat. Eftersom denna studie inriktades på ett 
snävare kontext och åldersspann så kan det tala för resultatet som ett bidrag till tidigare 
studier och även en rekommendation till framtida forskning att vikta skyddsfaktorer i högre 
granularitet mot olika åldersperioder, inte bara för att göra listorna mer informativa utan också 
för att utröna hur olika faktorer spelar olika stor roll sett över barns utveckling. Resultatet kan 
även användas som underlag för framtida kvantitativa studier som bör mäta fler 
skyddsfaktorer i förskolan än vad som hittills varit fallet. 

Det är i resultatet inte uppenbart när en faktor fungerar som ren skyddsfaktor (skyddar vid 
svårighet, relaterat till definition av motståndskraft) och när den i avsaknad av risk medger 
god utveckling eller förskolekvalitet i allmänhet vilket både avspeglar personalens 
subjektivitet och ämnets komplexitet. En framtida kvalitativ studie med specifikt intresse för 
faktorer som skyddar under risk kan därför överväga att snäva av frågeställningen ytterligare 
och använda intervjufrågor för specifika situationer, t ex fråga vad som behövs för att orka 
vidare trots upprepad motgång eller ta sig igenom sorg efter anhörigs frånfälle. Det kan dock 
vara en utmaning att begränsa scenarier för aktuell åldersgrupp och kan medföra förlust av 
information kring indirekta faktorer. Ett annat alternativ kan vara att intervjua personal endast 
om barn med kända motgångar bakom sig och hur dessa har hanterats vilket istället antagligen 
krymper urvalsunderlaget och gör urvalsprocessen mer långdragen om variation är ett mål. 

Eftersom det fanns en fenomenologisk tanke i valet av frågeställning och 
datainsamlingsmetod men en kvalitativt generell analysmetod användes, och antalet 
subkategorier var relativt stort vilket innebär ett stort tolkningsutrymme, så är det tveksamt 
om resultatet påvisar konstituenterna i motståndskraft utan det bör ses som en rimlig struktur 
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av flera möjliga vilket kan ge idéer till diskussion och fortsatt forskning. Att i synnerhet den 
inre motivationen kan ses som mer framträdande än bara en skyddsfaktor bland många är ett 
nytillskott som kan vara en rekommendation till mer fokus på detta i framtida studier av 
motståndskraft, exempelvis genom att i studier av motståndskraftiga barn kvantitativt mäta 
dimensioner av de tre psykologiska behoven och korrelera dessa med en uppsättning tidigare 
kända skyddsfaktorer. 
 
 
Användbarhet och slutsats 
 
Teoretiskt sett har studien visat att främst inre motivation kan vara en aspekt av 
motståndskraft som framtida forskning på motståndskraft kan ge större vikt. Även anknytning 
och ekologiskt tänkande har lyfts fram men där verkar forskningen vara mer aktiv. Kvantitativ 
forskning kan också mäta fler tänkbara skyddsfaktorer i förskolan med hjälp av resultatet. 

Efter intervjuerna hände det att personal frågade mer om begreppet motståndskraft då de 
spontant vid rekryteringen tänkte på självkänsla och självförtroende när de fick information 
om studiens syfte. De hade inte hört talas om det engelska begreppet ”resilience” men 
resultatet påvisar att flera aspekter är kända och används praktiskt. Kanske kan resultatet 
användas som synliggörande av personalens praktiska kunskap i form av underlag för en 
checklista som skulle kunna öka helhetssynen på varje barn om förskolorna vill satsa extra på 
strukturerat främjande av motståndskraft då inte exakt samma uppsättning faktorer antas vara 
aktuell för varje förskola (ett exempel är kulturellt relaterade problem). En särskilt aktuell 
aspekt är gruppstorleken då den både utifrån forskning och deltagarnas uppfattningar i denna 
studie påvisats vara betydelsefull för tidsåtgång per barn och därmed tillgodoseende av behov 
samt för utvecklingen av empati och de viktiga relationerna. Att tiden snarare än miljön är 
viktig för barns utveckling i form av proximala processer har inledningsvis konstaterats. 
Därmed kan studien också vara ett extra signalljus för berörda beslutsfattare med möjlighet att 
påverka storleken på barngrupperna i förskolan. 
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