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Abstrakt 
Syftet med studien är att belysa vilka beteenden i mötet med barnet som förskolläraren 
finner utmanande. Fem intervjuer har genomförts på fem olika förskolor. Genom en 
kvalitativ studie har förståelse för hur förskolläraren upplever beteende som verkar 
utmanande bland barn ökat. Kunskap har vunnits om hur de anser att det ska hanteras 
samt vilket stöd förskolläraren önskar i situationer där de blir utmanade.    

Resultatet har bearbetats och analyserats utifrån forskning och litteratur som behandlats 
under studiens gång.  

Respondenterna menar att ett utmanande beteende kan vara av olika karaktär, bland 
annat utagerande barn, barn som rymmer och barn som sluter sig inom sig själv. 
Kollegial reflektion är en del i hur förskolläraren handhar detta. Det framkom under 
studien att förskollärarens kompetens och vilja till utveckling inom det som upplevs 
utmanande, är betydelsefulla delar i att bemöta dem. Samarbete med hemmet visade sig 
också påverka hanteringen. 

Stöd från kollegor anses väsentligt och behövs i den dagliga verksamheten, liksom 
stöttning från förskolechefen och elevhälsoteam. Mindre grupper, visade sig, var 
önskvärt för att kunna utöva sitt yrke och genomföra uppdraget på ett professionellt sätt, 
men också för att förskolläraren då minskar sin känsla av stress. Barnen, menar både 
forskning och respondenterna, upplever då också mindre stress. Studien visar att det är 
viktigt med utbildning som ligger i linje med dagens forskning och kunskap om barn. 
Goda kunskaper om dess utveckling och miljöns påverkan, framkom även det i studien, 
är förutsättningar för ett givande samspel mellan barnet och förskolläraren. 
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1 Inledning 
Ur kursen “En skola för alla”, som ingick i förskollärarutbildningen, väcktes många 
frågor kring förskolan och det uppdrag som är beskrivet i Läroplan för förskolan, 
Lpfö98 (Skolverket 2010) och Skollagen (Utbildningsdepartementet 2010), bland andra 
en fråga; stämmer det verkligen att det är en skola för alla? Oundvikligen kom vi att 
tänka på barn som utmanar och en fråga trängde sig på: ”Om barn med, det vi idag 
upplever som, utmanande beteende vore normen, hur skulle förskolan se ut då?”. Vi 
märker ofta hur både vi själva, kollegor och övriga vuxna har en tendens att placera 
barnet i fack. Vi drar slutsatser och har förutfattade meningar utifrån ett beteende som 
utmanar och stärker det genom att beskriva och berätta för andra kollegor. Ur den stora 
frågan växte så småningom andra fram; är det verkligen barnet som “är” utmanande? 
Tänk om det är vi vuxna och miljön kring barnet som ger upphov till beteendet?  

Kurserna under utbildningen har i de flesta fall behandlat barnets beteende. Upplevelsen 
är att relativt få har tagit upp förskollärarens del i reaktioner och beteenden trots att den 
har en central roll i ett barns vardag. Alla bär på olika erfarenheter som präglar möten, 
värderingar och synen på andra människor (Normell 2004). I mötet med barnet kan 
personalen reagera utifrån sin livserfarenhet och Normell menar att kännedom om sitt 
personliga bagage ligger till grund för ett professionellt bemötande (ibid.). Därför riktas 
studien mot förskollärare och hur de möter upp barn som de upplever utmanar dem. 

Barndomspsykologin utgår från det kompetenta barnet (Sommer 2005) där Stern är en 
av de forskare som menar att människan är kompetent redan från födseln (Brodin & 
Hylander 1998). Det här är inom forskningen banbrytande och ger, sedan en tid tillbaka, 
upphov till en ny barnsyn (Sommer 2005). Vidare menar Stern att människan pendlar 
mellan "självets" fem olika stadier genom hela livet (Brodin & Hylander 1998). Sterns 
teorier lutar sig i huvudsak mot nyare forskning om barn men utgår också till viss del 
från den sociokulturella teorin.   

Förskollärarens kunskap och inställning kring miljön i förskolan har betydelse för barns 
utveckling och Nordin-Hultman är kritisk till att barn ofta ses som problemet (2004).   

Pedagogens kunskap om sig själv i sin yrkesprofession (Juul & Jensen 2010) såväl som 
den nutida forskningen kring barnets utveckling (Sommer 2005) och lärmiljöns 
betydelse (Nordin-Hultman 2004), anses vara viktig för att i större utsträckning kunna 
möta varje barn på ett professionellt, medvetet och individuellt plan. Uppfattningen är 
att forskningen många gånger riktar sig mot barnet och dess beteende. Studien vänder 
därför på frågeställningen och utgår istället ifrån förskollärarens roll i ett barns, så 
kallade, utmanande beteende. Forskning kring just det här området var dock i det 
närmaste obefintlig. Är det barnet som är utmanande och frångår en norm eller är det 
förskolläraren som upplever det så? Hur hanterar förskolläraren detta och på vilket sätt 
får den stöd för att kunna utvecklas i sitt yrke? 
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2 Syfte  
Syftet är att belysa vilka beteenden i mötet med barnet som förskolläraren finner 
utmanande, hur beteendet hanteras och vilket stöd som kan ges i den 
yrkesprofessionella utvecklingen och i de situationer som upplevs utmanande. 

2.1 Frågeställning 
Vilka beteenden utmanar förskolläraren? 

Hur hanteras dessa beteenden och situationer som upplevs utmanande? 

Hur kan förskollärare utvecklas i sin yrkesprofession och ges stöd i situationer där de 
utmanas? 
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2.2 Centrala begrepp  
Nedan följer förklaringar av återkommande begrepp i studien. 

2.2.1 Utmanande beteende  
En beskrivning av det utmanande beteendet benämns som ”disruptive problems”, vilket 
kan beskrivas som ett störande beteende som visar sig under den tidiga delen av barnets 
utveckling och är av problematisk karaktär. Socialstyrelsen (2010) har sammanfattat de 
kunskaper för personal i förskolan som finns för de barn som är i riskzonen för psykisk 
ohälsa. De menar att det finns många olika beteenden som utmanar hos barn. Beteende 
som stör eller som på annat vis utmanar verksamheten och de som befinner sig omkring 
dem. Det utmanande beteendet kan vara omedvetet eller medvetet och kan ställa till 
problem för barnet vilket kan påverka dess sociala samspel, vardag och framtid. 
Begreppet utmanande beteendet skulle lika gärna kunna beskrivas som besvärligt, 
ohyfsat, ouppfostrat, psykologiska svårigheter, annorlunda samt att barnet har 
inlärningssvårigheter eller beteendesvårigheter (Juul & Jensen 2010). Ett inåtvänt 
beteende är i sig också en utmaning i det att barnet kan motsätta sig närhet och ovilja till 
kontakt (Folkman 1998). Andra kännetecken för ett utmanande beteende kan vara 
svårigheter att hantera frustration, att anpassa sig och att lösa dilemman (Sigvardsson 
2012).  

Enligt Skolverket (2013) kan utmanande beteende bero på bakomliggande faktorer t.ex. 
miljö, gruppstorlek, gruppsammansättning, personaltäthet samt hur personalen hanterar 
de hinder som uppkommer (ibid.). Om barnet provocerar de vuxna menar 
Socialstyrelsen att stöttning, vägledning och förståelse för olika utmanande beteenden är 
en viktig del i att barnet ska kunna få goda möjligheter att utvecklas (ibid.). Faktorer 
som arvsanlag, genetiska faktorer, omgivning och uppfostran kan också vara betydande 
för och bidragande orsaker till ett utmanande beteende (Rutter 2008:882-893). Det kan 
medföra en start av ett trotsigt och aggressivt utmanande beteende hos barnet (Rutter 
2008:882-893). I en forskningsstudie har det konstaterats att barn som utsätts för stress 
utvecklar beteenden som aggressivitet eller ett anti-socialt beteende (Månsson 2011).  

Personalens kunskaper, förhållningssätt, bemötande och hantering av det beteende som 
utmanar är viktiga faktorer i det pedagogiska arbetet och kräver engagerade pedagoger 
med stort tålamod och uthållighet (Sigvardsson 2012). Arbetslaget har ansvar att bygga 
upp goda förutsättningar för en bra utveckling hos barnet (ibid.). 

2.2.2 Förhållningssätt och kompetens 
Förskollärarens barnsyn och förhållningssätt bottnar i egna upplevelser (Normell 2004). 
Det präglas också av den allmänna synen på läraren i samtiden (Juul & Jensen 2010). 
Författarna menar att den tidigare synen på läraren gjorde att de var mindre antastbara 
och när de blev utmanade till att tappa humöret kunde de skylla på att eleven hade 
provocerat fram reaktionen eller att vårdnadshavarna inte tog sitt ansvar (ibid.). Idag 
visar de här traditionerna sig fortfarande i att förskollärare ibland ser på barnet som 
problemet. Det vuxna sättet att bemöta det, med eller utan ansvar för sitt eget beteende, 
får barnet att agera likadant, anser Juul och Jensen, och menar vidare att om 
förskollärare visar ansvar för sitt agerande finns det goda möjligheter att barnet gör det 
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också (ibid.). Däremot vänder sig författarna bort ifrån skuldfrågan. De menar istället att 
vi alla har ansvar i varandras liv och är delaktiga aktörer. 

Kompetens är ett vitt begrepp om färdigheter och förmågor. Då studien handlar om 
förskollärarens funderingar och tankar kring hur beteenden som utmanar upplevs är det 
utifrån en social och relationell kompetens som begreppet i första hand kommer att 
användas (Juul & Jensen 2010). Kunskapskompetens kring barnets utveckling och 
nuvarande barnsyn är dock viktig (Sommer 2005). Teoretisk kunskap är viktig men 
fyller först sin funktion när koppling görs till den i praktiken (Brodin & Hylander 1998). 
Däremot är förmågan att möta ett barns beteende avsevärt viktig och förskollärare bör 
ha förmågan att se barnets bakomliggande behov (Normell 2004). 
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3 Tidigare forskning och litteratur 
Studien lutar sig främst mot tre avhandlingar: Anpassning, kamp och flykt – hur 
förskolepersonal handskas med effekter av besparingar och andra förändringar i 
förskolan (Lidholt 1999), Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (Nordin-
Hultman 2004) och av Med blicken på barnet (Palla 2011). 

Lidholts avhandling publicerades 1999 och studierna är troligen gjorda innan förskolan 
fick en läroplan. Uppsatsförfattarna gör dock bedömningen att innehållet är relevant för 
denna studie och dess kontext i samtiden. 

Då avhandlingarna är presenterade med årtal i ovan stycke kommer referenser i löpande 
text inte visas. 

3.1 Avhandlingar 
Birgitta Lidholt, Elisabeth Nordin-Hultman och Linda Palla är forskare som alla tre 
riktar in sig på hur personal hanterar och bemöter barn med utmanande beteende. De 
belyser vad de anser kan vara bakomliggande faktorer till varför ett barn utmanar. 
Exempelvis kan det bero på miljö, personaltäthet, barngruppernas storlek, 
kommunikation mellan personalen på förskolan och hemmet.  

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av avhandlingarnas syften. Därefter ges en 
beskrivning av valda metoder och slutligen görs en resumé av resultaten i dem. 

Lidholts avhandlings syfte är att belysa hur personal har handskats med förändringarna 
som gjordes under 1990-talet inom förskoleverksamheten. Syftet med Nordin-Hultmans 
studie är dels att bidra till olika perspektiv till samtal om barnets identiteter och 
subjektskapande - hur barn ser på sig själva och hur människor i dess närhet uppfattar 
och samtalar om det, och dels att uppmärksamma hur pedagogiska miljöer påverkar 
barnets vardag. Pallas studie är en kritisk och analytisk granskning av hur personalen i 
förskolan, i förhållande till sin erfarenhet, kompetens och de ramar som skapas inom 
verksamheten, ser på ett barn med ett utmanande beteende. Hon har valt att rikta 
forskningsfrågorna mot personalens förhållningssätt, hantering och bemötande samt 
vägledning för personal. 

Lidholt har riktat in sig på etnografiska ansatser där man genom djupgående frågor 
försöker få förståelse för personalens handlande och verksamheternas utformning. 
Samtalsintervjuer har kombinerats med observationer och genomförts i personalens 
arbetsmiljö vilket ligger till grund för hennes forskning. Nordin-Hultman jämför 
svenska och engelska förskolor och som metod för denna avhandling har hon använt sig 
av två empiriska studier. En där undersökningar har gjorts av vilka funktioner och vilka 
aktiviteter rummen erbjuder. Inventering av det avsedda pedagogiska materialet för 
barnets aktiviteter har också iakttagits. Den andra empiriska studien har undersökt hur 
vuxna i barnets närhet strukturerar och planerar barnets vardag på förskolan. Palla har 
valt att vända sig till två rektorsområden för att få önskvärt resultat i val av sin metod. 
Hon använde sig av specialpedagoger, handledningssamtal tillsammans med 
specialpedagoger och personal på avdelningar samt skriftlig dokumentation, av olik 
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karaktär, tillhandahållen av specialpedagoger. Dokumentationerna innehöll 
observationer, kartläggningar och minnesanteckningar. Samtalen, som metodval av 
studien, var öppna diskussioner där personalen tolkar och reflekterar över sina uppdrag i 
förskolan. 

Lidholts forskning belyser hur förskolans personal har handskats med förändringarna 
inom förskolan och hur de har anpassat sig till dem, samt vilka följder det har gett 
upphov till i arbetsmiljön. Hon beskriver de politiska förändringarna som är av 
betydelsen för verksamheten och dess personal och på vad sätt det har påverkat 
verksamheten. Brist på tid, på grund av barngruppernas storlek och låg personaltäthet 
samt ökade krav utifrån gällande styrdokument och gentemot vårdnadshavare, ses som 
orsak till stress och känslan av otillräcklighet bland personalen. 

Utifrån vuxnas observationer mynnar samtalen ut i reflektioner och en strävan efter mer 
kunskap, som skapar möjligheter till förståelse för utmanande beteende och barnets 
utveckling (Palla). Dock är det just tid för kollegial reflektion som ofta åsidosätts 
liksom avdelningsmöten och pedagogisk handledning (Lidholt). Försök görs i förskolor 
att se barnet i sin helhet men Nordin-Hultman anser ändå att problemen ofta läggs över 
på det och det blir barnet som ska åtgärdas. Personal i förskolor skapar egna bilder av 
det som uppfattas utmanande. Makten ligger i personalens blick och barnet konstrueras 
efter hur de uppfattar barnet i sitt sociala samspel (Palla). Nordin-Hultmans forskning 
gav upplevelsen av att blicken ofta dras åt det håll där barnet inte klarar av krav och där 
det visar brister. Hon menar att vuxna har en benägenhet att ha en felsökningsstrategi 
där de väl skulle kunna se till helheten, så som miljö och eget förhållningssätt. 

Personalen i förskolan ska ges möjlighet att se över den pedagogiska miljön så att den 
kan användas aktivt och medvetet (Nordin-Hultman). Materialet ska vara tillgängligt för 
barnet. Miljön, både ute och inne, verksamhetens organisation över tid och rum samt 
regler och normer ska användas medvetet utifrån barnets behov. Nordin-Hultman 
strävar efter att bidra med olika perspektiv till samtal om barnets identiteter och 
subjektskapande - hur barn ser på sig själva och hur människor i dess närhet uppfattar 
och samtalar om det, och dels att uppmärksamma hur pedagogiska miljöer påverkar 
barnets vardag.  

Även Palla tar upp betydelsen av miljö, tid och gruppstorlekar samt personaltäthet. 
Förskolan beskrivs i hennes studie som en arena eller institution där barn från olika 
levnadsförhållanden möts och tillbringar sin vardag och uppväxt tillsammans. Där möts 
barnet av förväntningar, krav och förhoppningar. Förskollärarens kunskap och 
inställning kring miljön i förskolan har betydelse för barnets utveckling och Nordin-
Hultman är kritisk till att det ofta är barn som ses som problemet. 
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3.2 Övrig Litteratur 
Nedan följer en samlad kunskap som vi bedömer vara relevant för studien. 

3.2.1 Handledning och kompetensutveckling  
Rent yrkesprofessionellt är det en fördel att ha en medvetenhet kring sitt eget bagage 
från tidigare livserfarenheter och personal som kommer i kontakt med barn bör lära 
känna sig själv (Normell 2004). Lärare, liksom andra människor, bär på mönster och 
vanor och kan bli till tillkortakommanden i kontakt med utmanande beteenden (ibid.), 
vilket kan beskrivas med att varje vuxen bär med sig en egen karta. Den egna kartan har 
byggts upp av tolkningar som lutar sig mot något förskolläraren redan själv har upplevt 
(Drugli 2003). För att kunna lära sig att kunna kontrollera reaktionen hos sig själv och 
omvandla dem till medvetna ageranden kan handledning av en utomstående vara en 
fördel (Normell 2004). Handledaren ska vara en neutral person där personalen på 
förskolan känner tillit och trygghet (ibid.). Samtalen ska leda till att förskollärare blir 
varse om hur han eller hon reagerar och anledningen till sin reaktion. Förskollärare kan 
därigenom förutse sitt beteende och förekomma sig själv i exempelvis en relation till ett 
specifikt barn. I samspel mellan förskola, vårdnadshavare och barn är 
relationskompetensen viktig. Handledning, som blir allt vanligare i yrken där människor 
arbetar med människor, är en väg att öka sin kompetens inom relationsbyggande (Juul 
& Jensen 2010). 

Inom det kollegiala samarbetet är tid för reflektion en viktig aspekt. I reflektioner kan 
alla bjuda på sin kunskap och kompetens vilket blir ett gemensamt lärande. När det 
gemensamma lärandet blir en rutin växer också arbetslaget samman och en trygghet 
infinner sig där var och en så småningom kan agera utifrån sin inre kunskap och bli 
flexibel. Regler, rutiner och en gemensam värdegrund bland kollegor är en förutsättning 
för att verksamheten ska fortskrida och utvecklas (Juul & Jensen 2010). 

Personalens kunskaper, förhållningssätt, bemötande och hantering av det utmanande 
beteendet ses som viktiga delar i det pedagogiska arbetet (Sigvardsson 2012.). Arbetet 
kräver engagerade pedagoger med tålamod och uthållighet. Arbetsledningens stöd och 
tid för reflektion ses även det som komponenter för ett lyckat arbete. Studien redovisar i 
hur olika faktorer kan spela roll för barnets utmanande beteende men även hur 
arbetslaget ses som stommen för att bygga upp goda förutsättningar för en bra 
utveckling hos det (ibid.). 

3.2.2 Förskolans miljö 
Förskolor och skolor ska ha en genomtänkt design då barnet är i behov av tydliga 
riktlinjer för att få trygghet, möjlighet till social samvaro, platser för samarbete och 
ensamtid (Lippman 2010). Förskolor skulle vinna mycket på att planera lokalerna och 
användningsområden redan på ritningsstadiet, menar Lippman, och ställer sig kritisk till 
skolans uppbyggnad och frånvaro av medveten design. Skolan ska ge möjlighet till 
samarbete mellan barn-barn och barn-vuxna. Då krävs lokaler som är dels anpassade 
efter enskilda arbeten och dels anpassade så att det tydligt framgår att platsen är avsedd 
för samarbete. På det sättet menar han att arbetsro kan skapas (ibid.). Nordin-Hultman 
som studerat förskolans lärmiljö och rummets uppbyggnad menar att rummet bör visa 
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tydligt, genom sitt material, vad som går att göra (2004). Materialet bör vara tillgängligt 
och tillåtande för barnets lekar. Tiden är avgörande för vad barnet kan och får göra, 
menar Nordin-Hultman, som betraktar tiden som en del av miljön. Förskolans vardag 
skapar rum efter tid och organisation. Det är med tid som riktmärke som material, 
möjligheter och erbjudande blir tillgängliga i rummet (ibid.).    

3.2.3 Bakomliggande orsaker till utmanade beteende 
Stress ses som en möjlig bakomliggande orsak till beteenden som utmanar (Månsson 
2011). Det här menar också Kihlbom, Lidholt och Niss (2013) är viktiga aspekter i 
barns förmåga att knyta an. I de stora barngrupperna med hög ljudnivå, många 
relationer och svårigheter att få uppmärksamhet bidrar det till en stressrelaterad miljö. 
Även Skolverket menar att orsaker till ett utmanande beteende kan ligga i 
gruppstorlekar, gruppsammansättning och personaltäthet snarare än hos barnet 
personligt (2013). Forskning visar på att barn antingen utvecklar aggressivitet eller ett 
asocialt beteende där barnet gömmer sig och blir inåtvänt på grund av den höga 
stressnivån som följd av ovan nämnda orsaker (Månsson 2011). Under barnets andra 
levnadsår blir det utmanande beteendet allt tydligare då vårdnadshavarnas 
förväntningar, krav och regler ökar. Det kan medföra en start av ett trotsigt och 
aggressivt utmanande beteende hos det (ibid.). Utöver stress menar Sigvardsson (2012) 
att ett beteende som anses utmanande också kan orsakas av diagnoser, psykiska och 
neurologiska orsaker, bristfällig självkänsla och dåligt självförtroende. Det kan också 
bero på språkliga svårigheter och inlärningssvårigheter (Drugli 2003). 

Barnet söker uppmärksamhet och har lärt sig att de negativa beteendena leder till att det 
får sitt behov tillfredsställt. Vilka bakomliggande faktorer som än ligger till grund för 
barnets beteende så är det viktigt att förskolläraren varken tar beteendet eller 
problematiken personligt och inte heller kritisera barnet för sitt uppförande (Drugli 
2003). Pedagogerna måste försöka se bortom beteenden och förstå det underliggande 
behovet. Det är lätt hänt att pedagoger handlar gentemot barnet i frustration. Att då vara 
uppmärksam på sitt eget beteende leder till en nära, ömsesidig och engagerande relation 
som är långt viktigare än att fostra barn genom restriktioner och regler (ibid.). 

3.2.4 Barnsyn och samspel 
Den nutida barnsynen, där barnet ses som en social och kompetent varelse redan vid 
födseln (Sommer 2005) har medfört klyftor mellan generationer inom förskolan (Juul & 
Jensen 2010). Äldre generationer upplever att det är svårt att vara vuxen idag och ta 
barns åsikter och känslor som en självklarhet (ibid.). Ett hinder i arbetet kan just vara 
olika synsätt, förväntningar och värderingar (Drugli 2003) där förändringarna i 
samhället visar sig i en uppfostran som är mer tillåtande jämfört med förr. Barnet ska ha 
inflytande i förskolans verksamhet vilket det själv upplever att det många gånger inte 
har. Genom intervjuer av sexåringar har det framkommit att barnet istället upplever att 
det är de vuxna som styr och ställer över tid och rum (Arnér & Tellgren 2006). 

Pedagogers syn och förhållningssätt ska kunna hjälpa barnet med utmanande beteende 
(Sigvardsson 2012). I Lösningsinriktad pedagogik lägger förskolläraren fokus på 
metoder där de aktivt väljer att se det positiva i barnets agerande och handlingar. 
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Pedagogiken utgår från dess styrkor och förmågor (Måhlberg & Sjöblom 2009). Med 
beröm lyfter man barnet till ett bättre självförtroende och en bättre självbild 
(Sigvardsson 2012). 

Barn behöver vuxna som kan ta den naturliga ledarrollen. Enligt Juul och Jensen visar 
erfarenhet att barn generellt utvecklas då de vistas tillsammans med vuxna som förmår 
ta sig an den rollen. I ett socialt samspel behövs regler, rutiner och uppfostran, vare sig 
det är hemma eller på förskolan (Juul & Jensen 2010). Interaktion mellan den vuxne och 
barnet på förskolan är viktig för att förskolläraren ska kunna se barnets behov av att 
utvecklas (Folkman 1998). Barnet behöver en trygg relation med förskolläraren men 
enbart det är ingen garanti för en positiv utveckling. Ibland befinner sig barnet i en 
gråzon och det behöver fångas upp. Den inställningen är att föredra hos samtliga i 
personalgruppen för att kunna förebygga problem och främja barnets utveckling samt ge 
det den vägledning det behöver under sin tid på förskolan (Drugli 2003).  

Det tar ofta lång tid och mycket tålamod i anspråk från förskolläraren att få ett barn från 
att vara till exempel inåtvänt och osynligt till att det visar sin vilja att bli synligt. 
Förmågan att se det bakomliggande behovet och barnets integritet är avgörande för att 
förskolläraren ska nå fram (ibid.). Ett samspel där strävan efter att barnet ska utvecklas i 
sin sociala kompetens är betydelsefullt (Drugli 2003). 

3.2.5 Paradigmskifte från barnpsykologi till barndomspsykologi 
Det görs en tydlig åtskillnad mellan de här två begreppen. 

Inom barndomspsykologin framhävs vikten av att sätta nutida och aktuell forskning och 
kunskapen om barnet och tidig ungdom i nutida kulturella, historiska och personliga 
sammanhang, men också i sin kontext till resan från foster till vuxen. Sommer 
framhåller vikten av att forskning och teorier måste förhålla sig till barnets förändrade 
grunder över tid för utveckling (2005). Forskning bör bedrivas utifrån den kontext som 
är aktuell just då. Barndomspsykologin utgår från ett kompetent barn med förmåga att 
återhämta sig och klara av vissa störningar i livet. Sommer menar också att det inte 
nödvändigtvis behöver vara modern eller familjer som utgör den fasta och trygga 
omsorgen. Det viktiga är att barnet har ett nätverk med relationer där omsorg utgör en 
viktig del av minst en person. Barndomspsykologin ser ett barn som utvecklar en 
kulturell, social och personlig kompetens och som redan från födseln är en socialt 
begåvad varelse (ibid.). 

Barnpsykologin är mer statisk i sin karaktär där teorierna mer ser barn som objekt, styrt 
av åldersbestämda stadier och drifter. Barnet studeras inte i första hand i sitt vardagliga 
eller kulturella sammanhang utan utgår från bestämda faser. Inom barnpsykologin ses 
föräldern som ett objekt, enligt Sommer, som inverkar på barnet, vilket innebär att 
barnpsykologin är mer moders- och familjecentriskt. Den utgår också ifrån att barnet 
behöver socialiseras av andra. Inom barnpsykologin arbetas det utifrån en universell 
kunskap som är etablerad sedan länge (ibid.). 
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4 Teorianknytning 
En teori är ett sätt att försöka förklara verkligheten och ett sätt att få svar på 
grundläggande frågor. Att luta sig till en teori är ett försök att ge mening och struktur till 
de egna erfarenheterna.  

Till den här studien har valts ett barndomspsykologiskt perspektiv (”det kompetenta 
barnet”), tolkat av Sommer (2005) där han lägger särskild tonvikt vid Daniel Sterns 
teori. Stern menar att barnet utvecklas genom olika, icke åldersrelaterade stadier, de fem 
själven. Dessutom används här den sociokulturella teorin som Stern delvis lutar sig mot. 

4.1 Barndomspsykologiskt perspektiv - “det kompetenta barnet” 
Det finns två perspektiv inom barndomspsykologin att välja bland. Dels	   att barnet 
uppfattas som kompetent där det ses som en individ som redan vid födseln utvecklar en 
kulturell, social och personlig kompetens (Sommer 2005). Perspektivet utgår från 
förmågan att återhämta sig och klara av vissa störningar i livet. 

Dels bottnar den barndomspsykologiska kunskapen i en förvissning om att den 
framhäver vikten av att sätta nutida och aktuell forskning och kunskapen om barnet och 
tidig ungdom i kulturella, historiska och personliga sammanhang. Likaså är det viktigt 
att se till resan från foster till vuxen. Sommer framhåller vikten av att forskning och 
teorier måste förhålla sig till barnets förändrade grunder över tid för utveckling (ibid.). 
Med det menar han att samhället förändras över tid och därmed också barnets och 
familjens förutsättningar. Forskning bör bedrivas utifrån den kontext som hägrar just då. 

Utöver de två perspektiven sammanfattar Sommer barndomspykologin i nio teser 
(2005:61 – 63): Tes 1: Utveckling försiggår i en kontext; tes 2: Barnets inlagring (det 
vill säga de makro- och mikrosystem som barnet ingår i); tes 3: Medvetande- och 
handlingsformer hos barnet; tes 4: Kultur, medvetande och handling; tes 5: Barnets 
utveckling i form av kulturintegration; tes 6: Utveckling av kompetens; tes 7: 
Kompetenser är kontextbundna; tes 8: Kompetensers kulturella funktionalitet; Tes 9: 
Den professionella kunskapen om barnet är part i målet.  

Gemensamt för samtliga teser är att de på ett eller annat sätt tar upp barnets 
sammanhang både i det kulturella och traditionella arvet och i de normer som samhället 
har där barnet ses som en aktiv medspelare. Sommer menar att "Varje tid har sitt barn" 
(2005:26) då även forskning kring och kunskap om barnet utgår från den kulturella 
kontext som det befinner sig i just då. 

4.1.1 Sterns teori 
Stern är den forskare som valt att studera vad som händer i barnets inre istället för att se 
till det yttre. Han är en av de ledande forskarna inom barndomspykologin, och alltså 
utgår från det kompetenta barnet. Stern sammanför biologi och psykologi och väver in 
arv och miljö vilket är flera olika komponenter som verkar i ett ständigt pågående 
samspel, enligt Brodin och Hylander (1998). 

Sterns teorier benämns som de fem olika typerna av “själv”: det begynnande självet, 
kärnsjälvet, subjektiva självet, det verbala samt det berättande självet. Varje upplevelse 
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av själv är en start för att kunna relatera till nya upplevelser. Ett barn förändras ständigt 
och är då i behov av vuxna som har ögon och öron öppna för de olika situationer som 
ett barn möter. De som befinner sig runt barnet förändrar även sitt sätt att vara allt 
eftersom dess själv utvecklas. Alla de fem ”själven” är ett bidrag till 
relaterandedomäner. Även de är fem och benämns samvaro, samspel, samförstånd, 
samtal och sammanhang (Brodin & Hylander 1998). 

Genom att få förståelse och kännedom om barns utveckling, som här benämns de fem 
“själven”, är författarnas förhoppning att boken ska ge tillfällen att diskutera och samtal 
kring barnens utveckling, stadier på förskolan. Brodin och Hylander menar att det är 
alltid upp till förskolläraren att hitta idéer för att möta barnet i förskolan. En god 
kännedom kring barnets “fem själv” ger också ett unikt och professionellt 
förhållningssätt till barnet (1998). Sterns teorier utgår från födseln och bygger på 
observationer som utförts främst på småbarn. Den tidiga utvecklingen ses som en 
startpunkt för en mognad som pågår under hela livet. Det utmärkande för Sterns teorier 
är han utgår från frågan vad som rör sig hos ett litet barns medvetande som redan från 
födseln deltar i sociala interaktioner (ibid.). Sterns forskning ger enligt Folkman mer 
hopp om förändring. En utvecklingsperiod banar väg för en annan och allt människor 
går igenom, positiva eller negativa händelser (1998). Kunskapen om betydelsen av det 
tidiga samspelet borde vara av stor vikt för förskolans personal som grundar sitt arbete 
på interaktion och utveckling, menar Folkman (ibid.). Även de vuxnas förhållningssätt 
löper som en röd tråd genom teorin. Självet utvecklas och bekräftas genom kontakt och 
kommunikation där Stern anser den vuxna vara ett komplement till barnets 
utvecklingsprocess (Brodin & Hylander 1998). 

4.2 Sociokulturell teori 
Det sociokulturella perspektivet utgår från lärande och utveckling och den kunskap 
människan erövrar har sin grund i de sociala sammanhang människan vistas i 
(Lundgren, Säljö & Liberg 2010). Detta kan även kallas appropriering, det vill säga det 
människan tar till sig av det medierande redskapet. De språkliga uttrycken samt deras 
betydelse förstår vi genom att delta i det vardagliga samtalet. Även kallat en indirekt 
mediering, det vill säga lärande sker omedvetet genom samtal och interaktion med de 
människor som befinner sig runt omkring. Exempelvis genom barnets lekar och andra 
aktiviteter tillsammans med andra. Appropriering delas i två delar, den första sker tidigt 
i utvecklingen och kallas för den primära socialisationen. Det är här det lilla barnet lär 
sig språket, det sociala samspelet samt får utveckla sin identitet. Den andra kallas för 
den sekundära socialisationen, all kunskap behöver underhåll för att utvecklas. Ibland 
behöver kunskap fyllas på ytterligare för att exempelvis en förskollärare eller ett barn 
ska kunna specialisera sig på en viss kategori. Lärande och utveckling kan ses som 
naturliga tillstånd för människan (ibid.). Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp 
som förklarar skillnaden mellan att lära på egen hand eller tillsammans någon annan, 
exempelvis en lärare som har mer kunskap inom ämnet. Lärarens uppgift blir att se när 
barnet är redo för nästa kunskapsnivå, ge utmaningar på lagom nivå för att barnet ska 
komma vidare i sitt lärande (ibid.) Lärande och utveckling ses som en pågående 
process, kunskaper förnyas och fylls på efterhand. Ofta leder en lärdom till att ny 
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kunskap står för dörren (ibid.). Samspel och samtal är återkommande i den 
sociokulturella teorin. Oavsett ålder är den lärande i behov av någon form av stöttning 
för att kunna ta sig vidare i sin kunskapsutveckling. Det kallas även för scaffolding 
vilket är en engelsk term för hur kommunikationen kan se ut under de förhållandena 
(ibid.).    

Den sociokulturella teorin har gått i berg- och dalbana och hade en topp år 1920 för att 
sedan försvinna. På senare år har teorin tagits upp igen för att användas inom förskola 
och skola där betoningen ligger på interaktion mellan barnen och mellan barn och 
vuxen. Vygotskij menade till och med att lärandet ansågs vara ett ständigt tillstånd 
människan befinner sig i (Lundgren, Säljö & Liberg 2010). 
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5 Metod 
Det här kapitlet redogör studiens genomförande. Här redogörs för val av intervjumetod 
samt hur bearbetningen, av respondenternas svar, har gått tillväga. Intervjumetoden, 
som valts, har bidragit till ett stort textmaterial som är både tids- och arbetskrävande 
men ger material som är till stor nytta för analysarbetet (Patel och Davidsson 2003). 

5.1 Metodval  
Datainsamlingsmetoden som använts under arbetet har varit strukturerade intervjuer, 
vilket betyder att samma grundfrågor ställts till samtliga respondenter. Metoden ger alla 
möjlighet att sätta ord på sina åsikter och erfarenheter. 

Syftet med att använda sig av just den metoden var att upptäcka, få förståelse för och ta 
del av erfarenheter kring det valda ämnet (Patel & Davidsson 2011). Underlaget för 
intervjufrågorna, där frågor tillsammans med handledare för studien noggrant arbetats 
igenom, har varit behjälplig. Frågorna var av strukturerad karaktär (Bilaga B). De 
ställdes utifrån en cirkulär metod för att på så sätt ge respondenten möjlighet att tolka 
frågorna relativt fritt utifrån sin erfarenhet och svara med egna ord, det vill säga att 
frågorna ställdes öppna. Inställningen hos intervjuarna var att samtalet skulle vila hos 
respondenten. Intervjuarna skulle på så vis kunna studera, lyssna och avbryta enbart om 
det var nödvändigt för att fördjupa ett svar eller samla ihop samtalet tillbaka till ämnet 
igen. (Patel & Davidsson 2011). 

Både kvinnliga och manliga respondenter valdes till intervjuerna. 

5.2 Urval 
I studien valdes att intervjua fem förskollärare, en manlig och fyra kvinnliga. De kom 
alla från olika förskolor som ligger spridda över landet, från Halland till Västerbotten. 
Förskollärarna hade olika lång erfarenhet av arbete i förskola, allt från att arbetat som 
förskollärare i några år till att ha varit med över 20 år.  

De som ställde upp på intervjuerna är okända för oss. Genom sociala medier och 
kollegor på arbetsplatserna fick vi rekommendationer om vilka förskollärare som kunde 
tänkas ställa upp på en intervju. Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter. 

Lisa, förskollärare  

Lisa är förskollärare och har arbetat inom yrket i 35 år.  

Lisas arbetar på en kommunal förskola med åtta pedagoger, varav fyra heltid. Den har 
två åldersintegrerade barngrupper, en ett till treårsavdelning och en tre till 
femårsavdelning, totalt 33 barn. Förskolan ligger i en liten by på landsbygden i södra 
Sverige. 

Tova, förskollärare 

Tova blev utbildad förskollärare 1996 och har arbetat inom förskola sedan dess. Hon 
har erfarenhet av arbete som resurs i en klass för elever med särskilda behov.  
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Tova arbetar på en privat förskola med tolv pedagoger, varav tre förskollärare. Den har 
fyra åldersindelade avdelningar, totalt 69 barn. Förskolan ligger utmed kusten i 
mellersta Sverige. 

Klara, förskollärare 

Klara är färdigutbildad förskollärare sedan 1996.  

Klara arbetar på en privat förskola med tio deltidsarbetande pedagoger. Den har två 
åldersintegrerade barngrupper, en ett till treårsavdelning och en tre till sexårsavdelning, 
totalt 45 barn. Förskolan är belägen utmed kusten i södra delen av landet. 

Karin, förskollärare 

Karin är färdigutbildad förskollärare 2010 och har arbetat inom förskola sedan dess. 
Hon har nu avdelningsansvar.  

Karin arbetar på en förskola i privat regi med elva pedagoger. Den har fyra 
åldersindelade avdelningar, totalt ca 70 barn. Förskolan är belägen i en mindre ort i 
mellersta Sverige. 

Olof, förskollärare 

Olof blev färdig förskollärare 1992 och har arbetat inom förskola sedan dess. Idag 
arbetar han deltid på en förskola. Resten av tiden är han fackligt engagerad. 

Olof arbetar på en i kommunal förskola med tolv heltidsanställda pedagoger. Den har 
fyra åldersblandade avdelningar, totalt ca 70 barn. Förskolan är belägen utanför en 
större stad i norra Sverige. 

5.3 Genomförande 
För att förbereda och få förkunskaper inför intervjuerna granskades litteratur, enligt 
Patel och Davidssons (2003) rekommendationer, ämnade för studien och metodikböcker 
kring hur en kvalitativ intervju genomförs. 

Det genomfördes fem intervjuer. Varje intervju hade ett antal frågor som ställts till 
förskollärare. Intervjuerna spelades in med hjälp av smart phones vilket var ett utmärkt 
arbetsredskap där alla intervjuer har sparats i ljudfiler. Inspelningarna har kunnat 
lyssnas på flera gånger och analyseras ytterligare för att få ut så mycket information 
som möjligt. Genom att använda tystnad som redskap gav det respondenten möjlighet 
att ostört komma till eftertanke och själv reflektera över sitt svar för att våga gå djupare 
(Nilsson & Waldemarsson 2007). 

5.4 Bearbetning 
Varje intervju har, efter genomförande transkriberats, omgående och lyssnats igenom ett 
flertal gånger. Vid transkriberingarna av intervjuerna har noggranna noteringar gjorts 
där röstläge visar någon form av ändrat tonläge eller känslouttryck. All text har skrivits 
ner i worddokument som sedan har skickats via e-post mellan oss för att båda ska kunna 
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ta del av det resultat som intervjuerna gav oss. Vid resultatbearbetningen söktes efter 
teman som är relevanta för studien och kan relateras till syfte och frågeställning. 

Med teknikens hjälp markerades meningar och ord med olika färger för att hitta 
gemensamma nämnare som hör ihop med respektive tema, teori och litteratur. Den 
litteratur och tidigare forskning som valts att användas till studien har varit ett stöd för 
att analysera resultatet. 

5.5 Forskningsetiska principer 
Varje arbete som använder sig av kvalitativa intervjuer som metod, kräver ett etiskt 
förhållningssätt i samband med intervjun. Insamlad information ska behandlas korrekt. 
De forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) omfattar fyra huvudkrav som 
finns att beakta vid undersökningar av den här typen av studie: informationskravet – den 
berörda ska informeras om arbetets syfte; samtyckeskravet – ger den medverkande 
möjlighet att när som helst, under intervjuns gång, rätt att avbryta samtalet; 
konfidentialitetskravet – personuppgifter hanteras på ett anonymt vis och slutligen 
nyttjandekravet – uppgifter som är insamlade om enskilda personer får endast användas 
vidare i forskningens ändamål (2002). 

Ett brev (bilaga A) med information om syfte, metodval och intervjupersonens rätt till 
anonymitet skickades till respondenten inför intervjun. Dessutom skickades 
intervjufrågorna (bilaga B) till respondenten för att denne skulle kunna förbereda sina 
svar för att känna sig trygg. Vid intervjutillfället informerades varje respondent muntligt 
dels om rätten att avbryta intervjun och dels om att intervjun kommer att raderas efter 
att studiens godkänts innan den satte igång. 

I studien nämns alla respondenter med fingerade namn. 

5.6 Trovärdighet och reliabilitet 
För att respondenterna skulle ha en chans att förbereda sig skickades frågorna och ett 
informationsbrev via mail. Frågorna bedömdes vara av sådan karaktär att de krävde en 
stunds fundering för att ge en så rättvis bild av respondenternas upplevelser som 
möjligt. Vid intervjutillfället framkom det att vissa av respondenterna ändå hade valt att 
enbart ögna igenom frågorna för att vara mer spontana. 

För att respondenterna inte skulle bli påverkade mer än nödvändigt fick de god tid på 
sig att, under tystnad, tolka frågorna så att de själva fick en chans att reflektera över 
svaren. Relevanta svar fanns alltså inte och inget var rätt eller fel. 

Efter genomgångna intervjuer och transkriberingar har diskussioner förts mellan 
författarna och transkriberingarna har studerats av båda. Diskussionerna har varit öppna 
och ifrågasättande. Intervjuerna sparades i Mp3-format för att raderas när arbetet var 
klart och godkänt. 

För en bra reliabilitet hade en träning i intervjuteknik varit önskvärd (Patel & Davidsson 
2011). Dock finns det liten erfarenhet av frågeteknik genom tidigare utbildning som 
samtalsterapeut vilket innebär viss träning i att ställa öppna frågor som fördjupar, att 
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använda tystnad som verktyg och ha tillit till att informanten själv finner svaren. 
Handledaren hjälpte också till att fördjupa frågorna ytterligare. Det sammantaget gav 
grund till självförtroende och säkerhet under intervjuerna. 

6 Resultat 
Kommande kapitel behandlar studiens resultat. Det indelas i tre olika teman: 
Beskrivning av utmanande beteende, Hantering av beteende som utmanar och Stöd för 
förskolans personal. 

I intervjuerna framkommer att samtliga respondenter möter beteenden som utmanar 
dem bland barn på sina arbetsplatser. 

Barngruppens sammansättning, storlek, personaltäthet, lärmiljö, förhållningssätt samt 
samarbetet med vårdnadshavarna binder ihop respondenternas upplevelser av hur de blir 
utmanade av barnets beteende och hur de kan hantera och bemöta det samt hur personal 
generellt, förskollärare i synnerhet, kan få stöd i sin professionella utveckling. 

6.1 Beskrivning av utmanande beteende 
”Barn som faller utanför det som anses vara norm det är dom som utmanar ” (Karin). 

Respondenterna är relativt eniga om att barn testar gränser och därmed utmanar vuxna 
över lag, när barnet exempelvis frångår regler och rutiner (Tova). Vidare menar 
förskollärarna i intervjun att det är utmanande när barn hamnar i konflikt och blir 
fysiska mot andra barn och exempelvis biter, slåss, sparkar, (Lisa, Tova och Olof). Lisa 
uttrycker det som att barn “mejar ner och far ut”. 

Tryggheten hos det lilla barnet kommer på tal då det kan testa gränser, tålamod och 
empati hos både vårdnadshavare och förskollärare vid lämning och hämtning. 

Trygghet och riskmedvetenhet tas upp av majoriteten av respondenterna där 
rymningsbenägna och oförutsägbara barn nämndes som exempel (Olof). Med 
oförutsägbara barn menar Olof barn som kan sitta lugnt och leka, och helt plötsligt, utan 
förvarning, slår ett annat barn. Klara beskriver dem som aggresiva barn. Ytterligare en 
typ av utmaning respondenterna upplever är när barn ofta vill vara med en vuxen eller 
tvärt om, att det finns “[...]barn som pratar med barn, men inte pratar med oss vuxna, 
pedagoger” (Lisa). Vid lämning och hämtning kan barnet med sitt beteende testa 
gränser, tålamod och utmana både vårdnadshavare och förskollärare. Vid de tillfällen 
uppstår emellanåt situationer där förskollärare upplever att barnet beter sig på ett sätt 
som är oacceptabelt gentemot sina vårdnadshavare. (Olof). 

En annan beskrivning av hur en förskollärare kan bli utmanad är de barn som vill vara 
duktiga och hjälpa till hela tiden, så kallade “Lillfröknar“ som Klara säger:  

Utmanande beteende kan vara aggressiva barn, och det kan vara barn som 
söker konflikter, det kan vara barn som är lillfröknar och det kan vara tysta 
barn. (Klara) 

De barnen, menar Tova, sätter en sådan press på sig själva.  
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Några av respondenterna nämner tysta barn som utmanande för dem, vilket beskrivs 
med följande citat: 

helt tysta som sitter helt i sin egen värld, fungerar inte med andra barn, 
fungerar kanske något så när med vuxna (Lisa) 

Olof menar att barn som provocerar genom att göra minspel och ljud är utmanande 
liksom det är utmanande för förskollärare att hantera sidor hos barn “[...]som man själv 
tycker är svåra”. Olof beskriver vidare barn som vet hur förskollärarna omkring dem 
fungerar och tar till knep för att få personalen känslomässigt berörda. Barn i främst 
treårsåldern har en benägenhet att trotsa, till exempel lägga sig på golvet och skrika för 
att få sin vilja igenom, gnälla för eller säga nej till allt (Karin). 

I intervjuer framkommer också omnämnandet av barn där beteendet blir mekaniskt 
(Lisa) och återkommande (Tova), vilket kan bli utmanande för förskollärare att bemöta 
liksom barn med hörselskada och talsvårigheter. 

En stor del av att bli utmanad ligger i att klara och möta upp för uppdraget i sig, menade 
Olof. För honom var en beskrivning av en utmaning att få barnen att fungera i grupp 
och få dem att förstå regler och rutiner eller att vara delaktig i att utveckla barns motorik 
eller språk, vilket är allt det som hör uppdraget till, menar han. 

6.2 Hantering av beteende som utmanar 
Gemensamt för de flesta av respondenterna var att det ligger på den vuxnes ansvar att 
hantera situationer som de upplever som utmanande. En övergripande åsikt var att i 
arbete med barnet krävs det närvarande personal som ser situationer i dess helhet. Då 
finns förutsättningarna att plocka fram de positiva delarna och arbeta vidare med dem. 
Det är den vuxna som bär ansvar för att kunna styra en situation genom att se “till att 
själv inte gå upp eller gå in i den känslan utan mer vara lugn. [...]För det handlar ju om 
det. Att få ett samspel med barnet. [...]blir jag utmanad i en situation då måste jag ju gå 
till mig själv” (Karin). Respondenterna menade relativt genomgående att den pedagog 
som var mitt i en konflikt skulle lämna över till en “kollega som inte blir utmanad på 
samma sätt[...]” (Karin) och menar också att man då istället “fokuserar på dom goda 
mötena.” (Karin) och vi ska i de sammanhangen “förhålla oss professionellt.” (Olof) 
och han menade vidare att “Alla sådana utmaningar, det är ju någonstans därför jag 
jobbar med det här yrket, för att samspela med andra människor och utveckla de 
människorna.” 

På frågan om hur hon hanterar situationer som utmanar svarar Tova att “jag kan prata 
med mina kollegor, hur dom uppfattar situationer eller beteendet. Hur vi kan 
tillsammans stötta och hjälpa varandra och barnet framförallt” Klara anser att “Jag får 
leta i min erfarenhet, sen får jag gå till mina kollegor och samtala. Hur ska vi göra? Har 
ni varit med om detta? och göra det så bra som möjligt för barnen” Klara avslutar med 
att betona vikten av att “göra lika på förskolan”.   

Både Karin och Tova var eniga om att regler och rutiner behöver anpassas efter barnet 
och ändras om det är så att verksamheten inte fungerar. I andra fall menade de att det är 
viktigt att just hålla fast vid rutiner för att skapa trygghet med förutsägbara situationer. 
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Tova och Klara menar att det är viktigt att sätta gränser som är tydliga för barnet och 
förbereda sig inför mötet med det. 

Tova var ensam om att lyfta vikten av empati och “ta till vara på varandras olikheter”. 

6.2.1 Vikten av kompetensutveckling och kollegialt nätverk 
Det här stycket får inledas med ett citat av Olof: 

[...]för mig handlar det så otroligt mycket om kompetensen hos personalen (Olof) 

Vidare menar respondenterna att det ska ges möjlighet att “utbilda sig eller läsa” (Tova). 
Lisa, Tova och Klara anser att det är viktigt att förskollärare får den utbildning som 
krävs så att kunskapen blir användbar i praktiken vid hantering av beteenden som 
utmanar. Klara menar att risken finns att man stagnerar “man får inte köra fast”. Olof 
anser att det till och med ligger i förskollärarens profession att veta vilken resurs som 
behövs och vilken utbildning som krävs i de situationerna. Förskolechefen ska även 
finnas till hands med sin kompetens för att stötta och hjälpa (Olof). Men utöver det 
menade Lisa att det också kan “vara så att vi får hjälp från elevhälsoteam som kan ge 
oss kunskap”. Olof menar dessutom att när de får in ett barn som utmanar måste de få 
”kompetensutveckling i hur vi ska bemöta eller handledning på något sätt”. 

Flera av respondenterna anser att det behövs tid för reflektion tillsammans med sina 
kollegor. Lisa menar att när de observerar barn kan de observationerna senare tas med 
“till reflektions- och planeringstid med övriga i arbetslaget”. Tova säger att “Det måste 
finnas tid och möjlighet för reflektion för personalen.” Olof anser att han har haft tur 
som alltid haft “rutinerade förskollärare som man bollar saker med”. Han säger vidare 
att kunna reflektera med kollegor är en förutsättning för att vidareutvecklas och få hjälp 
samt få stöttning i situationer som är utmanande, men också för att kunna resonera kring 
hur det kommer sig att vi blir utmanade av vissa beteenden. En annan problematik som 
emellanåt uppstår är att 

[...]vi inte får utbildad personal som arbetar hos oss och som inte känner, som 
inte har vetskapen och kunskapen om hur man möter barn som har ett 
utåtagerande beteende eller utmanande beteende på annat sätt. (Lisa) 

Klara lyfter vikten av att vårdnadshavarna tar sin del av ansvaret “jag skulle gärna vilja 
se att det är mer föräldrautbildning, att hjälpa föräldrarna, för det är en stor roll de har i 
samhället”. Hon säger också att “Det är jätteviktigt att vi på förskolan går utbildningar, 
vi kan också bli bättre” och menar vidare att det är viktigt att förskollärare får 
kompetensutveckling. Olof anser även att förskolepersonal ska ha rätt till handledning 
som hjälper till i olika situationer, vilket han uttrycker på följande sätt: 

[…] där vi har välutbildade förskollärare, som har tillgång till 
specialistkompetens och stöd från sin förskolechef när dom behöver det, dom 
klarar av att hantera den stora mängden av alla barn och till och med dom allra 
svåraste. Så att min dröm om att utveckla förskolan i det avseendet det är ju att 
ha såna förskolor överallt. (Olof) 
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Lisa menar att förskollärare ska tänka “igenom våra fortbildningar, så vi får riktad 
fortbildning där vi kan möta den här problematiken.” när hon svarade på frågan om det 
finns några möjligheter i mötet med barnet som utmanar. 

6.2.2 Samverkan med hemmet 
Respondenterna påvisade betydelsen av samarbetet med vårdnadshavarna för att kunna 
hantera och bättre kunna förstå beteende hos barnet som utmanar dem. “Vi måste få 
med oss föräldrarna, i samarbete med föräldrarna så att vi tillsammans kan stötta barnet” 
(Tova). 

För att kunna göra det bästa av situationerna som kan uppkomma under dess vistelse på 
förskolan är kommunikationen med vårdnadshavarna av stor betydelse för att 
förskollärarna ska kunna göra ett bra arbete. Lisa säger att “Vi ska ha ett bra samarbete 
på förskolan” och menar att uppdraget från läroplanen säger att vi ska vara en 
närvarande pedagog som arbetar nära barnet men också ha ett gott samarbete med 
hemmet. 

Genom ett bra samarbete både på förskolan och med barnets föräldrar kommer man 
närmare en lösning kring det som personalen upplever utmanande (Klara). 
Kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare är något som kan tas för 
given och är av stor betydelse. Klara uttrycker att “vi ska ha ett bra samarbete på 
förskolan och föräldrar. Och det kan göra att vi lär oss, och barnen lär sig och 
föräldrarna lär sig hur vi ska hantera barnen så de mår bra både hemma och på 
förskolan.”. Ett samtal i hallen eller ett telefonsamtal innan eller efter lämning, ger 
förskolläraren tips på vägen i hantering och förståelse för hur barnet agerar, som Lisa 
ger i citatet nedan: 

[...] det är ju svårt också att i den affekten barnet har att föra ett samtal med 
vårdnadshavare utan vi får ju ta emot så gott vi kan där och så får vi be att 
vårdnadshavaren ringer upp sen när situationen har lugnat ner sig. (Lisa) 

 

Det gäller att vara ärlig mot varandra. Vårdnadshavarna ska känna att de kan samtala 
och diskutera kring de problem som uppstår i deras fostran av barnet. Lisa menar att “ett 
gott samarbete med barnens vårdnadshavare är nästan ett måste [...] att vi är ärliga mot 
varandra, att föräldrarna kan komma till oss och berätta hur vardagen ser ut hemma” 
Förskollärarna ska i sin tur vara ärlig om de upplever att de behöver hjälp av 
vårdnadshavarna för att kunna bemöta barnet. Betydelsen kring hur dess vardag ser ut i 
hemmet är stor så att personal ska kunna möta barnet i förskolans miljö. Tillsammans 
med vårdnadshavarna kan förskollärare finna vägar för lösningar för personalen (Tova). 

Ibland kan det behövas ett möte med vårdnadshavarna för att finna de “bärande tuvor” 
som Lisa uttrycker sig. Detta för att skapa en positiv miljö runt barnet genom att vara 
eniga i regler och rutiner samt struktur i hemmet och på förskolan och att “vi följer 
samma struktur, och har samma förhållningssätt i mötet, det är viktigt för barnet” (Lisa). 
Det ses som en viktig punkt i arbetet med ett utmanande beteende för att ge stöd för 
förskolläraren att hantera det. Om förskolan får med sig vårdnadshavarna i ett bra 
samarbete kan de gemensamt stötta barnet i dess utveckling, enligt Tova. 
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Tova anser vidare att vårdnadshavarna måste förstå sin betydelse för sitt barn och att det 
är viktigt att sätta gränser och vara tydlig och menar att barnen mår bra av en tydlig 
struktur. Föräldrautbildning är ett förslag på hur ett samarbete mellan vårdnadshavare 
och förskolan skulle kunna utvecklas.   

6.2.3 Barngruppens och personaltäthetens betydelse 
Alla respondenterna lyfte diskussionen om sammansättning av grupper och att 
barngrupperna behöver minskas i storlek. Karin ansåg att “det passar inte barn att vara i 
så stora barngrupper som det är idag” och menar vidare att fyra barn per vuxen skulle 
kunna vara ett antal som är acceptabelt. Hon säger också att “det som är utmanande 
beteende tror jag inte ens skulle finnas i många fall om barngrupperna är mindre.” Lisa 
ser både möjligheter och hinder med de stora barngrupperna och nämner de barn som 
ligger i gråzonen samt de barnen med diagnoser 

I en grupp, låt oss säga 22 barn, där du har två barn med diagnos. Upptill så har du ett 
par andra barn som ligger i gråzonen då innebär det att du har flertalet barn med samma 
personalstyrka som du ska räcka till och vara till för att se att ingenting händer (Lisa) 

För att kunna hantera eller minska på utmanande beteende tycktes det råda en relativt 
samstämmig åsikt bland respondenterna om att förskollärarna skulle hinna med att ge 
varje barn tid och uppmärksamhet. Lisa nämner utanförskap och det som sker i det tysta 
och menar att “det finns situationer där barn också ser att vi vuxna är på väg till något 
annat och då passar dom på”. Därtill att det också är viktigt med bra personaltäthet och 
då menar Karin att det inte räcker med “mer personal utan mindre barngrupper“ (Karin). 
Med personaltäthet menas inte enbart hur många det är på golvet utan också hur 
arbetslaget och kollegorna på förskolan fördelar sig under dagen och i olika situationer. 
Klara menar att ett hinder med de stora barngrupperna är att “barn kanske behöver 
mindre grupper om dom har speciellt utmanande beteende.”  

6.2.4 Det egna förhållningssättet 
Lisa, Tova och Klara var överens om att det egna förhållningssättet präglar mötet med 
barnet men också att arbetslaget har pratat ihop sig: “Om jag inte har mitt arbetslag med 
mig och mina kollegor har pratat oss samman och vi har olika förhållningssätt till 
barnen så utgör det ett stort hinder för barnet framförallt men också för oss pedagoger 
emellan.” (Lisa).  

Som lärare ska ytterligare strategier finnas att ta till och aldrig vara nära gränsen att 
tappa kontrollen, menar Olof. Flera lyfter hur viktigt det var att se det positiva hos 
barnet och få det att känna tillhörighet i gruppen. Tova tycker att det är viktigt att man 
ser möjligheterna samt att “vi ser varandras olikheter att vi tar tillvara dom både hos 
barnen och hos oss vuxna, det tycker jag är jätteviktigt”. En utmaning kan därför vara 
en möjlighet att “finna vägar för lösningar och vägar till lösningar”, som Lisa uttrycker 
det. Vidare menar en annan respondent att om hon blir utmanad i en situation måste hon 
gå tillbaka till sig själv och säger att “[...] barn som är väldigt argt så ser jag ju till att 
själv inte gå upp eller gå in i den känslan utan mer vara lugn” (Karin). 
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För att ett gott eget förhållningssätt ska bli möjligt menar Tova och Klara att det behövs 
tid för reflektion och att få samtala med sina kollegor och Lisa anser utöver det att tid 
behövs för att konsultera eventuell expertis, resurs eller annan hjälp utifrån. Många barn 
samtidigt som alla behöver uppmärksamhet gör att “stress är en faktor som påverkar 
också huruvida man blir utmanad eller ej.” (Karin) 

Karin skulle också vilja ha färre barn än sex barn per vuxen för att kunna hantera 
uppdraget och hinna med. Hon menar att hon inte hinner med och “Det blir ingen 
kvalitet för mig. Utan det blir bara göra det man ska göra och man hinner inte med 
nånting mer.” och säger också att hon tror att hon skulle lyckas bättre med uppdraget 
“om jag inte hade så många barn i snitt att ta hand om. Fyra, tycker jag är ganska 
lagom”. Karin menar i sammanhanget att barn inte är tänkta att vara i så stora grupper. 
Om de hade mindre grupper tror hon att barnets behov av att utmana för att skapa 
uppmärksamhet skulle minska avsevärt. De här stora barngrupperna, säger hon vidare, 
ger också upphov till stress hos henne själv vilket barnen märker av. Tova säger att "det 
gäller ju att jag som pedagog inte är trött, är jag trött och stressad så bemöter jag 
barnen på ett sätt". Hon menar vidare att om man är positiv i mötet med barnen är 
säkerligen barnen positiva tillbaka. 

6.3 Stöd för förskolans personal 
Olof och Lisa önskade att chefen skulle vara ett större och mer närvarande stöd för 
förskolans personal. I situationer där förskollärare kände sig osäkra eller inte kommer 
vidare var behovet stort, men för “nyexad förskollärare som får ta ansvar på en helt 
nystartad avdelning med två outbildade barnskötare till som dina kolleger då ska du ha 
hjälp hela tiden.” (Olof) 

att chefen var ett viktigt stöd, liksom rutinerade kollegor som snabbt kan vara bollplank 
och finnas till hands i de vardagliga situationerna (Olof) och Klara menar att man inte 
ska 

vara rädd för att ta hjälp för det hjälper hela personallaget och barnet och 
familjen. Det finns specialpedagoger och psykologer som finns där för att 
hjälpa till. Och det hjälper ju barnet för framtiden med. (Klara) 

Vidare anser Olof att om personalen på förskolor ska känna sig trygga ska hjälp och 
stöd komma när situationen är aktuell. Han menar att “den dagen vi signalerar till vår 
förskolechef, nu! nu har vi inte kompetensen eller förmåga eller resurs för att klara den 
här situationen, då vill jag ha den hjälpen på en gång.” Lisa beskriver hur de måste 
vända sig till sin chef för att få hjälp och berätta om läget. Hon uttrycker sig på följande 
vis: 

att vi i första hand måste vända oss till vår chef[...] tala om vilket läge vi har 
och vilket eller vilka barn vi har och vilka möjligheter vi har tömt ut [...] 
därifrån får ju hon eller han se på det här [...] det kan ju vara så att vi under en 
lång tid, man försöker ju ändå så långt det går och så mycket som möjligt att 
hantera det här [...] att vi då får vår chef liksom att vi får hjälp och stöd av 
henne så kan ju hon också tala om möjligheter som finns för oss att gå vidare. 
(Lisa) 
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Hon menar vidare att ”vi kanske under en tid behöver sätta in någon person extra som 
avlastar oss i arbetslaget.” och utvecklar att hon menar att de inte 

sätter den personen på det utmanande[...] utan istället så avlastar ju den 
personen som ger ett stöd i gruppen[...]för att vi andra kan arbeta med det här 
barnet och växla kanske med det, för att det är ganska tungt under längre 
perioder och följa ett barn så. 

och “sen kan man behöva utbilda eller läsa om någonting eller kan man ta hjälp av 
expertis” (Tova). Klara anser att när ens egen kunskap eller förmåga inte räcker ”så ska 
man inte vara rädd för att ta hjälp för det hjälper hela personallaget och barnet och 
familjen.” (Klara). Hon fortsätter med att ”det finns specialpedagoger och psykologer 
som finns där för att hjälpa till. Och det hjälper ju barnet för framtiden med.”. 

Vidare berättar Olof att han anser att det är av vikt att få hjälp av specialpedagoger och 
elevhälsoteamet som ger kunskap kring hur en situation som utmanar kan hanteras och 
säger att 

om jag vet att de finns specialpedagoger och elevhälsoteam som finns som en 
backup i det läget att vi inte fixar det [...] gör också att vi kan förhålla oss 
lugnare i dom här situationerna och faktiskt inte blir stressade. (Olof) 

Vidare menar av respondenterna att mindre barngrupper skulle vara ett stöd för 
förskollärare vilket Karin uttryckte på följande sätt: 

Mindre barngrupper skulle vara det största stödet. Inte mer personal utan 
mindre barngrupper [...] Man märker vilken skillnad det är när fem, sex barn är 
sjuka och då blir jag väldigt sällan utmanad och dom, tror jag, kanske inte 
känner [...] behov av att utmana också för det är ett sätt att bli sedd. (Karin) 

Olof uttrycker det lite annorlunda men menar även han att det vore önskvärt med 
grupper med färre barn så att de hann se varje individ: 

Självklart handlar det också om hur många barn som vi har att hantera och hinna se 
dom och hinna möta dom. För ett utmanande beteende kan ju också vara ett 
beteende som ropar på uppmärksamhet och får dom den uppmärksamheten och 
inte behöver skrika efter den då behöver dom inte ha det där beteendet. (Olof) 

Karin menade att följden av färre barn per vuxen skulle bli ett bättre kvalitativt arbete 
vilket skulle betyda att hon skulle ha tid att ta sig an varje barn i större utsträckning och 
känna att hon orkar vara professionell. 

6.3.1 Lärmiljöns påverkan 
Tova är tydlig i hur omgivning och miljö kan påverka ett beteende och i vilken 
utsträckning förskollärarna blir utmanade eller inte: 

Ja miljön tror jag spelar stor roll, hur den är tillgänglighet och personaltätheten på 
vår förskola och om vi har stora barngrupper kan spela stor roll, och om hur vi 
fördelar oss, under dagen och i olika situationer tror jag kan spela stor roll. 
Sammansättningen i gruppen kan spela roll tror jag, jag tror vi kan bli ännu bättre att 
ta vara på varandras olika kompetenser. (Tova) 

Lisa gör en detaljerad beskrivning av vad hon menar kan påverka barn som har 
svårigheter med att koncentrera sig eller behålla lugnet: 
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Jag skulle vilja att vi reducerar mer i vår befintliga miljö vi har här, att vi inte har 
så mycket saker framme samtidigt som distraherar och stör utan jag tänker lite mer 
att man skulle kunna ha varje rum och varje enhet så att det blir tydligt och klart 
vad det signalerar vad är det här för miljö, vad signalerar den här miljön till barnet, 
vad gör man här? (Lisa) 

Hon menar vidare att för mycket färger oroar och intryck av för mycket saker påverkar 
”dom barnen som till exempel har svårt för koncentrationen, har svårt för att finna ro i 
det dom gör”. Klara menar att omgivningen är väldigt viktig “man får tänka på o ändra 
om så att det passar barnen efter hand.” 

Förskollärare behöver fråga sig om miljön på förskolan är “inbjudande till lek som 
skapar en sorts social harmoni” (Olof) eller om miljön inbjuder till “bråklek som skapar 
mer konflikter.” (Olof). Lisa säger att det är viktigt att “tänka när vi har de här 
utmanande barnen att vi har, vi bereder, vi ger dom möjligheter till hållplatser.” Vidare 
menar Lisa att det ska finnas möjligheter för barnet att kunna ”ta igen sig och där man 
har möjlighet att varva ner och, ja, lugna ner allting för sig”. (Lisa) 

Om möjligheten gavs att utforma förskolan ytterligare i miljön så “skulle alla barn 
kunna rymmas i vår förskola. Det är jag övertygad om.” (Lisa) 
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7 Analys 
Här tolkas och analyseras resultatet med hjälp av studiens teoretiska ramverk. Syftet 
med studien är att belysa hur förskollärare beskriver och hanterar situationer där barnet 
upplevs utmanande samt vilket stöd och vilken möjlighet till utveckling i 
yrkesprofessionen som kan komma att behövas.  

Respondenterna har refererat till föräldrar i sina svar. I analysen används istället 
vårdnadshavare som är det allmängiltiga begreppet i förskolans styrdokument 
(Utbildningsdepartementet 2010). 

7.1 Vad som utmanar förskollärare 
I resultatet nämner respondenterna flertalet beteenden som utmanande: aggressivitet, 
utåtagerande, tystnad och inåtvänt beteende, otillförlitlighet och ”lillfröknar” samt 
exempelvis när det blir en scen i hallen vid lämning och hämtning. I de situationerna 
kan barnet sätta både förskollärare och vårdnadshavare på prov genom att agera trotsigt 
och få de vuxna känslomässigt berörda. Enligt Folkman kan ett utåtagerande beteende 
visa sig genom aggressivitet och vrede. I det beteendet kan ett visst hopp om att det går 
att förändra sina villkor skönjas (1998). Vad gäller det inåtgående beteendet är känslan 
att barnet har gett upp och inte längre bryr sig om, ifall det blir uppmärksammat eller 
inte. Båda strategierna fyller till en början en viktig funktion att få ett behov tillgodosett. 
Efter hand blir de beteendena destruktiva och inte till någon hjälp och utmanar 
förskolans personal (1998). Vuxna som kan bemöta barnets beteende blir ett tidigt stöd 
för att hantera känslor, upplevelser och händelser i vardagen (ibid.). Barnet ska samsas 
och interagera med många olika individer och viljor på en förskola vilka ibland kan 
kräva strategier som kan bryta en ond cirkel. Förskolläraren ska då finnas där med 
närvaro och empati för att hjälpa barnet vidare (ibid.). 

På förskolor görs försök att se barnet i ett större sammanhang men enligt Nordin-
Hultman (2004) läggs ofta ansvaret för beteendet ändå på barnet. Bland respondenternas 
svar kan både det perspektivet hittas likväl som att en del berättar i motsats till Nordin-
Hultman att de ser sig själva och miljön som delar av orsaken till beteendet och vill få 
större möjligheter att möta upp barnet i dess behov. Medan andra svar hos 
respondenterna kan påvisa att barnet ses som ett problem och bör åtgärdas.  

Flexibilitet, som förskolans verksamhet har möjlighet till, ger personalen potential att 
hantera ett utmanande beteende på ett mångsidigt sätt (Juul & Jensen 2010). En god 
lärmiljö både inne och ute, där personalen på förskolan ser miljön som en medskapare 
av lärande, ger goda förutsättningar för inlärning och trygghet (Nordin-Hultman 2004). 
Respondenterna menar att bli utmanad, se möjligheter och vara flexibla i sitt arbete 
tillhör uppdraget. De menar att regler och rutiner måste kunna anpassas efter behov och 
verksamhetens möjligheter.  

7.2 Samarbete 
Samarbete sker på olika plan och på olika sätt. I kapitlet behandlas samarbetet utifrån 
yrkesidentitet, yrkesprofession och kompetens i vuxnas möten med varandra, 
förskollärarens möte med barnet och i samverkan med hemmet. 
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7.2.1 Kollegial kompetens och handledning 
I resultatet kom det fram att förskollärare behöver tid för samarbete och gemensam 
reflektion för att få stöd och hjälp att hantera situationer som upplevs utmanande. 
Kollegial reflektion är en viktig del av kunskapsutbyte och kompetensutveckling hos 
samtliga inom förskolan (Lidholt 1999). Med begreppet menar Lidholt ”gemensam 
reflektion över arbetsrelaterade förhållanden.” (1999:35). Respondenterna uttrycker 
vilja och behov av att samarbeta med kollegor men att tiden inte alltid räcker till på 
grund av personal- och vikariebrist. De menar att de måste kunna lyfta diskussioner i 
arbetslaget kring det beteendet de upplever som utmanande. Behovet av samarbete är en 
förutsättning för att den kollegiala reflektionen ska kunna genomdrivas. Det krävs en 
väl underbyggd organisation för att få tid att ta del av kollegors yrkeskunskap, reflektera 
kring gemensamma beslut och ställningstaganden (Lidholt 1999).  

Kunskapen om barndomen och synen på barn har genomgått en stor förändring under 
kort tid, historiskt sett, och bör tas i beaktande (Sommer 2005). På bara några få 
decennier har barnet gått från att få utvecklas i hemmet med hemmavarande förälder 
(oftast kvinnan) till en värld med många intryck, både relationsmässigt och tekniskt sett. 
Respondenterna eftersöker också större möjligheter till kompetensutveckling och 
tolkningen är att de eftersträvar nutida forskningskunskap för att höja sin kvalité och 
möjligheter att bemöta barn individuellt. 

Samspelet mellan lärande och lärare är en förutsättning för att den lärande ska nå nästa 
utvecklingszon (Lundgren, Säljö & Lidberg 2010). Det gäller i interaktion mellan barn 
och vuxen likväl som mellan två vuxna och är en förutsättning för ett gott samarbete, 
kompetensutveckling och kunskapshöjning där var och en bidrar med sin kunskap i det 
kollegiala nätverket (ibid.) 

En situation påverkar en förskollärare på både ett emotionellt och professionellt plan. 
Därför menar Drugli (2003), och bekräftar därmed Olof, att personal på förskolor bör få 
handledning. Vid en handledning är en opartisk handledare utifrån lämpligast för bästa 
reslutat då den inte blir personligt involverad och är på så vis mer neutral till situationen 
(Drugli 2003). Handledning har blivit ett allt vanligare verktyg för skolpersonal för att 
utvecklas i hantering av situationer som utmanar i möte med barn, vårdnadshavare och 
elever. 

En respondent menar att som ny i sin profession är förskolläraren skör i sin roll och 
skulle behöva extra handledning och stöd. Efter studietiden, när den nyutexaminerade 
förskolläraren möter skolans dagliga rutiner, ska förskolläraren skaffa sig en 
yrkesidentitet (Normell 2004) vilket underlättas av en professionell handledning (Drugli 
2003). 

7.2.2 Vikten av goda relationer och samarbete 
Respondenterna belyste vikten av att ha en bra kontakt med vårdnadshavare för att få 
verktyg att själva kunna förstå ett barn och hantera en situation som upplevs utmanande. 
Genom en god relation uppstår en bra grund för att både barn och vårdnadshavare ska 
känna sig trygga (Kihlbom, Lidholt & Niss 2013). Barnet som vistas i förskolan är unikt 
i sin utveckling och behöver lyhörda vuxna som kan se det för den det är (ibid.). 
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Resultatet visar att det som upplevs som ett utmanande beteende kan ha en 
utomliggande förklaring och kräver i de flesta fall ett gott samarbete från båda parter. 
Förskolan har här en viktig roll att skapa det med vårdnadshavarna (Drugli 2003). Dock 
menar Lidholt (1999) att det finns svårigheter. Brist i kommunikation, en upplevelse av 
att vårdnadshavare utnyttjar förskolans tider för egen vinning och en allmän känsla av 
bristande engagemang bland vårdnadshavare var orsaker till känslan av hinder till 
samarbete (ibid.). Det stämmer väl överens med vad Sommer (2005) menar när han 
uttrycker att samarbetet med vårdnadshavare inte är en självklarhet. Ett gott samarbete 
och en bra kommunikation är en svår balansgång när stress, arbete, krav och 
förväntningar på familjerna gör sig påminda i dagens kultur. I nutidens kontext är det 
lätt hänt att tid och ork tryter hos vårdnadshavarna (ibid.). 

Förskolan är en verksamhet i mindre skala och kan därmed överblickas av både 
vårdnadshavare och förskollärare (Juul & Jensen 2010). Möjligheter finns för att skapa 
goda kontakter och bra samarbete mellan parterna vilket blir en bra grund om det 
uppstår behov av tätare kontakt på grund av exempelvis samarbete kring problematiska 
situationer i förskolan (ibid.). 

Varken vårdnadshavare eller professionella i förskolan är experter på barnets liv sett 
inifrån (Juul & Jensen (2010.) Det kan endast barnet själv vara. Dock anser författarna 
att vårdnadshavarna är de som står det närmast och vet hur barnet fungerar både i 
hemmet och på fritiden. De professionella har sina kunskaper riktade mot pedagogiken, 
den sociala och intellektuella funktionsnivån samt har en allmän kunskap kring barnets 
utveckling (ibid.). 

Förskolan är den som bär ansvaret för att kommunikationen fortlöper (Måhlberg & 
Sjöblom 2009). Om förskolans personal har ett bra bemötande av vårdnadshavare kan 
samarbetet och kommunikationen bli god och mynna ut i ett engagemang hos 
vårdnadshavaren för barnet på förskolan. Vidare skriver författarna att all personal i 
förskolan bör ha kunskap om hur ett förtroende byggs upp för förskolans verksamhet 
hos vårdnadshavaren (ibid.). Om detta är respondenterna eniga med Måhlberg och 
Sjöblom, det vill säga att kontakt och kommunikation ses som något positivt och är en 
självklarhet för att göra ett kvalitativt arbete. Att ha kännedom om barnets utveckling 
ger möjligheter till förståelse och därmed potential att hitta vägar för ett bra bemötande 
av barnet och dess vårdnadshavare (Brodin & Hylander 1998). 

7.2.3 Samspel 
I resultatet betonas vikten av samspel som ett sätt att hantera beteenden som utmanar. 
Genom en generell ärlig och öppen dialog mellan vårdnadshavare och förskollärare 
menar respondenterna att förutsättningar för ett bättre samspel ökar mellan 
förskolläraren och barnet. Den dagliga kommunikationen ses som ett verktyg för 
förskollärare att med profession lära sig hantera och förstå utmaningen i hur barnet 
reagerar på förskolan (Drugli 2003).   

Barnet står vårdnadshavarna närmast och starka band knyter dem samman (Kihlbom, 
Lidholt & Niss 2013). Sommer, däremot, menar enligt barndomspsykologin och nyare 
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forskning, att det inte behöver förhålla sig på det sättet. Barn behöver tydliga vuxna 
omkring sig, men det måste inte nödvändigtvis vara den biologiska familjen, utan kan 
vara en utomstående relation (2005). 

Samarbetsförhållande är något som gäller för både förskola och vårdnadshavare (Drugli 
2003). Enligt respondenterna krävs det att man kan ge och ta och se möjligheter för att 
kunna skapa en positiv miljö för barnet att vistas i. Regler och normer blir allt mer 
hängande löst i familjerna och ett allt större ansvar för barnets uppfostran överlåts åt 
förskolan (ibid.). Respondenterna hävdar en annan åsikt och menar att regler, rutiner 
och struktur bör samspela med hemmet samt öppna upp för en dialog mellan förskola 
och vårdnadshavare. Ett samstämmigt bemötande från de vuxna på förskolan och 
vårdnadshavare anser respondenterna ger barnet en stöttning i sin utveckling. Det här 
skiljer sig från Sommer (2005) som anser att det här kan bli besvärligt att få till på 
grund av dagens ändrade struktur i förhållande till förr. Idag har vårdnadshavare ofta 
pressat med tid och upplever sin vardag stressande. Samspel kan därför ifrågasättas om 
den kan tas för given (ibid.) 

Respondenterna är eniga om att det ligger på den vuxnes ansvar att hantera ett 
utmanande beteende hos ett barn i förskolan. En del av den professionella hanteringen 
är att kunna se helheten och då krävs en engagerad, lyhörd och närvarande personal runt 
omkring barnet (Kihlbom, Lidholt & Niss 2013). Vidare talar respondenten om 
betydelsen av att förskollärare behöver skapa en tydlig struktur för att skapa trygghet 
och får återigen stöd i sitt uttalande av författarna (ibid.) som menar att grunden för ett 
gott samarbete och en god kommunikation samt grunden för trygghet redan läggs från 
den första dagen på förskolan (ibid.). Samstämmighet om regler, gränser och rutiner är 
en förutsättning i hanteringen då det underlättar för både personal och barnet i slutändan 
genom att vara professionell i sitt arbete, hitta de positiva delarna och arbeta vidare med 
dem, anser respondenterna. De menar vidare att regler och rutiner behöver anpassas så 
att verksamheten flyter på men att rutiner är vitalt för barnet då det är viktigt att ha 
tydliga gränser. Uttalande får stöd av Kihlbom, Lidholt och Niss (ibid.) vad gäller de 
yngre barnen men Nordin-Hultman menar å andra sidan att det kan finnas för många 
hålltider i den svenska skolan som gör barnet allt för beroende av den vuxne i 
verksamheten (2004). Vidare menade respondenterna att arbetslaget ska ses som en 
tillgång i ansvaret att hantera beteenden som provocerar den vuxne och de situationer, 
som uppkommer i samband med det, med stöd av varandra. Respondenternas svar 
sammanlänkas med teorierna av Vygotskij (Säljö 2010) och Stern (Brodin & Hylander 
1998) som båda menar att samspelet är av stor betydelse genom hela livet. 

Respondenterna menar att personal måste inse att personkemi inte alltid stämmer mellan 
barnet och, exempelvis, förskolläraren och då är reflektion och samtal om strategier och 
hantering av utmanande beteende en tillgång för arbetslaget, menar vissa respondenter, 
vilket Normell (2004) menar är en del i att utveckla arbetslaget. Till det krävs att tid 
avsätts och det menar Lidholts respondenter är svårt att få till när förutsättningarna 
tryter i form av personalbrist, tidsbrist och stora barngrupper (1999). Människans 
utveckling av kulturella förmågor sker genom appropriering och genom indirekt 
mediering där inlärning sker genom samtal i vardagligt bruk (Lundgren, Säljö & Liberg 
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2010.) I yrkeskompetensen ligger ett ansvar att förskolläraren bör vara medveten om 
barnets stadier i sin utveckling för att kunna bemöta det i dess behov och framsteg 
(Brodin & Hylander 1998). 

7.2.4 Yrkesprofession och förhållningssätt 
Sterns teorier om de fem ”själven”, där han studerat vad som händer i barnets inre, är en 
bra teori för dem som arbetar inom förskolan. God kännedom kring dem är en viktig del 
för att nå ett professionellt förhållningssätt (Brodin & Hylander 1998). Barnet är, enligt 
Stern, en kompetent varelse redan vid födseln men behöver stöd och vägledning i sin 
utveckling (ibid.). Arv, miljö, psykologi och biologi spelar stor roll och att vara 
medveten om detta i hanteringen av det utmanande beteendet har en betydande del i det 
pedagogiska arbetet så att barnet kan bemötas på ett adekvat sätt (ibid.). 

Det egna förhållningssättet i mötet med ett barn som utmanar präglar relationen, menar 
samtliga respondenter. Det är viktigt att blicka mot det som är positivt (Måhlberg och 
Sjöblom 2009) och enligt författarna uppmuntrar lösningsinriktad pedagogik till att se 
möjligheter och styrkor hos den enskilde individen (ibid.). Att framhäva barnets 
förmågor ger ett positivt synsätt. Genom att förskolläraren belyser kompetenser och 
förmågor hos barnet skapar det lösningar och möjligheter till en positiv förändring 
(ibid.). Juul och Jensen (2010) påpekar vikten av att ha god självkännedom och säger att 
den vuxnes egna upplevelser och erfarenheter präglar relationen. En förskollärare ska 
”se” det enskilda barnet. I sin profession kan förskolläraren förväntas ha ett bifokalt 
seende för att uppleva de bakomliggande behoven i ett beteende hos ett barn och rätta 
sig efter det (ibid.). Respondenterna menar dels att förskollärare ska gå tillbaka till sig 
själva i situationer där de exempelvis hamnar i konflikt med ett barn, dels bära ansvaret 
för situationen och backa om situationen blir ohållbar.  

En del barn ser positivt på nya saker att lära sig medan andra inte har den motivationen 
vilket utmanar kreativiteten hos de vuxna på förskolan (Brodin & Hylander 1998). 
Lusten behöver väckas hos de som är vetgiriga, men även hos de som drar sig undan 
och är passiva samt hos de som är utåtagerande. Författarna belyser Sterns teori där 
betydelsen av de vuxnas närvaro ses som en viktig komponent (ibid.). Samvaro genom 
fysisk och psykisk närvaro av personal och vårdnadshavares betyder mycket för barnets 
utveckling. En önskan från en av respondenterna är att vårdnadshavare ska se och förstå 
sin del i barnets utveckling och får stöd hos Juul och Jensen som även de menar att 
vårdnadshavares är viktiga i dess utveckling (2010). Respondenten menar att utbildning 
för vårdnadshavare skulle kunna vara något som kan stärka dem i deras fostran och 
förståelse för barnet. Med en förhöjd kunskap hos vårdnadshavare ser respondenten en 
möjlighet till utveckling av ett ökat samarbete mellan förskola och hem. Att i det 
sammanhanget ha kännedom om och kunskap kring dagens syn på barnets utveckling, 
enligt Sterns teorier, och den barnsyn som då medföljer kan vara en källa till ett mer 
professionellt förhållningssätt (Folkman 1998). 

7.2.5 Empati och emotionell intelligens 
En respondent lyfte empatin i hanteringen och menar tillsammans med de övriga 
respondenterna att barn som vuxna måste acceptera att människor inte fungerar och 
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reagerar lika. Många människor runt omkring oss har föreställningar och förväntningar 
på vad som är bra barnuppfostran, uppförande och beteende.(Sommer 2005) De vuxna 
som befinner sig runt omkring barnet behöver nyjusterade filter och en uppdaterad 
barnsyn. Tiderna har förändrats liksom också uppfostran och beteende (ibid.). 
Förskollärarna ser händelser på olika sätt och sättet att hantera något som upplevs 
utmanande blir olika på grund av personliga erfarenheter (Drugli 2003). Hänsyn till 
olikheter måste finnas och verksamheten ska vara flexibel så att de kan bemöta varje 
individ i dess behov (Nordin-Hultman 2004). Respondenterna ger uttryck för att 
verksamheten mer liknar barnpassning då de upplever att de ofta behöver anpassa 
dagarna till akuta lösningar. De får stöd av Lidholt där respondenterna uttrycker 
liknande upplevelser och att verksamheten blir så flexibel att den inte längre känns 
professionell och pedagogisk (1999) men förskolläraren bör se gränser som flytande då 
barnets olika utvecklingsstadier spelar in. Det finns en förväntan på barnet att leva upp 
till de sociala förmågor som anses nödvändiga i förståelsen för gruppens regler och 
rutiner (Palla 2011). Enligt respondenterna ligger det på den vuxnes ansvar att se 
helheten och att vara professionell i sitt arbete, hitta de positiva delarna och arbeta 
vidare med dem. 

I motsats till Nordin-Hultman menar Palla att regler och rutiner behöver anpassas så att 
verksamheten flyter på och det är vitala för barnet (2011). För mycket tider att passa 
stör dess aktiviteter, menar Nordin-Hultman (2004), vilket ger stöd åt det en respondent 
nämnde när hon menade att situationer med barnet upplevs utmanande just i övergångar 
av aktiviteter. Några av respondenterna var eniga i sina tankar om att regler inte är 
bestående. Tid är på många sätt svårt för barn att relatera till vilket skulle kunna ses som 
ett maktverktyg som påverkar barnets agerande (Palla 2011). Foucault säger, enligt 
Palla, att “där makt finns, finns också motstånd” (2011:52). Med det menar han att 
”barnen som i sitt subjektskapande blir föremål för förskolepersonalens styrning kan 
agera på varierande sätt” (2011:52) och acceptans eller motstånd från barnet kan komma 
fram på olika vis. 

Inlärning sker i positiv känslostämning. Förskollärare bör därför sträva efter att visa 
hänsyn till barnets sinnesstämningar men också beaktar sina egna känslor i mötet med 
barnet (Normell 2004). För det behövs att förskolläraren bland annat har en god 
emotionell kompetens. Att ha en emotionell intelligens, eller känslomässig mognad 
innebär, i det här fallet, att du kan läsa av ett barns känsla och hjälpa till att sätta ord på 
den (ibid.). Förskolläraren hjälper på så vis ett barn att identifiera en känsla till nästa 
gång och kan då själv möta känslan och kunna ”identifiera, uttrycka, tolerera och 
härbärgera sina känslor.” (2004:37). Att inte bekräfta utan försöka undanmanövrera en 
känsla hos ett barn kan leda till att barnet i framtiden inte vågar möta just den känslan. 
Det kan också betyda att förskolläraren själv har svårt att identifiera eller själv har ett 
motstånd att möta känslan i fråga (ibid.). 

7.3 Stöd för förskolans personal 
Sammantaget kan konstateras att rubrikerna under det här kapitlet sammanlänkas med 
varandra. En sak kan ha betydelse för flera svar från respondenterna. 
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7.3.1 Lärmiljön som stöd 
Enligt Stern är barnet en social varelse som formas av det som finns runt omkring 
(Brodin & Hylander 1998). Att ses som en avgränsad varelse har i dagens samhälle satts 
åt sidan för samspel och social interaktion. Barnets sätts på prov i sina handlingar och 
tankar i olika situationer och sammanhangen bidrar till dess agerande. Miljön och 
personer som befinner sig runtomkring där barnet vistas påverkar sättet att agera och ett 
beteende är sig inte likt från en miljö eller situation till en annan. Individ och miljö står i 
ett ständigt och ömsesidigt samspel med varandra (Nordin-Hultman 2004). 

Tiden bör ses som en miljöfaktor (Nordin-Hultman (2004). En av respondenterna lyfter 
övergångar mellan aktiviteter som ett problematiskt inslag under en dag i verksamheten 
och menar att arbetslaget i de situationerna ofta står i en utmanande situation. I en 
jämförande studie mellan engelska och svenska förskolor konstateras att i svenska 
förskolor är fler tidsrutiner inplanerade i dagsschemat än i engelska förskolor (ibid.). 
Det svenska sättet att arbeta på, med så många fastslagna rutiner, innebär en stark 
styrning av aktiviteter vilket begränsar barnets möjlighet att kunna påverka sin vardag 
och gör det beroende av vuxna i verksamheten (ibid.). Det här bekräftas också i de 
intervjuer som Arnér och Tellgren har gjort med sexåringar som anser att det är de 
vuxna som styr (2011). Det de vuxna säger det är vad som blir, säger barnen (ibid.). 

Vidare har de svenska förskolorna material mer eller mindre tillgängligt och har en 
tendens att placera material på höjder där barn inte når dem (Nordin-Hultman 2004). 
Hon menar också att många av utrymmena i förskolorna i Sverige är otillgängliga för 
barnet och gör det beroende av en vuxen för att kunna tillgodogöra sig aktiviteten. 
Bland annat placeras material som anses svårt att hålla efter och svårstädat undan 
barnets fingrar, vilket medför att bland annat skapande blir en svåråtkomlig aktivitet. 
Det här bidrar till att barnet får färre valmöjligheter och är hänvisade till vad vuxna 
väljer ska finnas lätt tillgängligt (ibid.). Det här stämmer väl överens med 
respondenternas svar då de alla tar upp diskussioner kring miljö. Ett par av dem menar 
att miljön bör ses över hur de är uppbyggda, om de inbjuder till lek eller bråk, om 
lokalerna är anpassade till varje aktivitet och om den är tillåtande. Till exempel lyfter en 
av respondenterna önskemålet om att ha tydliga rum tillgängliga för barnet med tydliga 
aktiviteter angivna genom material och möblering. Hon menar att alla typer av barn då 
skulle få rum i en förskola. Förskolan ska vara överskådligt uppbyggd med tydliga 
intentioner för varje rum. Det behöver också finnas möjlighet att få gå undan för att få 
en stund för sig själv (Lippman 2010). Barnets miljö ska tydligt tala om för det var 
social interaktion är tänkt och var det uppmanar till samarbete någonstans samt var det 
är tänkt för ensamtid och vila (ibid.). Det här ger barnet en känsla av självständighet 
(Nordin-Hultman 2004). Resultatet visar att genom tydlighet i miljön får förskollärarna 
ett stöd i att hantera eller förebygga beteenden som anses eller upplevs som utmanande.  

7.3.2 Goda förutsättningar för utveckling 
Respondenterna har tydligt uttryckt en önskan om att förskolorna måste minska på 
barngruppsstorlekarna för att barnet ska slippa påkalla uppmärksamhet genom att 
utmana förskollärarna. Samtidigt känner de att det också skulle vara ett bra stöd för dem 
att utföra uppdraget och hinna med varje barn både på ett emotionellt och intellektuellt 
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plan. Deras uppfattning om storlekar på barngruppen anses av Kihlbom, Lidholt och 
Niss (2013) som en av de viktigaste faktorer för barn upp till tre år för att utveckla 
trygghet och skapa goda och nära relationer. Om barnet inte kan få ro och trygghet 
utvecklar det oro och kan också så småningom utveckla koncentrationssvårigheter, 
vilket kan medföra ett oroligt beteende (ibid.). Författarna menar att det är oroväckande 
att småbarnsgrupper är så stora idag. På vissa ställen har barnantalet kompenserats med 
en större personaltäthet, men den har ändå minskat i takt med att antal barn i 
barngrupperna, över tid, har ökat. Sedan 2005 har situationen för de små barnen blivit 
sämre, dock något bättre för barn över tre års ålder (ibid.). 

Forskning har visat att barn i de yngre åldrarna, ett till tre år, och barn i behov av 
särskilt stöd utvecklas bäst i ytterligare mindre grupper än de äldre barnen, då 
språkutveckling och identitetsutveckling tar mest skada i de större grupperna (Kihlbom, 
Lidholt & Niss 2013). 

En respondent menade att det inte var frågan om att få fler personal till den redan 
befintliga barngruppen utan ansåg att det var viktigare att minska den. Stressnivån hos 
personalen är en problematik som visar sig i för stora barngrupper liksom hörselskador 
hos både stora och små (Kihlbom, Lidholt & Niss 2013). Respondenterna får stöd av 
författarna i det hon beskrev att kvalitén på det pedagogiska arbetet blir lidande. 
Trygghet är en bärande pelare i förskolans uppdrag, vilket Palla utgår ifrån när hon 
diskuterar rutiner som trygghetsskapande. Hon tycks fråga sig för vems skull rutinerna 
sätts även om hon ändå menar att rutiner är goda ur ett trygghetsperspektiv (2011). 
Dock är det sällan att rutinerna ifrågasätts bland personalen, utan de tas mer som en 
gällande norm. Om något barn går utanför rutinerna, eller de gällande normerna, som 
förskolepersonalen ska få att fungera, eller ifrågasätter den med protesterande beteende 
blir det problematiskt och det är lätt att barnet anses som otryggt (ibid.). Är då förskolan 
ett hot eller en god institution för barnen? frågar sig Sommer (2005). Enligt honom ges 
barnet en möjlighet på förskolan att utveckla ett subjektskapande medan de i familjen 
får anknytning och närhet, eller som Bronfenbrenner uttrycker det: 

Familjen är först och främst betydelsefull inte bara för att den är en arena för 
aktiviteter, utan för att de människor som är involverade i dessa är tokiga i 
varandra. (Sommer 2005:100) 

Förskolan har ett utvecklande och positiv inflytande på barn men försvagas om kvalitén 
blir undermålig (Palla 2011). 

Den sociokulturella teorin är här av betydelse där det menas att barnet lär sig och växer i 
samspel med andra (Säljö 2010). Respondenterna uttrycker att det barn som utmanar de 
vuxna gör det i mening av att få sitt behov av trygghet och uppmärksamhet tillgodosett. 
De menar vidare att det beteendet kanske inte skulle behövas om barnantalet var mindre 
och personaltätheten större. Palla (2011) beskriver också hur personalen i hennes 
undersökningar i stor utsträckning ligger i att barnets utmanande beteende beror på 
otrygghet En av respondenterna lyfter tesen att om det vore mindre barngrupper skulle 
barnet eventuellt inte uttrycka sig med ett sätt som upplevs utmanande på samma vis.  
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Sommer menar att barnet behöver en fast relation att knyta an till för att känna trygghet 
men det behöver inte var en biologisk förälder, enligt nyare forskning (2005). Tiden 
innan paradigmskiftet inom barn- och utvecklingspsykologin utgick barnpsykologin 
ifrån ett annat sätt att se på familj och barnets uppväxt, där modern var hemma och 
fadern arbetade. Idag har barnets villkor förändrats, synen på barn likaså, vilket innebär 
att barnet måste ses i kontexten av dagens samhälle där andra familjeförhållanden råder 
än på 1960-talet, som den tidens empiriska forskning lutar sig mot. Trots det väljer ny 
forskning att utgå från den tidens norm och tar ingen hänsyn till barnets 
uppväxtförhållanden av idag, där mycket av fostran och omsorg sker utanför hemmet 
(ibid.). Sommer gör gällande att förskolan har en stark påverkan på barnets utveckling 
och anser att en familjcentrisk syn där ”endast familjen uppfattas som avgörande för 
barnets utveckling.” (2005:34) får följder på både ett väsentligt och negativt sätt. Freud 
har lagt grunden för det familjecentriska genom att hävda att barnets enda sociala 
kontakt av vikt var med sin mor. Idag, efter paradigmskiftet, vill forskningen få fram 
mer förståelse för mångfalden av barnets relationer. I sammanhanget måste också 
nämnas att den kulturella påverkan är av vikt för forskningarnas resultat (ibid.). 
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8 Diskussion 
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
metod samt förslag på vidare forskning inom ämnet. 

8.1 Resultatdiskussion 
Nedan sammanstrålas studiens syfte och frågeställning men också nya frågor som har 
dykt upp under studiens gång.  

8.1.1 Beskrivning och hantering av beteenden som utmanar  
Under den här studien har det blivit uppenbart för oss att de förskollärare vi intervjuade 
och deras arbetslag arbetar med en vision om att allt är möjligt. Med knappa medel får 
de dagen att bli en professionell verksamhet där varje barn ses som en individ och 
möjlighet. Vi upplever att de arbetar utifrån en vilja, att bemöta beteenden som utmanar, 
och en tydlig yrkesprofessionalitet. Förskolläraren möter barn som är aggressiva, slåss, 
skriker, trotsar, är helt tysta, bits, kastar sand, slänger sig på golvet, springer iväg i ett 
obevakat ögonblick eller försvinner, tysta och blyga, innanför sitt eget skal. Det här är 
vi överens om. Det finns egentligen inte så mycket att tillägga. Frågor som ändå 
kvarstår efter vår studie är vad som väcks i förskolläraren vid de situationerna. Vad 
händer i den vuxnes inre när ett barn agerar på något av ovanstående sätt? Är det vi 
vuxna som agerar på ett sätt så att barnet känner sig nödgad att använda strategier som 
utmanar oss för att få den uppmärksamhet de behöver? 

Vi hör och ser att förskollärarna gör vad de kan för att hantera situationer och beteenden 
som utmanar. Genom organisation och ett ständigt pusslande får de verksamheten att 
fungera. Men precis som Lidholt också har framhävt i sin studie (1999), menar 
respondenterna att kollegiala reflektioner, samt möjligheter att diskutera utmanande 
situationer och beteenden, är få. Reflektionstider med sina kollegor ser de som ett 
viktigt arbete i att själva få lyfta sina tankar, om hur de kan hantera de beteenden och 
situationer de finner utmanande, till diskussion. Vi själva möter samma problematik. 
Med vilja och god organisation kan vi planera in dessa tillfällen, men planeringen 
förutsätter att alla är friska. När någon blir sjuk och ingen vikarie finns att tillgå ställs 
den planerade reflektionen ofta in.  

När vi möter andra människor möter vi oss själva. Det är en ganska utsliten klyscha 
men väl så sann, anser vi. Denna klyscha gäller även i mötet av barn, och 
vårdnadshavare för den delen. Precis som förskollärare i vår studie som sa, att när en 
konflikt uppstår måste vi se till oss själva och ta ansvar för situationen, anser vi att det 
är en springande punkt i mötet med ett barn när vi känner oss utmanade. Ibland behöver 
vi vuxna helt enkelt backa och be en kollega att träda fram och ta över.  

8.1.2 Stöd för förskolläraren 
Lärmiljön har betydelse. Genom att kunna erbjuda barnet att vara självständigt och 
mindre beroende av vuxna i sin utforskning av material, till exempel, får barnet mindre 
anledning att utmana. Förskollärare och dess arbetslag får också bättre förutsättningar 
att arbeta smidigt utan att barnet behöver vänta på att material måste hämtas eller tas 
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fram. Palla ifrågasätter rutiner och i en modern verksamhet, baserad på vetenskap, borde 
den frågan lyftas ytterligare. Hur kan vi använda oss av dagen på ett mer individuellt 
plan för varje barn? Tiden och de inrutade rutinerna ger upphov till en hel del 
övergångar under dagen, där barnet behöver anpassa sig. Barns inflytande kan definitivt 
ifrågasättas. Alla barn mår inte bra av samma rutiner, vi är ju alla unika individer. 
Däremot infinner sig barnet i ledet och anpassar sig. Men är det för det unika barnets 
eget bästa? De mindre barngrupperna skulle givetvis ge bättre förutsättningar för det 
individuella, vågar vi påstå. Barnet skulle inte heller behöva slåss för sitt behov av 
uppmärksamhet och närhet i samma utsträckning. Vi vuxna skulle troligtvis få mer tid 
och mindre stressrelaterade reaktioner på beteenden som verkar utmanande i stunden.  

Drugli (2003), Juul och Jensen (2010) och Normell (2011) anser allihop att det, i allra 
högsta grad, är befogat med handledning i sådana lägen där förskolläraren får en chans 
att lära känna sig själv och sina utvecklingsområden på ett djupare plan. Det vore 
önskvärt att förskolan får större tillgång till sådan hjälp och sådant stöd. Genom 
utbildning, kunskap och kollegialt nätverkande har vi också chansen att lära känna oss 
själva och varandra. Några av respondenterna nämnde önskemål om att förskolechefen 
skulle visa större delaktighet i verksamheten och vara mer lyhörd för behov av stöd och 
hjälp. Däremot är inte förskolechefen alla gånger den bästa att handleda känsliga 
situationer där vi som yrkesprofessionella ska prata om känslomässiga saker. Där kan en 
förskolechef hämma och det som måste komma fram kanske förblir osagt och 
obearbetat.    

Samarbete med föräldrar är önskvärt. Respondenterna anser att det är en sak som kan 
tas för given. Men hinns det med i dagens samhälle? Är det något vi verkligen kan ta för 
givet? Enligt Sommer så kan vi inte det och vi är benägna att ödmjukt vika oss för 
tanken att det idag är svårt för vårdnadshavare att axla hela ansvaret. Ofta ställs frågan 
när barnet agerar på ett utmanande sätt var eller vad vårdnadshavarna gör, hur de sätter 
gränser eller om de rent av alls gör det. Men genom den här studien har vi förstått att det 
kanske är dags att ändra synen på familjens möjligheter och dra begreppet “alla barn är 
allas barn” också utanför förskolans verksamhet. Behöver vi kanske agera även 
samhälleligt runt barnet och hjälpas åt i större utsträckning? Vi anser att en samverkan 
med vårdnadshavarna är önskvärd men att förutsättningar idag kanske ändå inte gör det 
möjligt och att det är något vi inom förskolans verksamhet ska bli medvetna om.  

8.1.3 Norm och barnsyn 
När barnet är spädbarn lyssnar vi in och möter barnet i dess behov av närhet, sömn, 
hunger etcetera, utan att ifrågasätta beteendet. Vi vuxna anpassar oss och känner oss 
sällan utmanade. När barnet sedan börjar förskolan vid ett till två årsåldern ska det helt 
plötsligt anpassas till omständigheter det inte är vant vid. Från att känna tillhörighet i ett 
mindre sammanhang sätts de in i barngrupper som ofta har över 15 barn och två till tre 
vuxna. Förändringen måste te sig drastisk för de här små barnen och vi ställer oss 
mycket kritiska till, precis som respondenterna och Lidholts studie (1999), till att det 
gagnar barnet. När det då reagerar med beteenden som utmanar och sätter oss vuxna på 
prov ifrågasätts dess beteende. Är dagens debatt relevant där miljön, där barnet ska 
knyta an, känna trygghet och spendera sina närmaste år inom, ifrågasätts? Som 
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verksamheten ser ut idag, upplever vi att det inte finns utrymme för det individuella 
trots förskollärarnas ansträngningar. När då ett barn går utanför det som idag anses vara 
normen för vad som är normalt ser vi på det med kritiska ögon och undrar vad det är 
med barnet och vi ser på det som utmanande. Kan det finnas grund för att den forskning 
som Kihlbom, Lidholt och Niss visat att barn som sätts i för stora barngrupper utvecklar 
inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, utmanande beteenden, etcetera senare i 
livet (2013)? Kan det finnas ett sammanhang? Enligt barndomspsykologin räcker det 
med att barnet får en trygg person att knyta an till för att få sitt behov av trygghet 
tillgodosett (Sommer 2005). Vi frågar oss: hur ska det kunna införlivas när det är en 
personal på upp till fem eller sex barn per famn? Även här känner sig förskollärare 
utmanade och känslan av att inte räcka till gör sig ständigt påmind. 

Vad vi vidare har lagt märke till i vår studie är att även om viljan finns att själv ta på sig 
rollen som upphovsmakare till utmanande beteende så ses ofta barnet som den som själv 
är orsak till det. Ansvaret läggs ofta på barnet och det ses som ett projekt som ska lösas. 
Vad skulle hända om vi i större utsträckning ifrågasatte oss själva och våra reaktioner? 
Vad skulle hända med verksamheten om vi vågade ta hjälp av en handledare och se på 
vårt eget inre och det vi bär med oss? 

8.1.4 Metodkritik 
Metoden, kvalitativa intervjuer, valdes på grund av tid och studiens omfattning. På så 
vis kunde respondenternas kunskaper tas del av på ett enkelt vis. Materialet fanns 
dessutom kvar att gå tillbaka till för att lyssna på. Det personliga mötet berikade 
intervjuerna genom att få en närmare uppfattning om respondenten som helhet än 
genom till exempel en enkätundersökning. 

Intervjuerna hade både sina för- och nackdelar. Nackdelen var att vi som intervjuade 
inte har kunnat delta båda två vid intervjutillfällena då boendeorterna låg för långt ifrån 
varandra. Om det hade varit möjligt hade båda kunnat delta i en och samma intervju. Vi 
anser att vår tolkning av respondenters svar hade blivit av annan karaktär då vi upplever 
kroppsspråk, miner och ansiktsuttryck olika. Därmed hade en annan typ av diskussion 
kunna ha förts vid analysering och reflektion av materialet.  

Fördelen med att vi har genomfört intervjuerna på olika håll är att vi har kunnat göra 
långt fler intervjuer än vi hade kunnat göra om vi skulle vara med båda två. Det har gett 
oss en bra grund och mycket resultat att analysera och arbeta med. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är noggranna förberedelser viktiga inför en intervju. 
Intervjuns frågor har i det här fallet granskats ett flertal gånger för att vara 
välformulerade och ge respondenten möjlighet att svara med egna ord. En förutsättning 
för att kunna genomföra intervjuerna har varit att noggrant studera avhandlingar av 
Lidholt (1999), Nordin-Hultman (2004) och Palla (2011) och annan litteratur om ämnet 
där barn utmanar personal i förskolorna. 

För att få fram ett större djup på svaren i intervjuerna, skulle frågorna ställts på ett annat 
sätt. De skulle ha formulerats så att svaren fick mindre utrymme att se barnet som ett 
projekt som ska lösas. På så vis, menar vi, skulle ett större utrymme för svar med 
självreflektion ha varit möjlig och livsbagaget, som både Folkman (1998) och Drugli 
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(2003) tar upp, skulle ha blivit mer synligt. Som vi fått till oss genom den här studien är 
den egna livserfarenheten en stor del av hur vi bemöter andra. Det anser vi är en viktig 
kunskap att ha i medvetandet i vårt möte med barn. Vi menar att vi då kan, på ett helt 
annat vis, avidentifiera egna personliga reaktioner, agera mer reflekterande och bli än 
mer närvarande och yrkesprofessionella i vårt fina och viktiga arbete med vår framtid. 

8.1.5 Förslag på fortsatt forskning 
Vi har under vårt arbete haft svårt att hitta forskning som tar upp baksidan av myntet, 
det vill säga, där forskning tar upp förskollärarens roll i barnets beteende. Vi har under 
vår studie stött på litteratur som tar upp att vuxna bör känna till mer om sitt eget bagage 
för att kunna möta barnet i professionell närvaro. Med det menas att lägga sina privata 
och personliga problem utanför dörren innan arbetsdagen börjar. 

Vi föreslår fortsatt forskning kring förskollärares och övrig personals påverkan i 
relationen och i mötet med barnet. En önskan om att se mer av hur det utmanande 
beteendet hanteras, skulle vara att göra besök på fler förskolor. Även att studera hur 
resurserna, det vill säga specialpedagoger och kuratorer, arbetar tillsammans med 
förskolans personal skulle vara intressant att observera. Att diskutera gruppvis, 
förslagsvis med personal från andra förskolor än sin egen, anser vi, skulle ge oss än mer 
kunskap kring det vi upplever utmanar oss.  

Avslutningsvis anser vi att detta arbete har bidragit till kunskap som tar oss vidare i 
arbetslivet. Forskning finns, men inte tillräckligt, vilket stundtals har lett oss in på 
villovägar och vi har undrat om vi verkligen gjorde rätt val av ämne. Men valet var rätt. 
Vi ser studien som ett bidrag till alla som arbetar inom förskolan och som 
förhoppningsvis ger förskollärarna och deras kollegor en ny, fördjupad synvinkel kring  
de som utmanar.
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10 Bilagor 
Nedan följer den information som respondenterna fick ta del av samt intervjufrågorna. 

10.1 Bilaga A: Informationsbrev till respondenter 
 

	  	    

 
 
Hej!  
Vi studerar sista terminen till förskollärare vid Linnéuniversitet i Växjö och skriver nu 
vårt självständiga arbete. Syftet med vårt arbete är att belysa vad utmanande beteende 
innebär för förskollärare, samt hur utmanande beteende hanteras och förklaras.  

För att vinna kunskap om detta behöver vi få möjlighet att ta del av yrkesverksamma 
förskollärares erfarenheter. Vi skulle därför vara tacksamma om Du vill medverka i 
kvalitativ studie med en intervju där vi får ta del av dina kunskaper och erfarenheter. 
Intervjun kommer att omfattas av frågor kring Dina erfarenheter, ta ungefär 45 minuter 
och spelas in på band. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och dina uttalanden kommer att 
anonymiseras. Din delaktighet är frivillig så Du har när som helst rätt att avbryta Din 
medverkan.  

Information och material som vi får fram i intervjun kommer endast att användas för 
vårt självständiga arbete. När sedan arbetet är redovisat och godkänt kommer alla 
ljudinspelningar att raderas. Vårt färdiga arbete kommer att finnas tillgängligt på DiVA 
portal där Linneuniversitetet i Växjö elektroniskt ställer uppsatser till förfogande.  

Vill Du ha ytterligare information om vårt självständiga arbete är Du mer än 
välkommen att kontakta antingen den av oss som intervjuar dig eller vår handledare via 
telefon eller mail. 

Vi blir djupt tacksamma om du vill ställa upp.  

Med vänliga hälsningar 
Katrin Nörthen och Henny Josefsson 

Kontaktuppgifter 
Katrin Nörthen   Henny Josefsson 
070-5117060   070-722 31 28 
kn222as@student.lnu.se  hj222bp@student.lnu.se 

Handledare 
Gunilla Sunesson 
0470-708243 
gunilla.sunesson@lnu.se 



  
 

II 

10.2 Bilaga B: Intervjufrågor till förskollärare 
Inledande frågor 

Vad har du för befattning där du arbetar nu? 

Hur länge har du arbetat inom förskolans regim? 

Beskrivning: 

Vad är din erfarenhet av hur ett barns beteende utmanar dig? Hur skulle du kunna 
beskriva ett beteende som du upplever utmanande? 

Vilka beteende skulle det kunna vara? I vilka sammanhang stöter du på dem? 

Har du exempel på, erfarenhet av att barns beteende utmanar dig?  

Kan det vara något helt annat än det du tänker på i första hand? T.ex. olika i olika 
situationer? Olika grupper? Olika möten? I samband med normer och regler? I samband 
med andra barn? 

Kan det finnas utmanande beteenden i både negativ och positiv bemärkelse, i så fall 
vilka? Vad är skillnaden? 

Spelar omgivningen någon roll och i så fall hur? 

Hantering: 

Hur hanterar du situationer som utmanar dig? 

Vilka hinder och möjligheter ser du i mötet med barn med beteende som utmanar dig?  

När är olikheter ett hinder eller en möjlighet i arbetet med barn?  

På vilket sätt kan det behövas stöd för förskolans personal och har du erfarenhet eller 
tankar om hur det stödet kan se ut?  

(Vilka förklaringar till utmanande beteende hos barn anser du kan finnas?) 

Övrigt: 

Vad skulle du vilja berätta mer?  

Om du hade möjlighet att utveckla eller förändra i förskolan utifrån det vi talat om, hur 
skulle förskolan utformas? 

 

 


