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Förord  

 
Eftersom vi sedan starten av denna utbildning alltid brunnit för de barn som tycks vara lite mer                 
beroende av en hjälpande hand, har det för oss varit självklart att vi ska göra detta arbete                 
tillsammans. Genom gemensamt dokument, samtal och långa dagar som övergått till sena nätter på              
skolan har detta arbete skapats. Det har alltid varit självklart att detta arbete ska slutföras men vägen                 
dit har inte varit spikrak, när orken börjar tryta hos någon av oss så har den andre varit där och fyllt                     
på med energi, därför ser vi det som en fördel att vi ofta har haft möjlighet att träffas för att                    
tillsammans föra arbetet vidare. Vi har tagit fördel av varandras styrkor och på så sätt har båda varit                  
bidragande till arbetets innehåll, arbetsprocess och skrivna text.  
 
Vi har räknat minuter, timmar, terminer och år på vägen mot vårt stora mål och detta examensarbete                 
sätter nu punkt för denna studietid vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Genom detta vill vi rikta ett stort                 
TACK till förskollärarna som gjort denna studie möjlig. Ett särskilt TACK vill vi ge våra nära och kära,                  
för att ni med all er kärlek och era kloka råd alltid stått stadigt kvar i med och motgång. Tack för att ni                       
aldrig tvivlat på att vi ska nå våra mål.  
 
Sara & Julia 2018 
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Abstrakt  
 
Syftet med studien var att ta del av och beskriva åtta verksamma förskollärares uppfattningar som               
kom till uttryck gällande barn som utmanar i leken. Studien genomfördes med en kvalitativ              
utgångspunkt där semistrukturerade intervjuer låg till grund. Studien utgick från en hermeneutistisk            
ansats som bygger på att tolka förskollärares uppfattningar. I resultatet presenteras den analys av              
empirin som gjorts, där framkom sju teman; Utmanande beteende hos barn, Barns utmanande beteende i               

leken, Orsaker till barns utmanande beteende, Miljön som möjlighet eller hinder, Språkets betydelse,             
Förhållningssätt samt Bemötande av barns utmanande beteende. Utifrån resultatet kan tolkas att det finns              
varierande uppfattningar hos förskollärarna kring barn som utmanar i leken och vad utmanande             
beteende i lek kan bero på. Detta förstås som att det kan röra sig om barn som ger utlopp för olika                     
beteenden på olika sätt och där förhållningssätt, språk och miljö kan vara bidragande faktorer kring               
de utmanande beteende i  lek förskollärare uppfattar att barn ger uttryck för.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Förskola, förskollärare, förhållningssätt, lek, miljö, språk, utmanande barn 
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Inledning 

Att göra saker eller uppvisa beteenden som är opassande är något som alla barn är benägna att göra                  
enligt Socialstyrelsen (2010). I deras skrift framkommer att när barn bryter mot de förväntningar,              
regler, normer som finns i uppväxtmiljön upprepande kan detta handlingsmönster eller beteendet ses             
som ett beteendepromblem. Det framkommer i Socialstyrelsen att många beteendeproblem definieras           
med utgångspunkt i samhällets gemensamma värderingar och normer. Det framkommer också att            
det finns en fara i att barn kan betraktas ha ett beteendeproblem när de i stunden uppfattas som                  
provocerande av vuxna (Socialstyrelsen, 2010). Mats Börjesson och Eva Palmblad är båda forskare och              
har studerat ett hundraårsspann av synsätt och åtgärder gällande barn med problematiskt beteende.             
För hundra år sedan förväntades barnen vara rakryggade och lydiga i synen från samhället och               
vuxenvärlden. Idag ser man med en professionell syn på de oroliga, rastlösa och envisa barnen. Detta                
kan tolkas som att detta säger mer om vuxenvärlden och samhällsförändringarna än om barnet självt               
som individ (Börjesson & Palmblad, 2003). Därför är det relevant att reflektera över hur de vuxna                
kring barnet eller andra i barnets omgivning varit bidragande till barnets reaktioner.  
 
De utmanande barnen beskrivs i Socialstyrelsen (2010) som ledsna, otrygga och som att de ofta               
känner sig missförstådda. Ofta hamnar dessa barn i situationer där de får svårt med samspelet               
tillsammans med andra vilket i sin tur leder till att de får mer negativa förväntningar på sig av                  
omgivningen. Utifrån Socialstyrelsen framgår det också att en bristande språklig förmåga och            
svårigheter att beskriva tankar och känslor ger problem i interaktion med andra. Detta handlar också               
om att förstå vad andra säger eller uttrycka sig så att andra förstår. Det framgår också att dessa barn                   
ofta blir missförstådda och kan uppfattas som reserverade eller ovänliga, särskilt om de ersätter sin               
avsaknad av språket genom att uttrycka sig genom att exempelvis slåss. Bristande social kompetens              
kan bidra till att små barn har svårt att leka på ett kreativt sätt tillsammans med andra barn och att de                     
lite äldre kan få problem med sina kamratrelationer. Dessa barn kan vara omedvetna om när de                
överträder sociala gränser och kan därmed få svårigheter i sitt tillträde i gruppen. Dessa barn kan                
uppfattas som att de saknar empatisk förmåga och är självupptagna, främst då de kan uppfattas               
känslokalla i sina reaktioner (Socialstyrelsen, 2010).  
 
I förskoleverksamheten tycks ofta beteendeproblem uppfattas som att det är barnet som har problem.              
Barn uppfattar ofta andra problem i en situation och ser sällan sitt beteende som problematiskt. 
Området intresserar oss då vi av tidigare erfarenheter upplever att pedagogers förhållningssätt och             
uppfattningar om barn som på olika sätt utmanar kan skilja sig åt. Det kan bland annat handla om                  
pedagogers delade mening om hur de bör förhålla sig till olika barn i olika situationer, vilket i vissa                  
fall kommer till en lösning och i andra fall mynnar ut i att dessa pedagoger förhåller sig efter det sätt                    
som de själva känner är det rätta. Det kan handla om att de barn som exempelvis upplevs störa eller                   
förstöra exkluderas och att en del tycks tro att barnen när de visar ett oönskat uppförande är                 
“bråkiga”. Vi har också upplevt att barn som är tysta eller försiktiga kan försvinna i mängden av de                  
barn som är mer framåt och tar för sig och att detta inte alltid uppmärksammas av pedagoger. Dessa                  
förhållningssätt tycks inte bottna i att inte vilja barnen väl, utan vi uppfattar att det snarare handlar                 
om frustration över situationen och att inte alltid förstå det barnen förmedlar genom sitt beteende.  
 
I denna studie har vi som utgångspunkt att ta del av och beskriva verksamma förskollärares               
uppfattningar om barns utmanande beteende i lek. Detta område kan vara viktigt att lyfta inom               
professionen eftersom tidigare forskning beskriver att det finns en svårigheter i att inte kunna bemöta               
alla barn och att det kan vara svårt att veta vilket förhållningssätt som bör intas i olika situationer                  
kring de barn som uppfattas som utmanande. Det framgår också att pedagoger kan känna stress och                
frustration i relation till de barn som utmanar med sitt beteende. I och med detta kan vi också med                   
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stöd av tidigare forskning tolka att det tycks finnas behov av kompetensutveckling hos pedagoger              
kring barn som utmanar genom sitt beteende. Varför vi tycker att barns utmanande beteende är               
relevant i relation till leken har sin utgångspunkt i den centrala och viktiga roll leken har i förskolan                  
och vi tror att barn kan gå miste om livsviktiga kompetenser när inte lek har förutsättningar att                 
utvecklas till god lek. Vår förhoppning med studien är att den ska bidra till att ökade förståelse för de                   
barn som uppfattas som utmanande i leken hos både oss och den övriga professionen. 

 

Bakgrund 
I studien behandlar vi litteratur och tidigare forskning som belyser leken samt utmanande beteenden              
hos barn. Vi använder till stor del forskning publicerad efter år 2010 för att hålla oss till så aktuell                   
forskning som möjligt. För att hitta vetenskapligt granskade artiklar till studien har vi använt oss               
databaserna ERIC och Primo med hjälp av sökorden: *behaviour problems, *challenging, *children,            
*play, *preschool, *preschool teachers, *teacher, *teacher attitudes, *teacher participation. Vi vill           
uppmärksamma att vi i studiens resultat redogör för förskollärares uppfattningar, dock kommer vi             
att använda oss av både begreppet förskollärare och pedagoger i andra delar av studien. I denna del                 
presenterar vi tidigare forskning som berör vårt forskningsobjekt. Dessa områden är; Pedagogers            
uppfattningar kring barn med utmanande beteende, Pedagogers uppfattningar och bemötande till           
barn som utmanar i leken, Uppfattningar kan leda till styrning av barns utmanande beteende i lek                
samt Språk och lekmiljö som möjlighet eller hinder.  
 

Pedagogers uppfattningar kring barn med utmanande beteende 
Quesenberry, Hemmeter, Ostrosky, Hamann (2014) har i sin studie undersökt pedagogers           
uppfattningar om barn med utmanande beteende. De belyser att deras studie går i linje med tidigare                
forskning som påvisar att utmanande beteende är ett problem för lärare inom barnomsorgen. I              
studien framgår att deltagarna tillämpar olika strategier för att bemöta dessa beteenden men att detta               
inte skedde på ett individualiserat och avsiktligt sätt. Pedagogerna i studien fick beskriva de              
utmanande beteenden som gavs till uttryck i deras verksamheter. De framkom av deltagare i studien               
att trotsigt beteende, raserianfall samt verbal och fysisk aggression var återkommande. De beteende             
som uppfattas vara det mest problematiska var ett aggressivt beteende som beskrivs ges till uttryck               
genom ilska, att barnen exempelvis sparkas eller kastar saker (Quesenberry m.fl., 2014). Konstantina             
Rentzou har gjort en studie som syftar till att undersöka osocialt beteende som sker under leken på                 
förskolor. Det framgår i studien av Rentzou (2014) att vissa beteenden ses som “icke-sociala” och att                
dessa kan vara svåra att urskilja och att pedagoger uppfattar och lägger mer uppmärksamhet på               
beteenden som anses störande. Broberg, Hagström & Broberg (2012) har bakgrunder som docand och              
professor i psykologi, de belyser att för att vara en bra pedagog och veta hur man ska förhålla sig i                    
olika situationer är det en fördel om barnets temperament är lätt att hantera till skillnad från ett                 
temperament som svårt, eftersom att pedagogerna då kan få det problematiskt att veta hur de ska                
förhålla sig till situationen. 
 
Det framgår av resultatet i Quesenberry m.fl. (2014) studie att alla deltagare i denna uppfattat               
frustration eller stress i relation till barns utmanande beteende. Dessa uppfattningar handlade också             
om att känna sig ledsen och känna hopplöshet. Detta beskrivs kunna bottna i känslan av att all tid går                   
åt till de barn som uppfattas utmanande istället för hela gruppen. Samtidigt belyser Broberg m.fl.               
(2012) att det ofta är de barn som är i det största behovet av omsorg som är de barn som bidrar till att                       
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pedagoger känner irritation och hopplöshet. Det framgår av Miller, Smith-Bonahue, Kemple (2017)            
studie där syftet var att undersöka lärares svar på utmanande beteenden, att dessa utmanande              
beteenden i tidig ålder förutspår problem i barns senare relationer tillsammans med andra barn och               
vuxna. 
 
Quesenberry m.fl. (2014) resonerar i sin studie kring att de beteende som pedagogerna uppfattar som               
utmanande inte ses i relation till de egna färdigheterna som pedagog. Majoriteten av de strategier               
som tillämpats i studie tycks ha resulterat i att ett utmanande beteende på kort sikt avvärjdes vilket                 
inte uppfattades bidrar till att barnen får hjälp med sitt utmanande beteende på lång sikt. Margareta                
Öhman studerar och forskar kring barn samt om vuxnas uttryck kring barnsyn och förhållningssätt.              
Hon menar att det är relevant att pedagoger granskar och identifierar vilka teorier och traditioner den                
kultur vi lever i har för utgångspunkt och hur dessa menar att barn är och bör vara (Öhman, 2011) .                    
Dessa teorier och traditioner skapar enligt Öhman (2011) normer om vad som ska ses som normalt                
och detta i sin tur påverkar pedagogers sätt att se på och förstå barn. Detta bidrar till och påverkar                   
barns sätt att uppfatta sig själva. Det framgår av författaren att barns identitet ofta likställs med olika                 
personliga egenskaper, utvecklingsnivåer och erfarenheter. Istället kan barns varaktiga självförståelse          
ses som vad de kan göra och vilka positioner i förskolans social handlingsrum de kan ta. Leken är                  
viktig eftersom barnen genom den i relation med andra kan få mer kunskap om sig själv och om                  
andra. Hur ett barn förstår sig själv och andra understödjer deras själv- och meningsskapande genom               
lekens många sociala perspektiv (Öhman, 2011). Claes Nilholm är professor i pedagogik vid Uppsala              
Universitet där han är inriktad mot specialpedagogik. Nilholm (2012) menar att man som pedagog              
genom ett förändrat arbetssätt kan tillämpa ett relationellt perspektiv istället för ett individperspektiv.             
Med ett individperspektiv ser man svårigheterna utifrån individen och pekar ut barn som mer eller               
mindre normala och att det enbart är individens svårigheter som utgör ett problem (Nilholm, 2012).               
Med ett relationellt perspektiv menas det istället att man kan se barns svårigheter som pedagogiska               
utmaningar och försöka bemöta svårigheterna. Svårigheterna hos individen har påverkan av olika            
aktörer och det är samspelet mellan dessa som utgör ett problem, inte enbart individen som enskild                
aktör (Nilholm, 2012). 
 
Sammanfattning 

I detta avsnitt har vi redogjort för uppfattningar som finns kring utmanande beteende hos barn. Det                
framgår att utmanande beteende kan uppfattas och ges till uttryck på olika sätt. Det går att tyda att ett                   
beteende som tycks vara problematiskt är aggressivt beteende. Dock visar det sig också att olika typer                
av beteende ses som osociala och kan vara svåra att urskilja. Utmanande beteenden tycks kunna bidra                
till att pedagoger uppfattar många olika negativa känslor i relation till detta. Det framgår också att                
barns utmanande beteenden inte alltid tycks kunna ses i relation till den egna kompetensen som               
pedagog, samt att det förekommer olika strategier för att avvärja ett utmanande beteende, vilka inte               
tycks vara en lösning på lång sikt. Det framgår också att det är relevant att reflektera över den syn                   
som finns på barn och faktorer kring vad det är som kan bidra till att ett barn uppfattas ha ett                    
utmanande beteende. 
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Pedagogers uppfattningar och bemötande till barn som utmanar i leken 

Det framgår av Öhman (2011) att det många gånger i förskolesammanhang uppfattas att “barn inte               
leker”. Dock belyser författaren att förmåga att leka är en medfödd egenskap och att en del barn är                  
oerfarna inom lek vilket kan ha sin utgångspunkt i att de inte har nog med samspelserfarenheter.                
Detta kan visa sig genom att de har svårigheter i sina relationer med andra. De vill ha saker på sitt                    
sätt, har svårt att etablera kontakt och känner osäkerhet. Det kan också bero på att de går igenom                  
saker som är svåra i livet. I Rentzou (2014) studie framgår att det är viktigt att sociala svårigheter                  
uppmärksammas tidigt för att dessa inte ska utvecklas mer negativt, leken är ett viktigt redskap som                
kan hjälpa pedagoger att uppfatta barns personligheter, intressen, eventuella beteenden och sociala            
svårigheter. Genom att inta barnets perspektiv ges möjligheten till att pedagogen får större insyn och               
förståelse för barnet (Lutz, 2013). Här är pedagogens kompetens av vikt då man måste vara               
emotionellt närvarande och ha leksinnet redo att användas (Lutz, 2013). Det är viktigt för alla               
pedagoger att reflektera över det som tas för givet runt barn och kunskapssyn och se på vilket sätt de                   
påverkar de egna uppfattningarna om barns lek beskriver Öhman (2011) . 
 
Öhman (2011) framhåller att det i alla barngrupper finns barn som har svårt i sina relationer till                 
andra. De kan ha svårt att ta kontakt med andra eller svårigheter att ta för sig, de visar sällan initiativ                    
och varken andra barn eller kamrater tycks ha betydelse. Författaren belyser också att det finns barn                
som inte lyckas etablera god kontakt med andra eftersom att de genom sitt beteende använder leken                
som en slags maktarena där de styr, domderar och skäller. Öhman (2011) beskriver också att detta                
kan vara barn som går igenom olika svårigheter i livet som gör att de uppvisar ett kampbeteende.                 
Författaren beskriver att barn genom låtsaslek får hjälp att hantera och ta sig an känslomässiga               
svårigheter. Öhman (2011) belyser också att det finns tidigare forskning som visar att det är barn med                 
en trygg anknytning som uppvisar mest utvecklad och socialt anpassningsbar låtsaslek. Birgitta            
Knutsdotter Olofsson forskar om lek. Hon beskriver att leken kräver trygghet, finns inte trygghet hos               
barnet kan det medföra att de får svårt att ge sig in i lekvärlden och det blir svårt att koncentrera sig                     
på leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). Öhman (2011) framhåller också att barn med otrygg             
anknytning uppvisar mer utmanande innehåll i leken och bli mer maktfulla i den. Det framgår av                
författaren att barn som tycks vara i mest behov av låtsaslek är de som har de sämre förutsättningarna                  
att ta sig an den (Öhman, 2011). 
 
En av utmaningarna för förskollärarna är att veta hur de ska förhålla sig till de barn som inte leker                   
(Knutsdotter Olofsson, 2003). Att inte ha förmåga att ta sig an lek innebär ofta dålig självkänsla hos                 
barn (Öhman, 2011). Att inte kunna läsa av leksignaler från andra barn och kunna svara på dem, eller                  
att inte kunna tillträda andra barns lek eller ha förmågan att skapa en egen lek att bjuda in kamrater                   
till, bidrar till att den egna förmågan försvagas och barnet får en sämre självbild. Vissa barn har svårt                  
för att förstå skillnaden på vad som är verklighet och vad som är lek. Dessa barn har inte fått                   
förståelse för leksignalerna än och här är det vuxnas roll att vara tydliga och hjälpa barnen i leken                  
(Knutsdotter Olofsson, 2003). Detta i sin tur kan få barnen att känna sig dåliga vilket kan leda till att                   
de täcker sin dåliga självkänsla med aggressivitet och dominans (Öhman, 2011). De barn som gång på                
gång blir nekad och sällan tar sig in i lek tillsammans med andra får inte de erfarenheter de behöver                   
av lek för att bli kompetent inom den. Detta innebär att de får bristfälliga kunskaper av att nå                  
framgång i sina anslutningsförsök, få sina tankar och ideér godtagna eller den uppfattning av              
kunskap och lust som leken bidrar med (Öhman, 2011).  
 
Utifrån Quesenberry m.fl. (2014) studie framkommer att det finns dilemman i hur barns utmanande              
beteende ska hanteras. Det framgår att det finns en strävan efter att bemöta det professionellt. Dock                
framgår det av en deltagare i studien som beskriver att man kan känna hopplöshet inför utmanande                
beteende. Pedagogen fortsätter beskriva att man i det läget måste påminna sig själv om vem som är                 
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den vuxna men att man bara är människa och får känna hopplöshet. Det förstås att barnen kan skapa                  
reaktioner hos pedagogerna där de reflekterar över hur de blev uppvuxen och vad som tolererades               
när de var barn (Quesenberry m.fl., 2014). En stor risk är att utmanande beteenden får fler negativa                 
kommentarer än positiva vilket kan påverka barnet på ett nedbrytande och destruktivt sätt (Öhman,              
2011). Samtidigt kan en för stor positivitet och överdrivet beröm också bli problematiskt då barnet               
kan bli beroende av denna respons och känna sig osäkra utan dessa. Quesenberry m.fl. (2014) belyser                
att det tycks finnas ett behov av kompetensutveckling för pedagoger för att kunna stödja barn i deras                 
sociala och emotionella utveckling för att kunna hindra, och bemöta barns utmanande beteende. 
 
Sammanfattning 

I denna del framkommer att lekförmåga är en medfödd egenskap, dock betyder inte det att alla barn                 
har erfarenhet av lek, vilket kan ha utgångspunkt i brist på samspelserfarenheter. Detta i sin tur kan                 
bidra till att barnen kan få svårigheter i relationen till andra genom att uppvisa olika beteenden. I                 
avsnittet framgår att pedagogers kompetens är viktig för att stödja barn i leken. En trygg anknytning                
framhålls som viktig för att barns lek ska ta form. Ett barn med otrygg anknytning har en tendens att                   
bli mer maktfulla och visa ett mer utmanande innehåll i leken. Den forskning som belysts i avsnittet                 
visar bland annat att det finns svårigheter i hur ett utmanande beteende ska bemötas och att det kan                  
känna sig tröstlös inför detta. Det framkommer också att det tycks finnas behov av              
kompetensutveckling för att kunna bemöta barn med utmanande beteende. 
 

 
 

Uppfattningar kan leda till styrning av barns utmanande beteende i lek 

Många av strategierna i Quesenberry m.fl. (2014) studie tycks utgå från att styra barnens beteende.               
Det framgår att metoder som användes för att styra bort bort oönskade beteenden skedde genom               
förebyggande strategier, men utan tydligt fokus på att ge alternativ för att ersätta de som uppfattas                
som ett problembeteende. Det framgår att det också förekom, om än mer sällan att deltagare i studie                 
använde strategier som utgick ifrån att handleda barnen i olika situationer för att ge dem särskilda                
sociala och känslomässiga färdigheter, detta för att förebygga utmanande beteende. Dock tycks            
styrningen också ofta kunna ske genom att de barn som uppfattas ha ett utmanande beteende               
omdirigeras till något mer lämpligt (Quesenberry m.fl., 2014). Detta kan ses i relation till det Tullgren                
(2003) lyfter i sin avhandling. I den framkommer att pedagogerna styr barns lek i linje med de normer                  
som råder. Genom två kategorier blir denna styrning synlig, den första har inneslutande karaktär där               
positiv uppmärksamhet såsom beröm ges. Den andra är dess motsats och verkar uteslutande med              
tillsägelser och exkludering från gruppen. Tullgren (2003) påtalar att i dessa typer av tekniker har               
individualiseringen en betydande roll och att det är utpekandet av individer som uppfattas utföra              
riktiga eller felaktiga handlingar som syftar till att den utpekade ska korrigeras och anpassas till               
normen. 
 
Tullgren (2003) nämner också att pedagoger har strategier för styrning av barnens lek. Utifrån hur               
pedagogen i fråga uppfattar och ser på lek och vad som anses vara kaotiska, rörliga och högljudda                 
lekar, så dirigeras den leken bort och barnens lek avslutas för att styras till mer ”normal lek”                 
(Tullgren, 2003; Øksne, 2011). Tsai (2015) har i sin studie tagit reda på när och hur pedagoger deltar i                   
barns lek och vilka faktorer som ligger till grund för deltagandet. Det framgår blanda annat att                
pedagogen deltog i barnens lek aktivt beroende på hur situationen i leken uppfattades. Därefter              
bedömde pedagogen på vilket sätt deltagande skulle ske (Tsai, 2015). I Tsai (2015) studie framgår det                
att under leken när barnen tycktes behöva hjälp från pedagogen, tog hon i första hand hänsyn till                 
barnens tidigare kunskaper och utifrån sin kännedom om barnets förmåga. Därefter tog pedagogen             
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ställning till på vilket sätt hon skulle göra sig delaktig i barnens lek. I studien framgår också att                  
deltagandet i barnens fria lek oftast skedde i vid bråkiga situationer som uppstod (Tsai, 2015). 
 
 
Sammanfattning 
Utifrån tidigare forskning framkommer det att det tycks finnas strategier för att styra barn och dess                
beteende i lek för att passa in i rådande normer. Dessa strategier kan ses genom två kategorier av                  
inneslutande samt uteslutande karaktär. Den förstnämnda görs synlig genom positiv uppmärksamhet           
ges och den andra genom exkludering och uteslutning. I leken förekommer också styrning utefter de               
uppfattningar och syn pedagoger har på lek.  

 
 

Språk och lekmiljö som möjlighet eller hinder  
Förskolan är för många barn den plats där det sociala livet utanför familjen tar form. Det är platsen                  
för att tillgodose sig erfarenheter av att skapa vänskapsrelationer i en grupp med jämnåriga (Öhman,               
2011). Knutsdotter Olofsson (2017) beskriver att lek är en konst och att den tillsammans med andra är                 
en ännu större konst. Social kompetens utvecklas i samband med lek tillsammans med andra, där               
man lär sig lekens utformning, regler, känna empati, fantisera och att samarbeta med andra barn               
(Knutsdotter Olofsson, 2017). Leken främjar inspiration och må-bra-känslor beskriver Öhman (2011).           
Knutsdotter Olofsson (2009) menar att barnens förmåga till att kommunicera utvecklas i samband             
med leken. I leken tillges barnen de bästa tillfället att träna på språket och de nyanlända barnen med                  
andra språkliga erfarenheter lär sig språket som är lättast genom leken (Knutsdotter Olofsson, 2009).              
Annica Löfdahl (2014) som forskar om barns lek och kamratkulturer i förskolan belyser att avsaknad               
av sociala och kulturella kunskaper såsom gemensamt språk kan vara en orsak till uteslutningar för               
barn i leken. Detta kan ses i relation till Rentzou (2014) studie. I den beskrivs att lek bidrar till barns                    
allsidiga utveckling, dock framgår det att all lek inte har samma verkan då osocial lek kan sättas i                  
samband med emotionella, sociala och beteendemässiga svårigheter. 
 
Miljön, förhållningssätt, arbetssätt, tid, barngrupp, organisation och bemötande kan vara bidragande           
faktorer till varför barnet väljer att agera på ett visst sätt (Nilholm, 2012). Vidare menar Nilholm                
(2012) att ett förändrat arbetssätt hos pedagogerna kan hindra eller förebygga att ett barn hamnar i                
pedagogiska svårigheter samt att modern forskning säger att förskolans agerande har stor betydelse             
för barn med svårigheter. Pedagoger kan begränsa barnens lek genom att sätta regler och rama in                
användandet av vissa rum och material (Eriksson-Bergström, 2013). Detta kan medföra en svårighet             
för barnens samspel tillsammans med miljön, som annars är en viktig faktor för att främja barnens lek                 
och kreativitet (Eriksson-Bergström, 2013). Detta visar sig också i Rentzou (2014) studie där det              
framgår att de lekmaterial barnen har tillgång till kan möjliggöra eller hindra barns sociala lek. Ur ett                 
relationellt perspektiv anpassas miljön efter barnens varierande förutsättningar (Nilholm, 2012).          
Johansson & Pramling Samuelsson (2009) påpekar vikten av att barnen själva ska ges möjligheten till               
att förändra miljön. Tillgänglighet, materialet och utformningen av miljön ses som faktorer för hur              
barn leker tillsammans, vilket är viktigt att se över i planeringen av miljön (Rentzou, 2014). När barn                 
samspelar med varandra i den fysiska miljön kan de erövra nya sätt att upptäcka              
handlingserbjudanden i miljön på (Eriksson-Bergström, 2013). Detta nämner även Johansson &           
Pramling Samuelsson (2009) som menar att barnen ska tillåtas utforma och tillämpa miljön på nya               
sätt. Maria Øksne är själv förskollärare i grunden men idag verksam som forskare inom bland annat                
området lek. Hon påstår att om barnen ges fri lek så ges de möjlighet till att leka lekar dem själva                    
väljer att leka (Øksne, 2011). Tullgren (2003) menar att i leken ses barnen som fria. 
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Sammanfattning 

I avsnittet framgår att leken ger barnen viktiga kompetenser och främjar barns utveckling. Det              
framgår också att barns förmåga att kommunicera utvecklas i leken. Dock visar tidigare studier att               
osocial lek kan ses i relation till emotionella, sociala och beteendemässiga svårigheter och att              
avsaknaden av ett gemensamt språk kan bidra till uteslutningar i barngruppen. Det framgår att olika               
faktorer kring barnet kan bidra till att ett visst agerande kommer till uttryck. Pedagoger kan               
begränsar barn i leken genom att exempelvis sätta regler kring rum och material. Om pedagogerna               
reflekterar över miljön och vad som erbjuds i den för att passa barnens varierande förutsättningar,               
kan detta bidra till gemensam lek.  
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Syfte 
Syftet med vår studie är att ta del av och beskriva åtta verksamma förskollärares uppfattningar som                
kommer till uttryck gällande barn som utmanar i leken. 
 

 
 
Metod  
I denna metoddel redogörs för vilken datainsamlingsmetod och val av ansats vi använt. Vi              
presenterar också urval, studiens genomförande, databearbetningsmetod och analys. Därefter följer          
de forskningsetiska överväganden vi gjort för att sedan slutligen sammanfatta genom           
metoddiskussion. 

Datainsamlingsmetod och val av ansats 
För att hitta mönster och förstå olika förskollärares uppfattningar valde vi att att göra en kvalitativ                
studie (Trost, 2010). Vi har samlat empiri genom kvalitativa intervjuer eftersom vi ville ta del av olika                 
förskollärares uppfattningar om barn som utmanar i leken. En kvalitativ metod handlar om att hitta               
variation och sätta sig in i informanternas situation, se mönster från erfarenheter och upplevelser              
(Trost, 2010). Syftet med den kvalitativa intervjuformen har i vårt fall varit att förstå vårt valda ämne                 
utifrån våra intervjupersoners perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har gjort semistrukturerade            
intervjuer där vi ställt öppna frågor (Trost, 2010). Vid kvalitativa intervjuer är det möjligt att göra på                 
olika sätt och variera mellan fasta frågeformuleringar och öppna frågor. En fördel med denna              
intervjuform är att det går att anpassa frågorna och dess ordningsföljd efter situationen vilket kan ge                
en bredare bild av ett fenomen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi har utgått från en               
semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 3) som vi skapat innan intervjuerna genomfördes. Bryman           
(2011) beskriver att en intervjuguide för semistrukturerade intervjuer kan innefatta en lista med             
strukturerade frågor gällande det område som ska beröras. I vårt fall förskollärares uppfattningar om              
barn som utmanar i leken. Detta med utgångspunkt från vårt syfte där vi vill ta del av och beskriva                   
åtta verksamma förskollärares uppfattningar som kommer till uttryck gällande barn som utmanar i             
leken. Vi valde att ha en detaljerad intervjuguide med många frågeställningar kopplade till vårt syfte,               
detta för att känna oss säkra på att den skulle tillföra oss tillräckligt med empiri. Dock hade vi i åtanke                    
att vara följsamma inför våra informantens svar och behövde därför inte strikt följa intervjuguidens              
ordningsföljd, vi hade istället fokus på att följa de områden inom vår guide som informanterna               
automatiskt kom in på (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Urval 
Vi valde att genomföra intervjuerna i två olika kommuner då vi dels bor på olika håll men också var                   
intresserade av att besöka flera olika förskolor/förskollärare. Ett missiv skickades till olika            
förskolechefer inom dessa två kommuner som i sin tur lämnade förslag på förskollärare vid deras               
enheter som vi kunde kontakta. Vi kontaktade dessa med missiv och förfrågan om deltagande. När               
de bekräftat att de ville delta bokade vi in dag och tid för intervju. Vi använde oss av ett                   
bekvämlighetsurval, vilket i vårt fall innebar att vi intervjuade de förskollärare vi fick tillgång till               
(Trost, 2010). Vi valde att genomföra intervjuer med åtta stycken verksamma förskollärare på åtta              
olika förskolor inom två olika kommuner i Norrland. Intervjuerna delades upp mellan oss, där vi               
gjorde fyra stycken intervjuer vardera. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar att ökad säkerhet             
för att få ett material som är pålitligt är då flera personer lämnat sina uppfattningar och inte bara                  
någon enskild person. I detta fall kan det också bidra till en ökad förutsättning för att finna variation i                   
de uppfattningar som uttrycks.  
 
I nedanstående tabell presenteras informanterna i studien: 
 

Utbildning 

Förskollärare 
Förskollärare 
Förskollärare 
Förskollärare 
Förskollärare 
Förskollärare 
Förskollärare 
Förskollärare 

Ålder 

63 år 
29 år 
29 år 
24 år 
56 år 
52 år 
59 år 
50 år 

Verksamma år 

38 
13  
3 
0,5 
31  
13  
38 
22 

Fiktivt namn 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 

Övrigt 

 

Mångkulturell fsk 
 
 
 
Mångkulturell fsk 
 

 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på respektive förskola där informanterna arbetar, i en avskild miljö från             
barnen och annan personal . Vid mötet med informanterna var vi angelägen om att få bra kontakt                 
med dem och vi var tydliga med att berätta om hur intervjun skulle gå till (Eriksson-Zetterquist &                 
Ahrne, 2015). Vi använde oss av ljudupptagning vid våra intervjuer för att få en korrekt bild av vad                  
som sagts och för att vi i efterhand har kunnat lyssna igenom dessa ljudfiler och transkribera data.                 
Informanterna kändes trygga med att bli inspelade och endast en försäkrade sig om att det inspelade                
materialet bara skulle brukas av oss som genomförde studien. Vi hade också med oss penna och                
papper vid våra intervjuer för att skriva ned centrala och intressanta reflektioner som uppkom under               
intervjun samt för att kunna anteckna exempelvis grimaser och gester (Eriksson-Zetterquist & Ahrne,             
2015). Vi upplever att samtliga intervjuer har gått lättsamt till och att vi har fått bra kontakt med våra                   
informanter. Tidsförloppet för intervjuerna varade i cirka 40-60 minuter. Då vi använde oss av              
semistrukturerade intervjuer medförde detta att vi till stor del kunde följa informanternas svar vilket              
vi ser som en fördel då informanternas uppfattningar till stor del blev synliggjorda genom de               
områden de själva spontant kom in på (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Databearbetning och analys 
Intervjuer har transkriberats till skrift i ett gemensamt dokument och de ljudupptagningar som gjorts              
har i efterhand raderats så att obehöriga inte ska kunna ta del av dessa. Vi har tillsammans noggrant                  
analyserat vår insamlade empiri ett flertal gånger, jämfört och diskuterat de olika intervjusvaren för              
att få syn på de uppfattningar som uttryckts, och arbeta fram vårt resultat av vad förskollärarna har                 
för uppfattningar gällande barn som utmanar i leken. Vi valde att kategorisera våra intervjuer genom               
att skriva ut de transkriberade intervjuerna på papper och sedan färglägga det vi såg som relevant till                 
vårt syfte. Färgerna representerade de olika kategorierna vi valt att lägga fokus på utifrån              
intervjuerna och i samband med vårt syfte där både samförstånd bland förskollärarnas olika svar ges               
till uttryck men även de skilda uppfattningar som vi ser som extra relevanta för vår studie. Vi har vår                   
utgångspunkt i hermeneutiken där vi analyserar vår data, ser mönster och resonemang på det              
material vi har. Detta görs med ett förhållningssätt där vi analyserar mer öppet och fördomsfritt               
(Frejs & Thornberg, 2014).  
 

Forskningsetiska överväganden 
I vår studie har vi utgått från Vetenskapsrådet (2017) och övervägt de fyra huvudkraven.              
Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv bestämmer över sin medverkan och innebar för oss att              
både förskolecheferna och förskollärarna gav sitt samtycke att medverka i vår studie.            
Informationskravet innebar för oss att vi i missivet men också i inledningen på vår intervju tillgivit                
intervjupersonerna information om vår studie. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebär         
för oss att vi inte skrivit ut namn på personerna, förskolan eller kommunen och att informationen                
endast används inom vårt forskningsändamål, samt att vi bevarar materialet så att ingen utomstående              
ska kunnat ta del av informationen innan den transkriberats för att sedan raderas. I det utskick som                 
förskolechef och förskollärare tog del av i form av ett missiv så ingick information om dessa krav där                  
vi beskrev syftet med undersökningen, att intervjupersonerna var berättigad att avsluta intervjun, att             
intervjun endast kommer att användas i forskningens ändamål samt att information om personen,             
arbetsplats och kommun bevaras där endast behöriga kan ta del av det för att transkriberas och i sin                  
tur raderas.  
 

Metoddiskussion 
I den här delen diskuterar vi val av metod, urval och genomförande för att analysera hur studiens                 
struktur och genomförande har utformats. 
 
Fejes och Thornberg (2015) belyser att den mänskliga faktorn bidrar till både styrka och svaghet i en                 
kvalitativ studie. Detta handlar om att studien och det analytiska arbetssättet är unikt. Styrkan bidrar               
till att tillgodogöra sig erfarenheter och insikter och därmed ny förståelse. Svagheten ligger möjligen i               
forskarens kompetens, utbildning, intellekt, kreativitet och självdisciplin. Därmed tillför det en låg            
reliabilitet i vår studie då det kan vara svårt att efterlikna och göra om denna studie på exakt samma                   
sätt då många faktorer spelar in. Enligt Trost (2010) innebär reliabilitet tillförlitlighet vilket i sin tur i                 
det här fallet innebär att om man genomför studier på exakt samma sätt och med samma                
förutsättningar så ska reliabiliteten i studien visa sig vara hög. Reliabilitet hör ihop med kvantitativa               
studier där intervjuaren skall vara otroligt skicklig vid genomförandet av intervjuerna och sedan             
genomföra mätningar av dessa (Trost, 2010). Vår studie utgår ifrån kvalitativa intervjuer där vi              
strävar efter att försöka tolka hur den intervjuade känner, tänker och beter sig. Enligt Trost (2010)                
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innebär validitet giltighet och i vårt fall att vi har undersökt vårt valda fokus som vi har haft till avsikt                    
att undersöka. Vår studie anser vi därmed utgör en relativt hög validitet då vårt resultat av studien                 
svarar syftet. Dock kan det utgöra problem då vi valt att kort informera om studiens utgångspunkt till                 
informanterna innan genomförandet. Detta skulle kunna innebära att intervjupersonerna läst in sig på             
området innan intervjun och därav kan detta bidragit till att svaren inte alltid utgår från de egna                 
uppfattningar som uttrycks. 
 
Innan intervjuerna genomfördes så skickades ett missiv ut till förskolechefer i våra valda kommuner.              
Information om studien gavs i missivet samt en efterfrågan om ett godkännande för att genomföra               
intervjuerna på de olika förskolorna. När godkännandet getts av förskolechefen skickade vi ut missiv              
till förskollärare där vi fick godkännande av åtta stycken intervjupersoner till att delta i vår studie. Vi                 
upplevde att vi fick bra respons och snabb återkoppling efter att vi skickat ut missiven, vilket också                 
bidrog till att det var lätt att få tag i informanter samt att påbörja insamlingen av data.  
 
Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer där vi har intervjuat fyra stycken            
förskollärare vardera uppdelat på två kommuner. Intervjuernas huvudsyfte är att ta del av vad              
verksamma förskollärare har för uppfattningar gällande barn som utmanar i leken. Inom            
hermeneutiken är forskaren intresserad av tolkningen av mening, därmed har vår studie en             
hermeneutistisk ansats som bygger på att tolka och förstå vår data. I hermeneutiskt perspektiv är               
tolkning av meningen utgångspunkt, med ett särskilt fokus på de meningar som eftersöks och de               
frågor som riktats till en text (Kvalé & Brinkmann, 2014). I vårt fall handlar detta alltså om att tolka                   
och förstå förskollärares uppfattningar om barn som utmanar i lek. Vi upplever validitet i detta val av                 
ansats då vi undersökt vårt område genom att tolka och förstå hur förskollärarnas uppfattningar              
kommer till uttryck genom intervjuerna.  
 
Vi har samlat empiri i form av att genomföra semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som               
grund. Vi höll till på informanternas arbetsplats för att vistas i den miljö och verksamhet vi ville veta                  
mer om. Bryman (2011) belyser att genom att befinna sig i den miljö som intervjupersonerna arbetar                
inom kommer det understödja förståelsen och tolkningen av det informanten berättar. Detta upplever             
vi att intervjuerna medförde då förskollärarna ibland beskrev rummen och miljöerna i verksamheten             
för att tydliggöra olika situationer som kan uppstå. Intervjuerna spelades in då vi vill uppnå hög                
tillförlitlighet i studiens resultat och kunde använda ljudupptagningsfilerna till att lyssna på flera             
gånger och skriva ner ordagrant de informanterna tilldelat oss. Vi antecknade även viktiga stödord              
eller händelser/gester som skedde under intervjuns gång. Som tidigare nämnt belyser både            
Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) och Trost (2010) att det kan vara av vikt att använda sig av                 
papper och penna på grund av att tekniken kan krångla. Stödord kan också vara till hjälp för att                  
skriva ner för att minnas och kunna återuppta ämnet, men även för att anteckna saker som uppstår                 
som inte en ljudupptagning kan visa på. 
  
Genom att transkribera våra respektive intervjuer i ett gemensamt dokument blev det redan i ett               
tidigt skede lätt att ta del av varandras insamlade empiri och börja en tankeprocess. När allt material                 
skrivits ner träffades vi för att analysera materialet tillsammans. Detta med fokus på att synliggöra de                
olika uppfattningar som uttryckts och för att komma fram till ett mer reliabelt resultat.              
Databearbetningen tog en del tid, eftersom vi hade ett omfattande material att gå igenom för att hitta                 
de variationer av uppfattningar vi sökte. Vi skapade därefter teman utifrån de uppfattningar vi              
kunde hitta som kändes relevant för vår studie. Därefter påbörja processen med att skriva vårt               
resultat. 
 
I resultatdelen har vi skapat teman utifrån de olika uppfattningarna som kommit till uttryck av               
förskollärarna. Vi har verifierat förskollärarnas uttalanden med citat från intervjuerna. Vilket vi också             
anser kan bidra till att studiens tillförlitlighet. Vi har diskuterat vår metod att samla empiri och                

14 



 

kommit fram till att denna fungerade bra i förhållande till vårt syfte; att ta del av och beskriva åtta                   
verksamma förskollärares uppfattningar som kommer till uttryck gällande barn som utmanar i leken,             
detta genom att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi ville ta del av             
uppfattningar så ansåg vi, i dialog med vår handledare, att kvalitativa intervjuer skulle kunna tillföra               
oss den empiri vi behövde. Vi tycker dock att det hade varit intressant med genomförande av                
observationer också för att se hur de uppfattningar som uttrycks speglar den faktiska verksamheten,              
genom förskollärares förhållningssätt mot barn som utmanar i leken. Då vi hade visst mycket tid för                
studien att förhålla oss till valde vi dock bara en metod. 
 
En upplevelse av våra genomförda intervjuer är att vi ser det som positivt att intervjuerna pågick i                 
närmare en timme då vi upplever att diskussionerna blev givande och var intressanta. Vi har               
diskuterat detta tillsammans och vi tror det beror på vårt val av ämne, intervjumetod, utformningen               
av vår intervjuguide och hur påläst vi var på denna. Genom detta kunde vi utgå från de                 
informanterna svarade och på så vis byta ordningsföljd på frågor och stryka sådant som vi redan                
spontant fått svar på. Intervjuguiden var dock ett viktigt stöd för oss för att vi inte skulle frångå den                   
röda tråden vilket även Eriksson Zetterquist & Ahrne (2015) framhåller. Vi har också förstått att vårt                
val av ämne och våra frågor har varit aktuella, då vi efter ett flertal intervjuer mottagit återkoppling                 
på att det väckte mycket tankar hos förskollärarna och att de lyft en del av frågorna vi ställt i sina                    
respektive arbetslag, för att tillsammans reflektera över dessa. Vi upplever det som positivt att våra               
frågor gett upphov till ytterligare tankar, funderingar och diskussioner i arbetslagen. 
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Resultat  
Här redogörs resultatet från de intervjuer vi genomfört tillsammans med förskollärare. I vår             
resultatdel använder vi vårt syfte som utgångspunkt; att ta del av och beskriva åtta verksamma               
förskollärares uppfattningar som kommer till uttryck gällande barn som utmanar i leken. Utifrån             
analysen av empiri framträdde teman. I dessa skildrar vi de uppfattningar som uttryckts av              
förskollärarna. Uppfattningarna har vi styrkt med citat som illustrerar och verifierar våra genomförda             
intervjuer. Utifrån vårt syfte görs sju teman synliga, vilka är; Utmanande beteende hos barn, Barns               

utmanande beteende i leken, Orsaker till barns utmanande beteende i lek, Miljön som möjlighet eller hinder,                
Språkets betydelse, Förhållningssätt samt Bemötande av barns utmanande beteende. Resultatet redogörs           
nedan, tema för tema.  

Förskollärares uppfattningar om barn som utmanar i leken 
Inom denna rubrik redogör vi för följande teman; Utmanande beteenden hos barn och Barns utmanande               

beteende i leken. Dessa med utgångspunkt från vårt syfte; att ta del av och beskriva åtta verksamma                 
förskollärares uppfattningar som kommer till uttryck gällande barn som utmanar i leken. 

Utmanande beteende hos barn 
I detta avsnitt kommer vi att synliggöra förskollärarnas uppfattningar om utmanande beteende hos             
barn och hur detta beteende kommer till uttryck.  
 
Utmanande beteende hos barn tycks kunna komma till uttryck på olika sätt. Enligt de uppfattningar               
som uttrycks kan detta ske genom att barnet uppvisar ett utåtagerande beteende, att de inte knäckt                
lekkoden, eller att det finns svårigheter i det socialt samspel. Ett tystlåtet eller blygt beteende, att                
barnet inte uppfattas lyssnar, eller att barnet brister i sin empatiska förmåga är också uppfattningar               
gällande hur ett utmanande beteende kommer till uttryck. Utmanande beteende hos barn anses också              
handla om dominans och svårigheter att se handling och konsekvens. Det framgår också att de               
utmanande beteendena hos barnen tycks kunna handla om utåtagerande beteende, eller beteenden            
som gör att barnet ofta påkallar uppmärksamhet. Ett utmanande beteende tolkas också som att det               
kan komma till uttryck genom att barn medvetet bryter mot de vuxnas normer. 
 
 

Jag tänker att barn kanske är medvetna om att de gör fel, om jag tänker på min avdelning har                   
vi en treåring, det barnet har aldrig protesterat mot nånting förut (förskolläraren visar hur              
barnet gör vid matbordet, att hon inte sitter som förskolläraren tycks anse att hon ska på                
stolen) och är medveten om att man inte gör så, men gör det ändå för att man vill se hur de                     
vuxna reagerar. Lite så och vad man kan få för reaktion tillbaka. Det är vad som kommer upp                  
först. (F3). 

 

Vi tolkar att ett barns utmanade beteende kommer till uttryck på olika sätt genom olika beteenden. Ett                 
utmanande beteende uppfattas också kunna ge upphov till att andra barn tar efter och gör lika. Det                 
tycks finnas en osäkerhet i om detta sker på grund av att barnen väljer att inte lyssna eller om de inte                     
har förståelsen för de regler som finns. 

 

Om vi har vissa regler så kan de testar gränser och ”han gjorde”, det blir en kedjereaktion.                 
Man skyller på att andra gjorde. De lyssnar inte, eller kanske inte förstår, det är frustrerande                
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och man kan känna ”Lyssnar du inte eller förstår du faktiskt inte reglerna?” Här blir jag arg                 
och arg och arg och så kanske barnet faktiskt inte förstår. (F2). 

 

Utifrån detta uppfattar vi att förskolläraren i ovanstående citat anser att barns utmanande beteende              
sker genom att barnet bryter mot normer, men att barnet kanske inte alltid medvetet utmanar, utan                
de också kan bottna i att de saknar förståelse för de regler som förskolläraren uttrycker. 

 

Sammanfattning 
I detta avsnitt har vi tolkat de olika uppfattningar som kommit till uttryck gällande utmanande               
beteenden hos barn Vi tyder att dessa beteenden ges till uttryck på olika sätt. Dessa beteenden tycks                 
kunna bottna i att barnen inte knäckt lekkoderna. De uppfattas bli synligt i relation till de barn som                  
är tysta och blyga och har har svårt för socialt samspel. Det framgår också att beteenden som kräver                  
pedagogens uppmärksamhet på olika vis, så som genom ett utåtagerande beteende också uppfattas             
som utmanande. Utifrån de uppfattningar som kommit till uttryck tycks ett utmanande beteende             
också visa sig genom att barn medvetet bryter mot vuxnas regler. Vi tolkar att ett utmanande                
beteende kan leda till att andra barn tar efter, dock tycks det ligga en osäkerhet i om detta sker                   
medvetet genom att barnen väljer att inte lyssna eller inte förstår de regler som finns. 

 

Barns utmanande beteende i leken 
Nedan tolkar vi förskollärarnas uppfattningar om barns utmanande beteende i leken. Vi redogör             
bland annat för hur barn uppfattas kunna utmana i lek tillsammans med andra barn och hur det kan                  
påverka barnen. 
 
Förskollärarnas uppfattningar om hur barns utmanande beteende kommer till uttryck i leken beskrivs             
röra sig om beteenden som gör att barnen uppfattas ha svårt för att förstå och anpassa sig till leken                   
eller svårt med turtagning och regler. Men också beteenden där barnen upplevs vara tystlåtna och har                
svårt att göra val även med hjälp av handledning från en vuxen. De uppfattas också vara beteenden                 
som visar sig genom att barnen inte knäckt lekkoderna, som “drar runt”, som bara stannar kvar vid                 
en lek en liten stund. Genom att uppvisa ett utåtagerande beteende, där barnen gör som de själva vill                  
och har svårt för att ta hänsyn till andra uppfattas också som ett utmanande beteende i leken. Går det                   
inte som de själva vill kan det ge utlopp för ett utåtagerande beteende, där barnen är benägna att göra                   
illa andra genom att exempelvis slåss. De uppfattningar som framgår är också att ett utmanande               
beteende i leken kan ske genom ett förhållningssätt där barn inte tar sig för något, att de är rastlösa. 
 
 

Dels rastlösa barn som bara går runt, och inte kommer sig för att göra något utan går från grej                   
till grej. Sedan finns de dom utåtagerande som bara ser sitt snäva jag och gör som man själv                  
vill i leken och inte tar hänsyn till andra. Och de tysta som kanske inte klarar av att göra egna                    
val även fast de får bildstöd och tankekartor så kan de inte välja. (F1). 

 
 
Här förstås det som att förskollärarna upplever att ett utmanande beteende i leken kan bli synligt                
genom att barn “drar runt” och har svårt att sitta still och stanna i samma lek en längre stund. Ett                    
utåtagerande beteende som uppvisas genom att barnet inte tar hänsyn till andra samt ett beteende               
som gör barn mer försiktiga tycks också ses som ett utmanande beteende i leken.  
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Man märker många gånger när det finns barn som är annorlunda när vi inte är där, så kan de                   
andra barnen utmana det barnet. (F2). 

 
Utifrån ovanstående citat tolkar vi att ett utmanande beteende också kan uppfattas genom att “de               
andra barnen” som annars inte behöver stöd i leken från en vuxen också tycks kunna uppvisa ett                 
utmanande beteende. Detta gentemot de barn som annars kan uppfattas utmanande. Detta tolkar vi              
kan ske när ingen vuxen är närvarande. 
 
 
Sammanfattning 

De uppfattningar som förskollärarna ger uttryck för gällande utmanande beteende i leken handlar om              
beteenden som visar sig genom att barn har svårt att anpassa sig till och förstå leken, de kan ha svårt                    
för lekregler och svårt för att vänta på sin tur. Det framkommer också att ett utmanande beteende hos                  
barn i leken kan visa sig genom ett tystlåtet beteende och där det finns svårigheter att göra egna val.                   
Utifrån de uppfattningar som uttrycks tycks det röra sig om beteenden som uppvisas genom att barn                
upplevs rastlösa och “drar runt”. Det framkommer också att de barn som utmanar i leken kan ge                 
uttryck för det genom ett utåtagerande beteende där andra kan göras illa. Vi förstår även utifrån de                 
uppfattningar som uttryckts att ett utmanande beteende också kan ses utifrån att “de andra” barnen               
uppvisar ett utmanande beteende mot de barn som vi tolkar det, ses som det barn som har ett                  
avvikande beteende från den rådande normen..  
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Uppfattningar om vad barns utmanande beteende i lek beror på 
Under denna rubrik presenterar vi följande fem teman; Orsaker till barns utmanande beteende i leken,               

miljön som möjlighet eller hinder, språkets betydelse, förhållningssätt samt bemötandet av barns utmanande             

beteende. Dessa med vårt syfte som utgångspunkt; att ta del av och beskriva åtta verksamma               
förskollärares uppfattningar som kommer till uttryck gällande barn som utmanar i leken.  
  

Orsaker till barns utmanande beteende i lek  
Här redogör vi för de orsaker förskollärarna upplever att barns utmanande beteende i leken kan ha                
sin utgångspunkt i, samt tolkningarna vi gör av dessa svar.  
 
Förskollärarnas uppfattningar av vad barns utmanande beteende tycks bero på beskrivs kunna            
handla om hemförhållanden, vilka erfarenheter barn har med sig därifrån, om det finns syskon att               
leka med eller föräldrar som leker tillsammans med en. Att inte kunna lekkoderna, vara emotionellt               
omogen eller ha språkliga svårigheter till att uttrycka sig upplevs också vara en orsak till barns                
utmanande beteende i leken enligt de uppfattningar som uttryckts. De olika förutsättningar barnen             
har eller möts av på förskolan i form av personalomsättning är också uppfattningar som tycks spela                
roll. 
 
 

Alla är olika och man kanske bara är bättre eller sämre på att leka. Men sedan tror jag också                   
att förskolan spelar in, det är ju ändå femåringar här, så man har ju ändå kunnat påverka dom                  
i typ fyra år, vi personal alltså. Först ska du som barn byta från olika avdelningar och så                  
kanske det är helt ny personal på varje avdelning man kommer till och dom stannar inte så                 
länge. Jag tror att barngrupperna kan ha farit illa av det varit så himla rörigt. (F2). 
 
 
Inget gemensamt språk kan vara en orsak då barnen på avdelningen är nyanlända och talar               
14 olika språk. (P6). 
 

 
Detta tolkar vi som att en bidragande faktor till barns utmanande beteende i leken kan vara att                 
barnen inte har erfarenheter, språk eller trygga förutsättningar för att ta sig an lek som de skulle                 
behöva, vilket skulle kunna betyda att leken begränsas. Pedagogers förhållningssätt i bemötandet mot             
barn som uppfattas ha ett utmanande beteende i leken, förstås också kunna vara en orsak till att detta                  
speglar sig i leken. Om ett barn ofta blir tillsagd med en negativ klang och som ofta befinner sig i                    
situationer där pedagoger måste ingripa, förstår vi som att detta kan bli en ond cirkel. Utifrån detta                 
kan förstås att förskollärarna måste tänka på sitt förhållningssätt eftersom att barnen kan ta efter detta                
och bemöta de barn som upplevs utmanande på samma sätt som pedagogerna. 
 
 

Men så finns risken att det är ett barn som hela tiden utmanar de andra barnen. De andra                  
barnen upplever att den alltid förstör, och tillslut har pedagoger också använt det här namnet               
flera gånger “Sådär får du inte göra, nu blev det tokigt” då är det ju klart att till slut så kan                     
det ju smitta på barngruppen och att barngruppen märker ut det här barnet som utmanande               
och som ett objekt som förstörande i leken. (F4). 
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Vi tolkar detta som att ifall samma barn återkommande utmanar andra barn kan leda många negativa                
tillsägelser av vuxna, vilket i sin tur kan leda till att övriga barngruppen tar vid pedagogernas                
förhållningssätt mot det barn som anses vara utmanande. Detta barn kan då stämplas som någon som                
som alltid förstör. 
 

 

Sammanfattning 

Det framgår av förskollärarna att barns utmanande beteende i leken tycks kunna ha utgångspunkt i               
de erfarenheter barnen bär med sig hemifrån, om det finns syskon att leka med eller föräldrar att leka                  
tillsammans med. De uppfattningar som också uttrycks gällande vad som kan vara grunden för ett               
barns utmanande beteende i lek beskrivs kunna bero på att de inte kan lekkoderna, att barnet är                 
emotionellt omogen eller har språkliga svårigheter och svårt att uttrycka sig. De förutsättningar             
barnen möts av på förskolan tycks också kunna vara en faktor för att ett utmanande beteende ska                 
komma till uttryck enligt förskollärarna. Utifrån de uppfattningar vi tagit del av beskrivs också att om                
förskollärarna bemöter ett barn återkommande på ett negativt sätt, kan detta bidra till att övriga barn                
tar efter de vuxnas bemötande mot detta barn.  
 

 

Miljön som möjlighet eller hinder 
I detta avsnitt redogör vi för vilka förskollärarnas uppfattningar om miljön tycks vara och hur miljön                
kan ses som en möjlighet eller ett hinder för barn som har ett utmanande beteende i leken. Vi tolkar                   
bland annat innebörden av lugna miljöer respektive stökiga och ostrukturerade miljöer, vikten av att              
ha miljöer där barnen känner sig trygga och hur barn på de mångkulturella förskolorna ges möjlighet                
till att träna det svenska språket i igenkännbara miljöer. 
 
Det framgår av förskollärarnas uppfattningar att miljön har stor påverkan för hur barns utmanande              
beteende kommer till uttryck i leken. De beskriver att lugna och tydliga miljöer är viktiga. Strukturen                
och innebörden av rummet har betydelse för hur barnen leker enligt de uppfattningar som framgår.               
Förskollärarna nämner också att det är viktigt att miljön utgår från barnens intresse. Det framkommer               
uppfattningar om att miljön också har stor betydelse för de barn som går på mångkulturella förskolor.                
Förskollärarna uttrycker att det är viktigt att barnen ges möjlighet att leka i miljöer de har erfarenhet                 
av. 
 
 

Apropå lek, så tänker jag att när man leker så är du min bror, jag är din pappa, alltså sån typ                     
av lek, men sådant gör inte våra barn, utan de vill gå ut och cykla och då cyklar dom, eller så                     
vill de ha ipaden inne, men det finns inget spontant att ” Åh, nu leker vi det här”. Vi tog ju                     
bort hemvrån för att vi tänkte att den inte behövdes, utan att femåringar istället kan utmanas                
med ett teknikrum, men det kanske är sån typ av lek (hemvrå) barnen behöver eftersom det                
kan ha erfarenheter hemifrån att leka såna lekar och tränar språket i en sådan lekmiljö,               
eftersom det kanske är ett språk man behöver mer än det man får av att leka i ett teknikrum.                   
Eller så behöver de bli bättre på att gå ut och leka exempelvis affär och dela ut roller istället                   
för att cykla. (F2). 

 
 
Vi tolkar att barn genom leken får möjlighet att träna det svenska språket och vardagliga fraser mer i                  
samband med leken. Detta i en miljö som de har erfarenhet av, såsom exempelvis i en hemvrå. Vi                  
tolkar också att barn som anses ha svårt för att ta sig an leken tycks ha lättare för att leka i lugnare                      
miljöer med färre leksaker och en tydligare struktur. Medan de barn som har mer lekerfarenhet och                
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lättare för att leka kan göra om miljön och leksakerna till det som fantasin möjliggör, enligt de                 
uppfattningar som uttryckts. 
 
 

Jag tänker att miljön har stor påverkan för lek som i mycket annat. Jag tänker att ett barn som                   
har lite svårare i leken, jag vill tro, jag vet inte om jag har några belägg för det men jag vill ju                      
tro att det får lättare att leka i tydligare lugna miljöer. De kanske behöver den där hemvrån                 
för att leka, de kanske behöver en bilhörna för att leka att de kör iväg med bilen, medans ett                   
barn som har en större förmåga att använda sin lek mer fritt inte har samma behov av en                  
tydligt uppdelad miljö, den kan leka hemvrå precis vart som helst, vid ett bord med vilka                
grejor som helst. Men jag vet inte, men jag har en känsla av att jag tror så. Och då tänker jag                     
att miljön, då tänker jag att vi ska utforma miljön så att den erbjuder så många möjligheter                 
som möjligt. Dels att den både inbjuder till mer tydliga lekar men även miljöer som inbjuder                
till väldigt bestämd lek. Jag saknar ord jag vet att det finns något, men brukar kunna                
benämna lek som mer… Ostrukturerad, att det finns båda möjligheterna, dels för att kunna              
stimulera alla barns lek. Så tänker jag när man utformar miljön och även kanske även utforma                
och ändra miljön utifrån barns lek och deras intressen. Våra har varit jätte inne på nu i höst                  
att packa väskor och tillslut packade det ju allt. Vi letade grejor ibland som vi behövde och då                  
hade de packat ner det, så då har vi ju pratat om att vi kanske ska göra en låda med saker                     
som är okej att packa och då kanske man skulle haft två packstationer. Jag tänker att man                 
fångar upp det i barns lek, för då har du ju gett den fart framåt och kanske kommer vidare.                   
(F4). 

 
 
Utifrån detta kan förstås att barn som har svårt för leken kan trivas bättre i lugna miljöer. Miljöer där                   
de tydligt ser vad som finns att tillgå och kan koppla detta till saker de själv har upplevt och har                    
erfarenheter av. Det framgår också uppfattningar om att miljön ska stimulera till lek och att den ska                 
utformas utifrån barnens intressen och behov och att ha en struktur som signalerar vad man leker i                 
rummen tycks vara till fördel. 
 
 

Det är ganska tydligt i vår miljö vad man gör. Bilhörnan signalerar inte att man ritar där till                  
exempel. Om det är för otydligt i miljön kanske man inte vet vad man ska göra där och då blir                    
det ingenting. (F3). 

 
Stökiga och röriga lekytor till exempel ett rum med många ”indelade” ytor som uppmuntrar              
till många olika sorters lek, byggmaterial av olika slag, material som utmanar till rollek. Detta               
upplever jag som ett hinder, som leder till konflikter och att vissa barn inte kan komma till ro                  
och börja leka. Därför har vi oftast bara två typer av lekmaterial i ett rum exempelvis                
bilar/kapla. Den pedagog som har ”ansvar” för det rummet kan erbjuda exempelvis            
dinosaurier, andra djur eller material för att utveckla och utmana barnen i leken. (F6). 

 
 
Vi förstår att rum med mycket material där lekytorna blir röriga och inbjuder till många olika sorters                 
lekar kan bidra till att miljön utgör ett hinder för barnen, speciellt för de barn som har svårt för leken.                    
De uppfattningar som uttrycks tycks återigen handla om pedagogernas ansvar att se till så att miljön                
anpassas och att pedagogerna bör delta i leken för att utveckla och utmana barnen vidare i leken. 
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Sammanfattning 

Förskollärarnas uppfattningar om miljön tycks handla om att den har en betydande roll för hur eller                
om ett utmanande beteende kommer till uttryck. Lugna och tydliga miljöer där strukturen på rummet               
har betydelse för hur barnen leker beskrivs. Vidare framgår att uppfattningar gällande utformningen             
av miljön och att den är viktig för de barn som går på de mångkulturella förskolorna, detta eftersom                  
de uppfattas känna sig mer trygg i att leka i en miljö de har erfarenhet. Det nämns också att de barn                     
som går på de mångkulturella förskolorna får möjlighet att träna på svenska språket i mer vardagliga                
sammanhang då de leker i miljöer som de kan sätta samman med sina erfarenheter. Utifrån de                
uppfattningar vi delgivits tolkar vi också att barn som har svårt för leken och uppvisar ett utmanande                 
beteende i den tycks har lättare för lek i lugnare miljöer med tydlig struktur och färre leksaker, detta                  
för att inte ha för många valmöjligheter som gör att valen blir för svåra för att ta sig an leken. 
 
 

Språkets betydelse 
Nedan tolkar vi vilken betydelse språket har för för hur ett utmanande beteende uppfattas av               
förskollärare. Bland annat synliggörs språkliga svårigheter och dess konsekvenser, lekens positivitet           
för att kunna uttrycka sig och förskollärarnas roll för att utveckla språket. Samt uppfattningar om de                
tysta barnen och frustrationen som kan uppstå hos förskollärarna. 
 
Uppfattningar gällande språket uttrycks vara en nyckel in i leken enligt samtliga förskollärare. Det              
framkommer av uppfattningarna att avsaknaden av det verbala språket eller förståelsen för språket             
ofta leder till frustration hos både barn och förskollärare. Det kan också leda till att barn väljer att                  
uttrycka sig på andra sätt genom leken och på så sätt ger utlopp för ett utmanande beteende. Vidare                  
är uppfattningar av förskollärarna att små barn ofta leker bredvidlekar och är därför inte så beroende                
av språket. Desto äldre barnen blir desto viktigare blir det att kunna göra sig förstådd. Vidare                
uppfattningar av förskollärarna tolkar vi vara att beroende på hur ett utmanande beteende kommer              
till uttryck kan det definiera beteenden hos barn  som mer eller mindre problematiska.  
 

Jag tycker ju att jag märker att, för vår grupp i fjol var ju väldigt jobbiga, om vi tänker att vi                     
hade 20 barn så hade 16 diagnoser kändes det som, de var utåtagerande, de sparkade, slogs,                
revs men de var språkliga. Många där var jobbig men smart. Men nu har vi en lugn grupp                  
som är behändiga. Men jag tror att man märker att vi tappar dem eftersom de inte förstår vad                  
jag säger. Jag tror att jag har dem med mig, men när jag väl fördjupa mig i deras kunskap om                    
exempelvis färger ”Vad har du för färg i ditt rum? Så var det någon som tog upp strumpan                  
och berättade vilka färger den hade”. De kan inte, de är säkert jättesmart, men de har inte                 
språket, så de förstår inte vad jag säger eller så kanske de inte ibland kan förmedla det dom                  
vill säga. Så att vissa gånger kanske man tänker ”Undra om det är något fel” och så kanske                  
det inte är något fel alls utan det är bara språket som gör att jag tror att du ligger efter i                     
utvecklingen och så gör du inte det, utan att du har inte rätt möjligheter. Vi försöker jobba                 
med språket, men vi skulle också behöva göra det genom att vara farmor i en lek och lära ut                   
språket genom den, för då blir det ganska tydligt.. (F2). 

 
 
Utifrån detta går att tyda att det finns uppfattningar som handlar om att deltagandet i leken är                 
nödvändigt för att främja barns språk, samtidigt som det går att utläsa att de vuxna kanske inte alltid                  
deltar. Utifrån detta tolkar vi också att det finns en risk med att förskolläraren uppfattar barnens brist                 
på språkliga kunskaper som att det skulle vara något “fel” på barnet. Det går också utifrån dessa                 
uppfattningar att tyda att de förutsättningar som finns inte alltid tycks möjliggöra för en utvecklad               
förståelse för språket. Utifrån de uppfattningar som uttrycks går också att tolka att barn genom sitt                
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utåtagerande beteende kan ses som jobbiga men smarta, medan barn som inte uppvisar ett sådant               
beteende tycks vara mer behändiga. Utifrån dessa uppfattningar kan också nästa citat tolkas. 
 

Men jag tycker ju att det är lättare att ta ett slag än att bemöta de som inte förstår mig, för att                      
jag inte lyckas göra mig förstådd är mer frustrerande. Jag känner mig också så himla dum när                 
jag inte förstår, när ett barn får försöka förklara om och om igen. (F2). 

 

Detta tolkar vi som att det finns uppfattningar om att ett utåtagerande beteende i leken anses vara                 
lättare att förhålla sig till än att inte kunna förstå ett barn eller göra sig förstådd. Det framkommer                  
också uppfattningar om att det finns en vilja att förstå, samtidigt som oförmågan att göra detta bidrar                 
till att förskollärarna dömer sig själv och känner frustration i relation till barne vilket nedanstående               
citat beskriver.  
 
 

Du vill ju veta mer om tankar, mer bara. Som barnet var ledsen en gång, och sitter och gråter                   
och inte kan förmedla sig, ”Vad är felet nu?” Och då var det något som gått fel i en lek och jag                      
kan ju inte enbart lyssna på. Jag kan ju försöka nysta det genom att lyssna på de andra                  
barnen, men det här barnets ord kommer ju inte med i leken. Och vad som är fel, ”Vad är hon                    
ledsen för? Har någon tagit något av henne?” Och där slöt barnet sig ju totalt som en liten                  
mussla och där känner jag en jättefrustration. Jag vill kunna lyssna på henne. (F1). 

 
Detta kan förstås som att det finns en vilja att kunna förstå det enskilda barnet, för att kunna föra en                    
dialog och i sin tur kunna hjälpa. Vi tolkar återigen att språket ses som en viktig del för att kunna                    
uttrycka tankar och känslor utifrån förskollärarnas uppfattningar. 
 
 
Sammanfattning 

Utifrån de uppfattningar som förskollärarna uttrycker tolkar vi att språket har stor betydelse i leken.               
Att ha språkliga svårigheter eller förståelsen för språket uppfattas kunna leda till frustration hos både               
förskollärarna och andra barn. Vi tolkar också att ett utmanande beteende hos barn kan visa sig                
genom ett utåtagerande beteende i leken, då barnen uttrycker sig på andra sätt när de inte kan                 
förmedla sig verbalt. Utifrån uppfattningar vi delgivits går det också att tyda det som lättare att ta                 
emot ett fysiskt agerande, än att bemöta barn som inte kan uttrycka sig verbalt. Vi tolkar dock utifrån                  
de uppfattningar som kommit till uttryck att det verbala språket blir viktigare desto äldre barnet blir.                
Vi tyder också att beroende på hur ett utmanande beteende kommer till uttryck uppfattas det kunna                
vara mer eller mindre problematisk. Vi förstår också att förskollärarna tycks ha en viktig roll när de                 
deltar i barns lek, detta genom att de på så sätt kan bidra till att utveckla barns språk, dock går det att                      
tyda att förskollärarna inte alltid deltar. Det framgår att det tycks finnas risker med att förskollärarna                
kan uppfatta barns avsaknad av språkliga kunskaper som att det skulle kunna vara något “fel” på                
barnet, när det i själva verket inte förstår språket. Det framgår också att de barn som är språkliga, men                   
uppvisar ett mer utåtagerande beteende kan uppfattas som jobbiga men smarta. Samt att barn som               
saknar språket uppfattas vara lättare att hantera utifrån de uppfattningar vi tolkat. Dock finns det               
varierade uppfattningar, då det också framkommer uppfattningar om att ett utåtagerande beteende i             
leken kan vara lättare att förhålla sig till än att inte kunna förstå eller göra sig förstådd hos ett barn.                    
Utifrån detta går att tyda att språket ses som viktigt hos barnet för att uttrycka känslor, tankar och                  
handlingar. 
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Förhållningssätt 
Här presenterar vi förskollärarnas uppfattningar om förhållningssätt. Vi tolkar innebörden i deras            
intervjusvar där uppfattningarna handlar om reflektioner i arbetslaget, svårigheter i förhållningssätt,           
planering efter barnens intressen och dagsform kommer till uttryck. 
 
Det framkommer utifrån uppfattningarna som uttryckts att förskollärarnas förhållningssätt är viktigt           
för bemötandet av barn som uppfattas utmanande i leken. Att ofta reflektera tillsammans med              
arbetslaget kring detta och hur de ska utforma verksamheten efter det enskilda barnet och gruppen               
blir synligt utifrån förskollärarnas uppfattningar. 
 
 

Vi pratar mycket kring förhållningssättet framförallt. Det är ju viktigt att vi i arbetslaget har               
ett liknande förhållningssätt för att barnen ska veta vart vi står och möta samma bollplank.               
Jag tänker på det här citatet “Barn behöver olika mycket för att få lika mycket”. Vi pratar om hur vi                    
kan bemöta varje barn och vart vi behöver tänka annorlunda. Försöker ha förståelse för leken               
och vad barnen utforskar när de gör vissa saker. (F4). 

 
 
I ovanstående citat tolkar vi bland annat att det är viktigt att barnen möter samma stöd hos                 
förskollärarna och att barn behöver olika mycket för att få lika mycket. Vi tolkar detta som att det inte                   
går att förhålla sig lika till alla barn enligt vad som uttryckts av förskollärarna. Det tycks inte finnas                  
ett sätt som är det rätta eller ett facit där det framgår hur man ska förhålla sig till barn som utmana i                      
leken och de som inte upplevs göra det, vilket uppfattas som en svårighet  i det som nedan uttrycks.  
 
 

Svårigheten kan vara att veta om jag gör det rätta eller inte, det finns ju liksom inget facit utan                   
många gånger måste du prova dig fram vad som funkar. Då kan det vara svårt att veta och                  
hur du ska bemöta dom. Det tycker jag är en svårighet. Sen alltså är det en svårighet att vara                   
medveten om hur du gör det, hur du bemöter gentemot övriga barn i barngruppen och mot                
barnet i fråga är också en svårighet. (F8). 

 
 
Vi förstår detta som att förskollärarna uppfattar en svårighet i att bemöta alla barn och att de får                  
prova sig fram till vad de själv känner fungerar som ett bra förhållningssätt. De framgår utifrån                
uppfattningarna att olika barn behöver bli bemött olika utefter deras personligheter och deras             
dagsform. Vi förstår det som svårt då man inte vet vilket tillvägagångssätt som fungerar bäst. Utifrån                
uppfattningar som vi delgivits framgår att det är barnets behov och intresse som är i fokus och                 
därmed möjliggörs det att barnen får inverkan på verksamhetens utformning. 
 
 

Vi tänker nog lika kring det mesta. Eller allt egentligen. Det är nästan lite mer att barnen får                  
styra sin vardag hos oss. Det är utifrån dagen som vi bestämmer vad vi gör. Som imorse lekte                  
de så bra, så då gick vi inte ut och då är det ju som att barnen har bestämt det. Och känner vi                       
att tre flyger runt så tar man med dom och går ut, så blir det lugnt för de andra. (F3). 

 
Utformningen och planeringen för dagen tycks kunna utgå ifrån dagsform och intresse hos barnen              
och det kan förstås som att pedagogerna anpassar sig efter detta. Detta kan tolkas som att                
förskollärarna intar ett barns perspektiv i vissa avseenden. Andra uppfattningar som också kommer             
till uttryck i intervjuerna är att vuxna kan störa barnens lek vilket nedanstående citat redogör för.  
 

24 



 

 
Det kan ju vara vi vuxna som kommer in och stör genom våra styrda aktiviteter, att                
exempelvis avbryta leken för samling. Eller att man förstör genom att de inte får flytta saker                
från rummen och förstör processen och avbryter innan man sett vad de leker. Ibland är det                
bättre att man inte ser processen utan den färdiga produkten. (F2). 

 
Vi tolkar att vart eller hur barnen får använda materialet till leken utgör ett hinder. Utifrån de                 
uppfattningar som uttrycks så tyder vi att leken i många fall störs genom att förskollärarna anser att                 
barnen använder material på fel sätt eller till fel ändamål. Om då inte förskollärarna tydligt kan se                 
vad barnen har för avsikt med sin lek tycks den kunna hindras. Vi tolkar detta som att barns lek också                    
kan drabbas dels av styrda aktiviteter som förskollärarna antingen har för avsikt att följa eller som de                 
inte måste hålla lika strikt på. Detta framgår även i nedanstående citat, där synsätt och               
förhållningssätt också nämns som något som kan hindra eller främja lek. 
 
 

Synsätt och förhållningssätt dels hur man låter barnen få vara ostörd eller att man är med och                 
deltar för att hjälpa barnen i leken, vara med barn som har lite svårare att leka, hjälpa dom.                  
Det kan ju både störa och hjälpa. Jag tänker även på vårt förhållningssätt att låta barn leka och                  
leka klart, eller bestämmer man att nu är det lunch och då får de släppa sin lek, eller ger man                    
dem fem minuter till att få chans eller möjlighet att avsluta sin lek eller vila leken för att                  
kunna återgå till den. (F4). 

 
 
Detta tolkar vi återigen som att förhållningssättet är viktigt, hur man väljer att vara flexibel i sitt tänk                  
kring leken och vad som gynnar den eller inte. Det framkommer också uppfattningar om att kollegor                
tar efter varandra i sitt förhållningssätt. 
 
 

Sedan är det ju många gånger så att man som pedagog färgas av andra kollegor som har                 
regler som man själv tar till sig och efterföljer och när man börjar reflektera senare så kan det                  
vara något jag själv faktiskt inte står för egentligen. Det är ju viktigt att tänka på vad man                  
förmedlar och hur man påverkar andra. (F3). 

 

Detta förstås som att det egna och andras normer i detta fall kan hindra lek och det blir därför viktigt                    
att reflektera över sig själv, men också vad man för vidare till andra. Detta tänker vi också kan bottna                   
i huruvida man låter barnens lek ta form eller om de tillåts flytta saker mellan rum eller inte utifrån                   
de tolkningar vi gjort. 

 
Sammanfattning 

Utifrån de uppfattningar som uttrycks av förskollärarna så framkommer det att förhållningssättet är             
viktigt för bemötandet av barn som uppfattas ha ett utmanande beteende i leken. Detta framgår att                
det reflekterar i arbetslagen kring förhållningssätt, utformning av verksamheten och gruppen för att             
det ska bli bra för alla barn i barngruppen. Fler uppfattningar som kommer till uttryck handlar om att                  
förskollärarna upplever att det inte går att förhålla sig lika till alla barn, eftersom alla är olika och                  
kräver olika mycket. Detta uppfattar vi kan vara en svårighet att förhålla sig till. I och med detta                  
tolkar vi att det inte tycks finns facit på hur man ska förhålla sig till de barn som har ett utmanande                     
beteende i leken. En annan uppfattning som kommer till uttryck bland förskollärarna tolkar vi som               
att planeringen för dagen anpassas utifrån barnens dagsform och intresse, det vill säga att man               
känner av barngruppen innan utformningen av dagen görs och utgår ifrån barnens perspektiv. Vi              
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förstår också av de uppfattningar vi delgivits att det kan vara de vuxna som utgör ett hinder för barns                   
lek, då de kan störa genom exempelvis styrda aktiviteterna som ska starta, då lekmaterialet inte får                
användas till andra saker än vad de är ämnade att användas till, eller då man som vuxen inte ser vad                    
barnen leker och avbryter eller sätter stopp för leken. Det framgår också uppfattningar om att ett                
förhållningssätt där lek hindras eller främjas kan vara viktigt att reflektera över.  

 

Bemötande av barns utmanande beteende 
Avslutningsvis tolkar och redogör vi för vad förskollärarna har för upplevelser kring bemötandet av              
barn som uppfattas ha ett utmanande beteende i leken. 
 
Förskollärarna får frågan om hur de skulle vilja att barns utmanande beteende i leken bemöts och                
dessa uttrycker uppfattningar som handlar om att de vill att barnen bemöts utifrån deras olika behov.                
Med förståelse och tålamod, och att de som förskollärare finns nära i leken och kan hjälpa och                 
handleda när det behövs. Det framgår också utifrån förskollärarnas uppfattningar att det kan vara              
lättare att bemöta vissa barn, men att genom att visa acceptans och tolerans, ge barnen närhet och                 
trygghet så går alla barn att bemöta på ett bra sätt. 
 
 

Alla barn är olika och självklart är vissa “lättare” att bemöta än andra. Men jag tror samtidigt                 
att om man bara visar att man finns till för vägledning och stöttning, visar intresse för barnen,                 
accepterar dom för den dom är och ger närhet och trygghet så tror jag att man kan bemöta                  
alla barn på ett bra sätt. (F7). 

 

Detta kan förstås som att det går att bemöta alla barn likvärdigt genom sina empatiska förmågor.                
Dock kan det uppfattas som att det inte alltid är lika lätt i praktiken, då det framkommer                 
uppfattningar om att som vuxen i relation till barnets utmanande beteende kan känna sig provocerad.               
Det framkommer också att hur barn bemöts tycks kunna handla om den personlighet man som vuxen                
har. Det framgår också utifrån de uppfattningar vi delgivits att det är viktigt att kunna tala med                 
barnen om händelser som inträffat, där man även som vuxen kan erkänna för barnen att man ibland                 
brister i sitt sätt att vara.  

 

Jag gör många gånger fel, jag kan bli så provocerad av och blir likadan själv... man ska ju                  
tänka lågaffektivt, men jag trillar dit nästan varje gång. Det kan handla mycket om              
personlighet. (F2). 

 
 

Det kan vara svårt att räcka till ibland och då bemöta barnet på ett bra eller ”rätt” sätt. Ibland                   
känner man efter en incident som man bemött att det blev tokigt från mitt håll, det är då                  
viktigt att jag pratar med barnet om hur det blev och varför min frustration utbröt och varför                 
jag gjorde som jag gjorde. Erkänna sina brister för barnet och prata om att det kan bli fel. (F6). 

 

Vi tolkar utifrån dessa uppfattningar att förskollärarna kan uppleva frustration i bemötandet av barn              
som har ett utmanande beteende i leken och att det kan vara lätt att uppföra sig likvärdigt mot barnet                   
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i fråga. Vi uppfattar också att detta är något som kan bli bättre desto mer det lyfts tillsamman med                   
andra i arbetslaget och genom att kunna erkänna sina brister för barnet. 

 

Sammanfattning 

De tolkningar vi gjort av förskollärarnas uppfattningar om bemötande, handlar om att som vuxen              
kunna visa acceptans, tolerans, trygghet och närhet och därigenom kunna bemöta barnen på ett bra               
och likvärdigt. Det framgår dock uppfattningar om att vissa barn är lättare att bemöta än andra. En                 
önskan tycks vara att alla barn blir bemött utifrån deras olika behov och med förståelse och tålamod.                 
Detta uttrycks dock inte alltid vara det lättaste då man kan uppleva sig känna provocerad av barnets                 
utmanande beteende. En tolkning av detta är också att det kan vara lätt hänt att man bemöter barnet                  
likvärdigt som barnets beteende då man blir provocerad och att detta kan leda till en frustration. De                 
uppfattningar som förskollärarna då delger är att det upplevs vara viktigt att som vuxen kunna               
erkänna sina brister för barnen och samtala med barnen kring situationen som uppstått och pratar               
känslor. 
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Diskussion 
Syftet med vår studie är att ta del av och beskriva åtta verksamma förskollärares uppfattningar som                
kommer till uttryck gällande barn som utmanar i leken. Utifrån kvalitativa semistrukturerade            
intervjuer tillsammans med verksamma förskollärare tolkar vi deras uppfattningar kring vårt syfte.  
I denna del diskuterar vi, med stöd av den tidigare forskning som presenterats i litteraturbakgrunden               
studiens resultat.  
 

Förskollärares uppfattningar om vad barns utmanande i lek beror på 
Under följande avsnitt presenterar vi våra tolkningar av förskollärares uppfattningar om vad barns             
utmanande beteende i lek beror på. Vi diskuterar: Barns utmanande beteende och hur det kommer till                

uttryck i leken, Orsaker till barns utmanande beteende i lek, Miljön som möjlighet eller hinder, Språkets                

betydelse samt Förhållningssätt och bemötande. 

 

Barns utmanande beteende och hur det kommer till uttryck i leken 
Utifrån studiens resultat uppfattar vi att utmanande beteenden i leken tycks kunna komma till              
uttryck på olika sätt. Vi tolkar att det finns olika uppfattningar kring vad som definierar dessa                
beteenden hos barn. Detta tycks handla om beteenden som gör att barn har svårt att anpassa sig till                  
och förstå leken, de som har svårt med turtagning, de som saknar lekkoderna. Detta skulle kunna                
tolkas som att dessa barn blir sedda ur ett individperspektiv. De är ett av de olika perspektiv som                  
Nilholm (2012) lyfter fram. Författaren beskriver att man kan välja att se barnet som problemet eller                
problemet utifrån de olika aktörerna runt om barnet som kan ha påverkan på barnets beteende. Det                
går också att tolka att beroende på vilket sätt ett utmanande beteende kommer till uttryck, kan detta                 
också förstås som mer eller mindre problematiska vilket kan ha att göra med vilket perspektiv som är                 
utgångspunkt. Lekreglerna är det som Knutsdotter Olofsson (2017) beskriver som samförstånd,           
ömsesidighet och turtagning. Vi tolkar att förskollärarna också upplever att ett utmanande beteende             
hos barn i leken kan visa sig genom att de inte har ro att stanna kvar i leken längre stunder, att de är                       
tystlåtna eller uppvisar ett utåtagerande beteende. 

 

Orsaker till barns utmanande beteende i leken 
Barn som har svårigheter i leken kan uppfattas som att de inte kan leka, dock beskriver Öhman (2011)                  
att det är “samspelet som bråkar” och att det är bristen på samspelserfarenheter hemifrån eller               
tillsammans med pedagoger och barn i förskolan. Det kan också vara så att de kan känna sig otrygga                  
eller osäkra. Detta är något som kan relateras till uppfattningar som kommit till uttryck i denna                
studie. Utifrån resultatet kan det tydas att ett utmanande beteende i leken skulle kunna handla om                
hemförhållanden, emotionella färdigheter, avsaknad av lekkoder och språkliga svårigheter, otrygghet          
och brist på erfarenhet att leka utifrån, vilket utifrån resultatet skulle kunna tolkas som ett hinder för                 
leken. Utifrån förskollärarnas uppfattningar blir det synligt att de olika förutsättningar som barnen             
möts av på förskolan också skulle kunna vara en faktor, då det framgår i resultatetet att en hög                  
personalomsättning kan vara orsaken till att det blivit rörigt kring barnen. Detta skulle kunna förstås               
som att ett utmanande beteende i leken kan komma till uttryck genom att barnen inte har de trygga                  
förutsättningar att ta sig an lek, när de ofta uppfattas mötas av ny personal. Struktur, förberedelser                
och tydlighet är något pedagoger till fördel behöver ha i åtanke när de möter barn med svåra                 
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temperamentsdrag, detta för att skapa tillitsfulla relationer (Broberg m.fl., 2012). Som tidigare nämnts             
i bakgrunden belyser Nilholm (2012) att miljön, förhållningssätt, arbetssätt, tid och bemötande kan             
vara bidragande faktorer till varför barnet väljer att agera på ett visst sätt. Utifrån de uppfattningar vi                 
tagit del av tolkar vi också att förskollärarnas bemötande kan vara betydande och ha en viktig roll. I                  
resultatet framkommer att det finns uppfattningar om bemötandet av ett barn som utmanar i leken               
sker på ett negativt sätt kan detta överföras till övriga gruppen. Detta kan tolkas i relation till                 
Quesenberry studie, där det framgår att pedagoger kunde få hjälp och stöd av varandra. De framgår                
att barnen som uppvisade ett utmanande beteende ofta svarar bättre på om någon annan vuxen tar                
vid och på så sätt avvärjer situationen. Om barnets temperament är lätt att hantera är det lättare att                  
veta hur man ska förhålla sig för att vara en bra pedagog (Broberg m.fl. 2012). Är temperamentet                 
däremot svårhanterligt är det som pedagog mer problematiskt att veta hur man ska förhålla sig               
(Broberg m.fl. 2012). Detta kan förstås som att det kan vara betydelsefullt att ta hjälp och stöd av                  
varandra i arbetslaget, samtidigt som det också väcker tankar om vad det är som gör att det går bättre                   
när en annan pedagog tar vid.  

 

Miljöns betydelse 
Utifrån resultatet tolkar vi att strukturen för de handlingserbjudanden som miljön erbjuder ses som              
viktigt. Att möjliggöra så barn får trygga och lugna miljöer att leka i, anses vara betydande eftersom                 
att förskollärarnas uppfattningar tolkas handla om att barn med utmanande beteende i leken kan ha               
lättare att leka i miljöer, med material och lekar som är tydligt utformade. Utifrån andra               
uppfattningar tolkas att de barn som har lättare för att leka och besitter mer lekerfarenhet kan                
förvandla miljön och leksakerna till vad de vill i fantasin och behöver därmed inte samma struktur.                
Dock så menar Eriksson-Bergström (2013) att de rum som inte redan i förväg har en fastställd                
funktion nyttjas i större utsträckning, författaren beskriver att barnen då har potential att göra om               
miljöerna till det som passar deras lek. Utifrån de uppfattningar förskollärarna i vår studie uttrycker               
så tycks detta inte gynna alla barnen då vissa anses behöva mer tydlighet och struktur i deras miljöer                  
för att kunna komma igång och klara av att leka. Öhman (2011) belyser att det ofta uppstår bråk med                   
de leksaker som är ämnade att leka med då flera barn vill ha samma leksak och därför kan miljöer och                    
material som är ostrukturerade leda till lekar där barnen får använda sin fantasi mer och samarbeta                
barnen emellan. Detta kan vi då tolka som att de lekerfarenheter var och en bär på, möjliggör eller                  
hindrar handlingserbjudanden i strukturerade respektive ostrukturerade miljöer utifrån de         
uppfattningar förskollärarna delgivit oss. 
 
En annan tolkning utifrån de uppfattningar förskollärarna delat med sig av är att utformningen av               
miljöerna ska ske efter barns intressen och erfarenheter för att öka leklusten och främja språket. Detta                
styrker även Johansson & Pramling Samuelsson (2009) då de menar att utformningen av miljön har               
betydelse för hur barnen leker och hur de främjar språkutvecklingen. Särskilt viktigt för             
utformningen av miljön uppfattas det av förskollärarna i vår studie vara för de barn som kommer                
från andra länder och kanske inte har de språkliga erfarenheterna som de andra barnen har. Broberg                
m.fl. (2012) menar att de barn som inte har samma språkliga bakgrund kan upplevas försiktiga i nya                 
miljöer då de inte känner sig trygga där och inte förstår de andras samtal. Detta kom till uttryck av de                    
förskollärarna som arbetar på de mångkulturella förskolorna. Utifrån deras uppfattningar tolkar vi att             
de ser vikten av att skapa vardagliga miljöer där barnen kan känna igen sig och känna sig trygga med                   
vad man leker i miljön, såsom i  till exempel en hemvrå.  
 
Utifrån studiens resultat kan också förstås att hur eller vart barnen får använda materialet till leken                
kan utgöra ett hinder. Utifrån de uppfattningar som uttrycks framkommer det att leken skulle kunna               
störas genom att förskollärarna uppfattar att barnen använder material på fel sätt eller till fel               
ändamål. Om då förskollärarna inte tydligt kan se vad barnen har för avsikt med sin lek tolkar vi att                   
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den kan hindras och avbrytas. Utifrån de uppfattningar vi delgivits beskrivs också rutinmässiga             
situationer skulle kunna bli ett hinder för barns lek. Detta belyser även Eriksson-Bergström (2013)              
som menar att genom att pedagoger sätter regler och ramar till användandet av vissa rum begränsar                
barns lek. Det kan också förstås i relation till Quesenberry m.fl. (2014) som belyser att barn som                 
uppfattas ha ett utmanande beteende omdirigeras till något mer lämpligt. Utifrån det Tullgren (2003)              
beskriver kan det också förstås som en kategori av uteslutande karaktär, där bland annat tillsägelser               
sker och barnen lek styrs i riktning mot den rådande normen. 
 
 

Språkets betydelse i leken 
Vi tolkar att förskollärarna som deltagit i studien har uppfattningar om att deltagande i barns lek ses                 
som viktigt för att främja språket. Utifrån de tolkningar vi gjort framgår det att de vuxna, genom                 
deltagande och som roll i barns lek tycks kunna främja språkutvecklingen hos barnen. I vidare               
tolkning av uppfattningarna tyder vi att barn kan uppfattas som att de skulle kunna vara något fel på                  
dem, men att de i själva verket inte har de språkliga förutsättningarna. Språket förstås också som                
viktigt då Löfdahl (2014) belyser att avsaknaden av ett gemensamt språk kan leda till uteslutningar               
för barn i leken. 
 
Utifrån resultatet framgår det att det finns uppfattningar om att det kan vara mindre frustrerande att                
ta emot ett slag än att bemöta de barn som är svåra att förstå eller har svårt att förstå förskolläraren.                    
Utifrån resultatet tolkar vi att det finns en varierande syn på vilka barn som förskollärarna upplever                
är svårast att bemöta. Utifrån de uppfattningar som uttrycks går det att tolka att barn som är                 
utåtagerande kan uppfattas som jobbiga, men genom att ha ett utvecklat språk upplevs smarta,              
samtidigt som uppfattningar kring de barn som har svårigheter med språket tycks vara att de är mer                 
behändiga att bemöta utifrån några av de tolkningar vi gjort. I Quesenberry m.fl. (2014) studie               
beskrivs det att beteenden som uppfattas som mest utmanande och frustrerande i deras studie är när                
barnets fysiska aggression kommer till uttryck, där andra barn kan komma till skada och där               
raserianfall, gråt eller skrik är svårt att få stopp på. Detta är varierade uppfattningar i relation till vårt                  
studieresultat, där vi också tolkat att det kan vara än mer frustrerande att bemöta barn som inte                 
förmedlar sig verbalt. Detta eftersom att de kan vara svåra att förstå, vilket skapar frustration när                
dessa barn exempelvis är ledsna, utan att få reda på orsaken. Detta skulle kunna förstås som att de                  
barn som inte är utåtagerande utan uppvisar ett utmanande beteende genom att inte prata eller har                
svårt att förstå eller förstås av vuxna skapar en större frustration enligt de uppfattningar som               
framkommit i resultatet. 
 

Förhållningssätt och bemötande 
Utifrån resultatet tolkar vi att utmanade beteende hos barn kommer till uttryck på olika sätt vilket                
också stöds av den tidigare litteratur vi presenterat i bakgrunden. Utifrån resultatet framgår att det               
finns uppfattningar om att det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till barn som upplevs                   
ha ett utmanande beteende i leken. Det framgår utifrån förskollärarnas uppfattningar att det egna              
förhållningssättet kan brista och att barnets beteende blir besvarade på ett liknande sätt från              
förskollärarnas sida. Detta kan ses i samband med Quesenberry m.fl. (2014) studie där det              
framkommer att pedagoger ser svårigheter i hur barns utmanande beteende ska bemötas. Studien             
visar att det finns en strävan efter att bemöta barns utmanande beteende professionellt. Dock framgår               
det i studien att man kan känna hopplöshet inför detta. Resultatet i Quesenberry m.fl. (2014) visar                
också att alla deltagare i studien uppfattat frustration eller stress i relation till barns utmanande               
beteende. Dessa uppfattningar handlade om att känna sig ledsen, känna frustration, stress, och             
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hopplöshet. I Rentzou (2014) studie framkom det att pedagoger ofta lägger mer uppmärksamhet på              
de beteenden som utmärks som störande. Utifrån detta kan vi se vissa samband med de               
uppfattningar som framkommer i vår studie, att förskollärarna kan känna frustration och att de blir               
provocerade av barns utmanande beteende i leken. I resultatet framkommer också uppfattningar där             
vi tyder att det är viktigt att kunna erkänna sina brister för barnen och göra dem medvetna om att det                    
även blir fel från vuxnas sida. Barn behöver olika mycket för att få lika mycket är en uppfattning som                   
uttrycks från förskollärarna. Gemensam samsyn och gemensam reflektion i arbetslaget om           
förhållningssätt och hur verksamheten ska utformas efter barnen beskrivs av förskollärarna. Vi kan             
också utifrån uppfattningarna tyda att barn behöver bli bemött efter sina förutsättningar och att              
anpassningar bör göras för att gynna gruppen. Som vi tidigare nämner i bakgrunden så kan man                
tillämpa ett relationellt perspektiv vilket innebär att man ser barnens svårigheter som en pedagogisk              
utmaning eller ett individperspektiv där man ser svårigheterna utifrån individen och pekar ut barn              
som mer eller mindre normala (Nilholm, 2012). I vår studie framgår det att det finns en vilja hos                  
förskollärarna att stötta och hjälpa de barn som genom sitt beteende uppfattas utmanande. Lutz              
(2013) menar att definitionen av vad som anses som avvikande eller vilka som anses som avvikande                
från det normala beror på av vem bedömningen görs av och som vi förstår, ur vilket perspektiv                 
tolkningen görs. 
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Slutsatser 
 
Denna studie har syftat till att ta del av och beskriva åtta verksamma förskollärares uppfattningar               
som kommer till uttryck gällande barn som utmanar i leken. Utifrån detta blev vårt resultat synligt. Vi                 
tolkar utifrån resultatet att det tycks finnas varierade uppfattningar hos de förskollärare som deltagit i               
studien kring barn som utmanar i lek. Dessa tycks handla om att det kan vara barn som genom sitt                   
beteende och hur det ges till uttryck utmanar omgivningen på olika vis. Utifrån vårt resultat tolkar vi                 
också att det finns varierande uppfattningar hos förskollärarna i vår studie om vad barns utmanande               
beteende i lek beror på, dessa handlade bland annat om förhållningssätt, bemötande samt språk och               
miljö. Det har delvis varit svårt att urskilja barns utmanande beteende i lek från den övriga                
verksamheten. Vi tror att detta kan ha att göra med att leken genomsyrar mycket av förskolans                
vardag och därför skulle det kunna innebära att det är svårt för pedagogerna att särskilja när                
beteendet kommer till uttryck. Under vår studietid har vi båda dels arbetat och gjort              
verksamhetsförlagd utbildning inom förskola och skola och vi upplever att det ibland tycks vara              
självklart för pedagoger hur de förhåller sig till olika barn vid olika tillfällen. Dock kan det vara svårt                  
för både oss och andra pedagoger att tala om våra uppfattningar och sätta ord på vad vi faktiskt gör                   
och hur vi förhåller oss till de barn vi möter. Det har varit betydelsefullt att ta oss an ett område som                     
vi känt att vi velat ha en fördjupad förståelse inom och som är viktigt och relevant för professionen.                  
Detta för att kunna förhålla oss så bra vi kan till dessa barn. Detta arbete har givit oss mycket att                    
reflektera över och tänka på i arbetet överlag men också kring barn som har ett beteende som                 
utmanar oss. Vi har också förstått att detta område är relevant och aktuellt då vi i efterhand fått                  
respons av informanterna om att vi lyft viktiga frågor som gett upphov till reflektion och diskussion                
inom arbetslagen. 

 
 

Framtida studier 
Utifrån denna studie tolkar vi att förhållningssätt, språk och miljö kan ha en viktig roll för hur ett                  
beteende uppfattas och hur det kommer till uttryck. Därför tycker vi att det hade varit intressant att                 
fokusera framtida studier på intervjuer och observationer inom de förskolor där barn och pedagoger              
från olika länder möts. Detta därför att språket kan förstås som en nyckel in i leken och avsaknaden                  
av och förståelse för det tycks kunna ge konsekvenser för hur barns beteende kommer till uttryck,                
uppfattas och bemöts. 
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Bilaga 1 
  

Bilaga 1: Missiv till förskolechef 

 
Hej! 
  
Vi heter Sara Rosenqvist och Julia Nordlöf. Vi läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid              
Mittuniversitetet i Sundsvall och ska nu skriva vårt examensarbete. Vi ska skriva om förskollärares              
uppfattningar om barns utmanande beteende i leken. Det vore därför värdefullt för oss om du kan ge                 
förslag på en förskollärare på din enhet som kan tänkas ställa upp på en intervju. Vi tar själva kontakt                   
med förskolläraren för att kontrollera samtycke att medverka i vår studie. 
  
Vi kommer att ta hänsyn till forskningsetiska överväganden och i vårt arbete kommer förskolan och               
förskolläraren att benämnas med fiktiva namn. Intervjun är frivillig och som informant finns rätten att               
när som helst avsluta sin medverkan. 
 
Vi kommer att kontakta er tisdagen den 30/10 (V.44) för att se om det finns intresse att delta i vår                    
studie. Vid frågor och funderingar är ni välkommen att kontakta oss via telefon eller mail. 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sara Rosenqvist 

saroxxxx@student.miun.se 
 07X-XXX XX XX 
 

Julia Nordlöf 

junoxxxx@student.miun.se 
07X-XXX XX XX  
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Bilaga 2 
  

Bilaga 2: Missiv till förskollärarna 
 
 
Hej! 
  
Vi heter Sara Rosenqvist och Julia Nordlöf. Vi läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid              
Mittuniversitetet i Sundsvall och ska nu göra vårt examensarbete. Vi ska skriva om förskollärares              
uppfattningar om barns utmanande beteende i leken och det vore därför värdefullt för oss om du vill                 
ställa upp på en intervju. 
  
Vi kommer att ta hänsyn till forskningsetiska överväganden och i vårt arbete kommer du och               
förskolan du arbetar på att benämnas med fiktiva namn. Intervjun är frivillig och du har rätt att när                  
som helst avsluta din medverkan. Vi kommer att dela upp våra besök mellan oss, vilket innebär att                 
du kommer att träffa (NAMN, Sara/Julia) vid din intervju. Tidsåtgången för intervjun är beräknad till               
ca. en timme. Vi önskar att få spela in intervjun för att få en så rättvis bild av dina svar som möjligt,                      
detta material kommer endast användas till vårt examensarbete och sedan makuleras. 
  
Vi kommer att kontakta dig fredagen den 2/11 (V.44) för att se om det finns intresse för att delta i vår                     
studie. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail. 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Sara Rosenqvist 

saroxxxx@student.miun.se 
 07X-XXX XX XX 
 

Julia Nordlöf 

junoxxxx@student.miun.se 
07X-XXX XX XX  
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Bilaga 3 
  

Bilaga 3: Intervjuguide 
 
 

○ Hur gammal är du? 
○ Vad har du för utbildning? 
○ Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
○ Hur många förskolor har du varit verksam förskollärare på? 
○ Hur länge har du arbetat på nuvarande förskola? 
○  
○ Vad är din uppfattning om lek? 
○ Anser du att alla barn en förmåga att leka, beskriv? 
○ Anser du att det finns något som stör barns lek, vad? 
○ Vad tänker du när du hör begreppet barn som utmanar? 
○ Hur skulle du beskriva barn som utmanar i leken? 
○ På vilka sätt kommer barns utmanande beteende till uttryck i leken? (på vilka 

sätt utmanar de?) 
○ Vad tror du att barns utmanande beteende i leken kan bero på? 

 
○ Hur bemöter du barns utmanande beteende i leken? 
○ Hur bemöter ni i arbetslaget barn som utmanar i leken? (samsyn osv) 
○ Hur bemöter verksamheten barn som utmanar i leken? 

 
○ Upplever du att det finns svårigheter i att bemöta barn som har ett 

utmanande beteende i leken, när?  
○ Hur skulle du vilja att barn med utmanande beteende i leken bemöts? 
○ Tror du att miljön har betydelse för barns utmanande beteende i leken, Hur 

anpassar ni verksamheten efter detta? 
○ Hur bemöter barngruppen barn som utmanar i leken? 

 
 
Jag har inga fler frågor, har du något mer du vill ta upp innan vi avslutar intervjun? 
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