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Abstrakt 
Denna studie handlar om beteenden hos barn som kan uppfattas som 

problematiska för omgivningen. Vårt intresse har varit att undersöka hur 

förskollärare talar om barn vars beteenden kan vara svåra att hantera och hur 

de beskriver att de hjälper dessa barn med att hantera sitt beteende. Studien 

har vi utfört med hjälp av kvalitativa intervjuer utifrån öppna frågor samt två 

fallbeskrivningar. Vi valde att ta kontakt med fyra förskolor och på varje 

förskola intervjuade vi två förskollärare samtidigt. Vår uppfattning är att 

förskollärarna inte bemöter de barn som uppvisar till exempel ett utmanande 

beteende på ett annat sätt än andra barn. De menar att alla barn har lika värde. 

Förskollärarna arbetar med att vara närvarande pedagoger som genom att 

lyssna och samtala med barnen ger dem möjlighet att kunna hantera sitt 

beteende. Problemen läggs inte hos barnen utan finns i kringliggande faktorer. 

Detta är inte alla gånger så lätt men förskollärarna beskriver att de alla har 

tillgång till hjälp och stöd utifrån. 

   

Nyckelord: Beteende, förskola, miljö, Reggio Emilia, identitetsskapande 
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Förord 
Vi vill börja med att tacka varandra. Detta examensarbete har varit en resa för 

oss båda och en upplevelse som vi båda kommer att minnas. Ett tack till våra 

familjer som varit förstående och gett oss den tid vi behövt till att kunna 

genomföra arbetet. Vi vill tacka förskollärarna som tagit sig tid att träffa oss. 

Utan deras intresse, kunskap och erfarenhet hade inte vår studie varit möjlig. 

Tack till vår handledare Ann-Kristin Göhl-Muigai för värdefulla råd och tips 

och slutligen ett tack till våra studiekamrater som funnits där som ett bollplank 

när vi har känt att vi har behövt hjälp. 
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 Inledning  
Idag tillbringar många barn mer tid på förskolan än i hemmet. Förskolan har 

kallats barnens första skola (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003) och är 

starten på ett livslångt lärande. En förskollärares uppdrag och utmaning är att 

anpassa verksamheten så att den möter och tillgodoser alla barns olika behov. 

Som blivande förskollärare tänker vi att en förutsättning för att kunna 

tillgodogöra barns olikheter och likheter så krävs en medvetenhet hos 

förskollärare kring vilka faktorer i den pedagogiska verksamheten som kan 

påverka barnen.    

 

När vi läste kursen ”Specialpedagogisk specialisering” väcktes ett intresse hos 

oss kring hur olika uppfattningar barn och vuxna kan ha till barn med olika 

beteenden. Det rör sig många gånger om beteenden som kan vara svåra att 

hantera för omgivningen. Vi anser att det handlar många gånger om att se 

möjligheter i de svårigheter som uppkommer istället för att se problemen. Vi 

har förstått att tidiga insatser och förebyggande metoder har visat sig vara av 

betydelse för barn som beter sig på dessa sätt. Genom våra verksamhets-

förlagda utbildningar (VFU) har vi fått en viss förståelse i hur pedagoger 

beskriver barnen och att det kan se olika ut. I vår kommande yrkesroll kommer 

vi båda att möta barn med olika beteenden och därför känns det angeläget att 

fördjupa oss inom detta område. Vår förhoppning är att både vi och läsaren 

berikas av vad studien kommer att visa. 

 

Vi inspirerades av Hejlskov Elvén (2009) vars bok vi hade som kurslitteratur 

när vi läste specialiseringen, och som bidrog till att vi ville fördjupa oss inom 

barn med problemskapande beteende. Boken ändrade vår uppfattning om hur 

man kan förstå, förebygga och hantera problemskapande beteende. Hejlskov 

Elvén förklarar problemskapande beteende som konkreta beteenden som till 

exempel att skrika, bita, slå men även andra beteenden som omgivningen inte 

accepterar eller gillar. Ett beteende som är farligt är förstås inte acceptabelt. 

Hejlskov Elvén poängterar att man måste hitta metoder för att förändra det. 

Han menar att beteenden som skapar problem bestäms utifrån den sociala 

gemenskapens fastställda normer och värderingar.  

 

Vi har valt att i denna studie fokusera på problemskapande beteende, ett område 

inom det specialpedagogiska fältet. Problemskapande beteende är för oss ett 

beteende som omgivningen upplever som ett problem, exempel kan vara att 

ett barn slår andra barn, inte vill ”lyda” eller provocerar omgivningen på 

andra sätt. Det vi menar är att det är viktigt att förstå att det som upplevs som 

ett problem för en person inte behöver vara ett problem för någon annan. Vi 

tänker att personer som har kunskap och erfarenhet om olika beteenden 

förmodligen inte upplever detta lika svårt att hantera som en okunnig person 

kanske gör.  
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Problemskapande beteenden kan vara tillfälliga eller långvariga. Exempel på ett 

tillfälligt beteende kan vara att ett barn skriker och slåss på grund av att det 

under en tid utsatts för extra påfrestningar, exempelvis en skilsmässa. Detta 

beteende kan förstås och accepteras om man är medveten om de förhållanden 

som påverkar barnet, vilket betyder att även sammanhanget har betydelse för 

om det som upplevs som ett problemskapande beteende är problemskapande eller 

inte. I vissa lägen accepteras beteendet men i andra inte.  

 

Det vi vill veta mer om är hur barns olika beteenden uppfattas ute i den 

pedagogiska verksamheten och hur det beskrivs att man kan hjälpa barnen att 

hantera sitt beteende. 
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 Bakgrund 
I denna del beskriver vi det vi har funnit relevant utifrån litteratur och tidigare 

forskning till vårt valda område. I slutet presenterar vi en kort sammanfattning 

om bakgrunden. 

 

Perspektiv 

Det finns olika sätt att förstå avvikelse och olikhet. Nilholm (2007) beskriver  

tre grundläggande forskningsperspektiv som kännetecknar det special-

pedagogiska området: det kompensatoriska perspektivet, det kritiska 

perspektivet och dilemmaperspektivet.  

 

Grunden i det kompensatoriska perspektivet handlar om att studera och 

kompensera de brister som upptäcks hos barnet. Perspektivet tar 

utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition, och diagnoser och mätning 

har stor betydelse i perspektivet. Diagnostiseringen används sedan till att 

arbeta fram metoder för att träna dessa barn för att uppnå normal standard. 

För att metoden eller åtgärden ska bli verkningsfull så sker det i segregerande 

former och på kort sikt. I detta perspektiv är det barnet som ”äger problemet”. 

 

Det kritiska perspektivet har växt fram som en reaktion mot det 

kompensatoriska perspektivet. Det utgör ett ifrågasättande av de traditionella 

vetenskapliga synsätten, en del av ett samhällsvetenskapligt paradigmskifte, 

och med de identitetspolitiska begreppen mångfald och erkännande diskuteras 

villkor och syn på marginaliserande grupper. Svårigheter hos barnet förläggs 

på faktorer utanför individen exempelvis miljön och sociala processer, 

diagnostiseringar och kategoriseringar anses som stigmatiserande. Man 

arbetar i detta perspektiv långsiktigt och ser barnet som en tillgång och där 

man anpassar det pedagogiska arbetet utifrån det. 

 

Dilemmaperspektivet är det tredje perspektivet som visar på vilka dilemman 

som finns inom specialpedagogiken om man tittar utifrån de två andra 

perspektiven. Grundläggande är dilemmat att hur man ska kunna erbjuda 

samma utbildning samtidigt som man ska anpassa verksamheten till barns 

olikheter, det finns inget givet svar på hur man bäst bör agera. Detta tar sig 

uttryck på olika sätt och ett dilemma är hur vi kategoriserar barn, exempelvis 

formen av begreppen barn i behov av särskilt stöd eller om varje barn ska 

mötas som en enskild individ. 

 

Förväntningar på individen 

Börjesson och Palmblad (2003) beskriver hur individens egenskaper har 

värderats olika beroende på vilken tid man har levt i och det har medfört att 

kraven på individen har sett olika ut. Författarna blickar tillbaka 100 år i tiden 



  

 

4 

 

och visar på att människan då hade förväntningar på sig att vara stark och 

ansvarsfull. I dagens samhälle förväntas vi bland annat att vara socialt 

kompetenta, kommunikativa och ha förmåga att hantera information. Tempot 

är dessutom annat än vad det var i början av 1900-talet, förmågan att snabbt 

anpassa sig är också något som värderas högt. Även Dahlberg, Moss och Pence 

(2002) beskriver att vi lever i en tidsperiod där stora förändringar påverkar vår 

vardag vilket också påverkar barndomen. Att leva i ett samhälle med ständiga 

förändringar innebär att alla; barn liksom vuxna måste kunna anpassa sig och 

livet blir till något som varje individ måste konstruera och förstå. Börjesson och 

Palmblad (2003) beskriver att även om det kommer nya tider och det fordras 

andra saker av oss än det gjorde för våra förfäder så kommer det alltid att 

finnas barn som inte klarar de krav som samhället värderar som bra 

egenskaper. Författarna väljer att benämna dessa barn som så kallade 

”problembarn” (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 12). Med det menar författarna 

att det inte är barnet som är avvikande i sig självt utan i förhållande till skolans 

och samhällets normer.  

 

Börjesson och Palmblad (2003) menar att samhällets idéer och diskussioner om 

vad ett barn är samt vilka behov de har, har bidragit till att skilda aktörer 

självmant har sett sig som barnaräddande, bland annat läkare, psykologer och 

lärare. Alla slags experter har dessutom hävdat sin kompetens kontra 

föräldrarnas. Samtidigt som de har stöttat föräldrarna i deras barnuppfostran 

så har de också ifrågasatt dem. Författarna menar att dessa idéer har visat sig 

bli grundplåten till tron på yrkesutövares expertis samt att den skulle kunna 

hjälpa och ställa tillrätta vad okunskap sedan tidigare hade medfört. 

Författarna skriver att det är intressant att vanan att upptäcka och granska 

barn som inte levde upp till förväntningarna har förekommit allt från 

pliktskolans start och det pågår än idag om än i olika former. I skolan 

förekommer normer och önskvärda beteenden som barnen förväntas leva upp 

till, normer som får betydelse i det avseendet att de barn som inte lever upp till 

dem anses som avvikande. Börjesson och Palmblad menar att problemen har 

blivit det enskilda barnets eftersom expertis genom tiderna har försökt att 

definiera de barn som har haft avvikande beteende men inte angett utifrån 

vilka grunder som de har jämförts. Tendensen att individualisera barn och 

deras problem (observera ordet deras!) har funnits under hela 1900-talet. 

Benämningar på detta har ändrat karaktär genom åren som ”imbecill”, 

”ADHD” och ”barn i behov av särskilt stöd” (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 

12) men är ändå benämningar som talar om för oss vad som förväntas finnas 

inom barnet. Vi tolkar att det är det enskilda barnet som jämförs utifrån en 

underförstådd, dold vardagsförståelse av vad ett normalbarn är.  

 

Fendler (2001) menar att normalisering upprätthålls i den diskursiva praktiken 

(det vill säga ett sätt att tänka och tala i ett visst sammanhang) och att det 

specificerar vad som är normalt respektive avvikande. Den upprätthåller 

önskvärda egenskaper som bestäms utifrån en genomsnittlig uppfattning om 

hur man ska vara. Att vara normal kan till exempel ha betydelsen av att bete 

sig korrekt i den kontext man befinner sig i.  
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Vi har förstått att förskolan har använt observationer som ett verktyg till att 

identifiera de barn som var avvikande på något sätt och om de behövde 

särskilda insatser. Enligt Lenz Taguchi (2000) var observationer av barn i 

förskolan vanliga fram till 1970-talet. Fokus på observationerna var då att 

bedöma barnets individuella utvecklingsnivå (språkligt, socialt, emotionellt 

och motoriskt) i förhållande till barnets ålder. Under 70-talet växte en ny syn 

fram på barnobservationerna. Dialogpedagogiken syftade till att barn lär sig 

och samspelar med sin lärare. Målet med pedagogiken var att barnets jag, 

begreppsbildning och kommunikationsförmåga skulle utvecklas.  

 

Dahlberg, Moss och Pence (2002) menar att utvecklingspsykologiska teorier 

som används för att förstå barns utveckling tenderar att börja fungera som en 

slags sanning om hur barn är, något som de beskriver i sin bok. De liknar dessa 

teorier vid abstrakta kartor som läggs över barnets utveckling och uppfostran. 

Författarna menar att det finns risker att teorierna avkontextualiserar barnet 

eftersom att barnets egna tankar och teorier förbises och går förlorade. 

Kartorna/teorierna gör barnet till objekt som ska passa in i mallen eftersom att 

teorierna rymmer normer som påstår hur barn ska vara. Resultatet av detta blir 

att vi vuxna inte ser det kompetenta barnet som lever och lär i en komplex 

verklighet. Barnet blir istället ett fattigt barn som är i behov av omgivningens 

stöd. Dahlberg (2003) påminner om att vi omsätter detta till skolans värld så 

har utvecklingspsykologin påverkat hur vi ser på barnen och deras lärande och 

att synen alltjämt lever kvar i skolans värld. Utvecklingspsykologin med dess 

utvecklingsstadier som exempel, tenderar att styra vårt tänkande och vi 

förlorar vad barnet verkligen säger och gör, vad deras bild av verkligheten är. 

Istället för att reflektera kring barns handlingar och funderingar så blir det 

viktigare att försöka normalisera det beteende som avviker, det blir inte minst 

märkbart när vi möter barn som skolan anser är i behov av särskilt stöd. Lenz 

Taguchi (2000) beskriver för att kunna arbeta efter ett dialogpedagogiskt 

perspektiv så krävs det att pedagogen kan ha ett objektivt seende på 

situationen. Skillnaden mellan dialogpedagogiken och det tidigare sättet att 

observera är att dialogpedagogiken fokuserar på vad barnet säger och gör. 

Oavsett metod så menar hon att bristerna hos barnet har setts som något som 

ska regleras eller ändras, inte att det kan vara förhållningssätt eller miljön som 

påverkar hur barnet uppfattas.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver det utvecklings-

pedagogiska perspektivet där ett teoretiskt antagande är att barnen förstår och 

erfar världen utifrån en helhet. Genom barnets lek urskiljs sedan delar i leken 

som därefter bildar en ny förståelse för barnet. Ett exempel på hur barn lär 

genom lek beskriver författarna genom ”brandstationsexemplet” (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007, s. 26). Det kan vara att ett barn har idéen om hur 

man leker brandman. I samspel med andra och genom deras olika sätt att 

erfara hur en brandman är så får det enskilda barnet möjlighet att utveckla en 

ny förståelse för hur en brandman kan agera. Vidare nämner författarna att 

barn lär på en mängd olika sätt, till exempel imitation, kommunikation och 
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genom att iaktta andra. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) nämner att 

barnet har större möjligheter till att ytterligare utveckla sitt lärande genom att 

pedagoger uppmuntrar och utmanar barnet. 

 

Börjesson och Palmblad (2003) anser att det mesta är sig likt i skolan om man 

tittar tillbaka. En homogen grupp i förskolegruppen eller i klassrummet skapar 

en lättsamhet och en förutsägbarhet, med andra ord blir det en lättsam grupp 

för läraren att undervisa. Författarna ser däremot en förändring vad gäller 

förhållandet mellan experter och samhällsmedborgarna. Expertisens roll är 

idag lika stark som den har varit under lång tid men föräldrar och barn får 

idag vara med och tycka och tänka. Men som författarna skriver så väger den 

medicinska kunskapen tungt och man ifrågasätter inte gärna inte en 

diagnostisering av sitt barn eftersom att man inte har den kunskapen som 

behövs för det utan man litar på experterna. Under 1900-talet har även en ökad 

överensstämmelse mellan stat och expertis utvecklats. Idéen om det goda 

samhället har fört med sig föreställningar om vad social ordning är och vad 

som stör denna i det moderna samhället. Myndigheter har inriktat sig på att 

placera medborgare som anses som problematiska i kategorier för att sedan 

kunna utgå ifrån dem och utföra normaliserande åtgärder. Individen anses inte 

själv kunna avgöra eller se sina egna behov. För detta krävs expertis som 

arbetar på speciella instanser.  

  

Emanuelsson (2007) menar att det är allas ansvar att möta och ta hänsyn till 

alla barns olikheter. Han menar att det ibland kan behövas specialpedagogisk 

kunskap för att kunna utveckla verksamheten så att den blir inkluderande. 

Enligt Göransson (2007) behöver blicken vändas till att se miljöns påverkan på 

barnet istället för att det är barnet som är bäraren av problemet. Börjesson och 

Palmblad (2003) menar att vid varje försök till att skapa en gemensam skola så 

har det alltid funnits röster som har talat för särskiljning av vissa barn, det har 

betonats vara bra för individen.  

 

I nästa avsnitt går vi över till att förklara hur förskolan lägger grunden till 

barnens identitetsskapande och som påverkar vilken individ barnet senare blir. 

 

Identitets- och subjektskapande 

Nordin-Hultman (2003) påminner om att en individ aldrig är exakt lika jämt, 

utan miljö och personer som individen möter påverkar dennes sätt att agera 

och vara på, och på så vis förstår vi att det hela tiden pågår ett identitets- och 

subjektsskapande. Likväl är det då extra viktigt att tänka kring miljöns och det 

sociala samspelets betydelse för det identitets- och subjektsskapande som sker 

här och nu. 

 

Foucault (1982) beskriver subjektet som en individ som underordnas en 

förutbestämd ordning. Subjektet kan ses som en individ med en fri vilja men är 

samtidigt begränsad av de normer som strukturen runt henne innehåller.  

Nordin-Hultman (2003) menar att när en individ görs till subjekt så innebär 
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detta en dubbel process, individen skapar sig själv samtidigt som den skapas 

av andra. Individen underordnas givna regler och normer i den sociala 

ordningen samtidigt som den väljer att förhålla sig genom olika sätt att vara, 

tänka eller att handla. Samtidigt som denna process ger möjligheter så 

begränsar den också individen. Nordin-Hultman ger exempel på förskolebarn 

som har mycket begränsade möjligheter att påverka samlingssituationen eller 

när det är dags att gå ut. Aktiviteterna omfattar alla barn och barnen väljer att 

underordna sig den ordningen. Författaren beskriver att identitets- och 

subjektskapande är en process som pågår hela tiden och att barnet hela tiden 

blir till i den situation som den befinner sig i. I en situation kan ett barn ses 

med en identitet som uppfinningsrik medan barnet i andra situationer 

betraktas som stökig. Ett barns sätt att vara skiftar och detta bör förstås i 

relation till barnets meningsskapande i olika situationer. 

 

Dahlberg (2003) ställer sig frågan om olikheten är människans största likhet. 

Hon beskriver att så länge vi inte kan se bortom det som vi anser som normalt 

så kan vi inte heller möta den olikhet som finns runt om oss. Nordin-Hultman 

(2003) beskriver att vår tids syn på människan som subjekt och individ är 

närmast självklar och det är nästan omöjligt att se det på ett annat sätt. Vår 

individsyn utgår ifrån ett ”modernt” utvecklingsbegrepp, ett begrepp som får 

oss att förstå individens förhållande till omvärlden. Utvecklingsbegreppet 

rymmer tre centrala föreställningar där den första innebär att individens 

medvetande går att dela upp i en ”inre” och en ”yttre” värld. Med det menas 

att individen tar in den yttre världen (omgivningens) normer och värden in i 

den egna inre tanke- och känslovärlden. Den andra föreställningen är att 

individens utveckling är en utveckling som sker framåt och mot något bättre, 

och den tredje är en föreställning om att framsteg sker efter en förutbestämd 

ordning. Dessa föreställningar rymmer en förväntan om ett normalt 

utvecklingsförlopp och påverkar således vår syn på individen, till exempel hur 

barnet bör vara och agera i en viss situation. Den påverkar också hur vi 

bemöter individen här och nu med fokus på att det som barnet gör alltid kan 

bli bättre. Tänkandet ser barnet som avgränsat från det aktuella 

sammanhanget och ser även barnet som självt ansvarigt för sina tankar och 

handlingar. Detta kan förklaras utifrån att det är från det ”inre” som barnets 

tankar och handlingar kommer och som bidrar till att barnen agerar och säger 

som de gör. Detta menar Nordin-Hultman kan vara en orsak till varför vi ofta 

lägger problematiken hos det enskilda barnet och inte i det pedagogiska 

sammanhanget eller miljön, och varför det är så viktigt att tänka på andra sätt. 

 

Palla (2011) har i en studie riktat in sig mot förskolan och dess olika, unika 

individer som vistas där och hur pedagogerna arbetar för att förskolan ska 

vara en skola för alla. Hon menar att det ofta är ett motsägelsefullt uppdrag 

där den pedagogiska verksamheten ska anpassas efter de olika individerna 

som vistas där samtidigt som uppdraget är att styra mot gemensamma värden 

något som kan begränsa individen till att vara lik alla andra. Palla vill i sin 

avhandling belysa att olikheter till och med kan vara styrkor, det gäller att hitta 

styrkorna och inte se till bristerna. 
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I studien visar Palla (2011) på hur förskolan arbetar med styrning vid olika 

tillfällen. Barnen förväntas inordna sig i normer och regler, exempelvis sitta 

still under en samling. Palla har i sin studie sett hur pedagoger har försökt att 

tona ned avvikande beteende genom att erbjuda individen individuella 

lösningar så att beteendet inte framträder lika tydligt, ett slags normaliserande 

åtgärder. Detta har gjorts enligt Palla (2011) för att barnet ska kunna inkluderas 

i gruppen och inte pekas ut som annorlunda. Hon menar att detta arbetssätt 

gör att barnet ändå blir utpekat som annorlunda även om gruppen inte märker 

av det.  

Pedagogen och miljön 

Kunskap och makt är något som Foucault (1982) menar hör ihop och det som 

vi ser som sanningar inom den diskursiva praktiken styr våra handlingar och 

hur vi faktiskt agerar i pedagogiska sammanhang. En sanning rymmer också 

en idé om vad som är normalt respektive avvikande och som påverkar 

individens syn om sina medmänniskor.  

 

Nordin-Hultman (2003) menar att man inte kan beskriva ett barn utan att 

också beskriva dem i förhållande till miljön och till det sammanhang som 

barnet befinner sig i. Att beskriva ett barn som har koncentrationssvårigheter 

kan på det här sättet beskrivas som att barnet befann sig i en miljö där det 

fanns lite att göra, där av hennes beteende. Michel Foucaults tankar påminner 

om Reggio Emilias filosofi vad gäller hur vi gör oss till subjekt och vad det 

medför när vi möter någon annan. Enligt honom så är det vanligt att vi 

försöker göra om den andre så att den påminner om oss själva. Genom likhet 

och en enhetlighet så ser vi samband, men avvikande från det gör att vi vill 

eftersträva likhet. Nordin-Hultman (2003) menar att med en poststrukturell 

subjektsyn är inte barnen på ett speciellt sätt (exempelvis stökiga eller blyga) 

de blir det i relation med de miljöer som de möter. Barnen i förskolan handlar 

efter de mönster som de har lärt sig fungera där, en annan tid och en annan 

plats kan ändra dessa förutsättningar och hur de förhåller sig till det. Med 

andra ord kan man säga att barnen positionerar sig i förhållande till de 

rådande normerna som miljön i det här fallet förskolan utgör. Nordin-Hultman 

(2003) beskriver i sin avhandling en ny postmodern syn där den pedagogiska 

miljön blir betydelsefull för barnens identitetsskapande. Hon menar att en 

förutsättning för att barns olikheter ska kunna verka samtidigt i förskolan 

krävs en medvetenhet om att den pedagogiska miljön och det reglerade 

dagsprogrammet har en påverkan på barns identitets- och subjektsskapande. 

En bra pedagogisk miljö ska enligt henne innehålla material som inbjuder till 

lek och som lockar till undersökande och experimenterande aktiviteter. 

Miljöerna ska även skapa möjligheter för barnen att ha någonting att kunna 

mötas kring, ett slags mötesplatser som ger barnen möjligheter att skapa 

relationer med andra. Hon menar att pedagogens roll är högst väsentlig vad 

gäller att ordna den fysiska miljön och det material som finns i rummen, att 

göra miljön attraktiv för barnen samt att vara öppen för barnens olikheter.  
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Nordin-Hultman (2003) beskriver att många av dagens förskolor bedriver en 

verksamhet som är styrd och där både personal och barn styrs av uppsatta 

regler och rutiner som ramar in dagen. Dessa regleringar är ämnade att stå i 

barnens tjänst utifrån vad som anses som bra för dem. Barn som går i förskolan 

idag ska inte längre lyda vuxna, uppstår konflikter så hänvisas det till att ”så 

här gör vi här”, redan definierade regler som både barn och vuxna lyder 

under. Styrningen blir enligt författaren en ansiktslös styrning där 

pedagogerna har upprättat regler och arrangerat miljöer som reglerar barnens 

vistelse på förskolan. På det här viset behöver inte pedagogen bli den 

auktoritära pedagogen eftersom makten inte knyts till pedagogen. Författaren 

kritiserar hur de pedagogiska miljöerna är planerade och utrustade i dagens 

svenska förskolor samt hur styrda aktiviteterna är där, det finns lite material 

och möjligheterna till variation är begränsade. Hon menar att homogena 

miljöer som dessa begränsar barnens sätt att skapa meningsfulla aktiviteter, 

detta ökar i sin tur riskerna till att barn inte passar in och ses som avvikande.  

 

Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) har utfört en studie som handlar om 

lärares attityder till barn med olika slags funktionshinder. Funktionshindren 

som de fokuserade på var barn med inlärningssvårigheter, motoriska 

svårigheter, ADHD och andra emotionella funktionshinder. Författarna till 

artikeln bedömde huruvida lärarnas attityder till inkludering påverkades av 

deras förkunskaper av funktionshindren och lärarnas personliga egenskaper 

och om detta kunde kopplas till vilka anpassningar som de ansåg som 

nödvändiga för att kunna inkludera barnen. Resultatet av studien visade att 

lärarna över lag hade en positiv inställning till inkludering. Det visade sig att 

lärare som hade barn med olika funktionshinder i sin omgivning var positivt 

inställda till dessa barn och att de var medvetna om vilka anpassningar som 

behövdes för barn med inlärningssvårigheter, ADHD och andra emotionella 

funktionshinder. De anpassningar som ansågs som viktiga för dem var att ha 

mindre barngrupper, vid behov ta hjälp av extra resurser, ta stöd från experter 

samt att kunna forma en bra tillgänglig miljö. Studien visade dock att barn 

med motoriska svårigheter inte krävde lika stora anpassningar enligt lärarna.  

 

Dobbs och Arnold (2009) beskriver att den tidiga relationen mellan 

förskollärare-barn har en viktig betydelse. Förutom familjen är förskolläraren 

ofta en betydande vuxen för barnet, läraren fungerar både som omvårdare och 

lärare. Författarna menar att läraren även lägger grunden för barnets framgång 

eller misslyckande i skolan. Även Pianta och Stuhlman´s studie (2004) visar 

betydelsen för en god relation mellan barnet och lärarna och att den blir 

betydande för barnets resultat i skolan. Ett av Dobbs och Arnold (2009) resultat 

visar på att läraren behandlar barn negativt när läraren upplever att barnet har 

till exempel brist på kontroll. Läraren gav mer beröm till de barn som 

uppfattade som barn var mer inåtvända. Författarna diskuterar om detta kan 

bero på att lärarna anser att dessa barn är i behov av mer positiv 

uppmärksamhet.  
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I nästa avsnitt kommer vi att beskriva ett annat sätt att tänka kring barn och 

deras lärande. 

 

Det kompetenta barnet 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi talar om det kompetenta barnet, ett barn 

som inte klassificeras efter färdiga mallar utan pedagogerna ställer hela tiden 

frågan om de verkligen ser barnet. Pedagogiken blir enligt Dahlberg (2003) till 

en välkomnandets och gästfrihetens pedagogik, en pedagogik som skiljer sig 

från det som oftast används inom barnpedagogiken. Filosofin utmanar 

tänkandet om vad barn är samt det faktum att vi har skapat oss själva som 

subjekt och vad det i sin tur har påverkat oss hur vi ser på barnen och deras 

lärande. Dahlberg (2003) menar att en lyssnande och välkomnande pedagogik 

däremot rymmer en respekt om den andre och utgår från individens 

erfarenheter och åsikter. Pedagoger som lyssnar och välkomnar den andre 

intar en nyfiken ställning till vad barn är och kan vara, samt vad deras 

kunskap och lärande kan vara. Lenz Taguchi (2000) beskriver observation och 

dokumentation som två viktiga faktorer i Reggio Emilias arbetssätt. 

Observationerna ger ett underlag (dokumentation) till reflektion. Genom att 

tillsammans reflektera över dokumentationen och hur man arbetar vidare i 

barngruppen så blir dokumentationen pedagogisk. Dokumentationen syftar 

också till att barnen ska bli medvetna om sitt eget lärande.  

 

I Reggio Emilias filosofi beskriver man inte barn i behov av särskilt stöd utan 

man säger barn med särskilda rättigheter, en filosofi som man arbetat med 

sedan 1970-talet. Vakil, Freeman och Swim (2003) beskriver i sin studie hur 

förskolor i Reggio Emilia och särskilda förskolor i USA går tillväga med att 

arbeta inkluderande och det visade sig att arbetssätten var likvärdiga. Bådas 

tankesätt är att skapa arbetssätt som är till för att möta de unika behoven hos 

varje barn med svårigheter. Även föräldrarna anses vara en viktig del i 

barnens utveckling och lärande, och man värdesätter en god relation mellan 

hem och förskola. Dokumentationen mellan förskolorna skiljer sig lite åt. 

Skillnaden är att den dokumentation man använder sig av i USA främst är till 

för barn med särskilda rättigheter medan Reggio Emilias förskolor 

dokumenterar alla barns utveckling och lärande samt stödjer barns olika sätt 

att lära. Författarna menar att fördelar med inkludering är många, till exempel 

gynnar inkludering alla barn, även barn med funktionshinder. En annan fördel 

är att när barn får möjlighet att möta andra barn blir olikheten ingen 

konstighet utan helt naturlig. Författarna tänker att vi kan lära oss av det 

italienska arbetssättet kring inkludering och de är tydliga med att idéerna inte 

går att ”kopiera” rakt av utan måste implementeras i den egna verksamheten. 

 

Dahlberg, Moss och Pence (2002) beskriver att det postmoderna perspektivet 

ifrågasätter tidigare sätt att se på kunskap (vilka vi är och hur vi borde 

handla). Kunskap ses idag som något som kommer till i en kontext och 

tillsammans med andra. Att inta ett postmodernt perspektiv beskriver de ger 

betydelse i hur vi ser på barnen och vilka krav som vi ställer på dem. 
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Författarna beskriver att detta också påverkar förskola och skola, barndomen 

ska idag ses som ett innehåll i förskolan. Pedagogernas utmaningar består i att 

erbjuda miljöer som ger barnet möjligheter till att aktivt kunna utforska och att 

få en förståelse för sig själv och sin omgivning både vad gäller kunskap och 

identitetsskapande. Pedagogernas roll blir således inte bara att erbjuda bra 

miljöer utan de förväntas också arbeta utifrån barnets vardagsförståelse och 

konstruktion av omvärlden.  

 

Beteenden som kan vara svårhanterliga 

Under cirka tjugo år har Ross Greene, professor i klinisk psykologi arbetat med 

att hjälpa explosiva barn (Greene, 2003, s. 9) och deras föräldrar. Dessa barn 

uppvisar beteenden som kan vara svåra att hantera, beteenden som är lika 

frustrerande för barnet själv som för omgivningen. Synen på dessa beteenden 

har länge varit att det är en konsekvens av en mindre lämplig metod av 

uppfostran. Greene menar att dessa beteenden är mer komplexa än så eftersom 

att omständigheterna kring barnet har en stor betydelse för hur och när 

beteendena uppstår. Ett öppet sinne är enligt honom det viktigaste i arbetet 

med explosiva barn. ”Barn gör så gott de kan. När de inte kan bättre måste vi 

komma på varför, så att vi kan hjälpa dem” (Greene 2003, s. 280). 

 

Enligt Greene (2003) väljer barn ofta inte att vara trotsiga eller att ha ett häftigt 

humör. Han menar att orsaken till detta är barnens förmåga att vara flexibel, 

anpassa sig efter omgivningen eller att hantera sitt humör är en 

utvecklingsförsening. Barn som är sena i denna utveckling kan jämföras med 

hur vuxna ser på barn som är försenade i den förväntade läs- och 

skrivutveckling. Att utveckla förmågor som flexibilitet och anpassning till 

omgivningen är oerhört viktigt för barnens utveckling då förmågorna behövs 

för att socialt kunna samspela med andra. Det handlar inte om att inte barnen 

vill utan att de inte kan. Färdigheter som frustrationstolerans och flexibilitet är 

något som vi vuxna förväntar oss ska utvecklas genom barnaåren. Vi 

accepterar till exempel att ett barn som befinner sig i den så kallade 

”trotsåldern” vid cirka tre års ålder (Greene, 2003) inte har förmågan att vara 

flexibel och veta hur den ska anpassa sig efter omgivningen. Barn som däremot 

har tagit sig ur ”trotsåldern” har stegvis utvecklat förmågorna till att kunna 

hantera motgångar och har funnit verktyg till att kunna hantera sin ilska. Han 

menar att vuxna ofta behöver finnas där för att vägleda barnen så att de 

exempelvis förstår vikten av att kunna hantera sin frustration eller förmågan 

till att kompromissa. När barnets trotsiga beteende inte är övergående utan 

istället fortsätter kan det kännas svårt att förstå barnet och hur man bäst ska 

hjälpa. Eresund och Wrangsjö (2008) menar att trotsigt beteende betraktas som 

normalt under vissa perioder under barnets uppväxt. Barnet testar sina 

gränser genom att exempelvis vägra eller protestera och genom detta utforskar 

de relationerna till sin omgivning. Författarna menar att det finns gränser för 

vad omgivningen orkar med, utbrotten får inte ske för ofta och för länge för att 

relationen ska förbli positiv. 
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Hur ofta ett barn får sina utbrott är enligt Greene (2003) högst individuellt, 

vissa kan så att säga explodera flera gånger per dag, någon dag i veckan, en del 

bara i hemmet, eller bara i skolan och vissa på båda ställena. Det som de dock 

har gemensamt är att de har enorma svårigheter att reglera sitt beteende i 

stundens hetta och de har då svårt att tänka klart. Greene beskriver att 

explosiva barn är barn som bland annat har svårigheter att förstå orsak-verkan, 

förstå sociala sammanhang samt svårigheter att anpassa sig till oväntade 

situationer. Barnens positiva drag skyms dessvärre av utbrotten och som han 

beskriver är den här gruppen av barn den grupp som förmodligen är mest 

missförstådd. Greene menar för att kunna hantera explosiva barn så är det en 

nödvändighet att människor i dess omgivning lägger energi på att förstå dem. 

När förståelsen finns där blir det helt plötsligt lättare att förstå hur man ska 

hjälpa barnen. Eresund och Wrangsjö (2008) menar att en tillitsfull relation 

måste skapas mellan barnet och den vuxne. Detta kan man som vuxen göra 

genom att uppmärksamma och lyssna på barnet. Det man bör ha i åtanke är att 

detta måste få och kan ta tid. Ett sätt att få barnet till att förändra sitt beteende 

är enligt författarna att vara frikostig med beröm även när det gäller barnets 

små framsteg. I boken ger Greene (2003) exempel på faktorer som kan förklara 

varför ett ”explosivt barn” får sina utbrott. Om ett barn har bristande 

impulskontroll och organisationsförmåga så har den inte förmågan att reagera 

på ett förnuftsmässigt sätt även om den stöter på samma problem om och om 

igen, barnet saknar därmed förmågan att dra lärdom av liknande situationer.  

 

Situationer som kräver mycket av oss som människor är det sociala samspelet, 

något som tenderar att inte vara så välfungerande för explosiva barn något som 

Greene (2003) beskriver. Anledningen sitter ofta i barnens snäva sätt att tänka. 

Barnens bristande förmåga att tolka andras avsikter, överväga olika alternativ 

att besvara den andres intentioner är för många faktorer att kontrollera och 

barnet reagerar ofta på samma sätt (som att slå, skrika, gråta) även om 

situationerna är olikartade. Eresund och Wrangsjö (2008) beskriver att barn får 

utbrott då de befinner sig i situationer som de inte har kontroll över. Det 

beteende som skapar problem sker oftast i samspel med andra. Barnets inre 

frustration kommer till uttryck genom att barnet ”exploderar”. De menar att 

barnet saknar förmåga att anpassa sig och att vara flexibel. Oftast har barnet 

byggt upp en frustration inombords som gör att det brister och den behöver 

inte alls ha med den aktuella händelsen att göra, det ligger en annan 

bakomliggande faktor bakom den. Exempel på faktorer som kan ”trigga” ett 

utbrott kan vara att följa rutiner, att planer ändras, retsamma kompisar eller 

krav från omgivningen. 

 

Explosiva barn saknar enligt Greene (2003) många gånger förmågan att göra 

flera saker samtidigt, de har ett nedsatt arbetsminne som påverkar dem i den 

grad att de är oflexibla och de blir lätt frustrerade. Barnen kan inte lägga sina 

känslor åt sidan medan de tänker igenom objektiva, förnuftiga och logiska 

lösningar som andra barn med den förmågan kan göra, istället reagerar de på 

den frustrerade känslan som de har i kroppen som kan yttra sig i barnet börjar 

kasta något eller att den skriker ut något till en annan person. Greene menar 
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att man som vuxen kan hjälpa barnet med detta genom att arbeta med känslo-

ord, få dem att träna på att uttrycka vad den känner något som Eresund och 

Wrangsjö (2008) också beskriver.  

 

Greene (2003) talar om en användarvänligare skolmiljö som går ut på att hjälpa 

barnet, att ge det där extra stödet som barnet behöver. Exempel på en 

användarvänlig skola kan vara att agera i förhand där relationerna mellan barn 

och personal förbättras (förebyggande åtgärder hjälper barnet mer än att ge 

barnet reprimander efter sitt utbrott) eller att lära sig känna igen 

varningssignalerna hos barnet så att det i tid går att styra undan och hjälpa 

barnet i det. En användarvänlig skola är också en skola vars lärare funderar 

om skolmiljön eller de själva kan vara bidragande faktorer till barnets 

explosivitet och bristande flexibilitet. Eresund och Wrangsjö (2008) poängterar 

att barnen har begränsade möjligheter att påverka sin vardag i förskola och 

skola, barnen får lov att finna sig i de vuxnas val. Greene (2003) talar om det 

sympatiska klassrummet där barnen får det de behöver efter sina individuella 

behov. I ett sympatiskt klassrum blir ingen stigmatiserad eftersom att barnen 

hjälper varandra med hjälp av sina starka sidor och barnen är också medvetna 

om att precis alla har svaga sidor som de behöver hjälp med.  

 

Sammanfattning 

Avslutningsvis kan vi sammanfatta bakgrunden med att samhällets norm om 

hur man bör vara påverkar individen. De som inte lever upp till dessa 

förväntningar hamnar utanför och blir ett objekt för normaliserande åtgärder, 

problemet förläggs hos individen. Detta kan översättas inom det 

specialpedagogiska området till det så kallade kompensatoriska perspektivet 

(Nilholm, 2007), där barnet ses som ”ägaren” av problemet. Med det här 

menas att varje individ har en fri vilja och att merparten väljer att trots allt 

underordna sig de underförstådda normer och regler som finns i samhälle och 

skola. 
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 Syfte 
Syftet med vår empiriska studie är att beskriva och försöka förstå 

förskollärares uppfattningar av barn vars beteende kan vara svåra att hantera 

samt hur de kan hjälpa dessa barn. 

 

Våra frågeställningar är: 

 

Hur talar förskollärarna om barns olika beteenden? 

 

Hur beskriver förskollärarna att de hjälper barn att kunna hantera ett beteende 

som är svårt? 
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 Metod 
I denna del beskriver vi den forskningsansats som vi använder samt metoden 

som ligger till grund för vårt arbete. Därefter presenterar vi valet av 

intervjupersoner och genomförandet av intervjuerna. Vi resonerar kring 

studiens tillförlitlighet, de etiska principerna och slutligen diskuterar vi 

metoden. 

 

Metodval 

En viktig utgångspunkt innan man påbörjar en undersökning är enligt 

Kihlström (2007) att utgå från vetenskapsteorin och använda en lämplig 

forskningsansats. I vår studie använder vi en fenomenografisk ansats. 

Fenomenografi syftar till att undersöka hur människor uppfattar sin omvärld 

(Kihlström 2007; Larsson 1986), både vad de föreställt sig och vad de varit med 

om, även kallad den andra ordningens perspektiv. Den fenomenografiska 

studien syftar till att finna variation i människors upplevelser och erfarenheter 

av ett visst fenomen och att systematisera dessa. Utgångspunkten i denna 

ansats är att de flesta företeelser ter sig olika för olika människor och forskaren 

är inte ute efter något rätt eller fel (Kihlström 2007; Larsson 1986).  

 

För att ta reda på hur företeelser uppfattas av människan måste man utföra en 

insamling av data, till exempel intervju (Kihlström, 2007). Enligt Larsson (1986) 

har intervju som metod varit basen i den fenomenografiska ansatsen. Han 

beskriver att den som svarar på intervjuarens frågor svarar utifrån egna 

erfarenheter och hur denne ser på den ställda frågan. Därmed kan det innebära 

att intervjuaren kan få andra svar på sina frågor än vad avsikten var från 

början. Syftet med det man vill undersöka är enligt Trost (2005) avgörande för 

vilken metod man kan använda sig av. I vår studie använder vi oss av 

kvalitativa intervjuer utifrån fallbeskrivningar och öppna frågor. Kihlström 

(2007) beskriver att öppna frågor inte har ett givet svar och de ger mer 

information i motsats till slutna frågor som ger svar som till exempel ja eller 

nej. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den kvalitativa intervjun ett bra verktyg 

till att förstå människors upplevelse och erfarenheter utifrån deras egna 

perspektiv. Utmärkande för kvalitativa intervjuer är att från relativt raka och 

enkla frågor så får forskaren rika och innehållsrika svar som resulterar i 

intressanta åsikter och mönster, något som Trost (2005) beskriver. Kihlström 

(2007) förklarar att man genom analysen av datainsamlingen kan få fram 

människornas olika uppfattningar av fenomenet, både berättelser som visar på 

en samsyn om fenomenet men även om de har olika uppfattningar av det, ett 

slags mönster. De mönster som framträder från svaren blir grundläggande för 

hur kategorierna kommer att utformas. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

att när man kategoriserar empirin minskas långa intervjuuttalanden till enkla 
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kategorier. Kihlström (2007) förklarar att i detta skede flyttas fokus från att se 

olika uttryck till intervjupersonernas uppfattningar, vad utmärker de och vilka 

är skillnaderna? Variationen av uppfattningar presenteras utifrån 

intervjupersonernas uppfattning om fenomenet i fråga och det blir den 

fenomenografiska studiens resultat.   

 

Urval 

Vi började att via internet söka fram information om förskoleverksamheten i 

två närliggande kommuner. Via kommunernas hemsidor kunde vi sedan få 

fram information om deras förskolor samt vilka som var förskolechefer vid 

varje enhet. Vi valde därefter ut fyra olika enheter och en förskola i varje enhet. 

Sedan kontaktade vi via mejl förskolechefen på respektive enhet och bad den 

att utse två förskollärare till intervjun. När vi fått namnen på förskollärarna så 

skickade vi ut ett missivbrev (bilaga 1) till varje förskollärare för kännedom 

och godkännande av intervjun samt inspelning via diktafon, och efter det så 

kontaktade vi dem och bestämde tid och plats för intervjun. 

 

Genomförande 

Innan vi genomförde intervjuerna tog vi del av tidigare forskning och relevant 

litteratur till vårt valda område. Vi sökte artiklar via databaserna Eric via 

EBSCO, Google Scholar och PsycInfo. Detta för att vi skulle skapa oss en 

djupare förståelse inom området. Utifrån det vi läst formulerade vi frågorna 

och tog fram fallbeskrivningarna.  

 

Intervjuerna ägde rum på respektive förskola och i lokaler utsedda av 

förskollärarna. Tiden för intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter. Vi 

använde oss av en diktafon för inspelning av våra intervjuer. Vid 

intervjutillfällena var vi båda närvarande tillsammans med två förskollärare åt 

gången. Vi började med att be förskollärarna att besvara de två första frågorna 

enskilt eftersom att vi ville få en uppfattning av förskollärarnas bakgrund. De 

övriga intervjufrågorna samt fallbeskrivningarna fick intervjupersonerna 

därefter besvara tillsammans utifrån deras samlade erfarenheter. 

 

Validitet och reliabilitet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är validitet ett mått på hur väl man mäter 

det man vill mäta, samt styrkan och riktigheten i yttrande. Kihlström (2007) 

beskriver att ett viktigt mått på validitet är att läsaren förstår kategoriernas 

innehåll och vad kategorierna vill visa. 

 

Reliabilitet handlar enligt Kihlström (2007) om tillförlitlighet eller trovärdighet. 

Något som är vanligt när man vill ta reda på reliabiliteten i resultatet är att 

någon annan tar del av intervjusvaren och kategorierna för att undersöka om 

resultaten blir detsamma. Reliabiliteten påverkas enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) av hur intervjuaren utför intervjun och analyserar materialet. De menar 

att samma intervju ska kunna utföras vid en annan tidpunkt och av en annan 
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forskare och visa samma resultat. Något som är vanligt i fenomenografiska 

studier är enligt Kihlström (2007) att skriva ut citat från intervjuerna i 

beskrivningen, citaten hjälper läsaren att få en bild av de olika kategoriernas 

innehåll. 

 

Forskningsetiska principer 

Vi utgick från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002) vid vår kontakt med förskollärarna. Syftet med principerna är att verka 

som ett rättesnöre mellan forskaren och den deltagare som undersöks.  

 

Principerna består av fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån dessa principer började vi 

med att skicka ut ett missivbrev (bilaga 1) till förskollärarna enligt 

informationskravet. I brevet fick förskollärarna information om att medverkan är 

frivillig enligt samtyckeskravet. Enligt konfidentialitetskravet framgick det att all 

information gällande studien ska avidentifieras och behandlas konfidentiellt 

samt att vårt insamlade material endast ska användas i syfte med vår studie, 

detta enligt nyttjandekravet. 

 

Analysens genomförande 

Då vi valt att spela in intervjuerna via en diktafon så var vi noga med att 

transkribera dem till text efter varje förskolebesök. Detta för att ha intervjuerna 

aktuella i minnet för vidare bearbetning. Den transkriberade texten skrevs ut 

på papper och sedan läste vi igenom transkriberingarna ett flertal gånger för 

att försöka urskilja mönster. Utifrån detta material kunde vi sedan gruppera i 

olika kategorier utifrån intervjupersonernas svar.  

 

Metoddiskussion 

Vi tyckte att intervju som metod var mest lämplig för att få svar på hur 

förskollärarna beskriver barn med olika beteenden och hur de arbetar med 

detta. Vi har även kunnat valt att observera förskollärare och barns sociala 

samspel, men vi har upplevt tiden som knapp. Enligt Denscombe (2000) ger 

observationer möjlighet till att se hur människor handlar, något som skulle ha 

varit intressant om vi hade haft mer tid till detta. Enkäter som metod var aldrig 

något alternativ för oss eftersom att vi ville få förskollärarnas egna tankar 

utifrån vår undersökningsmetod. Denscombe (2000) menar att enkäter är mest 

givande när man är ute efter kortfattad och standardiserade data.  

 

Antalet intervjuer begränsades till fyra förskolor och åtta förskollärare vilket vi 

ansåg som tillräckligt i förhållande till den tid vi ansåg att vi hade för att hinna 

bearbeta materialet. Har man för mycket material i förhållande till tid så 

riskerar man att inte kunna analysera på djupet och analysen kan då bli ytlig 

(Larsson, 1986). Vi valde att intervjua förskollärare med anledning av att vi 

ville att informanterna skulle ha likvärdig utbildning något som Kihlström 

(2007) beskriver är ett bra sätt om man vill förstå en speciell grupps 
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uppfattning om ett visst fenomen. Vår tanke med att intervjua två förskollärare 

samtidigt var att intervjun skulle upplevas som ett vanligt samtal mellan 

pedagogerna och inte som en enskild utfrågning. 

 

Intervjufrågorna utformades med syfte att få intervjupersonerna att sätta ord 

på sina uppfattningar av barn vars beteende är svåra att hantera och hur de 

arbetar med dem. Syftet med fallbeskrivningarna var att ställa informanterna 

inför ett realistiskt problem. Trost (2005) menar att den kvalitativa intervjun 

ger utförliga och detaljerade svar och det var något som vi upplevde att vi fick. 

Vi valde att inte göra en provintervju på grund av vi inte ansåg oss ha den 

tiden. För att få ett så direkt svar på frågorna som möjligt valde vi att inte 

delge intervjupersonerna våra frågor och fallbeskrivningar innan 

intervjutillfället. Däremot informerade vi dem att det handlade om barn vars 

beteende kan vara svåra att hantera och hur de som pedagoger tänker kring 

detta. 

 

Vi använde oss av en diktafon för inspelning av intervjuerna. Valet av denna 

observationsteknik kändes bra för att vi då fick möjlighet att fokusera på 

intervjun och förskollärarna som vi intervjuade istället för att vara upptagen 

med att skriva minnesanteckningar. Kihlström (2007) menar att när man spelar 

in så får man det exakta svaret på vad som verkligen sas vid intervjutillfället. 

Om man istället skriver ned svaret är risken att man lägger in en personlig 

tolkning i svaret. Inspelningens fördel blir också att den som intervjuar hör sig 

själv och kan höra om man har ställt några följdfrågor. 

 

I vår intervju använde vi oss av öppna frågor vilket minimerade risken att 

styra intervjupersonen, istället fick de utrymme att fritt berätta efter egna 

tankar och erfarenheter. Vi anser att trovärdigheten i vår studie ökar eftersom 

att intervjupersonerna fick möjlighet till att analysera fallbeskrivningarna. De 

analyserna hade vi förmodligen inte kommit åt enbart med intervjufrågor. Vi 

upplevde att det blev mer som ett avslappnat samtal mellan oss och 

förskollärarna istället för att det hade kunnat upplevas som ett enskilt förhör 

eller utfrågning. I resultatdelen förtydligades vår analys genom att vi tog med 

citat från pedagogerna vilket stärker vår studies validitet. Intervjuerna gjorde 

vi tillsammans, att man är två som intervjuar ökar enligt Kihlström (2007) 

reliabiliteten eftersom man är två som kan uppfatta hur intervjupersonerna 

beskriver fenomenet. 

 

När vi formulerade våra intervjufrågor utgick vi från Hejlskov Elvén (2009) 

vilket gjorde att vissa av frågorna fokuserar på själva begreppet 

problemskapande beteende. Vid analysen av empirin kunde vi däremot se att de 

svar vi fick handlade om pedagogernas syn på barnen. Vi upplevde att 

fallfrågorna var ”onödiga” eftersom att pedagogerna själv besvarade dem 

genom analysen av respektive fall. Det hade räckt att ställt: Hur tänker ni kring 

hans/hennes beteende? Så här i efterhand så har vi känt att det hade räckt med 

att bara ta med fallbeskrivningarna i intervjun, och det med tanke på hur 

mycket information som vi fick ut av pedagogernas analyser av fallen. 
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Frågorna hade vi kunnat ta fram vid behov om vi upplevt att de inte blev 

besvarade i fallen. Vårt syfte med intervjuerna var att synliggöra pedagogiska 

berättelser från den diskursiva praktiken. Berättelser som talar om för oss vilka 

diskurser som råder inom respektive förskolas väggar. Syftet har inte varit 

ämnat att söka efter något slags rätt eller fel utan tanken har varit att beskriva 

hur det pedagogiska arbetet med barn som har beteenden som kan vara svåra 

att hantera kan bedrivas. 
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 Resultat  
I denna del kommer vi att presentera resultatet av vår insamlade empiri 

(intervjufrågor och fallbeskrivningar) under tre olika kategorier. Vi inleder 

med att kort presentera förskollärarna och deras förskolor.  

 

Alla åtta pedagoger som vi har intervjuat är utbildade förskollärare. Antalet 

yrkesverksamma år som de arbetat skiljer sig åt. En förskollärare hade nyligen 

börjat och förskolläraren med längst erfarenhet hade arbetat i 30 år. Ingen av 

förskollärarna har någon specialpedagogisk utbildning, däremot håller en av 

dem på att utbilda sig till specialpedagog och en förskollärare har 

specialpedagogisk erfarenhet eftersom att hon har arbetat som nära 

resurspedagog. Fyra förskollärare anser inte att deras förskola har någon 

särskild pedagogisk inriktning eller profilering. En av förskolorna profilerar 

rörelse i sin verksamhet, och en annan har en stark Reggio Emilia inspiration. 

 

När vi använder begreppet pedagog i vår analys syftar vi på förskollärarna 

som vi intervjuat samt deras kollegor i arbetslaget. Vi har valt att benämna 

förskolorna som förskola 1 till förskola 4 och förskollärarna som pedagog 1 till 8. 

I förskola 1 arbetar pedagog 1 och 2, i förskola 2 pedagog 3 och 4, i förskola 3 

pedagog 5 och 6 samt i förskola 4 pedagog 7 och 8.  

 

Barnsyn 

Själva begreppet problemskapande beteende visade sig ha lite olika innebörd för 

pedagogerna. Pedagogerna på förskola 1 känner att det ligger mycket 

negativitet i begreppet problemskapande beteende. De känner att begreppet lägger 

problemet hos barnet och de menar att problemet istället finns runtomkring, 

till exempel i miljön.  

 
Man måste analysera och observera barnet i den kontext som barnet finns i, hur 

den kontexten ser ut. Det är en fråga om förhållningssätt från pedagogerna och 

hur man bygger upp klimatet i barngruppen, och miljön, material och all val som 

pedagoger satt barnet i (pedagog 1). 

 

När de känner att beteendet varken blev bra för gruppen eller för barnet självt 

tänker de mycket kring vad som hjälper och vad det finns för positivt kring 

just det barnet. De tänker att det finns något positivt kring alla barn. 

 

Pedagogerna på förskola 2 menar att begreppet är omfattande och att det 

egentligen kanske inte är ett problem. ”Det är kanske ett problem för mig, men 

inte för barnet eller för någon annan” (pedagog 3). De tänker att det handlar 

om faktorer kring barnet som påverkar, till exempel rutiner och miljön.  

Pedagogerna på förskola 3 svarar att det är något som är avvikande och något 

som är problematiskt kring ett visst beteende. De tycker inte att de bemöter 
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dessa barn annorlunda än några andra barn. Medan pedagogerna på förskola 4 

menar att det kan handla om barnet inte kan hantera sina känslor, barnet vet 

inte alla gånger varför den gör som den gör, det bara händer. 

 
Bekymmer som gör att barnets känslor kommer fram, barn som har mycket energi 

och är överaktiva, kan ha svårt att kontrollera sina känslor, och som har lättare att 

ta till nävarna än att hitta ord (pedagog 8). 

 

Tillit och trygghet 

Pedagogernas inställning till barn med problemskapande beteende ser lite olika ut 

vilket beror på hur de tolkar och framställer begreppet. Pedagogerna på 

förskola 1 menar att de har en positiv inställning till alla barn och till olikheter. 

De menar att man som pedagog måste träna upp förmågan i att se det goda i 

varje barn. Finns det några svårigheter kring ett barns lärande menar de att 

tilliten är grunden.  

 
/…/tillit är ett sånt bra ord för det är lika från båda håll. Det är så viktigt att det 

finns hela tiden mellan pedagog-barn, barn-barn, barn-föräldrar, föräldrar-

pedagoger (pedagog 1). 

 

Pedagogerna på förskola 2 menar att deras skyldighet är att fokusera på 

barnen, hjälpa dem att lyckas samt att ha ett positivt synsätt.  

 
Ett positivt synsätt, det är våran skyldighet att skapa oavsett vad det är för något 

problem eller så. Barnen ska ju lyckas och det är ju vi som ska hjälpa dem med allt 

(pedagog 4). 

 

Pedagogerna i både förskola 3 och 4 berättar att de arbetar att vara nära barnen 

för att kunna hjälpa och stötta så att barnet känner trygghet. 

 
Det är viktigt att barnet får rätt verktyg för att hantera liknande situationer senare 

också, man måste ju vara där för dom tänker jag. De behöver hjälpen, stöttning 

hur de ska vara och bete sig (pedagog 6). 

 

Det kan handla om att förbereda barnet på vad som kommer att hända. Se till att 

erbjuda den kärlek och trygghet som vi ändå försöker att ge dem inom 

förskoleverksamheten, men samtidigt att man är lite uppmärksam (pedagog 8). 

 

Deras inställning till barn med problemskapande beteende är att det handlar om 

att lösa, hjälpa och underlätta så att det fungerar för barnet i olika situationer.  

 

Pedagogerna på förskola 3 menar att alla barn har lika värde och de menar att 

de förmodligen får arbeta mer med ett barn som uppvisar ett problemskapande 

beteende. Alla förskolorna uttrycker att föräldrakontakten är viktig. 

 
Jag tänker att alla barn har ju olika behov, då får man se till att vissa barn har 

andra behov än andra kanske. Det är våran skyldighet att hjälpa dem på bästa sätt 

(pedagog 5). 
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Pedagog 7 menar att verksamheten måste anpassas till att passa alla barn. Hon 

menar att hon genom åren har blivit bättre att se till hela verksamheten istället 

för att lägga problemet hos barnet.  

 
Jag tycker att ju mer man jobbar med det här så blir man bättre på att se till hela 

verksamheten. De ska ju faktiskt passa allihopa så att man får modellera om så att 

det inte blir ett problem utan att de verkligen får ut något av sin vardag (pedagog 

7). 

 

I bemötandet handlar det enligt pedagogerna på förskola 1 om att ha ett 

välkomnande och öppet klimat, där man är nyfiken på varandra. Enligt 

pedagogerna så finns det inget beteende som är rätt eller fel. Även 

pedagogerna på förskola 3 beskriver att de inte gör någon skillnad i sitt 

bemötande. 
 

Ett barn är ju född i en värld som den försöker förstå. Och där måste vi finnas 

väldigt aktiva, och vi måste vara väldigt noggrann med våra tolkningar (pedagog 

1). 

 

Jag tycker inte att man bemöter de barnen på något annat sätt, nej inte så att man 

upptäcker något och sen börjar vara annorlunda (pedagog 5). 

 

Pedagogernas strategier 

Pedagogerna på förskola 1 menar att man som pedagog aldrig blir fullärd, de 

menar att de måste möta många barn och förstå olikheter för att kunna 

inkludera och bli klokare. 

 
När man tänker på de barn som har särskilda rättigheter de lär oss ju oerhört 

mycket, så man ska vara så glad att få dem i sin förskola, som visar på en olikhet 

som kan vara svår men samtidigt som en utmaning (pedagog 2). 

 

Pedagogerna menar att det handlar om förhållningssätt och vilket klimat som 

genomsyrar förskolans verksamhet, både i personalgruppen och i barn-

gruppen. De anser att det inte finns beteenden som är rätt eller fel, barnen föds 

i en värld som de försöker att förstå och det är pedagogens uppgift att vara 

noggrann med sina tolkningar. De poängterar att i observationer ska man se 

på det enskilda barnet och dess lärande och inte på vad det inte kan. Enligt 

pedagogerna är gemensamma observationer och reflektioner nödvändiga för 

att plocka fram det positiva om man har ett barn med särskilda rättigheter. De 

anser att man ska passa sig för att själv göra egna snabba tolkningar då det blir 

en egen tolkning av sin egen situation med barnet och att det kan finnas fler 

faktorer som påverkar. 

 

Pedagogerna på förskola 2 menar att man måste se barnet här och nu, och vad 

de ska ge barnet för att det ska utvecklas. Pedagogerna ställer sig frågan vad 

kunskap är, de menar att det handlar om erfarenheter, teorier och diskussioner 

eftersom att alla kan tänka olika i olika situationer. 

 
Det är ganska fascinerande om man till exempel tänker på matsituationen och vi 

är sex pedagoger. Så sitter man och pratar och tror att vi är så sjukt överens och så 
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går vi ut och gör ändå väldigt olika. Vissa tycker att något är viktigt och de andra 

tycker någonting annat. Barnet ska ha det här men man gör alla på olika sätt. 

(pedagog 4). 

 

Båda pedagogerna på förskola 3 tänker att det räcker med lärarutbildningen 

och lite sunt förnuft, men att det inte är helt fel att ha specialpedagogiska 

kunskaper. De menar att det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad och 

att fortbilda sig. 

 
/…/sen är det bra att man är ett arbetslag. Jag känner att man har stöd av varandra 

där. Känner jag att det här har jag inte mött tidigare då kanske någon annan i 

arbetslaget eller i huset kan stötta och hjälpa och ge råd hur man ska göra 

(pedagog 5). 

 

Pedagogerna på förskola 4 menar att alla är barn är olika, egna individer med 

olika uttryckssätt, förmågor och personlighet. Förskollärarna menar att det inte 

finns skrivet hur man bemöter alla på rätt sätt, det kommer med tiden när man 

lärt känna barnet.  ”/…/det är en rikedom att vi är så pass många i arbetslaget, 

det finns alltid någon som hittar någon inkörsport hos alla barn/…/” (pedagog 

7). 

 

Hur kan man som pedagog hjälpa barn att hantera ett beteende? Pedagogerna 

på förskola 1 menar att man som pedagog behöver ha ett öppet sinne för att 

kunna se var svårigheterna för ett barn ligger. Pedagogerna gör det genom att 

observera, se barnet i den kontext som den befinner sig i och i många olika 

situationer. Pedagogerna välkomnar beteenden och hjälper barnen med att 

mötas positivt. 

 
Vi pratar väldigt lite om konflikthantering, vi tänker nog mer positiva möten, hur 

vi hjälper barnen att mötas positivt/…./Som pedagog måste man öva upp en 

förmåga tidigt börja titta och tänka, reflektera tillsammans. Hur blir det för det här 

barnet, hur blir det med det? (pedagog 1). 

 

Alla förskolor beskriver att de genom att observera i olika situationer får fram 

strategier hur de ska arbeta vidare med barnet.  

 
Genom att observera, reflektera och tolka tillsammans får vi fram viktiga 

kunskaper om barnet. Det här är kunskaper som jag tycker är livsviktiga att en 

pedagog har (pedagog 1). 

 

Det handlar om att ge feedback, positiv feedback, det handlar om att barnet ska 

lyckas. Och likväl att man fångar innan det händer någonting. Sedan måste man 

prata med barnet också, att barnet självt få reflektera över och tänka över vad som 

har hänt. (pedagog 3 och 4). 

 
Det första är att observera, observera, observera så att man ser ett mönster, i vilka 

situationer, hur och när, i kombination med andra barn och att de kanske beter sig 

olika med oss pedagoger (pedagog 4). 

 

Jag känner att eftersom att vi har reflektion en gång i veckan så är det ju ett 

ypperligt tillfälle att lyfta det till personalgruppen, för att oftast så är det så att det 
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inte bara är jag utan det är övriga i kollegiet som har sett att här är det kanske 

något som inte är riktigt bra. (pedagog 7). 

 

Samtliga pedagoger nämner att de ibland kan vara i behov av en extra resurs. 

En av pedagogerna i förskola 4 menar att hon kan känna sig otillräcklig i det 

förebyggande arbetet med barn som är i större behov av hjälp och stöd. 

”/…/man kan liksom inte klona sig fast man vill göra det, för att få till det bästa 

möjliga av situationen” (pedagog 7). 

 

 

Nu går vi vidare till att presentera resultatet av fallbeskrivningarna under 

samma kategorier som tidigare. Vi börjar med fallet Anton (bilaga 3). 

Barnsyn 

Pedagogerna på förskola 1 säger att de aldrig skulle beskriva ett barn på det 

sätt som man gjort i fallet Anton. De beskriver hans styrkor: han kan hoppa 

upp och ner, han pratar mycket och att det är jättebra att han är aktiv. De 

menar också att det handlar om pedagogers tolkningar av en händelse. 

 
Vad är min tolkning av att störa? Det kanske var ett kontaktsökande men att 

barnet inte riktigt visste hur det skulle göra. Om vi hela tiden talar om för barnet: 

Åh vad du stör, åh vad du stör, har pedagogen bestämt sig för att barnet stör så 

kommer hela barngruppen att känna så, vi är ju förebilder! (pedagog 2).  

 

Kring Antons utomhuslek tänker pedagogerna att han ofta utmanar ödet och 

det blir även här en tolkning från de vuxna. Som vuxen menar de att man har i 

en sådan här beskrivning bestämt sig för att Anton inte kan förstå 

konsekvenserna av sin handling. Istället tänker pedagogerna att Anton håller 

på att forska i någonting, till exempel på vad han kan göra med sin kropp. De 

menar även att det är ett högt krav att man som femåring ska förstå handling 

och konsekvens, dock om man som vuxen anser att beteendet är farligt så 

måste man som pedagog hjälpa honom med det. ”Vad är det vi ska kräva att 

de ska förstå? Var rädd om varandra och ta hand om varandra, kan vi försöka 

öva”(pedagog 2). 

 

Första intrycket för pedagogerna på förskola 2 är att fallet Anton är lite att 

arbeta med. De tänker på det sociala samspelet och de menar att man måste 

utgå från något han tycker är intressant. ”Någonstans har han något intresse, 

det kan vara bilar eller någonting, då utgår man från hans intresse” (pedagog 

4). 

 

Kring fallet Anton tänker pedagogerna på förskola 3 att han är ett aktivt barn 

som pratar mycket. ”Men som sagt han är pigg och nyfiken för det mesta, de 

ska man ju uppmuntra, det är ju ändå lust och viljan” (pedagog 6). 

 

Pedagogerna på förskola 4 beskriver Anton som ett aktivt och energikrävande 

barn, de menar att han till och med kan vara ett bokstavsbarn.  
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Ja också att han behöver förberedelse för vad som komma skall för oftast så vet 

inte de här barnen vad som kommer till att hända, utan det behövs egentligen 

bara små streckgubbar, bara för att tala om sådana här sociala berättelser, hur 

hans dag kommer att vara (pedagog 7). 

 

Tillit och trygghet 

Enligt pedagogerna på förskola 1 genomsyrar värdegrundsarbetet hela 

verksamheten. Just nu är de inne i vad de kallar en välkomnandefas, där alla 

välkomnas den första tiden på hösten, barn, föräldrar och pedagoger. I 

välkomnandet välkomnas alla beteenden. Ett beteende som inte blir bra varken 

för barnet självt eller hela gruppen då tänker pedagogerna att de måste tänka 

kring vad som är positivt kring detta barn. De menar att det finns något 

positivt kring alla barn oavsett. ”Anton blir lätt besviken, varför utsätts han 

gång på gång att bli besviken, någonstans har det skett ett fel då känner jag. Då 

har man sett saken men inte gjort något åt det som pedagog” (pedagog 2). 

 

Värdegrunden finns i allt som pedagogerna på förskola 2 gör, hela tiden. 

Pedagogerna menar att det deras uppgift att se till att alla barn mår bra och 

känner sig trygga på förskolan. ”Det gäller att skapa dessa förutsättningar, så 

att alla mår bra, trivs. Man är schysst och snäll med varandra” (pedagog 4).  

 

Pedagogerna på förskola 3 menar att det är viktigt att tala om känslor och att 

barn får lära sig att det är helt okej att uttrycka dem. ”Känslor och 

värdegrunden plockas ihop. Hur man mår själv, hur man är mot andra, det är 

som en röd tråd och det kan man jobba med i hela barngruppen” (pedagog 5). 

 

Även pedagogerna på förskola 4 arbetar aktivt med värdegrunden, till 

exempel är pedagogerna väldigt noga med att barnen får lära sig att uttrycka 

sina känslor i ord. Värdegrunden är en del av verksamheten och pedagogerna 

är noga med att hela tiden åskådliggöra den. 

 
Ja alltså värdegrunden, vi försöker ju hela tiden med att barnen är observanta på 

varandra, men det där gjorde ont och det där, så att man verkligen klär det med ord. 

Så att värdegrunden inte blir något som, det gör något för mig och det gör något 

för dig, och det var inte bra utan vi måste hitta en annan väg för att göra det på ett 

annat sätt (pedagog 7). 

 

Pedagogernas strategier 

Pedagogerna på förskola 1 beskriver att genom om att lyssna på barnen och 

samtala med dem så blir barnen medvetna om sitt handlande.  

 
Då måste man berätta för barnet: Nu är din röst lite hög här, se att några sitter där 

och jobbar, de kanske inte kan jobba när din röst är så hög, kan du vara här och 

sänka rösten eller behöver vi gå någon annanstans?”(pedagog 1). 

 

Antons problem med att sitta still på samlingarna är något som pedagogerna 

tar upp. De ställer då frågan ”Vad gör man då?” ”Vad är nästa steg?” ”Hur ser 

samlingen ut?” Pedagogerna menar att det handlar om att ha ett tankesätt 
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kring organisation och ett tydligt syfte kring de gemensamma 

samlingssituationerna. Vet man inte som pedagog vilka pedagogiska åtgärder 

man kan tillämpa menar pedagogerna på förskola 1 att man måste ta hjälp av 

andra, de menar att det inte alltid behöver vara en specialpedagog eller en 

speciallärare utan kan vara en mentor utifrån. Det kan handla om att man som 

pedagog får en bekräftelse på att det inte alltid är så lätt, men tillsammans med 

andra så kan man. Ett problem som kan upplevas svårt för pedagogerna är att 

få föräldrarna att förstå barnets beteende. Barnet kan uppvisa ett beteende på 

förskolan som de inte gör hemma och tvärtom. 

 

En strategi som pedagog 4 på förskola 2 uttrycker är att det är viktigt att utgå 

från barnets intresse. 

 
Ja men om man tänker så här, den sociala biten. Någonstans har han något 

intresse, det kan vara bilar eller någonting, då utgår man från hans intresse. Sen så 

kan han inte vara med så himla mycket barn, då får han bara med ett barn som 

delar hans intresse. Han måste utsättas för att pröva, han kan kanske vara med en 

eller två. (pedagog 4). 

 

Pedagogerna på förskola 2 säger att framsteg även om de är små ska resultera i 

positiv feedback från pedagogerna. De berättar att om de har ett fall liknande 

Anton så skulle de sätta sig och diskutera hur de skulle arbeta i olika 

situationer, de ger exempel på samlingen på hur de tänker när han har svårt att 

sitta still. ”Hur ska vi göra?” ”Ska vi stå?” Han kan stå, alla kan stå!” (pedagog 

4). Kring Antons språksvårigheter tänker pedagogerna att det kan bero på att 

han kan ha svårt med sin kommunikation, och det kan bidra till att han bits 

och slåss. Observation är enligt dem den viktigaste pedagogiska åtgärden för 

att ta reda på och veta hur man ska hjälpa honom. De beskriver att de även har 

möjlighet att ta kontakt med specialpedagog som de har ett bra samarbete 

med, de upplever att det är ett stöd för dem. Pedagogerna menar att ramar och 

tydlighet mår alla barn bra av och att det kan vara viktigt att ligga steget före 

och förbereda Anton. Det gäller också att han får träna sin förmåga i att kunna 

hantera sin besvikelse, istället för att han alltid ska få som han vill. Det handlar 

om att skapa situationer där det lyckas både för honom och för de andra 

barnen, att det blir ett positivt möte något som pedagogerna nämner. 

 
Samtidigt så får det inte vara för utpekande för honom. Eller att de andra barnen 

ser att pedagogen hjälper honom, varför gör hon det? Det ska liksom flyta. Ja och 

likväl se till att det blir positivt ändå, att liksom här står han och då flyr alla. Man 

måste skapa de här situationerna, det blir en utmaning för honom och de andra, så 

att man hittar tillfällen att man får vara med honom och att det lyckas, så att det 

blir bra (pedagog 3 och 4). 

 

Enligt pedagogerna på förskola 3 handlar det om att man måste vara mer 

närvarande för att kunna hjälpa och stötta honom. 

 
Det är lite det som vi har pratat om, att man är närvarande och tänker på det, att 

han finns där och att man hjälper och stöttar, vara där när det händer och vara där 

och se (pedagog 6). 
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Pedagogerna på förskola 3 tänker även att det handlar om att uppmuntra 

honom i hans nyfikenhet. Genom hjälp och stöttning av pedagogerna kan 

Anton få verktyg för att till exempel hantera sina besvikelser.  

 

Kring fallet Anton anser pedagogerna på förskola 4 att de skulle behöva vara 

närvarande, behöva ledsaga och guida honom i till exempel leken samt att 

förbereda honom på vad som kommer att hända. Pedagogerna upplever att en 

extra resurs kan behövas men att det inte alltid finns att tillgå. De tänker att det 

krävs små grupper för att träna honom i det sociala samspelet. Pedagogerna 

menar att det gäller att hitta hans intresse och bygga vidare på det, ”som en 

dörr till att nå honom” (pedagog 8).  Pedagogerna menar att det många gånger 

handlar om att barnen själva får upptäcka vad som kan ske, som i Antons fall 

att han får se vad som händer och dra lärdom av det. Pedagogens roll blir här 

att vägleda och hjälpa barnet att reflektera över händelsen. De talar om böcker 

som ett bra verktyg för att pedagogerna kan komma åt problemet ur en annan 

synvinkel. 

 
För då får de liksom objektivt sätta sig in att det kanske inte alltid är så roligt att 

alltid vara den som slåss och bråkar heller, utan att det kanske är väldigt jobbigt 

för den personen med (pedagog 7). 

 

Utifrån liknande fall beskriver pedagogerna på förskola 4 att det oftast är 

föräldrarna till de övriga barnen som det kan vara svårast att arbeta med. De 

har ofta inte förståelse för detta barns sätt att reagera samtidigt som barnets 

föräldrar själva inte har någon förklaring till sitt barns beteende. Pedagogerna 

upplever däremot att barngruppen ofta är mer förstående till olika beteenden. 

De menar att de läser av sina kamrater och förstår när de inte ska lägga sig i.  

 

 

Slutligen går vi nu över till att presentera resultatet från fallet Emma (bilaga 

4). 

Barnsyn 

Kring fallet med Emma ställer pedagogerna på förskola 1 frågan: ”Varför leker 

hon med yngre barn?” ”Varför kan hon inte ta kontakt?” De menar att det 

handlar om ta reda på flickans intresse och utgå ifrån det. Pedagogerna menar 

att barn signalerar att de vill vara olika, att de vill vara sig själv och att 

samhällets normer är att alla ska vara lika. Emma beskrivs att hon inte 

fungerar så bra i en grupp, pedagogerna tänker då, hur fungerar man bra i en 

grupp? De upplever inte att de har några barn som inte fungerar bra i grupp 

eftersom att alla barn fyller en uppgift där var och ens personlighet lägger 

grunden till gruppens dynamik. ”Någon har mer humor och vill sätta en 

humoristisk touch i allt de säger, bjuder in till skratt och del har stora tankar 

att dela med sig av” (pedagog 2). 

 

Pedagogerna på förskola 2 tänker att Emmas beteende kan bero på svårigheter 

att tala och att det påverkar den sociala biten.  
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Men om man tänker det här sociala, har man inte språket, då är det att arbeta med 

att sätta in språket. Har man inte talet så blir man tyst och då finns man nästan 

inte. Man bara hänger med lite, flyter. Men då har vi också sett vad som händer 

om man har språket, att man bara säger vad man vill göra, eller vad man tycker. 

Det är en del i det här att börja med (pedagog 4). 

 

Kring Emmas svårigheter att tala och att hon är blyg menar pedagogerna på 

förskola 3 att man inte kan vänta och se, det gäller som pedagog att vara aktiv 

och närvarande. ”Spontant så tänkte jag att man inte ska vänta och se /…/ nej, 

här måste man göra någoting. Man kan inte vänta och se” (pedagog 5). 

 

På förskola 4 beskriver pedagogerna att de upplever Emma som försiktig och 

lite osäker i sig själv. ”Men det är ju till att stimulera och försöka ta reda på 

varför. Vara observant, de kanske mycket är att man försöker med ett eller två 

barn där också, och försöker att träna upp hennes sociala förmåga” (pedagog 

8). 

Tillit och trygghet 

Precis som i fallet Anton så arbetar pedagogerna på förskola 1 med positiva 

möten. De anser att det handlar om kommunikation, samspel och positiva 

möten. 

 
Vi har som förskollärare ett ansvar och kan inte vänta och se vad som händer med 

barnet, så är det och det står även i läroplanen. Vill föräldrarna vänta och se så 

gäller det att ha en tillit till varandra, pedagog-föräldrar och försöka att säga att vi 

ser olika saker. Barnet kan behöva hjälp med att utveckla sina förmågor. Det 

svåraste kan vara att få föräldrarna att förstå vad problemet är. Hemma kan det 

fungera jättebra men inte i förskolan. Hur ska man få föräldrarna att förstå det 

dom ska förstå? Det är här man vill lyckas. Vi vill barnens bästa (pedagog 2). 

 

Pedagogerna på förskola 2 menar att det är viktigt att barnet känner trygghet 

att vara i en grupp.  

 
Jag tror också att om man ska fungera i en grupp, så måste man fungera själv 

först. Det är jättesvårt att fungera i en grupp för då måste man flyta med, ha 

språket själv. Kan man inte ha språket själv med en eller två så hur ska man kunna 

ha det bland femton andra? (pedagog 4). 

 

Enligt pedagogerna kan det även vara situationer där hon till exempel 

väljer ut en eller två barn som hon känner att hon vill vara med. Det 

handlar enligt dem också om att hitta situationer där hon känner sig 

bekväm i att börja prata. 

 

På förskola 3 menar pedagogerna att med tiden kan samtalet kring 

böcker som metod göra att Emma känner sig trygg och börjar så 

småningom prata. 

 
Det är kanske det att man måste dela upp gruppen, det kan vara lättare att börja i 

liten skala, om man är några få barn. Just att man bara är med några barn som 

pedagog, och så har man Emma där. Det beror lite på vad de är intresserade av, 

man kan ju prata kring en bok och se vad som kommer (pedagog 5). 
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Pedagogerna på förskola 4 menar att när hon känner sig trygg med få barn blir 

det sedan enklare att börja leka med fler. ”Även i detta fall försöka att hitta 

vägar till vad hon är intresserad av. Man kan kolla av vilka barn som är lättare 

för henne att leka med i början, så att hon senare kan leka i större grupper” 

(pedagog 8). 

 

Pedagogernas strategier 

Pedagogerna på förskola 1 menar att det handlar om att lyfta vad flickan 

tycker är intressant och arbeta utifrån det. Genom att lyssna på barnen och 

utgå från deras intressen så anser pedagogerna att inga barn blir tysta. 

 
De handlar om att hitta de rätta uttryckssätten för barnet. Tilltalar förskolans miljö 

barnet eller måste det tas bort eller tillföras något. Kan det vara så att hon behöver 

vistas i en mindre grupp? Man måste hela tiden tänka möten, samspel och 

kommunikation (pedagog 2). 

 

På förskola 2 menar pedagogerna att om barnen inte har språket så gäller det 

att pedagogerna arbetar hela tiden med det, de anser att har man inte språket 

så blir man lätt passiv och räknas inte in i gruppen. Ett sätt att arbeta med 

Emma i hela barngruppen är enligt pedagogerna är att hon får börja med att 

vara med i mindre grupper. De menar att det gäller att man är aktiv som 

pedagog och att kunna utsätta henne för situationer på ett sätt som inte blir 

utmärkande just för henne. Alla barn har något som man behöver arbeta med 

och man ska enligt dem se det som en rolig utmaning. Något som de vidare 

nämner är att miljön är en faktor som påverkar barnet.  

 
Det är ju också kombinationen av barn och miljön. Man kan ju ha en ganska rörig 

miljö som påverkar barn, och vi har ju haft rum som inte fungerat, men alltså man 

kan ju inte ha rum som inte fungerar. Då måste man ju göra om eller ta bort 

(pedagog 4). 

 

Pedagogerna på förskola 3 väljer att utgå från hennes intresse, till exempel kan 

det vara att fråga Emma vad hon tycker om att leka med. 

 
Det första är att man måste försöka luska lite i, vara med henne och de här små 

barnen, när de leker och se vad som händer när det blir konflikt. Vad händer sen? 

Vad kan vi göra för att konflikterna ska undvikas? Det kan vara enkla grejor som 

behövs. Man kanske delar på några så att hon också blir kvar i leken (pedagog 5). 

 

En pedagogisk åtgärd som de ger exempel på är att kunna samtala kring 

böcker, det kan vara ett bra verktyg att använda sig av i fall som Emma. Som 

extra stöd nämner pedagogerna att de även kan ta hjälp av specialpedagogen 

för att få råd och stöd. 

 

En strategi som pedagogerna på förskola 4 nämner är att de vill träna upp 

hennes sociala förmåga genom att Emma får vara med ett eller två barn till en 

början. Det handlar om att hitta vägar till vad hon är intresserad av och hitta 

de barn som Emma har lättare att leka med. De menar att reflektionen blir ett 
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verktyg till att uppmärksamma de blyga och försiktiga barnen som annars lätt 

kan hamna i skymundan av de barn som alltid tar för sig. De beskriver även 

att reflektionen är oerhört viktig för att alla barn ska bli sedda. 

 
Vi har lyft fyra barn varje reflektion och tagit upp att man en vecka framåt har 

tittat på de här fyra barnen lite extra och sen diskuterat vad har du sett, vad har 

du sett och vad har du sett? (pedagog 7). 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna talar om barn med problemskapande beteenden på ett likvärdigt sätt 

men själva begreppet i sig framställs olika beroende på hur pedagogerna tolkar 

och lägger värde i det. De beskriver att det handlar om förhållningsätt och hur 

de bygger upp sin verksamhet. Pedagogerna menar att alla barn har lika värde 

men olika behov, något som de ger uttryck för både i intervjusvaren och i 

analysen av fallen. De ser sin skyldighet i att erbjuda alla barn en stimulerande 

och trygg förskola, dessutom menar alla att problematiken inte finns hos 

barnet utan att problemen ligger i faktorer i barnets omgivning. 

 

Via intervjufrågorna och fallbeskrivningarna beskriver pedagogerna att de 

hjälper barnen att hantera sitt beteende genom att vara närvarande pedagoger. 

Genom observation och reflektion kan pedagogerna se mönster i vilka 

situationer som barnets beteende uppstår och därigenom kan de sedan hjälpa 

och stötta barnet på rätt sätt. Utifrån barnens intresse kan pedagogerna 

anpassa och underlätta för barnet att vara med i den sociala gemenskapen. 

Alla pedagogerna nämner att det alla gånger inte är så lätt men att det finns 

hjälp att tillgå.  
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 Diskussion 
Här presenterar vi slutsatser kring vad vår undersökning har gett i förhållande 

till bakgrunden samt avslutar med förslag på vidare forskning. 

 

Börjesson och Palmblad (2003) menar att förändringar i samhället påverkar hur 

man som individ bör vara. Dagens samhälle har ett högt tempo där individen 

förväntas kunna anpassa sig, söka kunskap och en förmåga att kunna 

samspela med andra. Skola och förskola som institution har uppdraget att 

utforma en verksamhet där alla barn ska få de rätta förutsättningarna för att 

utvecklas och lära. Normer i samhället och skolan påverkar hur vi ser på 

individen. Författarna beskriver de så kallade problembarnen, barn som inte 

förmår att anpassa sig till skolans normer och krav.  

 

Synen på barnet och dennes lärande har genom tiderna förändrats. Vi anser att 

det handlar om hur man som pedagog förhåller sig till barnet och vad jag som 

pedagog har att erbjuda. Alla barn är olika, det handlar om att ta till vara på 

olikheterna och genom detta hitta barnets styrkor istället för att se brister. 

Detta är något som Palla (2011) skriver om och som vi uppfattar att förskola 1 

arbetar utifrån. Vi menar att det handlar om hur man ser på barnet, ser man 

barnet som kompetent eller ett barn som är i behov av stöd från omgivningen? 

Upptäcker man brister hos barnet som man vill reglera så menar vi att man 

inte ser till sitt egna förhållningssätt eller till miljön kring barnet och att det är 

där som en förändring måste ske. Pedagog 3 uttrycker att det kan handla om 

förskolans rutiner och dess miljö, pedagog 7 menar att det gäller att anpassa 

hela verksamheten. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver det 

utvecklingspedagogiska perspektivet där pedagogens uppgift blir att utmana, 

uppmuntra barnet samt att medvetandegöra barnet om sitt eget lärande. Alla 

pedagoger som vi intervjuade arbetar med att göra barnen själva medvetna om 

sitt sätt att handla samt att erbjuda goda lösningar. 

 

När vi ser till resultaten som Dobbs och Arnold (2009) samt Pianta och 

Stuhlman (2004) kommit fram till så är relationen mellan barn och pedagog 

oerhört viktig, där tilliten är grunden (Eresund & Wrangsjö, 2008). 

Pedagogernas roll blir viktig i det avseendet att de bygger grunden för barnens 

fortsatta lärande när de sedan ska börja i skolan något som Dobbs och Arnold 

(2009) nämner i sin artikel. Pedagogerna uttrycker även i våra intervjuer att 

tilliten till föräldrarna är oerhört viktig för att de ska få ett så vidgat perspektiv 

på barnets beteende som möjligt och med hjälp av samarbete med hemmet se 

hur de bäst kan hjälpa barnet.  

 

Nordin-Hultman (2003) beskriver att det krävs en medvetenhet kring alla de 

val som pedagogerna erbjuder barnen som till exempel en bra pedagogisk 

miljö som lockar till utforskande och lek. Miljön är en betydande del för 
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barnens identitets- och subjektskapande. Författaren menar att pedagogens roll 

härmed är viktig i att arrangera den fysiska miljön så att den blir attraktiv och 

att pedagogen tänker på att miljön ska tillgodose alla barns olikheter. 

Pedagogerna ger uttryck för att det är deras uppgift att arrangera 

lärandemiljöerna på förskolan så att den passar alla. Pedagogerna på förskola 2 

säger att det inte går att ha miljöer som inte fungerar då är det deras skyldighet 

att förändra. Även Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) beskriver att en viktig 

anpassning är att forma en bra miljö. 

 

Foucault (1982) beskriver att pedagoger besitter kunskap och en makt som 

påverkar hur barnen formas som individer. Makten sitter i hur vi väljer att 

forma verksamheten och hur vi handlar och gör i det pedagogiska arbetet. Vi 

tänker att det många gånger är något som man bara gör utan att reflektera 

kring varför man gör på ett visst sätt. Exempel på detta enligt kan enligt vår 

mening handla om till exempel samlingen, förutbestämda aktiviteter eller 

traditioner på förskolan, för vem gör vi det, hur gör vi det och varför? Förskola 

1 menar att det handlar som pedagog om att ha ett tydligt syfte kring 

organisation, de ger exempel på samlingssituationen. Det är enligt oss många 

förskolor där det ”sitter i väggarna” hur man arbetar och där pedagogerna 

”färgar och färgas av varandra”. Barnens möjlighet till att påverka i den 

dagliga verksamheten blir därmed många gånger begränsad och barnen väljer 

att underordna sig detta (Nordin-Hultman, 2003; Eresund & Wrangsjö, 2008). 

Barn som inte väljer att underordna sig kan säkert många gånger upplevas 

som besvärliga av pedagogerna, och vi tror att de blir fall för normaliserande 

åtgärder. Detta sätt att arbeta nämner också Palla (2011) i sin studie. Pedagog 4 

ger exempel på hur hon skulle ha tänkt kring samlingssituationen i fallet 

Anton. Hon menar att det handlar om att utgå från barnet och anpassa det till 

hela barngruppen. Anton hade svårt att sitta still och pedagogen tänker att 

samlingen kan utföras på ett annat sätt som att alla kan stå, detta för att 

inkludera Anton i gruppen. Vi tänker att man som pedagog måste reflektera 

över sin egen roll och den makt som man ändå besitter gentemot barnen och 

hur man väljer att använda den, något som vi uppfattade att pedagogerna 

arbetade med och reflekterade över i sina arbetslag. Precis som Greene (2003) 

tänker vi att det är viktigt man som pedagog funderar över faktorer som kan 

bidra till ett barns beteende. Det kan vara pedagogen själv eller något i miljön 

som påverkar detta.  

 

Dahlberg (2003) skriver att utvecklingspsykologin i viss mån fortfarande lever 

kvar i skolans värld och en risk med det är att man riskerar att inte se hur 

barnet handlar. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skriver om det 

utvecklingspedagogiska perspektivet där barn blir medvetna om sitt eget 

handlande, genom att man som pedagog lyssnar och samtalar med dem. Det 

är något som vi uppfattat att alla pedagoger vi pratat med gör på sina 

förskolor. 

 

Det sociala samspelet är en stor del av förskolans verksamhet, något som kan 

vara problematiskt för de barn som inte är flexibla och som inte har lätt för 
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anpassning till omgivningen. Enligt Greene (2003) handlar det om att man som 

pedagog måste finnas där för barnen och vägleda dem, hjälpa, stötta och att 

man fokuserar på att försöka förstå dem. Vi uppfattar att alla förskolorna är 

bra på att göra det. Det gäller också att ge positiv feedback och att uppmuntra 

alla små framsteg något som förskola 2 uttrycker i vår intervju. Greene (2003) 

samt Eresund och Wrangsjö (2008)  nämner att det är viktigt att man som 

pedagog lär barnen att uttrycka sina känslor i ord. Vi tänker att alla förskolor 

förmodligen arbetar med detta men i våra intervjuer uttryckte specifikt 

förskola 3 och 4 att de ofta arbetade med känslor utifrån att samtala kring 

böcker med barnen. 

 

Göransson (2007) menar att blicken måste vändas från att kompensera barnets 

brister det Nilholm (2007) nämner som det kompensatoriska perspektivet till 

att istället se de kringliggande faktorernas påverkan på barnet, det Nilholm 

(2007) nämner som det kritiska perspektivet. Utifrån våra intervjuer kan vi inte 

se att någon pedagog anser att det är barnet som ”äger problemet”. Däremot 

kan vi se i pedagogernas utsagor att svårigheten hos barnet påverkas av 

faktorer i barnets omgivning som till exempel den fysiska miljön samt det 

sociala samspelet. Pedagog 4 tycker sig ha blivit bättre genom åren på att se till 

hela verksamheten istället för att leta problemet hos barnet. Även pedagog 1 

menar att man måste möta många barn för att förstå komplexiteten, hon menar 

att man aldrig blir fullärd. Med hjälp av observationer och reflektioner får 

pedagogerna verktyg till att bygga upp en pedagogisk verksamhet som kan 

möta barns olikheter och pedagog 1 menar att man måste vara noggrann med 

tolkningarna av vad man sett. Det tredje perspektivet som Nilholm (2007) 

nämner är dilemmaperspektivet. Ett dilemma som vi har tänkt kring är alla 

utmaningar som man som pedagog ställs inför. Förskolan ska erbjuda alla barn 

en likvärdig utbildning samtidigt ska hänsyn tas till barns olikheter något som 

Emanuelsson (2007) samt Vakil, Freeman och Swim (2003) nämner. Pedagog 7 

ger uttryck för detta när hon säger att hon ibland kan känna sig otillräcklig 

eftersom att hon vill barnens bästa och det är inte alla gånger det finns 

möjlighet att tillgå en extra resurs. En bidragande faktor till att känna som 

pedagog 7 gör tror vi kan bero på förskolornas ekonomi. Ekonomin styr om 

förskolorna till exempel har möjlighet att anställa extra resurser samt investera 

i den fysiska miljön. Samtidigt som det är pedagogernas skyldighet att möta 

och hjälpa barnen så blir de begränsade i detta. 

 

Palla (2011) ser i sin studie att pedagoger arbetar förebyggande genom att 

erbjuda individuella lösningar för att kunna inkludera barnet i gruppen. Vi 

tolkar att samtliga pedagoger i vår studie arbetar med att stärka både fall som 

Anton och Emma genom det sociala samspelet. För att hjälpa barn som 

uppvisar problem med det sociala samspelet beskriver pedagogerna i vår 

studie att de utgår från barnets intresse och utifrån det bildar mindre grupper. 

När barnet känner sig trygg i att vara i en mindre grupp blir det så småningom 

lättare att vistas i en storgrupp. Börjesson och Palmblad (2003) menar att en 

fungerande grupp även blir till en lättsam grupp för läraren att undervisa. 

Studien som Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) gjort visar att lärarnas 
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inställning till inkludering var positiv. Vi uppfattar att de pedagoger vi pratat 

med tänker likadant, det är självklart att alla barn är en del av förskolans 

gemenskap. Vi uppfattar att pedagogerna riktar blicken mot kringliggande 

faktorer, till exempel miljön. Två av pedagogerna uttrycker också att det är en 

tillgång att arbeta i arbetslag. De menar att pedagogernas olikheter 

kompletterar varandra och tillsammans kan de hitta verktyg till att nå alla 

barn. Visar det sig däremot att de inte tillsammans finner en strategi har alla 

pedagogerna vi pratat med möjlighet att tillgå hjälp utifrån, till exempel en 

specialpedagog något som Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) nämner som en 

bra strategi. 

 

Genom vår studie har vi förstått att pedagogerna inte gör någon skillnad på 

barn som uppvisar ett problemskapande beteende eller inte, alla barn har lika 

värde. Det handlar om att hjälpa, stötta och underlätta barnets vardag i 

förskolan. De beteenden som Hejlskov Elvén (2009) förklarar som 

problemskapande och Greene (2003) som explosiva har alla pedagoger vi 

intervjuat mött och kommer att fortsätta möta. Vi uppfattar inte att 

pedagogerna upplever de barnen som ”problembarn”. Vi förstår av 

pedagogernas utsagor att de alltid finns en orsak till beteenden och det handlar 

om att hitta den. De menar att det kan handla om att ta tillvara på barnets 

styrka och använda den som en drivkraft tillsammans med andra barn. Vakil, 

Freeman och Swim (2003) menar att ett beteende blir naturligt när barnen får 

möjlighet att möta olikheter.  

 

Vi har uppfattat att pedagogerna gör sitt yttersta för att anpassa verksamheten 

och att man inte lägger problemet hos barnet. Har man miljöer i förskolan som 

inte är anpassade till alla barn samt allt för styrd verksamhet så ökar risken 

precis som Nordin-Hultman (2003) säger att barnen ses som avvikande och 

inte passar in. Det kan vi tolka som att miljön många gånger rent utav kan 

framkalla oönskade beteenden hos barnet. Förskola 2 uttrycker att man som 

pedagog måste tänka aktivt om miljön och förändra om miljön inte fungerar.   

 

För vem är problemet ett problem? Det är aldrig barnets beteende som är 

problem, det är en uppfattning som vi delar med pedagogerna. Det största 

problemet som de har är vad vi kunnat förstå att få okunniga personer att 

förstå barnets beteende, exempelvis föräldrarna till andra barn. Vi anser att det 

är viktigt att ställa sig frågan: För vem är beteendet ett problem? Är det för 

barnet eller för omgivningen? Vi tänker att det måste handla om att se 

möjligheterna i svårigheterna istället för problemen. Vi uppfattar att 

pedagogerna strävar efter att se möjligheterna hos varje barn men har till viss 

del olika strategier för att nå dem. 
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Förslag på fortsatt forskning 

Vid intervjutillfällena framkom att pedagogerna upplevde svårigheter med 

förståelsen kring barnets beteende och då helst hos föräldrarna till de andra 

barnen. Vi tycker att det skulle vara intressant att ta reda på hur pedagogerna 

talar om detta och om de arbetar förebyggande med det i sin verksamhet. Det 

skulle även vara intressant att utföra en större studie eftersom att man då kan 

få möjlighet att jämföra fler förskolor och hur de arbetar. 
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BILAGA 1: Missiv 

 

Hej! 

 

Vi heter Susanne Hansson och Anna Tjärnsved och studerar till förskollärare 

vid Mittuniversitetet i Härnösand. Vi läser nu vår sista termin där det ingår att 

skriva ett examensarbete som vi nu har påbörjat. 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur förskollärare beskriver barn med 

problemskapande beteende i förskolan. Intresset till vårt valda område väcktes när 

vi läste kursen Specialpedagogik. Att kunna möta och tillgodose alla barns 

olika behov är något som vi finner som en intressant och viktig utmaning och 

något som vi är angelägna att fördjupa oss i. 

 

Vi vill utifrån fallbeskrivningar inom vårt valda område intervjua dig och en 

kollega som båda arbetar som förskollärare. Ert deltagande skulle vara 

värdefullt för vårt examensarbete och din medverkan är naturligtvis frivillig. 

Vi kommer att behandla intervjun enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer och det kommer inte att framgå vilken förskola eller vilka personer 

som deltagit i vår studie. 

 

Intervjun beräknas ta mellan 45-60 minuter och vi önskar att få spela in 

samtalet med diktafon för att sedan kunna bearbeta materialet i efterhand. 

Efter examensarbetets slut kommer vi att radera inspelningen. 

 

Har du några frågor kring intervjun så hör gärna av dig! 

 

Med vänlig hälsning  

 

Anna Tjärnsved xxxxxxxx@student.miun.se 

Susanne Hansson xxxxxxxx@student.miun.se 

 

Handledare Ann-Kristin Göhl-Muigai xxxxxxxx@miun.se 

mailto:xxxxxxxx@student.miun.se
mailto:xxxxxxxx@student.miun.se
mailto:xxxxxxxx@miun.se


  

 

 

BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

 Hur länge har ni arbetat som förskollärare? 

 Har ni någon specialpedagogisk utbildning eller annan 

specialpedagogisk erfarenhet? 

 Har er förskola någon särskild pedagogisk inriktning/profilering? (Om 

ja, i så fall vilken?) 

 Vad är ett problemskapande beteende för er? 

 Hur skulle ni beskriva er inställning till barn med problemskapande 

beteende? 

 Hur bemöter ni barn som uppvisar tidiga tecken på beteendeproblem? 

 Hur hjälper ni dessa barn att hantera sitt beteende? 

 Vilka kunskaper anser ni behövs för att klara att möta alla barns 

individuella behov? 

 

Utifrån fallet med Anton: 

 Hur tänker ni kring hans beteende? 

 Vilka pedagogiska åtgärder tillämpar ni för att hjälpa barn som 

uppvisar liknande beteenden som Antons? 

 Hur arbetar ni förebyggande med värdegrundsarbetet i arbetslaget vad 

gäller Anton? 

 Hur arbetar ni med hela barngruppen utifrån fallet? 

 

Utifrån fallet med Emma: 

 Hur tänker ni kring hennes beteende? 

 Vilka pedagogiska åtgärder tillämpar ni för att hjälpa barn som 

uppvisar liknande beteenden som Emmas? 

 Hur arbetar ni förebyggande med värdegrundsarbetet i arbetslaget vad 

gäller Emma? 

 Hur arbetar ni med hela barngruppen utifrån fallet? 



  

 

 

BILAGA 3: Fallbeskrivning Anton 

 

Anton föddes för tidigt. Som nyfödd skrek han ofta och det var svårt att trösta 

honom. Hans ät- och sovvanor var mycket ojämna. Ibland kunde han vakna 

helt klarvaken eller uthungrad. Han lärde sig gå redan vid nio månaders ålder. 

Han var pigg och nyfiken på det mesta. Han klättrade gärna upp på stolar, 

bord och andra möbler. Han rotade i lådor och skåp och smakade gärna på allt 

han fick i handen. Han verkade över huvud taget vara ett mycket impulsivt 

barn. Ofta var han frånvarande och självupptagen och han verkade inte vara så 

intresserad av att umgås med andra. Han ville inte gärna delta i rollekar och 

han hade svårt att sitta still när någon pratade med honom.  

 

När Anton började förskolan blev hans överaktivitet mer påtaglig. Han hade 

svårt att leka med andra barn. Ofta blev de andra barnen störda av honom. 

Han pratade mycket och ville gärna vara centralpersonen. Han blev lätt 

besviken och hade svårt att ta besvikelser om han inte fick som han ville. Då 

kunde han börja bitas eller slåss, vilket gjorde att andra barn blev rädda för 

honom. Vid samlingarna hade han svårt att sitta stilla. Han hoppade upp och 

ner eller vände och vred sig i stolen. Han var våghalsig och impulsiv. Vid 

utomhusleken var det han som klättrade högst, hoppade djärvast och han 

utmanade ofta ödet. Det verkade som att han inte riktigt förstod vilka 

konsekvenser hans handlingar kunde få /…/ (Olsson &  Olsson, 2007, s.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BILAGA 4: Fallbeskrivning Emma 

 

Emma är 4 år och är en blyg liten flicka. Hon bor tillsammans med sina 

föräldrar, mormor och fyra äldre syskon utanför en mindre stad. Varje dag 

reser hon tillsammans med sin mormor till förskolan i staden. Hon tar inte så 

ofta kontakt med de andra barnen och har svårigheter att tala. Hon leker 

ibland med några yngre barn, men det blir ofta konflikter och då drar hon sig 

undan. Personalen på förskolan uppmärksammar Emma speciellt eftersom de 

märker att hon inte fungerar så bra i gruppen eller tar initiativ till att leka med 

andra barn /.…/ Mormor är orolig för Emmas utveckling. Föräldrarna menar 

att hon är sent utvecklad och man ska vänta och se, och att inga speciella 

åtgärder behövs just nu /…/ (Björk-Åkesson, 2009, s.21-22) 


