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Abstract: 

Syftet med studien är att öka kunskapen kring hur några pedagoger uppfattar utmanande 

beteenden hos barn i förskolan och vilka strategier några pedagoger kan använda för att hantera 

dessa. Urvalet har skett via ett godtyckligt urval, vilket i studien innebär att förskollärare och 

barnskötare har valts ut då fokus varit på verksamma pedagoger i förskolan. Den kvalitativa 

metoden har legat till grund för vårt insamlade material, via enskilda intervjuer för att få ta del 

av pedagogernas uppfattningar kring begreppet utmanande beteende och vilka strategier 

pedagogerna använder. Vid analysen av studien har en kvalitativ analys av innehållet utgjort 

grunden. Resultatet visar att pedagogerna har en samsyn kring definitionen av begreppet 

utmanande beteende och en samsyn kring deras strategier vid bemötande till dessa barn.  

 

 

Nyckelord: Förskola, förskollärare, barnskötare, utmanande beteende, strategier, 
bemötande.  
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1. Inledning 

Skolverket (2017, s. 20) skriver att i nuvarande studier bekräftas bilden av att lärarna idag 

känner sig utmanade, både i den svenska och internationella skolverksamheten. Lärarna 

uttrycker att de elever som är svårast att undervisa är de som bryter det beteende som förväntas 

av eleven (EU kommissionen, 2009; Lindqvist et al, 2011). Ordet utmaning signalerar en 

svårighet enligt Socialstyrelsen, vilket tas emot bäst av kreativa, nyfikna och 

utvecklingsinriktade lärare. När lärare pratar om utmaningar avses istället något de blivit 

provocerade och upprörda av och de ser situationen som bekymmersam, som något som inte 

borde vara på det sättet (Skolverket, 2017, s. 2). 

 

Edfelt (2015, s. 9) lyfter att pedagoger oroar sig för de barn som ligger efter i sin utveckling, är 

svåra att förstå sig på eller har ett problemskapande beteende. Fortsättningsvis menar Edfelt 

(2015, s. 9) att det handlar om barn som lätt hamnar i konflikter, är tystlåtna, fartfyllda eller har 

ett beteende som är svårt att hantera. I möte med pedagogerna under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi upplevt att de känner sig otillräckliga i mötet med dessa av Edfelt (2015, s. 9) 

nämnda beteenden ovan som finns i förskolan.  

 

Här anser vi att kunskaperna om barnen är viktiga för att tillgodose deras olikheter, för att alla 

barn inte har samma behov. Idag ökar bristen på utbildad personal i förskolan vilket skulle 

kunna anses som ett problem då kunskap behövs om de olika beteenden som skapar problem 

för omgivningen och hur personalen skulle kunna hanterar det. I förskolans styrdokument står 

det att ”förskollärare ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda 

och får uppleva sitt eget värde” (Lpfö 18, s. 12). Detta resulterar i att vi som blivande 

förskollärare har ett ansvar att alla barns behov blir tillgodosedda. Styrdokumentet lyfter också 

att förskolan ska stärka barnens medkänsla och inlevelse för andra människors livssituation och 

levnadsförhållanden (Lpfö 18, s. 4). 

  

Lindqvist (2011, s. 89) skriver i sin artikel om hur olika yrkesgrupper ser på barnen och hon 

menar att hela verksamheten påverkar och ansvarar för barnen i förskolans verksamhet, för att 

se till att barnen får en bra grund för sin kommande utveckling. Kinge (2016, s. 31) anser att 

pedagoger inte kan använda samma strategier till alla barn, utan rätt strategi för rätt barn i rätt 

tid kräver att vuxna är närvarande och kan läsa av barnens behov. Edfelt (2015, s. 11) hävdar 
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att det alltid finns en anledning till ett problemskapande beteende men det är inte så lätt att hitta 

den. Enligt Palla (2011, s. 87-88) kan personalen välja att se barnen genom svårigheter och 

behov, liksom styrkor och kompetenser vilket kan ses på flera olika sätt. Pedagogerna måste 

anstränga sig anser Edfelt (2015, s. 11) för att förstå och hitta lösningar så att barnen ska få en 

positiv och bra tillvaro. Detta är ett ansvar som staten har lagt på förskolan då den tagit över en 

viss del av omsorgen och fostran från familjen. När barn vägrar göra vissa saker eller hamnar i 

konflikt med ett annat barn skulle pedagoger hantera situationen annorlunda om de förstår 

skälet till att det blev som det blev (ibid).  

 

Kinge (2016, s. 55–56) hävdar att barn med beteendeproblem syns, de tar plats och kräver 

uppmärksamhet från de vuxna. Idag upplever barn en större prestationsångest, barn som växer 

upp idag har högre krav på sig att vara lyckade och kunna bemästra saker. Idag pratas det 

mycket om barn och ungdomars avhopp från gymnasiet, utmattning, psykisk ohälsa, självmord 

och självskadebeteende där forskarna försöker se de olika sambanden. Vuxna som möter barnen 

i förskolan har en del av ansvaret för hur de ska klara sig senare i livet. De förväntningar vuxna 

har på barnen börjar redan vid förlossningen (ibid). Edfeldt (2015, s. 11) har erfarenhet av att 

det finns mycket mer som skulle kunna göras inom förskolan och att det oftast går för långt 

innan insatser tillsätts för att förändra. Kunskap och förståelse minskar och att det används 

otillräckliga eller direkt skadliga lösningar. 

 

När vi sökte tidigare forskning kom vi fram till att de fanns få analyser kring begreppet 

utmanande beteende. Mot bakgrund av detta har vi valt att i föreliggande studie fokusera på 

pedagogers definitioner och strategier i mötet med barn med utmanande beteende. Vi har valt 

detta kunskapsområde för att vårt intresse har ökat kring barns olika beteenden då vi har stött 

på olika situationer i vår verksamhetsförlagda utbildning som utmanat oss, där vi känt oss 

otillräckliga i bemötandet med barnen. Vi vill bidra med kunskap i denna studie om hur viktig 

pedagogens roll är i bemötandet till dessa barn och öka kunskap för hur pedagoger uppfattar 

utmanande beteende samt vad det finns för strategier. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att öka kunskapen kring hur några pedagoger uppfattar utmanande 

beteenden hos barn i förskolan och vilka strategier några pedagoger kan använda för att hantera 

dessa. 

Våra frågeställningar har varit: 

1. Vilken uppfattning har de intervjuade pedagogerna på utmanande beteende i förskolan? 

2. Vad har de intervjuade pedagogerna för strategier för att bemöta utmanande beteende i 

förskolan? 

 

2. Definitioner 
I följande avsnitt har vi valt att förklara de centrala begrepp vi använder oss av i studien 

 

Utmanande beteende: Olsson och Olsson (2017, s. 13–14) beskriver att det finns olika typer 

av beteenden som utmanar pedagogerna i förskolan. Det första är beteende som hindrar lärande 

och undervisning, vilket uttrycks hos barn med koncentrationssvårigheter i situationer där 

lärande ska ske. Det andra är fysiskt eller verbalt utåtagerande beteende vilket innebär att 

barnen lätt blir arga och aggressiva men kan också uttryckas genom svordomar och skrik. Den 

sista är antisocialt eller normbrytande beteende vilket kännetecknar att barnen bryter mot 

uttalade och outtalade normer och regler inom förskolan. En bakomliggande orsak till 

antisocialt beteende kan vara familjekonstellationer, relationer i förskolan och barnets sociala 

omgivning.  

 

Problemskapande beteende: Problemskapande beteende är ett beteende som skapar problem 

för kamraterna, pedagogerna, vårdnadshavare, kamraters vårdnadshavare, rektorn med flera. 

Men det kan också vara ett beteende som skapar problem för barnet självt (Edfelt, 2015, s.9). 

Hejlskov (2019) beskriver problemskapande beteende i sin blogg: 
Jag definierar problemskapande beteende som beteende som upplevs som problem av 
personalen eller föräldrarna. Det är inte personen med beteendet som har ett upplevt problem, 
utan personalen eller föräldrarna. Därför beror det på våra metoder och känsla av säkerhet om 
ett beteende är problemskapande. Dessutom uppstår beteende aldrig i ett vakuum, allt beteende 
uppstår i samspel med omgivningen.  
 

Hejlskov (2019) menar att problemskapande beteende är något som skapar problem för 

personer som är i barnets omgivning och att det inte är själva barnet som är ett problem.  
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt har vi skrivit om olika beteenden som kan uppkomma i förskolans verksamhet 

samt om hur barnen känslor, pedagogens strategier och förhållningsätt. Vi har delat in detta 

kapitel i följande kategorier: Barnets perspektiv, bemötande av barnen, strategier i förskolan 

och pedagogers förhållningsätt. 

 
 I 1 kap. 9 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det att utbildningen ska vara likvärdig oavsett 
var i landet den anordnas. Utbildningen ska ta hänsyn till barnets olika förutsättningar och 
behov och anpassas till alla barn i förskolan. /…/ Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn 
som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska 
få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn 
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina 
egna behov och förutsättningar (Lpfö 18, s.6).  

 

Det är viktigt för förskollärare att ta hänsyn till alla barns olikheter och att uppdraget som 

förskollärare är att se till att skapa förutsättningar i förskolan för ett livslångt lärande och att se 

till barnens välmående. Det är detta förskolan behöver förhålla sig till och det är lag i 

förskolan/skolans värld idag.  

3.1 Barnets perspektiv 
Hedström (2014, s.13) och Olsson och Olsson (2017) hänvisar till Greene som menar att barn 

beter sig bra om de kan. Hedström (2014, s.13) skriver att det finns många som tror att barn 

som utmanar väljer att vara trotsiga, trots att det finns mycket forskning som antyder att det är 

fel. Om pedagogerna utgår från att barnen saknar färdigheter och kompetens, behöver 

pedagogerna skapa givande undervisningssituationer, det handlar bara om att pedagogen 

behöver tro på att barnet vill göra rätt vilket innebär stora pedagogiska vinster (ibid). 

  

Barn är mycket väl medvetna om vad vuxna tycker är ett okej beteende och inte (Greene, 2001, 

s.89). Detta gör att det inte finns någon logik i att använda konsekvenser för att visa att vuxna 

ogillar barnets beteende. Konsekvenser kan få barnets beteende att bli värre och skapar en oro 

hos barnet, vilket resulterar i att barnet får svårare för att tänka klart. Greene (2001, s. 89) hävdar 

att en viss konsekvens kan vara effektiv om barnet kan förstå meningen med den. Om barnet 

inte förstår meningen med konsekvensen menar Kinge (2016, s. 25) att barnet kan känna sig 

anklagad, avvisad och kritiserad vilket kan leda till en inre känsla av hjälplöshet, vanmakt och 

ensamhet. Det kan leda till ytterligare försvarsreaktioner där konsekvenser får en negativ effekt 

för barnet (Greene, 2001, s. 89). Det här betyder inte att vuxna ska sluta med åtgärder som 
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syftar till förändring, såsom gränssättning, konsekvenser utan gränser ger trygghet, men en 

vänlig sådan (Kinge, 2016, s. 26). 

  

Kaiser och Rasminsky (2003, s.10) skriver att barn med utmanande beteende ofta känner sig 

avvisade av sina kamrater genom att de inte blir omtyckta, förlöjligade, utanför i leken och inte 

inbjudna på kalas eller till kamraters hem. Detta skadar barnets självkänsla och självförtroende. 

Kinge (2016, s. 43) menar att barn värderar och dömer sig själva hårt när de upplever att de inte 

lyckas leva upp till sina egna och andras förväntningar, vilket gör att de skickar kritiska och 

dömande budskap till sig själva. Barnen anser att de är dummare än andra, att de är annorlunda, 

konstiga, fel och så vidare, detta sker i det undermedvetna (ibid). Genom att barnet inte får vara 

med i gemenskapen kan de bli isolerade, deprimerade och får inte öva på sin sociala kompetens 

eller utveckla känslomässiga färdigheter som barnet behöver (Kaiser & Rasminsky, 2003, s.10). 

Barn med problemskapande beteende söker sällan tröst eller hjälp, trots att dessa barn är i störst 

behov av att stödjas, tröstas och hjälpas. Dessa barn är ofta de barn som söker uppmärksamhet 

i en barngrupp och om de inte uppmärksammas så ser de till att någon från vuxenvärlden ser 

dem och då anses de som utmanande (Olsson & Olsson, 2017, s. 13). 

3.2 Bemötande av barnen 
Pedagogernas förhållningssätt i mötet med utmanande beteenden är viktigt för att samspelet 

med barnen ska vara utvecklande. Detta förutsätter att pedagogerna som möter barnen har ett 

reflekterande tänkesätt över sitt eget agerande och sitt samspel tillsammans med barnen (Olsson 

& Olsson, 2017, s. 49). Engagemang och öppenhet hos pedagogerna har stor betydelse för det 

enskilda barnet och hur det ser på sig själv och på andra personer, både i nuet och i framtiden 

(ibid).  

 

För att kunna förhindra barnets frustration måste de vuxna agera när de anser att det fortfarande 

finns något logiskt tänkande och lugn kvar hos barnet (Greene, 2001, s.108). Om pedagogerna 

bemöter barnet med nyfikenhet, öppenhet och ett undrande över varför de uttrycker sig på det 

viset och har en avsikt av att förstå mer kan åtgärderna förkortas (Kinge, 2016, s.26). Kaiser 

och Rasminsky (2003, s. 68) menar att barn direkt genomskådar när beröm ges utan 

känslomässigt engagemang och att pedagogernas negativa känslor är smittsamma. För att 

utveckla ett lyckat beteendemönster som är positivt i en barngrupp finns det en viktig regel man 

bör följa, den handlar om att ge mer positiv respons till varje barn i en barngrupp. Barn med 

tydliga problemskapande beteenden är sårbara för negativ kritik (Olsson & Olsson, 2017, s. 
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53). De tysta, blyga och tillbakadragna barnen behöver lika mycket positiv bekräftelse, beröm 

och uppmärksamhet som barnen som syns och hörs. Dessa barn som inte tar plats eller märks i 

en stor barngrupp förväntar sig inte att få den uppmärksamheten, vilket gör det extra viktigt att 

uppmärksamma just de barnen (ibid). 

  

Odgen (2003, s. 56) som i sin tur hänvisar till Kauffman som nämner att en av riskfaktorerna 

är att lärarna inte är tillräckligt lyhörda vilket gör att de inte erbjuder den undervisning eller 

miljö som behövs för att möta barnen i deras personliga, sociala och pedagogiska behov (ibid). 

Det synliggörs i att barnen bemöts med orimliga förväntningar och krav. Det resulterar i att det 

läggs för mycket fokus på kortsiktig lösning vid problemskapande beteenden och det ges 

alldeles för lite belöning vid positivt beteende (ibid). Olsson och Olsson (2017, s. 52) menar att 

om varje barn ska utvecklas optimalt behövs det mycket positiv bekräftelse och den 

bekräftelsen måste förmedlas med engagemang och känsla. Kinge (2016, s. 57) anser att arbetet 

med barnens självbild, tron på den egna förmågan, deras känsla av eget värde och deras tro på 

att deras liv ska bli bra hamnar lite i skymundan av de kunskaps- och färdighetsmål 

pedagogerna har att gå efter i förskolan. 

  

Relationen och kontakten med vårdnadshavarna är viktig, då vårdnadshavare till barn med 

utmanande beteende känner en större oro när det alltmer läggs stor vikt vid att testa barnens 

kvalifikationer. Om vårdnadshavarna är oroliga smittas det också av på barnen (Olsson & 

Olsson, 2017, s. 53; Kinge, 2016, s. 59-60). Vårdnadshavare som är oroliga för sina barn kan 

sätta press på förskolan och ställa högre krav på pedagogerna. Bakom dessa krav menar Kinge 

(2016, s. 59–60) att det kan ligga en djup oro från vårdnadshavarna för deras barn och dess 

framtid. Oro kan lätt framkalla olika försvars – och skyddsstrategier vilket kan leda till otrevligt 

bemötande mot pedagogerna. Det bästa sättet att bemöta dessa vårdnadshavare är att vara öppen 

och ha en god dialog med dem. Ett barn som upplevs ha ett utmanande beteende gör att 

samarbetet med vårdnadshavarna är avgörande. Pedagogerna måste inneha empati men också 

en förståelse för vårdnadshavarnas reaktioner för att kunna hjälpa barnet (ibid). 

3.3 Strategier i förskolan 
Edfelt (2015, s. 11) menar att grunden är förståelse men för att pedagogerna ska kunna komma 

dit krävs det att de både har kunskaper och verktyg för att på ett systematiskt sätt ska kunna lära 

sig mer om barnet de har framför sig. Detta för att kunna ta reda på vad som påverkar barnet 

till att bete sig som det gör och att pedagogerna har en kunskap för att göra en insats mot en 
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riktning som gör det bättre för barnet (Edfelt, 2015, s.11). Pedagoger i förskolan behöver 

kunskap och förståelse för att kunna hitta strategier och ett förhållningssätt som gör att de kan 

hantera de utmanande situationerna och skapa en bättre vardag för alla (Edfelt, 2015, .11). Att 

ignorera barnet fungerar inte särskilt bra då barnet inte får den hjälp som krävs för att hitta en 

trygg väg ut ifrån sitt beteende (Greene, 2001, s.113). Det viktigaste när pedagoger ska ingripa 

är att göra det snabbt men tyst, detta för att ett verbalt och högljutt ingripande leder till mer 

provokation hos barnet (Forster, 2014, s.26). Att avbryta beteendet är det viktigaste den vuxna 

kan göra och på så sätt ser pedagogen till att barnet inte hamnar i ett negativt mönster och får 

ett dåligt rykte bland de andra barnen (ibid). Förutom att avbryta ett beteende kan medkänsla 

hjälpa barnet att inte tappa greppet om sig själv, vilket Greene (2001, s. 110) anser också ökar 

den vuxnes möjligheter till logisk övertalning. 

 

Kinge (2016, s. 25) menar att det många gånger är ensidiga strategier som pedagogerna 

använder för att göra beteendeförändringar, det vill säga åtgärder som gränssättning, 

konsekvenser, belöning respektive straff, korrigering och så vidare. Dessa kan dock få motsatt 

effekt och göra att beteendet eskalerar och kan för barnet upplevas som starkt avvisande och ge 

signaler om att barnet inte duger som de är. Detta kan sätta barnet i en situation där barnet är 

ensam om att försöka ändra på sig och sitt beteende (ibid). Den strategi som fungerar för ett 

barn vid ett tillfälle kanske inte fungerar för ett annat i samma situation. Det som fungerade 

jättebra en dag kanske inte fungerar en vecka senare (Edfelt, 2015, s.10). Många gånger 

förstärker pedagogerna barnets beteende utifrån de handlingar och uttryck pedagogen har. 

Tydlig kommunikation är ett nyckelord i alla dessa åtgärder. Det är viktigt att reflektera över 

vad det är som gör att barnet protesterar, testar och utmanar oss och vilket behov som är det 

drivande (Kinge, 2016, s.26).  

 

Greene (2001, s. 87) anser att det finns en föreställning om att barn med utmanande beteende 

har planerat och är målmedvetna kring sitt beteende, vilket gör att vuxna tar det personligt. 

Kinge (2016, s. 15) menar därför att pedagogerna bör ställer sig frågan: vad är det som gör att 

vissa barn utmanar mig men inte dig? Genom barnens kommunikation, reaktioner samt hur 

barnet är och hur det uppför sig utmanar de pedagogerna på olika sätt. Det betyder att vissa 

vuxna kan ha svårare med de barnen som utagerar medan andra vuxna kan ha svårare med de 

barn som är inåtvända. Många tror att beteendet är inlärt och att barnet inte fått lära sig rätt och 

fel (Greene, 2001, s. 87). Olsson och Olsson (2017) hänvisar till Greene som anser att barn 
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uppför sig ”rätt” om de kan och barn som inte uppför sig väl vet inte hur de ska agera. Deras 

beteende grundar sig i en okunskap från pedagogerna, som måste vara medvetna om vilka krav 

och förväntningar de ställer på barnet (ibid). 

  

Hejlskov Elvén (2009, s. 91–92) anser att en viktig strategi för barn är att få bli klar med sin 

uppgift, att få känna att man är redo för nästa aktivitet eller nästa moment. Förskolan har flera 

traditioner som inte ifrågasätts och det finns ofta svårigheter att vara flexibel, samt att anpassa 

metoderna (Hoffman, 2014, s.21). Hejlskov Elvén (2009, s. 91–93) lyfter fram att alla barn inte 

är redo samtidigt och pedagogerna behöver hitta en struktur för att förbereda barnen för nästa 

aktivitet. Att få ett avslut gör också att det skapas mindre konflikter och mindre stress hos 

barnen och hos pedagogerna. För att förbereda barnen krävs det en viss professionalism av 

pedagogerna och ett förhållningssätt som bygger på att barnen inte alltid lyckas eller inte alltid 

vill. En annan strategi som kan användas i förskolan är påminnelse utan krav, att påminna 

barnen för att de ska klara av att hantera sin vardag själva, men med oss pedagoger som hjälp 

(ibid). 

 

Vuxna måste känna till vad som föregår händelserna eller vad som ”ger bränsle” till barnets 

beteende(Greene, 2001, s. 93). Genom att pedagogerna är medvetna om de olika faktorerna som 

bidrar till barnets beteende kan pedagogerna träna upp barnet i de färdigheter som barnet är 

svagare i (ibid). Ofta när barn ligger efter med någon färdighet sätter de vuxna in särskilda stöd 

när det egentligen handlar om att ingen har gett dem rätt material för att förstå. Det handlar inte 

om att barnen inte vill lära sig, utan de lär sig inte i samma takt som de ”andra” barnen (Greene, 

2001, s.19).  

3.4 Pedagogers förhållningssätt 
Barn är inte utmanande i sig utan barn utmanar oss vuxna och utmaningen blir det som sker i 

rummet eller i kommunikationen mellan de vuxna och barnet. Därför handlar det mer om vad 

det är som gör att du eller jag upplever barnet som utmanande (Kinge, 2016, s.15). Hedström 

(2014, s. 10) menar att barn inte är själviska vildar som pedagoger och vårdnadshavare måste 

fylla med moral. Barn är från födseln moralister som känner empati och som påverkas 

känslomässigt av det som omger dem (ibid).  
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När vuxna känner känslor som ”vanmakt, uppgivenhet, irritation, otillräcklighet, att vara 

misslyckad” (Kinge, 2016, s.16), alltså känslor som är mänskliga att känna men som kan bli att 

den vuxne lätt lägger över ansvaret på barnet istället för att erkänna dessa känslor för sig själv. 

För att förändra samspelet mellan den vuxne och barnet krävs det att den vuxne kan ändra på 

sig (ibid). Genom att upprepande gånger misslyckas, vara trött och känna en frustration kan 

pedagogen tappa sin professionalitet och det kan kännas som situationen har urartat i en 

maktkamp. Det är då ingen svaghet att medge att pedagogen inte längre orkar att reda upp ännu 

en situation utan det visar snarare på en styrka (Hoffman, 2014, s. 22). 

  

Kaiser och Rasminsky (2003, s. 71) menar att pedagogen alltid borde fundera på vad den tänker, 

varför och vad den känner i mötet med barn som har utmanande beteenden. De menar att 

pedagogen behöver ersätta sina negativa tankar med en positiv hanterbar tanke, som att barnet 

testar pedagogens gränser och att pedagogen vet vad hen behöver göra för att behålla lugnet 

(ibid). Om en pedagog är känslig, tydlig och konsekvent kommer relationen till barnet bli säker 

(Kaiser & Rasminsky, 2003, s.80). Vuxna måste bli bättre på att förutse de situationer som 

kommer att vara frustrerande för barnet och bli mer förståndiga om vilka situationer barnet 

utsätts för. Det andra vuxna måste bli bättre på är att hjälpa barnet att vara lugn och sansad när 

hen blir frustrerad, så barnet kan tänka klart (Greene, 2001, s.97). Forster (2014, s.28) hänvisar 

till Greene vars poäng är att i varje situation ställa sig frågan: ”Vad lär sig barnet och vad tar 

barnet med sig från den här händelsen?”. 
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4. Tidigare forskning 
När vi sökt tidigare forskning har vi inriktat oss mot forskning mot förskolan men en del av 

forskningen har också varit inriktad på skolan. När vi sökt efter forskning har vi använt oss av 

fyra olika databaser från Högskolan Dalarna hemsida, dessa är ERIC ebsco, ERIC proquest, 

Google Summon, Nordic base of early childhood education and care. Några av sökorden vi har 

använt oss av för att hitta tidigare forskning är barn i behov, förskola, avvikande beteende, 

utmanande beteende, beteendeproblem, attityd/attitudes, behavior problems, preschool, 

challenging children, förhållningssätt/approach, deviant. Vi har också använt oss av Googles 

sökväg där vi sökt på ordet avhandling tillsammans med de andra sökorden ovan. Vi har också 

utgått ifrån källförteckningar i avhandlingar, examensarbeten och vetenskapliga artiklar för att 

få idéer till relevant forskning. 

 

I följande avsnitt har vi valt att göra en indelning av forskningsresultatet i två olika teman och 

dessa teman är: 4.1. Förskolans kvalité och pedagogers kompetens samt 4.2. normalitet i 

förskolans verksamhet. 

4.1 Förskolans kvalité och pedagogers kompetens 
Lindqvist et al (2011) menar att ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper kan leda till mer 

inkluderande övningar. De menar att framgångsrik integrering av skolan är beroende av 

förmågan att förändra attityder, utveckla yrkeskunskaper och samarbeta inom pågående 

partnerskap kring barn i behov av stöd. Lindqvist et al (2011) hänvisar till Forbes som på 

liknande sätt utforskar yrkesgruppers tänkande, kunskapsbaser, övningar och slutsatsen är att 

flera forskare i studien ser positivt på att bryta det gamla professionella mönstret och skapa 

bättre samarbete mellan de olika professionerna. Lindqvist et al (2011) anser att det finns en 

strävan efter mer samarbete mellan de olika yrkesgrupperna för att göra verksamheterna mer 

inkluderande. En sådan ståndpunkt beror på ett antagande om att olika yrkesgrupper har olika 

intressen kring ämnet, men att de har eller skulle kunna övertygas om att ha ett ömsesidigt 

intresse för att göra praktiken mer inkluderad i specialpedagogens arbete. Å andra sidan finns 

det empiriska uppgifter som pekar på problem vid genomförandet av mer inkluderande 

övningar, nämligen att skapa en ny roll för specialpedagogen och att lärare känner sig ansvariga 

för barn som behöver särskilt stöd (ibid). Syftet med Lindqvist et al (2011) studie är att 

undersöka hur olika yrkesgrupper förklarar varför barn har problem i skolan, hur de tror att 

skolor ska hjälpa dessa barn och den roll de tror att specialpedagogen borde ha i sådant arbete. 
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Ett frågeformulär delades ut till all undervisnings- och stödpersonal i en svensk kommun och 

938 personer svarade på frågeformuläret. Flera intressanta mönster framkom i resultaten som 

indikerar att yrkesgrupperna i stor utsträckning har olika idéer om hur skolan ska arbeta med 

barn som behöver särskilt stöd. I resultatet i Lindqvist et al (2011) studie framgår det att mer än 

hälften av deltagarna ansåg att specialpedagogen ska ha störst inflytande på det pedagogiska 

innehållet i utbildning av barn som behöver särskilt stöd. 

 

Sheridan et al (2001) skriver i sin forskning att kunskap och pedagogik är betydelsefulla för 

förskolans kvalitét. Det visar på att lärarnas kompetens är en av de viktigaste aspekterna för att 

skapa kvalité (Ibid). Syftet med Sheridan et al (2001) studie är att ta reda på vad förskollärares 

kompetens har för betydelse i mötet med barnen utifrån styrdokumenten. Fokus i studien var 

svenska förskollärares tillvägagångssätt, interaktion och kommunikation i mötet med barnen. 

Sheridan (2001) hänvisar till Rönnerman (2000) som föreslår att förskolan ska fungera som en 

lärande organisation där lärarnas kompetens och själv-utbildning är i fokus. Det menas med att 

lärare inte bara är konsumenter av kunskap utan också att lärare är skapare av ny kunskap.  

 

Kommunikation, samarbete och kreativitet är det som kombinerar den pedagogiska metoden 

enligt Siraj-Blatchford (2007) som Sheridan et al (2001) hänvisar till i sin studie. Metoden som 

används i Sheridan et al (2001) studie är halvstrukturerade intervjuer och genomfördes på de 

utvalda förskolorna. En slutsats som Sheridan et al (2001, s. 434) skriver fram i sin studie är 

lärarens syn av att se till vad barnet ska bli och inte vara, att läraren prioriterar att skapa 

undervisning som leder till att barnen blir demokratiska medborgare. Suvage Bitar (2010) 

hänvisar till Jalongo och Isenberg (2008) och Kaiser och Rasminsky (2007) som anser att ett 

av verktygen för att förbättra undervisningen i förskolan är pedagogers egna tänkande och 

reflektion vilket är en viktig faktor i arbetet med barn som visar utmanande beteende. Sheridan 

et al (2001) menar att fokus ligger i den sociala kompetensen både hos pedagogen själv men 

också på barnets utveckling och lärande där pedagogerna tar vara på barnets vardagssituationer 

och intressen. Resultatet i Sheridan et als (2001) studie är att pedagogerna behöver lösa 

problem, utvärdera aktiviteter och förklara begrepp på intellektuella sätt. Det innebär att 

utvecklas i sin egen profession, barnperspektivet och förmågan att se barns perspektiv.  

 

Sandberg et al (2010) menar att i förskolan finns den bästa typen av stöd till barn som anses ha 

ett utmanande beteende och deras behov ska tillgodoses i verksamhet och inte genom särskild 
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behandling. Studien använder en blandad metoddesign baserad på kvalitativ analys och 

kvantitativ analys. I Sandbergs et al (2010) studie undersöks definitionerna av konstruktionen 

"unga barn som behöver särskilt stöd" som ges av förskolan i Sverige i 540 förskoleenheter. 

Resultaten avslöjar två allmänna perspektiv i definitioner av konstruktionen; ett barnperspektiv 

och ett organisatoriskt perspektiv. Förskolor/skolor med barnperspektiv hade en högre andel 

barn som behövde särskilt stöd, särskilt flickor. Studien belyser att termen "barn som behöver 

särskilt stöd" är delvis socialt konstruerad och delvis baserad på upplevda barnegenskaper. 

Uppfattningen av vad som anses vara ett barn som behöver särskilt stöd av personal i en enhet 

kan påverka de tjänster som ges till barn som behöver särskilt stöd. Sandberg et al (2010) kom 

fram till i sin studie att flera förskolor arbetar utifrån ett barnperspektiv, där barnets behov och 

egenskaper är i fokus istället för organisationens krav. Dock menar Sheridan et al (2001) att det 

saknas riktlinjer för dessa mål, vilket innebär att varje pedagog har ”fria händer” att tolka, 

tillämpa och konkretisera målen i verksamheten. Sandberg et al (2010) menar att det var 

vanligare att ha ett barnperspektiv än att ha ett organisatoriskt perspektiv. Majoriteten av 

förskolans personal kan relatera till att barns egenskaper är observerbara, för att synliggöra det 

som är de avvikande egenskaperna som anses vara typiska för barn i förskolans sammanhang 

(ibid). 

 

Enligt Palla (2011, s. 131) har personalen idag fokus på barns ålder, att barn bör kunna vissa 

saker vid en viss ålder och det identifieras som brist hos barnet som inte uppfyller det. En 

utmaning som förskolan idag har är att vara till för alla barn och bemöta barns olikheter, 

samtidigt som de behöver styra barnen mot specifika värden och kunskaper kring förskolans 

uppdrag. I Pallas (2011, s. 79–80) avhandling syns inget tydligt resultat, hon har använt sig av 

egna reflektioner i sin studie. Det hon kommit fram till är att i förskolan finns en viss moral 

bland pedagoger, att de vill styra och förändra barnets beteenden utifrån de normer som finns i 

förskolan. Enligt Palla (2011, s. 51) ska pedagogerna använda sig av en stegvis metod för att 

bygga upp en styrning i förskolans verksamhet genom att vara mild, mjuk, vänlig och tänka i 

sin planering att de bör vara förklarande, tydliga och motiverande. En annan reflektion Palla 

(2011, s.81) har är att de deltagande pedagogerna fokuserar mycket på ålder och att det blir en 

brist hos barnet som inte följer utvecklingskurvan enligt normen. Utifrån det material som hon 

fick in, kunde hon se att pedagogerna var bekymrade över de avvikelser som kunde 

uppmärksammas i barnens utveckling och i deras beteenden (Palla, 2011, s. 90). Genom att 

bemöta och stötta behövs det kunskap och en god relation till barnet. Pedagogerna behöver 
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dokumentera för att kunna granska och ge barnet en individuell lösning och hjälp till vardagliga 

utmaningar (Palla, 2011, s 151). Genom att ge barnen en individuell lösning blir olikheterna 

och svårigheterna mindre synliga, då pedagogerna inte jämför med andra barn (Palla, 2011, 

s.131). Sandberg et al (2010) uppger att det finns väldigt lite fakta om vilka kriterium som 

pedagogerna i förskolan går efter för att bedöma när ett barn är i behov av särskilt stöd. Palla 

(2011, s. 120) uppger att barnet mäts och bedöms inte bara kroppsligt utan också i det sociala, 

så som i kommunikationen, leken, känslor och tänkandet. Syftet med Pallas avhandling är att 

synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteende utmanar pedagogerna i förskolan 

(Palla, 2011, s. 17). Palla (2011, s.17) undersökte i sin avhandling hur barnen formas av 

pedagogerna som subjekt och hur barnen får chansen att utvecklas samt hur pedagogerna ställer 

sig i förhållandet till barnens beteende gentemot förskolans uppdrag (Ibid). Metoder som Palla 

använde sig av var intervjuer med specialpedagoger och inspelade samtal mellan pedagoger 

och specialpedagog.  

Pedagogers känslor påverkar inte bara de själva utan också barnens beteende påverkas av hur 

pedagoger agerar och känner inför ett barn. Relationen till sig själv och relationen till barnen i 

verksamheten har stor betydelse vid bemötande och strategier i att hantera utmanande 

beteenden (Suvage Bitar, 2010).  

4.2 Normalitet i förskolans verksamhet 
Lutz (2009, s. 27) menar att miljön avnormaliseras, vilket innebär att gränserna för normalt 

beteende omformuleras så att fler barn inkluderas i den allmänna pedagogiken. Om avvikande 

beteende ses som en brist i interaktionen mellan miljön och individen kommer också fokus 

ligga på att hitta nya vägar att omforma miljön så den kan passa det enskilda barnet (ibid). En 

av slutsatserna som Lutz (2009, s. 133) kommer fram till i sin studie är att barns olika beteenden 

i förskolan är kopplade till varandra. I studien analyserar han olika resursansökningar där de 

flesta kategorierna blir sammanflätade. Ett exempel är att ett barns koncentrationssvårigheter 

kan leda till svårigheter inom språk och kommunikation som i sin tur kan leda till ett 

utåtagerande beteende på grund av att barnen inte kan göra sig förstådda och blir då för 

samhället ett barn som skapar problem (ibid). Sandberg et al (2010) menar i sin studie att barn 

som behöver särskilt stöd utgör en relativt stor andel av barnen i verksamheten och där tenderar 

personal att integrera dem i majoritetens egenskaper och tillgodose deras behov genom 

utbildningens oskrivna regler. Om barn som behöver särskilt stöd utgör en minoritet av barnen 

i enheten kan personal emellertid utesluta dem från vanliga organisationsmål. De tenderar att 
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basera sina beskrivningar på de speciella tjänster som ges till dessa barn i stället för barnets 

egenskaper (ibid).  

 

Lutz (2009, s. 24–25) och Sandberg et al (2010) menar att normalitet inte bör vara kopplat till 

brister hos enskild individ utan att se det som ett begrepp från miljön som individen möter och 

befinner sig i. Syftet med Lutz (2009, s. 19) studie är att synliggöra kategoriseringen av barn i 

behov av särskilt stöd i förskoleåldern. Han anser att för att skapa normalitet behövs det göras 

en mätning mellan olika individer för att se vad som är normalt respektive avvikande. Lutz 

(2009, s. 58) använder sig av olika metoder för att samla in material till sin avhandling. Han har 

tidigare studerat avvikande bedömningar i förskolan, men i denna studie valt att göra en så 

kallad fallstudie vilket betyder att studien är avgränsad till en snäv grupp av människor inom 

området. 

 

Lindqvist et al (2011) menar att faktorer som hör samman med barnet till exempel barnets egna 

brister eller hemmiljön nämns oftast som vanliga skäl till att barn behöver specialpedagogiskt 

stöd. Flera olika faktorer anses vara mycket viktiga för att ge särskilt stöd vilket oftast är 

lärarnas kompetens, tillgång till specialpedagog, föräldrars attityd, barnets motivation, justering 

av arbetssätt och förfaranden samt av textböcker och läromedel (Lindqvist et al, 2011; Sheridan 

et al, 2001). Slutsatsen i Sheridan et al (2001, s. 434) studie är följande: 
 
From this reflective view, curriculumintentions and maintaining an acquaintanceship with 
current research become important in that self-education and competence to change are 
important issues for teachers who continuously learn about children, both from new research in 
the field and from the children themselves. That they learn about the societal intentions of 
preschool, learn about themselves and the capacity to change and, importantly, the meaning of 
being a preschool teacher (Pramling Samuelsson and Sheridan 2010). 
 

Förskolläraryrket handlar om ständig utveckling och det handlar om att vila sitt arbete på 

vetenskaplig grund för att skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande 

men också sin egen profession. Förskolläraryrket är en pågående process som gör att det behövs 

ny forskning och ny kunskap, pedagoger är i ständig utveckling både i samhället men också 

yrket i sig. Sheridan et al (2010) menar att ha förmågan att kunna förändras är betydelsefullt i 

förskolläraryrket.  
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5. Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens metod och materialinsamling, följt av genomförande, 

urval, bearbetning av data, samt etiska aspekter. Avslutningsvis beskrivs studiens reliabilitet 

och validitet.  

5.1 Beskrivning av metodval 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att ta reda på vad pedagogerna anser vara ett 

utmanande beteende i förskolan och hur de bemöter det i förskolans verksamhet. Kvalitativ 

metod handlar om att få en förståelse för hur en annan individ tänker, resonerar och formulerar 

sig. Det är mer fokuserat på individen istället för att få fram resultatet av en undersökning. Vi 

har valt att göra en kvalitativ intervju där formen liknar ett vanligt samtal, skillnaden är att vi 

har en bestämd agenda på själva samtalet. Kihlström (2007, s. 48) anser att intervju är en 

tillgång för lärare att ta reda på hur andra lärare ser på saker och som kan bidra till kunskap i 

den kommande yrkesprofessionen. Att använda sig av intervju som en metod menar Kihlström 

(2007), Kvale och Brinkmann (2009) och Björkdahl Odell (2007) kan bidra till att öka förståelse 

för hur individer runt omkring oss uppfattar saker. ”En kvalitativ inställning innebär att man 

lägger fokus på de /.../, vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, 

vetande, handlande och sätt att uppfatta /.../ personer” (Kvale & Brinkmann 2014 s.28). 

Thomsson (2010, s. 53–54) skriver att det är viktigt hur vi beskriver deltagarna i våra intervjuer, 

att belysa att de som blir intervjuade är deltagare i konstruktionen av kunskap. En viktig sak att 

lyfta är att vi som intervjuar inte är ”svampletare” utan mer att vi vill finna personer i vårt 

kunskapsbygge som vill samspela tillsammans med oss (ibid). Vi har valt att göra enskilda 

intervjuer för att vi är intresserade av pedagogernas uppfattning kring ämnet. 

5.2 Genomförande 
Vi anser att det är viktigt att vara påläst om ämnet för att på bästa sätt kunna formulera frågor 

som är relevanta för studies syfte och frågeställningar, vilket även Kihlström (2007, s. 49) 

rekommenderar. Därför fördjupade vi oss i ämnet genom litteraturstudier och tidigare forskning 

innan vi tog kontakt med förskolorna. När vi började vår studie hade vi funnit personer som var 

intresserad av att delta i en av de två kommunerna vi valt till vår studie, därefter valde vi att 

besöka förskolor eller att mejla förskolechefer för att hitta fler deltagare. Vi valde att kontakta 

fem olika förskolechefer via mejl varav tre svarade att de vidarebefordrar förfrågan om 

deltagande i intervjun till sina medarbetare. Två av förskolecheferna svarade att det inte kunde 

delta pga. tidsbrist eller ingen återkoppling från sina medarbetare om intresse av att delta medan 
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resterande chefer slutade att svara på våra mejl. Därefter valde vi att personligen kontakta 

förskollärare/barnskötare för att finna deltagare till vår studie, vilket gav resultat. Därefter 

bestämdes det en dag och tid då vi skulle träffa de personer vi skulle intervjua.  

 

Genomförandet av intervjuerna gjordes på plats på förskolorna och vi valde ett utrymme som 

gav oss tillfälle att sitta ner i lugn och ro för att skapa det bästa möjliga samtal (Kihlström, 2007, 

s.49). Detta för att den som blir intervjuad ska känna sig trygg och bekväm men också för att 

vi är väl medvetna om hur svårt det är för pedagoger att få till tid utanför verksamheten. 

Intervjuerna spelades in för att få med allt som sägs för att kunna ha fokus på själva samtalet 

utan avbrott för att anteckna. Löfgren (2014, s.147) beskriver att den viktigaste faktorn i en 

intervju är att lyssna och visa att du som intervjuar verkligen gör det. Vi började med vardagligt 

samtal för att skapa en god atmosfär mellan intervjuare och den intervjuade, för att sedan gå 

över till ämnet och utgick då från frågorna vi valt att ställa till deltagarna (se bilaga 2). 

5.3 Urval 
Deltagarna till studien valdes ut utifrån syftet till vår studie. Vi var intresserade av verksamma 

pedagogers uppfattning, syn och förhållningssätt kring utmanande beteende i förskolan och 

med verksamma pedagoger menar vi de pedagoger som har en utbildning vilket betyder 

förskollärare och barnskötare. Vi valde ut fem pedagoger från två olika kommuner för att vidga 

kunskaperna och deltagarna blev fyra förskollärare och en barnskötare, vi har valt att ge 

pedagogerna fiktiva namn för att de inte ska kunna identifieras. Namnen är: Karin, Ylva, Erika, 

Kim och Malin. Pedagogerna har varit verksamma mellan sex till trettiofyra år.  

 

Förskolorna vi utförde vår intervju och studie på ligger i Mellansverige i medelstora städer.  

För att välja deltagare i sin studie menar Larsen (2018, s 124) att i en kvantitativ studie behövs 

det en grupp som befinner sig i samma universum, vilket hon menar inkluderar alla. Däremot i 

en kvalitativ studie belyser hon att urvalet har större betydelse för analysen och diskussionen i 

studien. Vi har fokuserat på ett Godtyckligt urval som Larsen (2018, s. 126) skriver om och det 

handlar om att vi som forskare har valt ut personer som ska passa in till den studie som ska 

göras. Vi har fokus på förskolan så då är ett godtyckligt urval automatiskt förskollärare eller 

barnskötare där vi vet att svaren blir relevanta till vår studie.   
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5.4 Bearbetning av data 
När data ska bearbetas och analyseras krävs det strategier för att förstå vad pedagogerna har 

sagt, men också för att avgöra vad som är viktigt. Vi valde att först lyssna på våra egna 

genomförda intervjuer för att sedan återberätta för varandra vad deltagarna sagt och sedan 

komma fram till ett mönster i deltagarnas svar. En strategi är att skriva ut, alltså transkribera de 

inspelade intervjuerna för att på ett noggrannare sätt analysera materialet (Löfgren 2014, s.151; 

Kihlström, 2007, s.54). Vi har transkriberat fem intervjuer varav alla var mellan 15–30 minuter 

långa. Vid bearbetningen av data beskriver Larsen (2018, s. 160) att det handlar om att sortera, 

hitta mönster och reducera materialet från det som inte är relevant för vår studie. Löfgren (2014, 

s. 151 - 152) skriver om tematisk analys, vilket innebär att söka efter olika teman i 

intervjusvaren. Det innebär att hitta det som framstår som viktigt för den som intervjuas. Det 

här är särskilt bra då vi vill kunna se hur flera olika personer förhåller sig till samma ämne och 

är också ett bra sätt för att kunna göra jämförelser i analysarbetet (Ibid). Genom att skriva ner 

intervjuerna så försvinner det som upplevs i det mellanmänskliga såsom tonfall och kroppsspråk 

(Kvale & Brinkman, 2014, s.218), men vi ansåg att det skulle underlätta ändå för att det skulle 

bli hanterbart senare i resultatet och analysen.  

5.5 Etiska aspekter 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt att personerna som deltar i studien inte utsätts för 

kränkande behandling eller kommer till skada i samband med sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 12). En forskningsetisk aspekt är informationskravet där det ingår att informera alla 

som berörs av studien vilket i vår studie är rektorer, förskollärare och barnskötare. I 

informationskravet ska det framgå vilken typ av studie de kommer att vara med i. De ska också 

få information om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 

motivering, vilket också de i vår studie har tagit del av (Vetenskapsrådet, 2002). En annan 

forskningsaspekt är samtyckeskravet där deltagarna behöver ge samtycke till sin medverkan i 

studien. I vår studie har vi lämnat ut ett informationsbrev där de som berörs kommer att få 

skriva under att de godkänner sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningsetiska 

aspekten konfidentialitetskravet menar att deltagarna ska veta att inga personliga uppgifter 

sprids vidare. Materialet ska förvaras på rätt sätt och det ska inte gå att identifiera de enskilda 

personerna. I vår studie har vi beaktat detta då vi inte använde oss av deras riktiga namn och 

inte heller skrev ut exakta positionen för förskolorna (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet 

är den sista forskningsetiska aspekten och med det menas att materialet inte får användas till 
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annat ändamål än det som har angetts i informationen som deltagarna har fått. När vår studie är 

klar kommer allt utom det färdiga materialet att raderas (Vetenskapsrådet 2002, 2017). 

5.6 Reliabilitet och validitet 
För att uppnå trovärdighet, reliabilitet, handlar det om att på ett noggrant sätt och det behövs en 

tillräcklig mängd insamlat material för att uppnå en slutsats av materialet. Roos (2014, s. 52) 

lyfter fram vikten av att strukturera upp sitt arbete noga för att inte skymma information från 

det som vi anser är självklart och för att möjligheten inte ska bli mindre för att uppnå sitt syfte. 

Vårt syfte med studien är att öka vår förståelse för arbetet med utmanande beteenden med fokus 

på hur pedagoger ser på utmanande beteende och vilka strategier som används för att hantera 

utmanande beteende i förskolan. Det betyder att vi behöver intervjua verksamma pedagoger för 

att komma närmare vårt syfte som ska leda till ökad kunskap. Roos (2014) menar att för att 

uppnå bästa resultat ska forskaren använda sig av flera olika metoder och analysredskap för att 

det ska bli mer trovärdigt, dock kräver det mer tid. Reliabilitet innebär trovärdighet, det vill 

säga att vi kan tro på resultatet (Kihlström 2007, s.231). För att uppnå det krävs det att 

intervjuaren är tränad för sin uppgift och att reliabiliteten också ökar då vi är två observatörer 

som studerar resultaten. Ett annat sätt för att öka reliabiliteten är att spela in intervjuerna som 

vi gjort och det resulterar i att allt som sägs blir med. Kihlström (2007, s. 54) menar att genom 

att först anteckna ner sina egna tolkningar av materialet och sedan lägga in citat från själva 

intervjun ger en större trovärdighet till resultatet. 

 

För att uppnå giltighet, validitet, menar Roos (2014, s.53) att metoden i studien behöver svara 

på syftet där det blir ett meningsfullt innehåll och Larsen (2018, s. 129) beskriver validitet med 

tre ord: bekräftbarhet, trovärdighet och överförbarhet. Roos (2014, s. 55) menar att “validitet 

handlar om att använda en lämplig metod, lämpliga frågor, lämpliga ord eller annat sätt för att 

kunna förstå det jag avsett att försöka förstå”. Nilholm (2016, s.116–117) menar att intervjuer 

som handlar om hur lärare förhåller sig kan bidra till en form av kunskapsbidrag eftersom vi 

genom analyser av intervjuer kan se den variation och de konsekvenser som kan ske. För att 

öka validitet menar Larsen (2018, s. 130) att det är klokt att använda en kvalitativ metod för att 

processen i arbetet blir mer flexibel än i en kvantitativ metod. Eftersom vi med denna studie 

vill bidra med kunskap kan vårt metodval ge ökad tillförlitlighet. 
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6. Analysinstrument 
I följande avsnitt presenterar vi det analysinstrumenten vi har valt att använda oss av är olika 

specialpedagogiska perspektiv på svårigheter i skolans/förskolans kontext. Vår studie är inte 

specialpedagogisk inriktad, dock ansåg vi att dessa perspektiv skulle ge oss bäst resultat av hur 

pedagogerna uppfattar begreppet utmanande beteende. Dessa är: kategoriskt/kompensatoriskt 

perspektiv, dilemmaperspektiv och relationellt perspektiv. Därutöver presenteras även ett så 

kallat organisatoriskt perspektiv. 

6.1 Kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv 
Lindqvist och Rodell (2015, s. 32) samt Nilholm (2016) beskriver kategoriskt perspektiv som 

att pedagoger i verksamheten söker efter problemet hos barnet, att det finns någon psykisk eller 

neurologisk funktionsnedsättning. Lindqvist och Rodell menar att det ligger störst fokus hos 

barnet och om beteendet är genetiskt, psykiskt eller fysiskt (ibid). I det kategoriska perspektivet 

riktas svårigheten till enbart individen där Rosenqvist (2007, s. 40) menar att pedagogerna ser 

det som barn med svårighet och att verksamheten försöker finna kortsiktiga lösningar i olika 

situationer. Lindqvist och Rodell (2015, s.32) skriver att ”Barn och ungdomar särskiljs och 

kategoriseras utifrån idéer om normalitet”. Det är pedagogerna som skapar en normalitet i 

förskolan och jämför barnen efter det och då skapas det kategorier hur barn ”ska” vara.  

 

Enligt ett kompensatoriskt perspektiv kan det vara bra att samla barn med liknande svårigheter 

och problem i enskild grupp. Fischbein (2007, s. 24) menar att detta kan leda till särbehandling 

och segregering, där negativa konsekvenser för den personliga utvecklingen och självkänslan 

hos barnet om man utgår från ett kategoriskt perspektiv. Om pedagogerna inte kategoriserar, så 

är risken eller konsekvensen att de inte ger det stöd till de elever som behöver det. De insatser 

som sker går genom specialpedagogen som sedan beslutar om det är interna eller externa 

insatser som ska sättas in.  

 

Något som Nilholm (2016) beskriver är att många av perspektiven går in i varandra och skapar 

nya perspektiv men också att det finns perspektiv mellan som binder samman, det kan ses 

mellan kategoriskt och kompensatoriskt perspektiv. Genom att ha ett kompensatoriskt 

perspektiv menar Nilholm (2016) och Lindqvist och Rodell (2015, s. 34) att synen blir att 

pedagogen ser enbart barnens brister och vill sätta en diagnos för att finna lösningar och metoder 

för att styra barnens beteende (Ibid). 
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6.2 Dilemmaperspektiv 
Utifrån ett dilemmaperspektiv är det olika utbildningssystem som står inför olika dilemman och 

handlar om de demokratiska och etiska frågorna kring elever och barn. Med ordet dilemma 

menas att det är olika motsättningar som egentligen inte går att lösa, men som hela tiden kräver 

ett ställningstagande (Nilholm, 2007, s.61). Nilholm (2007, s. 68) skriver att ett dilemma i 

utbildningssystemet är att pedagogerna ska möta alla barn som enskilda individer, med andra 

ord inte kategorisera i exempelvis förskolan. Samtidigt sker det en kategorisering både i det 

administrativa och i det vardagliga arbetet. Om pedagoger kategoriserar blir det en grupp som 

benämns med negativ bemärkelse och det är ett dilemma som pedagoger ställs inför i förskolan 

och skolan (ibid). En grund i dilemmaperspektivet är att pedagoger i förskolan behöver 

framhålla de “speciella” hos barnet, vilket betyder att pedagogerna måste kategorisera barnen i 

verksamheten. Rosenqvist (2007, s. 37–38) menar att dilemmat av detta blir att politiska 

viljeinriktningar ställs emot pedagogernas syn på barnet då de ska bortse från de “osynliga” 

normer som finns i förskolan idag. Dilemmaperspektivets utgångspunkt är att finna lösningar 

till att hantera individers olikheter utifrån det nya moderna utbildningssystemet, att behålla 

erfarenheter och kunskaper hos barnen samtidigt som de ska mötas utefter sina olikheter. 

Nilholm (2005, s. 131) menar att om pedagoger tydliggör dilemman som uppstår i 

utbildningssystem handlar det om att göra ett ställningstagande kring barnens olikheter 

(intressen och förkunskaper) till barnens likheter (likheter i utbildningen utifrån mål). Lindqvist 

och Rodell (2015, s. 34–35) skriver att barnen ska bemötas som individer samtidigt som 

kategorisering pågår. Det är det som menas med ett dilemma, att det pedagogerna ställs inför 

är olika situationer, krav och värderingar i förskolans och skolans verksamheter.  

6.4 Relationellt perspektiv 
I ett relationellt perspektiv fokuserar pedagoger på relationer, kommunikation och interaktion, 

där det blir viktigt vad som händer mellan människor i en viss gemenskap som förskolan 

(Lindqvist & Rodell, 2015, s.33). Aspelin (2013, s. 14) anser att den pedagogiska relationen är 

central mellan pedagog och barn i det relationella perspektivet, även andra relationer såsom 

mellan pedagog - grupp, barn-barn, barn - grupp ska också inkluderas. Om man ser på 

svårigheter utifrån ett relationellt perspektiv uppstår dessa när olika fenomen möter 

verksamheten och Lindqvist och Rodell (2015, s. 33) menar därför att problemet inte blir 

individuellt utan det är hela verksamheten som påverka. Aspelin (2014, s. 14) anser att själva 

ordet relationell sänder ut att pedagogiska företeelser är tvåsidiga, dvs att i en situation kan det 

inte ses ur en aspekt utan måste ses från flera vinklar för att kunna förstå till fullo. Även 
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Lindqvist och Rodell (2015, s. 33) lyfter fram att flera aspekter kan påverka varandra och att 

fokus ligger på långsiktiga lösningar. Aspelin (2013, s. 29) anser att det är en svårighet att arbeta 

utifrån ett relationellt perspektiv till fullo med anledning av att det kräver mer långsiktig 

planering och är inte anpassat för de “akututryckningarna” som sker i förskolan. I det 

relationella perspektivet vill pedagogerna enligt von Wright (2002, s. 11) förstå sig på andra 

personer i sin omgivning då det inte är meningen att de ska isolera personer från omvärlden 

utan mer förstå barnens handlingar i det aktuella sammanhanget. Konsekvensen med detta 

enligt Ahlberg (2007, s. 72) är att specialpedagogiken bör fokusera på att studera och analysera 

individ - grupp- organisations och samhällsnivå för att skapa en helhetsbild av barnet. 

 

6.5 Organisatoriskt perspektiv 
Det organisatoriska perspektivet speglar sig med det relationella perspektivet. Skillnaden som 

Sandberg och Norling (2014, s. 48) lyfter fram är att miljön, förskolans verksamhet och 

organisation är i fokus i det organisatoriska perspektivet. Beskrivning av det organisatoriska 

perspektivet inriktar sig främst “mot förskolemiljöns karaktärsdrag än mot barnets 

karaktärsdrag” (Sandberg, 2014, s. 59). 

I förskolans verksamhet är det vanligt att pedagoger intar ett barnperspektiv och att de ser till 

barnet i relation till det behovet som barnet har. Sandberg och Norling (2014, s. 48-50) beskriver 

att arbetet kring barn i behov av stöd i förskolan vilar mycket på pedagogers kompetens och 

pedagogiska tänkande, att finna en struktur i förskolemiljön som gör det optimalt och tryggt för 

dessa barn att befinna sig i. Det organisatoriska perspektivet innefattar att hitta en miljö som 

skapar balans mellan krav och praktik, då det behövs i arbetet med barn i behov av stöd (ibid). 

Sandberg och Norling (2014, s. 48–50) menar att hitta lösningar för barn i behov av stöd i 

förskolemiljön är viktig, oavsett om det är förskollärare som har ansvaret eller ett resursteam. 

Det organisatoriska perspektivet inriktar sig, som beskrevs ovan, mer mot förskolemiljöns 

karaktärsdrag än mot barnets karaktärsdrag och det kan skiljas mycket beroende på behovet hos 

barnet, antal barn i en barngrupp och hur förskolemiljön ser ut (Sandberg, 2014, s. 59). I det 

organisatoriska perspektivet enligt Ahlberg (2013, s. 44–45) beskrivs skolproblem som är 

kopplade till organisationen eller verksamheten, där ”situationer, händelser och handlingar som 

pågår i utbildningssystemet uppmärksammas och målsättning, planering och organisering av 

skolans arbete studeras”. En konsekvens av detta enligt Sandberg och Norling (2014, s. 49) är 
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att fokus läggs på barnets agerande i den specifika situationen som barnet observeras i. Olika 

dokument som förskolan har beskriver barnets “karaktärsdrag” utifrån deras agerande (ibid).  

Sammanfattningsvis av alla perspektiv om insatser med barn i svårigheter, beskriver Fischbein 

i Nilholm och Björck-Åkessons text att:  

“Det övergripande ansvaret för prioritering av resurser ligger dock kvar hos skolledningen, 
vilket ofta innebär ett etiskt dilemma för specialläraren/ specialpedagogen. Han eller hon skall 
besluta om vilka barn som får stöd men inte omfattningen på dessa resurser som kan variera 
mellan olika år. Skolledare behöver därför i samverkan med specialpedagoger tydligt markera 
att ”all personal har ansvar för alla barn i (för)skolan”. Detta utesluter dock inte att någon 
avdelas för att särskilt ägna sig åt något eller några barn under förutsättning att detta sker med 
fokus på utvecklingsmål, vägar dit och utvärdering av insatserna.” 

Beroende på barnets behov ser också insatserna olika ut i förskolan, men att skolledningen anses 

ha det övergripande ansvaret oavsett vilket perspektiv olika behov ses från. Insatserna tillsätts 

möjligtvis tidigare vid ett kategoriskt perspektiv än vid ett relationellt perspektiv då blicken är 

riktad mot att se en helhet och inte att finna en diagnos. 

7. Resultatanalys 
I följande avsnitt följer en sammanställning av intervjuresultatet i denna studie. Vi har valt att 

göra en indelning av resultatet i olika teman och vi kommer att presentera ett tema i taget. Där 

tolkar vi vårt material med stöd av de teoretiska utgångspunkter vi valt för arbetet. Dessa teman 

är: 7.1 Pedagogernas definitioner av begreppet, 7.2 Strategier och genomföranden, 7.3 

Pedagogiska egenskaper och 7.4 Bemötande samt upplevelser och påverkan. 

7.1 Pedagogernas definitioner av begreppet utmanande beteende 
I vårt resultat har vi sett att pedagogerna både uttrycker sig utifrån ett relationellt perspektiv, 

kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv och dilemmaperspektiv. Pedagogerna uttrycker att 

verksamhetens olika förutsättningar skapar utmanande beteenden hos barnen och skapar 

svårigheter för pedagogerna att utföra sitt arbete samtidigt som det ligger stor vikt vid att se till 

sig själv och skapa en helhetsbild av barnets behov. Aspelin (2013, s. 14) beskriver det 

relationella perspektivet som att relationen mellan pedagog och barn är central i förskolan och 

det kan urskiljas då pedagogerna menar att det är en utmaning som ställs på pedagogerna när 

de anser att ett barn är utmanande. En möjlig tolkning är att Kim utifrån sin beskrivning och 

definition av begreppet riktar sig mer till ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv, då fokus 

ligger på barnen och deras olika beteenden. Samtidigt som Kim uttrycker att “barnen inte vet 

vad som är okej i förskolan” och att det är Kim som pedagog som behöver hjälpa barnen att 
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anpassa sig till förskolans verksamhet. Det i sin tur kan leda till en möjlig tolkning utifrån det 

relationella perspektivet som fokuserar på relationer och en helhetsbild. Lindqvist och Rodell 

(2013, s. 33) menar att det är relation, kommunikation och interaktion som är en viktig del i 

förskolan.   

Ylva beskriver att ett utmanande beteende är ett barn som skiljer sig från de andra “normala” 

barnen, vilket vi kan förstå som att barn som skiljer sig från andra också är de barn som 

förskolan anser vara “onormala”. Det kan ses ur ett dilemmaperspektiv där Nilholm (2007, s. 

68) skriver att ett dilemma är att se alla barns olikheter utan värdering och vara tillmötesgående 

samtidigt som pedagogerna inte ska kategorisera och värdera olikheterna. Det Ylva säger 

kopplar vi till ett kategoriskt perspektiv, då hen uttrycker att barnet inte är som andra “normala” 

barn. Nilholm (ibid) menar att kategorisering av barnen är vanligt i förskolans verksamhet.  

 

I intervjuerna lyfter både Karin och Erika att ingen av dem anser att det egentligen är barnen 

som utmanar pedagogerna, mer att det är pedagogerna som ställs inför utmaningar i det 

vardagliga arbetet.  
…Ja, alltså utmanande beteende, de är någonting som ställer utmaning på oss som arbetar i 
förskolan /…/ Jag känner inte att det är barnet i sig som är utmanande utan jag som har en 
utmaning att göra verksamheten tillgänglig för alla barn - Erika 

…Kan vara utåtagerande eller på något annat vis, men samtidigt kan det också vara ett utmanande 
beteende är ju barn som inte gör som jag förväntar mig alltså det kan vara ett barn som inte vill 
prata eller som har någon annan, som egentligen inte följer den norm som vi tänkt oss - Karin 

En möjlig tolkning av detta förhållningssätt är att det kan jämföras med ett organisatoriskt 

perspektiv, vilket Sandberg (2014, s. 48-50) menar kännetecknas av ett arbete kring barn i 

behov av stöd i förskolan där mycket handlar om pedagogers kompetens och pedagogiska 

tänkande. Där pedagogerna behöver finna en struktur i förskolemiljön som gör det optimalt och 

tryggt för dessa barn att befinna sig i. 

7.2. Strategier och genomföranden 
Resultatet visar att pedagogerna både uttrycker sig med ett relationellt, 

kategoriskt/kompensatoriskt och ett dilemmaperspektiv. Pedagogerna menar att relationerna i 

arbetslaget är viktig för att kunna få till ett samarbete för att på det viset skapa en bra relation 

även till barnen. Det blir då viktigt att det finns en god kommunikation i arbetslaget och att 

pedagogerna tillsammans kan interagera för att det ska bli en bra verksamhet.  
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...men om jag tänker att vi har ett sådant barn i vår grupp som inte har sådan resurs, då är det bra 
om vi i arbetslaget pratar ihop oss om hur vi kan göra för att det ska bli så bra som möjligt för just 
det här barnet, så att vi kanske agerar likadant i olika situationer, eller att vi prövar att göra olika 
saker i olika situationer för att se vad som har fungerat bäst och att vi kan hitta alternativ… - Ylva 

 

Lindqvist och Rodell (2015, s.33) beskriver det relationella perspektivet som att det har fokus 

på relationer, kommunikation och interaktion, att det som sker i samspelet är viktigt. 

Pedagogerna lyfter också att de stora barngrupperna är ett problem då barn med utmanande 

beteende inte får känna sig sedda. Här menar Lindqvist och Rodell (2015. s.33) att utifrån ett 

relationellt perspektiv så påverkar det hela verksamheten hur barnens beteende utvecklas och 

att problemet då inte är individuellt. 

 

Kim lyfter att en strategi som hen använder sig av när barnen gjort “fel” är att bestämt visa att 

det inte är okej. Det kan vara genom att “höja rösten eller att visa det tydligt med sin kropp och 

visa att man blir arg”. Det här tolkar vi utifrån ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv att 

problemet ligger hos barnen då det är de som har gjort “fel”. Ur ett kategoriskt/kompensatoriskt 

perspektiv blir det att problemet ligger hos individen och att det inte finns några långsiktiga 

lösningar. Rosenqvist (2007, s. 40) menar att i det kategoriska/kompensatoriska perspektivet 

som att svårigheten ligger hos individen och att verksamheten söker efter kortsiktiga lösningar 

och det kan vi koppla till Kims strategi om att “höja rösten eller att visa det tydligt med sin 

kropp och visa att man blir arg”.  

 

Pedagogerna lyfter att specialpedagogen är ett bra verktyg att använda sig av när det inte finns 

några andra vägar kvar att använda sig av, det kan tolkas utifrån ett dilemmaperspektiv att 

specialpedagogen kan hantera individers olikheter och kan också ge de bästa lösningarna. 

Nilholm (2005, s.134) beskriver dilemmaperspektivet som att fokus ligger på att det finns 

lösningar inom specialpedagogiken. Det här kan vi också tolka inom ett 

kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv som att pedagogerna försöker finna lösningar på 

barnets beteende. Lindqvist och Rodell (2015, s. 34) beskriver det kategoriska/kompensatoriska 

perspektivet som att det läggs fokus på att finna lösningar på barns problem mer än att försöka 

hitta en lösning i miljön, men det här utesluter egentligen inte att en specialpedagog inte skulle 

ta med miljön i beaktande. 
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Karin lyfter att det är viktigt att när en pedagog känner att hen inte mäktar med situationen att 

pedagogen kan känna att hen kan vända sig till sina kollegor. En tolkning utifrån ett relationellt 

perspektiv visar hur viktigt det är att ha en god relation till sina medarbetare, men också att 

pedagogerna i arbetslaget kan kommunicera med varandra. Här beskriver Aspelin (2013, s. 14) 

det relationella perspektivet att en central del i den pedagogiska relationen är relationerna 

mellan olika individer. 

7.3 Pedagogiska egenskaper och bemötande 
I vårt resultat har vi sett att pedagogerna uttrycker sig med ett relationellt perspektiv. 

Pedagogerna berättar att det är viktigt att de är tydliga men också lugna. Som vi nämnt tidigare 

lyfter pedagogerna att om dem förstår barnet blir det enklare för oss att bemöta barnets behov 

och det som barnet behöver extra stöd i. Kim anser att en viktig pedagogisk egenskap är att vara 

idérik.  
…vad ska man säga… lite idérik om du förstår vad jag menar? Att man kan locka barnen till att göra 
saker, det tror jag också är en väldigt bra egenskap. Om man kan locka dom till att göra någonting 
annat som tillexempelt en rolig lek eller något som barnet är intresserad av. Det brukar också vara 
en jättebra grej för att få dom att tänka på någonting annat. - Kim 
 

Detta kan också förstås ur ett organisatoriskt perspektiv att pedagogerna försöker att ta in flera 

perspektiv i verksamheten för att försöka se till det behovet barnet har. Det kan tolkas som att 

pedagogerna måste vara kreativa. Sandberg (2014) beskriver det organisatoriska perspektivet 

som att arbetet bör ligga mycket på pedagogers kompetens och pedagogiskt tänkande, att göra 

det till en trygg plats för barnen att vistas i, men också att de ser till de behov som barnen har. 

Där menar Malin att vuxna måste vara “en trygghet för barnen”.  

 

En annan aspekt som pedagogerna lyfter är att ha en bra kommunikation så att alla i 

verksamheten kan förstå varandra. Det tolkar vi utifrån ett relationellt perspektiv där vikten av 

att ha en god kommunikation och att samspelet mellan de olika individerna är viktig. Lindqvist 

och Rodell (2015, s.33) tolkar det relationella perspektivet som att ett fokus ska ligga på 

kommunikationen. Erika lyfter bildstöd och tecken som en stor betydelse för barnen för att de 

ska kunna kommunicera på ett bra sätt.  

 

Pedagogerna menar att de måste vara närvarande och vara där när det händer saker, enligt von 

Wright (2002, s. 11) vill pedagoger förstå sig på personer i deras omgivning och förstå barnens 

handlingar i den aktuella situationen. Det tolkar vi utifrån ett relationellt perspektiv där vi menar 

att kunna skapa goda relationer krävs det att pedagogen också är närvarande. Aspelin (2014, 



26 
 
 

s.14) anser att i situationer kan pedagogen inte se det ur ett perspektiv utan måste kunna se det 

från fler. Detta kräver också att pedagogen är närvarande, lyhörd och empatisk. Vi tolkar det 

också utifrån ett organisatoriskt perspektiv att arbetet med barn i behov av stöd vilar mycket på 

pedagogers kompetens och pedagogiska tänkande (Sandberg, 2014). 

 

7.4 Upplevelser och påverkan  
En möjlig tolkning är att alla pedagoger är överens om att miljön på förskolan har en stor 

påverkan och är en stor anledning till att pedagoger upplever att barn utmanar mer idag än förr. 

I det organisatoriska perspektivet lyfter Sandberg och Norling (2014, s. 48) fram miljön, 

förskolans verksamhet och organisation. Karin nämner i sin intervju att hen anser att barnen 

också reagerar på miljön. 

 
...För att jag tror de här barnen som på något vis visar att det här är inte bra. De kanske också 
egentligen har reagerat på miljön /.../ Då får de säga hur mycket de vill om läroplaner och alltihopa 
men jag tror miljön är jätteviktig… - Karin 

 

Vi tolkar hennes beskrivning utifrån det organisatoriska perspektivet som inriktar sig mer “mot 

förskolemiljöns karaktärsdrag än mot barnets karaktärsdrag” (Sandberg, 2014, s. 59). 

Pedagogerna anser att det kan skiljas mycket kring hur det upplever utmanande beteende 

beroende på behovet hos barnet, antal barn i en barngrupp och hur förskolemiljön ser ut. 

 

Erika och Malins sätt att beskriva sin upplevelse kring utmaningar i förskolan är att det finns 

en osäkerhet hos dem som pedagoger och uttrycker ”man vill ju inte göra fel”. Malin nämner i 

sin intervju att:  

 
…det svårt att veta vad som är rätt och fel, det är jätte svårt. Men man får tänka hur man själv skulle 

vilja bli bemött om man är mamma för det första, hur pedagogerna är och hur om man kommer 

liksom som nu att man. Jag tycker det är svårt att veta /…/ gör man rätt eller gör man fel. Det är jätte 

svårt. Ibland skulle man vilja ha en bok och bara ja men det här kan ni göra, så man vet. Jag tror det 

gäller att gå på magkänslan också. Man kan ju inte gå in i en roll som man inte har heller. Det är 

svårt men det kanske är tur att vi alla är så olika för att lite godbitar från alla gör det kanske till något 

bra. Förhoppningsvis. – Malin 
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Vi tolkar det som att det många gånger är därför som pedagoger riktar sitt fokus mot barnens 

problemskapande beteende istället för att se till organisationen. Utifrån det relationella 

perspektivet tolkar vi att pedagogerna ser till barnets behov och till helheten av situationen men 

också vikten av att ge barnen det som de behöver för sitt välmående. Utifrån det organisatoriska 

perspektivet som Sandberg (2014) beskriver att det handlar om att hitta en miljö som skapar 

balans mellan krav och praktik, då det behövs i arbetet med barn i behov av stöd. En möjlig 

tolkning till detta är vad Karin också beskriver “att miljön är jätteviktig” och att läroplaner 

ställer ett krav på pedagogerna som upplevs som omöjligt att uppnå i den miljön som de i 

dagsläget befinner oss i. En tolkning är att Karin förmedlar en frustration över situationen i 

förskolans praktik kontra kraven pedagogerna ställs inför, detta kan kopplas till 

dilemmaperspektivet som menar att pedagogerna ställs inför olika dilemman i förskolans 

praktik.  

 

Kim nämner att hen har erfarenheter kring barn som redan har en diagnos och att de barnen 

precis som alla andra barn söker pedagogens uppmärksamhet. Diagnosen blir då i fokus och 

barnets sätt att uttrycka sig är nära kopplat till ett så kallat utmanande beteende. Detta kan tolkas 

utifrån ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv där svårigheten ses till enbart individen och 

att verksamheten försöker finna kortsiktiga lösningar som fungerar för stunden. Utifrån ett 

relationellt perspektiv kan det tolkas att pedagogen bör se till helheten men Aspelin (2013, s. 

29) anser att det är en svårighet att arbeta utifrån ett relationellt perspektiv till fullo. Anledning 

till detta är att det kräver mer långsiktig planering och som inte är anpassat för de “akut 

utryckningarna” som sker i förskolan (ibid). Kim nämner impulskontrollen som en del barn har 

svårt att kontrollera, vilket leder till att det ibland behövs snabba lösningar i olika situationer. 
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8. Diskussion  
I följande avsnitt presenteras studiens resultat i relation till inledning, bakgrund samt tidigare 

forskning att presenteras. Diskussionen inleds med metoddiskussion för att sedan gå över till 

resultatdiskussion som vi valt att dela upp i teman utifrån studiens frågeställningar.  

8.1 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ intervju anser vi är relevant för att uppnå vårt syfte i studien. Om vi hade 

valt att använda en kvantitativ metod skulle vi inte få fram vad deltagarna i studien uppfattar 

begreppet utmanande beteende eller få ta del av deras kunskaper. Anledningen till valet av 

kvalitativ intervju var för att vi ansåg att enkäter inte skulle ge oss den informationen som vi 

var ute efter och de följdfrågor vi fått genom den kvalitativa intervjun skulle ha försvunnit i 

enkätundersökningen. Vi funderade på att komplettera med observation till vår studie för att få 

syn på hur pedagogerna arbetar i praktiken, men på grund av tidsbrist valdes det bort. Vi har 

fått tagit del av förskollärares och en barnskötares uppfattningar kring begreppet utmanande 

beteende i förskolan. Till studien valde vi verksamma pedagoger i form av förskollärare och 

barnskötare för att få ta del av deras uppfattningar via intervjuer med förbestämda frågor 

(Kihlström 2007; Kvale och Brinkmann 2009; Björkdahl Odell 2007).  Metoden har gett oss 

bra förutsättningar att öka vår förståelse och kunskap inom ämnet. Under processens gång med 

att hitta deltagare till vår studie har vi haft blandade erfarenheter av att få personer att vilja 

delta. Utifrån de fem förskolechefer som blev tillfrågade var det ingen av dem som ville delta i 

studien. Anledningen förskolecheferna uppgav till att inte delta i studien var dels på grund av 

tidsbrist och ingen återkoppling från medarbetarna. Det vi skulle kunna ha gjort annorlunda är 

dels att skicka ut påminnelser om att svara och att välja fler antal kommuner. Kommunikationen 

mellan de olika professionerna gav oss stress då tiden är begränsad i vår studie och att det inte 

fanns någon säkerhet i att personerna skulle ge samtycke i att delta. Vi upplever att det är svårt 

att få ut sitt budskap via mejl då majoriteten av de tillfrågade valt att tacka nej. Vi kan bara 

spekulera om det är ämnet som känns främmande eller om möjligheterna att delta inte fanns 

när pedagogerna blev tillfrågade. För att hitta deltagare, då resultatet av att skicka mejl till 

respektive förskolechef inte gav oss resultat, valde vi att kontakta förskollärare och barnskötare 

själva. Vi anser att det var en metod som fungerade bättre, då vi hade möjlighet att lägga fram 

vårt syfte med arbetet i mötet med deltagarna.  
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Deltagarna i vår studie är från tre olika förskolor och från två olika kommuner, vilket vi ser som 

en tillgång i vår studie. Att få ta del av fler förskolor och kommuner kan leda till en viss 

variation kring deras uppfattningar. Vi valde att utföra intervjuerna på respektive förskola för 

att skapa en trygghet hos deltagaren och det blev naturligt att hitta en plats som var lugn 

(Kihlström, 2007, s. 49). Att använda sig av ljudinspelning har varit en stor tillgång för oss, då 

vi båda inte haft möjlighet att delta samtidigt på varje intervju. En konsekvens som det kan ge 

är att en del av informationen missas, då inte kroppsspråk eller ansiktsuttryck synliggörs som 

kan vara nödvändiga i vissa fall enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 218). Vi ser det dock 

som en tillgång för att ha möjlighet att spela upp för varandra och kunna ta del av hur personerna 

beskriver och talar i sin intervju. En konsekvens vid ljudinspelning av våra intervjuer var att 

majoriteten av deltagarna uttryckte en viss nervositet kring sitt deltagande och att intervjun 

skulle spelas in hämmade deras svar (Larsen, 2018, s. 131).  

8.2 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuterar vi vårt resultat, där vi valt att dela upp i teman utifrån våra 

frågeställningar. Dessa teman är: 8.2.1 Pedagogernas syn på utmanande beteende samt 8.2.2 

Pedagogernas strategier för att bemöta utmanande beteende.   

8.2.1 Pedagogernas syn på utmanande beteende 
I vår studie beskriver pedagogerna att ett utmanande beteende kan vara de barn som är svåra att 

förstå sig på eller som har ett problemskapande beteende. Det lyfts också att pedagogerna själva 

känner sig utmanande vilket vi också upplevt i verksamheten idag. Definitionen av begreppet 

resulterar i både de tystlåtna barnen men också det barn som syns och hörs i en barngrupp, 

vilket också Edfelt (2015, s. 9) lyfter. En aspekt till detta skulle kunna vara att ett utmanande 

beteende är svårt att definiera och varför tror vi att det är så? Vi tänker att ett utmanande 

beteende skulle kunna uppfattas olika från person till person och anses vara något som vi själva 

upplever är utmanande i den professionella yrkesrollen. En likhet med det som Kinge (2016, s. 

15) beskriver är att barn inte är utmanande utan barn utmanar oss vuxna i de som sker i 

verksamheten och i kommunikationen mellan de vuxna och barnet. Vi tänker att ett utmanande 

beteende uppstår när barnen inte gör det som förväntas av dem utifrån förskolans osynliga 

normer. Vi uppfattar det som att pedagogerna i vår studie vill se till helheten, både till sig själva 

som pedagoger men också till barnens behov.  

Sandberg et al (2010) uppger att det finns väldigt lite fakta om vilka kriterier som pedagogerna 

ska gå efter för att bedöma när ett barn är i behov av särskilt stöd. Vi uppfattar detta som att 
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pedagogerna saknar kunskap och stöttning från rektor hur de ska agera, men också att de kanske 

inte får tillräckligt med fortbildningar inom ämnet. Vi tänker att det också skulle kunna vara att 

det inte finns tid för pedagogerna att ge den stöttning som dessa barn behöver på grund av 

tidsbrist i planering och förberedelser. Vi tänker på det som skolverket (2017, s. 2 lyfter ifrån 

Socialstyrelsen att ordet utmaning signalerar en svårighet, vilket tas emot bäst av kreativa, 

nyfikna och utvecklingsinriktade lärare. Hur ska vi kunna uppfylla detta om vi inte får tid för 

det?  

Det spekuleras kring att många pedagoger tror att barn väljer att vara trotsiga och att barnen har 

planerat och är målmedvetna kring sitt beteende, detta trots att det finns mycket forskning som 

visar på motsatsen (Hedström, 2014; Greene, 2011).  Vi uppfattar det som att ingen av 

pedagogerna i vår studie uttryckte sig att barn är trotsiga med flit men det nämner aldrig heller 

att de inte är det. Vi tänker att det finns en bakomliggande orsak till barns utmanande beteende. 

En orsak till att barn upplevs som trotsiga skulle kunna vara att de söker vår uppmärksamhet 

och möjligtvis vill göra sig sedda av pedagogerna i förskolan. Vi kan fundera kring om detta 

anses vara ett dilemma i förskolan då vårt uppdrag är att se till att varje barn blir sedd och 

samtidigt som vi inte har möjligheten och förutsättningarna till att göra det möjligt? I förskolans 

styrdokument står det att ”förskollärare ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade 

och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Lpfö 18, s. 12). Därför anser vi att vikten av 

tid, kunskap och fortbildningar inom ämnet behöver lyftas, för att ha möjligheten till att 

tillgodose behoven hos barnen i förskolan.  

8.2.2 Pedagogernas strategier för att bemöta utmanande beteende 
Samtliga pedagoger i vår studie var överens om att en strategi vid bemötande till utmanande 

beteende är att vara lugn, då det ger ett lugn hos barnet också. Det inte hjälper att vara stressad 

inför barnen. Kaiser och Rasminsky (2016, s. 68) menar att pedagogens negativa känslor lätt 

smittar av sig till barnen. Vi upplever av tidigare erfarenheter från vår verksamhetsförlagda 

utbildning att vårt sätt att agerar har betydelse vid stressande situationer eller situationer som 

utmanar oss.  

En strategi som pedagogerna i vår studie lyfter är att hitta nya vägar och att testa sig fram vad 

som fungerar för det som utmanar dem i dagsläget. En strategi skulle kunna vara att dela in 

barnen i mindre barngrupper för att få möjligheter att skapa förutsättningar och att hantera 

situationer så det blir bra för både pedagog och barn. Vi tänker att strategin med mindre 
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barngrupper kan hjälpa pedagogen att se varje barn och att pedagogen lättare kan ge stöttning 

när det är färre antal barn.  

En strategi tänker vi och som även lyfts i vår studie skulle kunna vara att ha ett bra samarbete 

med vårdnadshavarna och att hemmiljön skulle kunna ha en viss påverkan och betydelse för 

vad för slags resurs barnet skulle kunna få. Vi anser också det som en stor tillgång för att lyckas 

med sitt pedagogiska arbete. Innan vi genomförde vår studie diskuterade vi vad vi ansåg vara 

en bra strategi och var överens om att relationen till vårdnadshavarna kan ha betydelse i 

bemötandet till barn som utmanar pedagoger i förskolan. Vi upplever att det skulle kunna vara 

en strategi som flertal författare och forskare anser vara besvarad där de nämner att relationen 

och kontakten med vårdnadshavarna är viktiga (Kinge 2016; Olsson & Olsson, 2017; Lindqvist 

et al, 2011). Om pedagogerna i förskolan inte bygger en bra relation till vårdnadshavarna skulle 

vårdnadshavaren möjligtvis kunna börja ifrågasätta sig själv som förälder. Ett bra sätt skulle 

kunna vara att bemöta oroliga vårdnadshavare genom att vara öppen och ha en bra dialog med 

dem (Kinge, 2016, s. 59-60). Vi anser att samarbetet med vårdnadshavarna till ett barn som 

upplevs ha ett utmanande beteende skulle kunna vara avgörande och att pedagogerna i förskolan 

har empati men också en förståelse för vårdnadshavarnas reaktioner för att kunna hjälpa barnet. 

Detta för att vårdnadshavare till barn med utmanande beteende anses ofta känna en större oro 

för sitt barns framtid.  

Enligt forskning använder de flesta pedagoger sig av en ensidig strategi för att tillrättavisa 

barnen, det vill säga åtgärder som gränssättning, konsekvenser, belöning respektive straff, 

korrigering och så vidare. Gränssättning som strategi menar Kinge (2016) kan ge negativ effekt 

på barnet. Å andra sidan anser Greene (2001) att en viss konsekvens kan vara bra för barnet om 

barnet förstår meningen med det och på så sätt är en viss typ av gränssättning bra så länge det 

är till barnets fördel och att barnet har en förståelse av konsekvensen. Vi upplever att utifrån 

Kinges (2016) syn på gränssättning skulle barnen behöva ha en förståelse till varför 

pedagogerna sätter gränser i förskolan om vi ska anse att det kan en bra strategi. Vi menar att 

det möjligtvis kan vara viktigt att pedagoger kan förklara för barnen vilka konsekvenser som 

kan uppstå vid olika situationer, för att inte skapa negativitet kring gränssättning. Vi 

problematiserar detta genom att gränssättning vid flera tillfällen kan ses som negativ trots att 

det skulle kunna anses som en strategi som kan vara fungerade så länge pedagogerna är tydliga 

med varför konsekvensen uppstår. Hur skulle förskolan idag se ut ifall det inte fanns 

gränssättning? Hur ska vi då forma samhällets framtid? Vi tror att gränssättning är nödvändigt 
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för att forma barnen idag, då det finns en del regler vi behöver följa i vårt samhälle men också 

för att barnen själva sedan ska klara sig i sin vardag och i sociala sammanhang.  

8.3 Slutsatser 
Slutsatsen i vår studie blev att definitionen av utmanande beteende kan se väldigt olika ut. Hur 

pedagogerna definierar utmanande skulle kunna beroende på hur de själva upplever när ett barn 

utmanar dem som pedagog. Pedagogerna kan uppleva svårigheter i att bemöta barn med 

utmanande beteende, dels på grund av okunskap och rädsla för att bemöta barnen ”fel”. I vår 

studie anser pedagogerna att goda relationer i ett arbetslag anses vara nyckeln till att skapa bra 

samarbete som bidrar till att arbetet med barn som utmanar pedagogerna i förskolan blir hållbart 

och att pedagogerna då skulle kunna bevara deras professionalitet.  

En av strategierna som pedagogerna beskriver att de använder sig av är att vara positiv och 

behålla lugnet tillsammans med barnen, vilket anses fungerar för dem. Pedagogerna anser också 

att en strategi kan vara att våga prova nya vägar för att samma strategi inte fungerar för alla 

barn. Pedagogerna anser att en god relation till vårdnadshavarna kan vara viktig generellt, men 

blir extra viktigt med vårdnadshavarna till de barn som har ett utmanande beteende för att kunna 

kommunicera fram strategier och insatser. Gränssättning är också en strategi som lyfts i vår 

studie och skulle kunna anses som en bra strategi så länge barnen förstår konsekvenserna och 

att det leder till något positivt hos barnen.  

9. Förslag på vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning kan vara att göra intervjuer med barn angående hur barnen 

upplever förskolans miljö, då barnen tillbringar en stor del av sin vakna tid i förskolans 

verksamhet.  

Ett annat förslag på vidare forskning kan vara att fördjupa sig ytterligare i pedagogers olika 

strategier som finns i förskolor, hur använder pedagogerna de olika strategierna ute i förskolans 

verksamhet. Kunskap angående stöttning till barn med utmanande beteende efterfrågades i vår 

studie och genom att observera pedagoger i det vardagliga arbetet tillsammans med barnen. 

Detta för att få syn på när behöver pedagogerna stöttning i sitt pedagogiska arbete.  

Ytterligare ett förslag på vidare forskning kan vara att göra en undersökning med 

vårdnadshavare till barn som anses ha ett utmanande beteende där vårdnadshavarna får fylla i 

en enkät med olika frågor kring deras upplevelser av pedagogernas bemötande i förskolan. 
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Bilagor – Informationsbrev, intervjufrågor 
Bilaga 1. Informationsbrev 
 
Förfrågan om deltagande i en studie om utmanande beteende i förskolan 
Vi heter Emma Eriksson och Jenny Eriksson och vi studerar till förskollärare på Högskolan 
Dalarna och ska genomföra en studie för vårt examensarbete. Vårt syfte med studien är att öka 
vår förståelse för arbetet med utmanande beteenden med fokus på hur pedagoger ser på 
utmanande beteende och vilka strategier som används för att hantera utmanande beteende i 
förskolan. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

I undersökningen ska vi göra kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger om deras syn på 
och strategier i arbetet med utmanade beteenden i förskolan. Intervjuerna kommer att ta ca.  30 
minuter. Vi kommer använda oss av ljudinspelare under intervjun för att kunna uppfatta allt 
som sägs. Allt inspelat material kommer efter transkribering och när uppsatsen är godkänd, att 
raderas och din identitet kommer inte kunna identifieras i uppsatsen. Vi har även tystnadsplikt.  

Vi vill göra den här studien för att få mer kunskap om hur arbetet kan se ut i förskolan i arbetet 
med utmanande beteende. Vi anser att ämnet är viktigt för att vi som blivande pedagoger 
kommer att möta barn som behöver vår kunskap för att skapa de bästa förutsättningarna i 
förskolan och att alla får sina behov tillgodosedda.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Vid 
önskemål finns möjlighet för dig att ta del av uppsatsen. Ditt deltagande i undersökningen är 
helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Dina 
erfarenheter och upplevelser är betydelsefulla och därför är vi tacksam om du vill delta i 
undersökningen. 

Ja, jag vill medverka i ovanstående undersökning: __________________________________ 

Nej, jag vill inte medverka i ovanstående undersökning: ______________________________ 

Vi vill avslutningsvis på förhand tacka dig för att du tar dig tid och hjälper oss med vårt 
examensarbete. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Ort/datum: Falun, 2019-XX-XX 

Studenter:                                                                  Handledare:  

Emma Eriksson (telefon och e-mail)                    Veronica Semelius Granevald (telefon och e-mail) 
Jenny Eriksson (telefon och e-mail) 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du varit verksam pedagog? 

3. Vilka åldrar arbetar du med? 

Pedagogens syn 

4. Hur definierar du utmanande beteenden? 

5. Varför tror du att beteendet upplevs som utmanande? 

6. Vad upplever du kan påverka dessa beteenden? 

7. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med utmanande beteenden i förskolan? 

Strategier 

8. Vad anser du är viktigt vid bemötande av dessa barn? 

9. Hur tänker du att arbetet kring utmanande beteenden kan genomföras? 

10. Vilka strategier skulle du beskriva som passande för arbetet med barns utmanande 
beteenden? 

11. Vilka pedagogiska egenskaper tycker du är viktiga i arbetet med utmanande beteenden? 

Avslutande fråga 

12. Är det något mer du vill säga eller dela med dig av? 
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