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Abstrakt 

Difficult children or children in difficulties? A qualitative study on preschool teachers’ 

response to challenging behaviour. 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om förskollärares bemötande 

av utmanande beteende i barngruppen i relation till rådande normer och värden. Genom 

kvalitativa intervjuer med sex förskollärare undersöks vid vilka aktiviteter 

förskollärarna återkommande upplever utmanande beteende samt hur de resonerar kring 

sitt bemötande och de pedagogiska dilemman och organisatoriska hinder som de möter i 

samband med utmanande beteende. Studiens resultat visar att förskollärare upplever 

utmanande beteende både i lärarledda och ej lärarledda aktiviteter, med viss 

överrepresentation av de lärarledda aktiviteterna. De har en vision av att inta ett 

relationellt perspektiv på barnen och bemöta dem utifrån ett kommunikativt handlande, 

men så blir inte alltid fallet. Detta kan bero på de pedagogiska dilemman och 

organisatoriska hinder som uppstår i samband med utmanande beteende och som 

villkorar bemötandet. Dessa är exempelvis situationer då förskollärarna behöver stoppa 

fysiskt utagerande barn, motsättningar i arbetslaget angående vilket bemötande som 

anses bäst och försvårande ramfaktorer såsom brist på tid och för stora barngrupper. 

Studien har också synliggjort att förskollärare inte alltid är medvetna om den 

värdepedagogik som de förmedlar då de fostrar barnen till mer önskvärda beteenden. 

Socialkonstruktivismen utgör grunden för studiens teoretiska ramverk och är det 

perspektiv som har präglat studiens utveckling. Detta med utgångspunkt i att de normer 

och värden som kommuniceras i talet om och bemötandet av utmanande beteende är 

socialt konstruerade och därför också något som är föränderligt över tid beroende på 

samhällets, och i förlängningen förskolans läroplans, utveckling. För att analysera 

resultatet och den kommunikation som präglar förskollärarnas bemötande av utmanande 

beteende används strategiskt kontra kommunikativt handlande samt det kategoriska och 

relationella perspektivet.  

 

Nyckelord 

Förskola, Fostran, Normer, Värden, Förskollärares perspektiv, Utmanande beteende 

 

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till våran handledare Erik Gustavsson som har varit ett pålitligt 

stöd under föreliggande studies utveckling. Han har hjälpt oss att reda ut våra tankar, 

utmanat oss i våra resonemang och kunnat sätta ord på sådant som vi själva inte lyckats 

med. Vi vill också tacka våra respondenter vilka har möjliggjort studiens framväxt 

genom att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Tills sist vill vi även tacka våra 

familjer för det otroliga tålamod de visat inför vårt engagemang i denna studie. Detta 

trots att den tagit upp stor del av vår vakna tid, om inte under tiden vi läst eller skrivit så 

på grund av att tankarna hela tiden snurrat i huvudet.  
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Inledning 
Som yrkesaktiva i förskolan har vi upplevt att hur lärare

1
 pratar om barn speglar sig i 

deras bemötande av dem. Otaliga gånger har vi hört kollegor benämna barn som 

jobbiga, sucka över deras beteenden och bli frustrerade i mötet med dem. Dessa 

”jobbiga” barn verkar vara de barn som upplevs ha ett utmanande beteende, det vill säga 

beteenden som förbryllar, bekymrar eller utmanar förskollärarna och den pedagogiska 

verksamheten, vilket kan skapa känslor av irritation, ilska eller besvikelse hos den 

vuxne (Palla, 2011, Olsson & Olsson, 2017). Det blir problematiskt när lärarnas egna 

preferenser för vad som är ett gott och riktigt uppförande och deras känslor när ett barn 

utmanar påverkar barnens möjligheter till ett respektfullt bemötande. Vår egen 

utgångspunkt är att det finns inga jobbiga barn, bara barn som har det jobbigt och att 

det är vårt uppdrag som lärare i förskolan att utveckla verksamheten för att den ska 

möta alla barns behov och således underlätta för de barn som kan upplevas som jobbiga. 

Med det sagt finns det fortfarande beteenden som inte är acceptabla, där barnen behöver 

få stöd i att hitta nya strategier för att socialisera med andra. Därför valde vi i vår studie 

att undersöka vid vilka aktiviteter förskollärare upplever utmanande beteenden samt hur 

de resonerar kring sitt bemötande av detta och de pedagogiska dilemman och 

organisatoriska hinder som de upplever i samband med utmanande beteende. Med detta 

var förhoppningen att bidra med kunskap om förskollärares bemötande av utmanande 

beteende i barngruppen. Också förskollärarnas syn på barn som upplevs ha ett 

utmanande beteende förväntas bli synlig genom studien. Detta i relation till rådande 

normer och värden som kan variera mellan samhället i stort, förskolans läroplan, den 

specifika förskolans sedvänja och förskollärarnas egna uppfattningar. Fokus kommer 

alltså att ligga på de normer och värden som förskollärarna uttrycker i intervjuerna 

eftersom normer och värden är det som sätter ramarna för vilket beteende som anses rätt 

och riktigt och därav också för det bemötande som barnen får. I studien benämns det 

bemötande som syftar till att styra barnen till ett mer normativt riktigt beteende som 

fostran. Fostran är ett komplext begrepp som kan vara svårt att definiera. På Skolverkets 

hemsida definieras begreppet som ”att överföra normer och värderingar om hur man 

som individ bör agera i vårt samhälle” (Biesta, 2011, ref. i Rantala, 2018). I arbetet med 

studien har vi hämtat inspiration från Anette Emilsons avhandling Det önskvärda barnet 

där hon lyfter “Fostran [vår kursivering] uttryckt i vardagliga 

kommunikationshandlingar mellan lärare och barn” (Emilson, 2008:15). Hon skriver 

om att det finns tillvägagångssätt för att styra barnen i förskolan till ett mer önskvärt 

beteende genom bland annat lärarkontroll och mer eller mindre målorienterad 

kommunicering av, enligt förskolans lärare, viktiga värden. Dessa värden behöver alltså 

inte vara de som skrivs fram i läroplanen utan kan handla om individuella preferenser 

bland lärarna i förskolan (a.a.). Vår studie kan tänkas tangera Emilsons avhandling 

genom vårt gemensamma fokus på fostran. Vi smalnar dock av fokuset genom vår 

inriktning ”utmanande beteende”, samtidigt som vi berör vad förskollärarna säger i 

kontrast till Emilson som lyfter vad de gör.  

 Enligt Westlings studie (2010) är det vanligt att det utmanande beteendet 

visar sig genom vägran att följa instruktioner, handlingar som resulterar i avbrott i 

undervisningen eller annat socialt olämpligt beteende. I vår studie kommer en definition 

av utmanande beteende skrivas fram i bakgrunden för att ge förförståelse till läsaren 

samtidigt som Westlings iakttagelser lyfts under tidigare forskning och används som en 

                                                 
1
 I föreliggande studie benämns samtlig pedagogisk personal för lärare eller vuxna. Studiens respondenter 

benämns däremot som ”förskollärarna” och de begrepp som används i den tidigare forskningen har inte 

ändrats. 
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aspekt att analysera utifrån. Fokus kommer i studiens resultat och analys dock att ligga 

på de intervjuade förskollärarnas egna upplevelser av utmanande beteende. Detta 

eftersom det utmanande beteendet inte är en egenskap som definierar ett barn. Det är 

något som sker i ett samspel och det kan te sig olika beroende på vilken vuxen barnet 

som upplevs ha ett utmanande beteende möter och i vilken situation detta möte sker. 

Det utmanande beteendet är alltså kontextbundet och handlar mer om hur omgivningen 

upplever och reagerar på barnets beteende snarare än vem barnet är eller hur det agerar 

(Olsson & Olsson, 2017). Försöker lärare enbart styra barnen till ett önskvärt beteende 

eller anpassas också verksamheten för att stimulera och stötta alla barn där i på bästa 

sätt? Detta är något som vi kommer att undersöka i vår studie då det är relevant att 

synliggöra hur förskollärare ser på och bemöter utmanande beteende i barngruppen för 

att kunna belysa hur fostran gestaltas i förskolan. Kanske kan studiens resultat bidra till 

att lärare utvecklar sin sitt bemötande av ”jobbiga barn” så att denna fostran alltid sker 

på ett respektfullt sätt. För att fostra barnen i förskolan är trots allt viktigt så att de 

utvecklar en förståelse för vad som förväntas av dem i samhället. Det som kan behöva 

utvecklas är hur denna fostran tar sig uttryck i lärarnas kommunikation.  



  
 

7(53) 

1 Syfte och frågeställning 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om förskollärares bemötande 

av utmanande beteende i barngruppen i relation till rådande normer och värden. 

 

1.2  Frågeställning 

- Vid vilka aktiviteter uttrycker förskollärarna att de återkommande upplever 

utmanande beteende i barngruppen? 

 

- Hur resonerar förskollärare kring sitt bemötande gentemot barn med beteenden 

som upplevs utmanande? 

 

- Hur resonerar förskollärare angående pedagogiska dilemman och organisatoriska 

hinder som de möter i samband med utmanande beteende i barngruppen?  
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2  Bakgrund 
Följande kapitel är till för att ytterligare förklara studiens ämne och sätta in läsaren i 

problemställningen. Inledande presenteras en kort genomgång av förskolans 

fostransuppdrag och avslutningsvis läggs en möjlig definition av utmanande beteende 

fram. Detta är två aspekter som är relevanta att ta hänsyn till som läsare då de kan 

påverka förskollärarnas svar i intervjuerna.  

 

2.1  Förskolans fostransuppdrag 

Anna Rantala (2018) skriver på Skolverkets hemsida fram begreppet fostran med hjälp 

av forskaren Gert Biestas definition. Istället för att benämna det som fostran pratar 

Biesta om socialisering av barnen. Detta innebär enligt honom “att överföra normer och 

värderingar om hur man som individ bör agera i vårt samhälle” (Biesta, 2011, ref. i 

Rantala, 2018). Förskolans fostransuppdrag som sådant definieras inte i läroplanen, men 

med Biestas, och således också Skolverkets definition, blir det ändå tydligt att ett sådant 

uppdrag finns. Läroplanen (Skolverket, 2016) innehåller nämligen en utförlig 

beskrivning av förskolans värdegrund och de grundläggande normer och värden som 

verksamheten ska utgå ifrån. Där ingår bland annat människolivets okränkbarhet, varje 

människas egenvärde, individens frihet och integritet, människors lika värde, solidaritet, 

omsorg, rättvisa och respekt. Dessutom står det att fostran i förskolan ska bilda en 

helhet tillsammans med omvårdnad, omsorg och lärande. Det framgår även i läroplanen 

att vårdnadshavarna är de som ansvarar för barns fostran medan förskolans uppdrag är 

att vara ett stöd för dem i detta avseende. Samarbetet ska ske genom att diskutera regler 

och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavarna (a.a.). Detta innebär att förskolan 

ska komplettera vårdnadshavarnas fostran av barnet, men även kompensera den i de fall 

det behövs (Moqvist-Lindberg, 2016). Läroplanen (Skolverket, 2016) innefattar även 

fem specifika strävansmål angående normer och värden, där målet är att varje barn 

utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, empati och vilja att hjälpa andra, 

förmåga att hantera etiska dilemman, förståelse för allas lika värde samt respekt för allt 

levande och omsorg om sin närmiljö. Ingressen till kapitlet normer och värden klargör 

att “[f]örskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla 

förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand 

omfatta dem” (a.a.). Förskolans fostransuppdrag kan tolkas innefatta både den 

värdegrund som skrivs fram i läroplanen, men också övriga normer och värden som 

berör hur samhället förväntar sig att man som individ bör agera där i. I föreliggande 

studie kommer fostran att benämnas som det förskollärare ägnar sig åt när de korrigerar 

barn för att styra dem till ett mer önskvärt beteende. Detta kan ta sig varierande uttryck 

vilket föreliggande studie ämnar att synliggöra. 

 

2.2  Utmanande beteende 
Enligt Olsson och Olsson (2017) behöver barn med utmanande beteende stöd i att 

utveckla ett konstruktivt beteende då de saknar de färdigheter som krävs för just 

detta.  Det innebär att lärare behöver vara medvetna om utmanande beteenden och 

aktivt arbeta för att skapa stödjande miljöer för barn där dessa beteenden kan komma till 

uttryck (a.a.). Det utmanande beteendet kan te sig på olika sätt och även om 

förskollärarnas berättelser är vad som kommer ligga som grund för studien så ges här, 

med hjälp av Olsson och Olsson (2017), ett exempel på hur man kan definiera 

utmanande beteende. Det utmanande beteendet kan delas in i tre kategorier: Beteenden 

som hindrar lärande och undervisning kommer till uttryck när barn inte kan 

koncentrera sig på grund av att de lätt blir stressade. Barnet kan vara rastlöst eller 

motoriskt orolig och kan ha svårt att koncentrera sig på en uppgift eller berättelse under 
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en längre tid. Detta gör att dessa barn inte bara stör sig själva utan även övriga gruppen, 

vilket kan bli extra tydligt vid inlärningssituationer. Fysiskt och verbalt utagerande 

beteende handlar om att barn lätt blir arga, aggressiva och protesterar mot krav från 

vuxna. Detta kan visa sig genom att barnet vägrar lyda eller leva upp till dessa krav 

vilket tar sig uttryck i att skrika och vara verbalt otrevlig eller att barnet lätt hamnar i 

slagsmål och bråk. Antisocialt eller normbrytande beteende kännetecknas av att man 

medvetet eller omedvetet bryter mot uttalade eller outtalade normer och regler. Det 

finns flera faktorer som kan påverka att barnet utvecklar ett sådant beteendeproblem, 

som författarna benämner det. Det kan bero på barnets egna förutsättningar, 

förhållanden i familjen, förskolan eller barnets sociala omgivning. Det kan även handla 

om barn som har svårigheter på grund av funktionsnedsättningar, vilket gör dem sårbara 

och utsatta (Olsson & Olsson, 2017). Om förskollärarna är bekanta med denna 

definition av utmanande beteende skulle den kunna, i samverkan med förskolans 

läroplan och fostransuppdrag samt de enskilda förskollärarnas erfarenheter, påverka 

förskollärarnas svar i studien. Som tidigare nämnt är dock utgångspunkten för denna 

studie att ett utmanande beteende inte ligger hos barnet utan att det är förskolläraren 

som uppfattar ett visst beteende som utmanande och att detta beteende uppstår i mötet 

med omgivningen. Vill lärare korrigera ett beteende bör alltså fokus ligga på att anpassa 

den pedagogiska verksamheten snarare än att förändra barnen. 
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3  Tidigare forskning 
Svensk forskning om specialpedagogik i förskolan brister enligt Palla (2011) då det 

handlar om att fokusera på annat än arbetet runt funktionsnedsättningar. Det saknas 

forskning som synliggör hur lärarna i förskolan formulerar sig i sitt vardagliga arbete 

för att försöka förstå och hantera barn vars beteenden förbryllar, bekymrar eller utmanar 

dem och den pedagogiska verksamheten (a.a.). Fokus i följande kapitel kommer därför 

delvis att ligga på forskning om förskolans fostran och kommunicering av värden, då 

detta hänger tätt samman med hur barn som uppvisar utmanande beteenden bemöts. 

Kapitlet kommer också att beröra en del av den internationella forskning som finns 

angående utmanande beteenden och lärares synsätt på desamma. 

 

3.1  Fostran och värdepedagogik 

Fostransuppdraget innebär att vissa barns beteenden i förskolan kommer att klassas som 

önskvärda och andra som att man behöver korrigera dem. Det beteende som bryter mot 

de normer och värden som präglar förskolans verksamhet kommer alltså att kunna 

uppfattas som utmanande och därför inte önskvärt. Således är forskning som synliggör 

dessa normer och värden och deras uttryck relevant för föreliggande studie och kommer 

att presenteras nedan. 

 
3.1.1  Värdepedagogikens uttryck i förskolan 

Föreliggande studie har till stor del inspirerats av avhandlingen Det önskvärda barnet 

av Anette Emilson (2008) som innefattar tre empiriska studier av hur fostran 

kommuniceras i förskolan. Avhandlingen grundar sig på videoobsevationer av 

interaktioner mellan lärare och barn. Det är tre förskolor som deltar där 10 lärare arbetar 

med 46 barn mellan 1-3 år. Empirin består av 777 minuters material och innefattar 115 

vardagliga kommunikationssituationer. Samma datamaterial ligger till grund för alla tre 

studier men har analyserats ur olika perspektiv beroende på vilket syfte den aktuella 

studien har haft (Emilson, 2008). Dessa studier har bland annat påvisat att små barns 

delaktighet kan relateras till stark respektive svag lärarkontroll. Stark lärarkontroll 

innebär betoning på regler, normer och lydnad medan svag lärarkontroll präglas av att 

förskolläraren försöker närma sig barnens perspektiv och skapar dialog, lyssnar, känner 

in och bekräftar barnet samt arbetar för alla barns delaktighet. Både lärare och barn kan 

på så sätt bidra till kommunikationens utveckling. För att i avhandlingen förstå 

lärarkontroll som kommunikationshandling har Bernsteins teori om makt och kontroll i 

termer av klassifikation och inramning använts. Begreppet klassifikation relaterar till 

makt och används för att förklara relationen mellan kategorier och kan även den vara 

mer eller mindre stark respektive svag. Med kategorier menas olika aktiviteter eller 

ämnen i en pedagogisk praktik, det är en avgränsning av något som ska göras på en viss 

plats i en viss situation. Inramningen avser vem som kontrollerar vad i 

kommunikationen och fokuserar på vad och hur något kommuniceras. Under 

exempelvis samlingar, en situation som präglas av en stark klassificering samt 

inramning, förefaller barns inflytande vara begränsad. Dock poängterar Emilson att 

stark kontroll i sig inte behöver begränsa barns inflytande utan att det handlar om hur 

denna kontroll upprätthålls av läraren (a.a.).  

 Ovan nämnda avhandling handlar delvis om det så kallade “önskvärda 

barnet”. Det önskvärda barnet förklaras som ett begrepp för hur lärare i förskolan 

genom olika metoder av styrning försöker påverka barns beteende till ett mer normativt 

riktigt (Emilson, 2008). Dolks (2013) avhandling synliggör hur normer och värderingar 

styr verksamheten och därav barnen där i. Barnen förväntas anpassa sig utifrån 

förskolans olika regler och rutiner samt utifrån hur verksamheten är organiserad. Dolk 
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menar att barnen ofta anammar de vuxnas normer och värderingar, men om de inte 

anpassar sig till rutiner eller organisation ses problemet ligga hos dem. Barnen kan då 

uppfattas som bångstyriga, istället för att de vuxna reflekterar över vilka normer och 

värderingar som kommuniceras i och styr situationen (a.a.). Emilson (2008) har 

undersökt vilka värden som kommuniceras i förskolans verksamhet och hur detta sker. 

De värden som kommuniceras kontinuerligt var: värdet av att inte skada andra, förstå 

och känna med andra, hjälpa andra, komma överens med andra, delta i gemenskapen, 

utöva inflytande, förhandla, lyda, vara självständig samt prestera. Detta sker genom att 

lärarna, när de interagerar med barnen, explicit eller implicit kommunicerar värden. 

Även lärarkontroll  och inramning bidrar i lärarnas strävan efter att skapa ett mer 

önskvärt beteende hos barnen. Emilsons studier har visat att kommunikationens hur-

aspekt hängde samman med dess vad-aspekten, det vill säga hur läraren kommunicerar 

får konsekvenser för vad som blir möjligt att kommunicera (a.a.). 

Flera andra studier bekräftar Emilsons resultat som har visat att 

värdepedagogiken uttrycks både explicit och implicit, alltså både uttryckligen och 

underförstått, inom förskolans verksamhet (se exempelvis Sigurdardottir & Einarsdottir, 

2016; Thornberg, 2016; Ülavere, 2017). Kompetensutveckling genom att som 

förskollärare tillägna sig ett mer professionellt språk kan enligt Thornbergs studie 

(2016) möjliggöra ett mer explicit arbete med värdepedagogiken i förskolan. Genom 

diskussioner med ett mer medvetet språk kan förskollärare lättare se värdepedagogikens 

uttryck i verksamheten och på så sätt utveckla sitt arbetssätt med detsamma (a.a.). 

Safak, Uslu, Yazici, Bayrak och Gür (2015) menar också de att kompetensutveckling är 

viktigt, inte minst för att abstrakta värden är svåra att förkroppsliga och genom att 

synliggöra dem, med ett mer medvetet språk, blir de konkretiserade och därav lättare att 

arbeta med (a.a.). En anledning till att talet om värden i nuläget är relativt indirekt kan 

enligt Sigurdardottir och Einarsdottir (2016) vara att värdepedagogiken, trots att den 

ingår i alla de nordiska läroplanerna, är dåligt beforskad och åsidosatt i förskolans 

undervisning (se även Puroila, Johansson, Estola, Emilson, Einarsdóttir & Broström, 

2016). Samtidigt uttrycker förskollärare att värdepedagogiken inte kan arbetas med 

separerad från övrig verksamhet, utan att det behövs ett helhetsperspektiv där värden 

blir ett levande socialt fenomen i förskolan (Thornberg, 2016; Ülavere, 2017). 

I en svensk studie utförd av Puroila m.fl. (2016) med hjälp av gruppintervjuer 

med förskollärare från de nordiska länderna tycktes inte mönstret av vilka värden man 

upplevde som viktiga höra ihop med vilket land personen i fråga härstammade från. 

Synen på värden och värdepedagogik skiljde sig mellan olika individer och förskolor 

snarare än mellan de olika länderna. Dock framhåller författarna att de inte kan utesluta 

att resultatet beror på att det inte fanns alltför stora variationer bland deltagarna 

eftersom de nordiska länderna eller förskollärare överlag kan ha liknande värderingar 

(a.a.). Dock kan det vara svårt att dra denna slutsatsen längre då det enbart utfördes 

intervjuer på två förskolor i vardera nordiskt land. Den faktiska variationen inom ett 

land kan alltså skilja sig åt jämfört med studien. Kanske hade fler likheter och mönster 

inom samma land, såväl som skillnader länderna emellan, kunnat skönjas med ett större 

urval. Med det sagt är det, i förhållande till föreliggande studie, intressant att 

prioriteringen av värden kan skilja sig åt inom samma förskola. Alltså behöver inte 

förskollärarnas svar i den föreliggande studiens empiri nödvändigtvis visa på en 

generell bild av hur det ser ut på deras respektive förskolor. 

 
3.1.2  Barns tillägnande av värden 

Flera forskare lyfter vikten av att förskolepersonalen agerar goda förebilder för att 

barnen ska kunna tillägna sig positiva värden. I Ülaveres studie (2017) kom det fram att 

ett barn behöver bli omhändertaget för att lära sig att bli omhändertagande (se även 
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Sigurdardottir & Einarsdottir, 2016; Thornberg, 2016). Men vilka värden prioriterar då 

barnen? Enligt en isländsk observationsstudie gjord av Pálmadóttir och Johansson 

(2015) är det vem som har rätt till en viss leksak, andras välbefinnande och att vara en 

del av gemenskapen som är det som barn tycker är meningsfullt för interaktionen under 

leken. Dessa värden kan enligt forskarna krocka med prioriterade värden i gruppen eller 

värden betonade av lärarna. Samtidigt är leken enligt studien en viktig arena för att lära 

sig värden och extra viktiga är värdekonflikterna. När barn konfronterar varandra i 

leken får de krav på att förtydliga sina uppfattningar. Barnens positioner och 

möjligheter i gruppen blir då synliga och påverkar lösningen av själva konflikten (a.a.). 

Dock visar en amerikansk studie av LeMaster (2010) att det är förskollärarna som har 

det slutgiltiga ordet när det gäller hur konflikter bör lösas och att barnen i förskolan får 

lära sig passande sätt att hantera konfliktlösning. På så sätt lärs reglerna för sociala 

sammanhang in tidigt i socialisationsprocessen mot ett moraliskt system, men också hur 

regler kan bortses från eller ändras då makt och auktoritet trumfar regler. Samtidigt 

tenderar barnen att fortsätta konflikten om de inte håller med läraren i den lösning som 

presenteras (a.a.). Självklart är det väsentligt att som lärare försöka närma sig barnens 

perspektiv för att få syn på de värden som de prioriterar när de befinner sig på 

förskolan. Samtidigt är det viktigt att överföra vissa normer och värden som gäller i vårt 

samhälle som en del av barnens socialiseringsprocess. Kanske kan lärare arbeta med att 

konkretisera dessa normer och värden på ett sätt som gör att de blir meningsfulla även 

för barnen. Det räcker inte att berätta för barnen hur de bör agera i sociala sammanhang, 

för att det ska bli meningsfullt för dem behöver de veta varför detta agerande är 

önskvärt. 

 
3.1.3  Fostran i hemmet 

I studier från Estland, Polen, Turkiet och USA har det framkommit att hemmet har en 

avgörande roll i hur barn tillägnar sig värden (Pekala, 2015; Safak m.fl., 2015; Strand, 

Pula & Downs, 2015; Ülavere, 2017). För att undvika konflikter mellan viktiga värden 

menar Strand m.fl. (2015) att det krävs att förskola och hem har liknande värderingar. 

Detta då meningsfullheten av sociala värden annars kan skilja sig alltför mycket åt 

beroende på vilken kontext barnet befinner sig i och därav krocka (se även Ülavere, 

2017). Dessutom vittnar förskollärare om att det är svårt att arbeta med 

värdepedagogiken i förskolan när inte vårdnadshavare är stöttande eller deltagande 

(Safak m.fl., 2015). I den polska studien av Pekala (2015), där 110 frågeformulär som 

gick ut till 6-åringars vårdnadshavare analyserades, framgick det att det är familjen som 

introducerar barnet till en värld av kulturella och sociala värderingar. Barnen får lära sig 

vad som är rätt och fel, vad som är okej och acceptabelt samt hur man ska bete sig 

gentemot andra och övertar på så sätt en viss hierarki av värderingar. Från familjen lär 

sig barn också mönster för åsikter, uppfattningar och kunskap (a.a.). Visst kan det 

mycket väl vara så att det uppstår konflikter mellan viktiga värden om förskola och hem 

inte har liknande värderingar, precis som Strand påstår. Dock är det, som tidigare 

nämnt, faktiskt så att förskolan ska samarbeta med hemmet när det gäller barns fostran 

och komplettera då det krävs. Kanske är det då inte helt relevant att förskola och hem 

kan ha olika värderingar. Dels så handlar förskolans uppdrag just om det som äger rum 

på förskolan. Dessutom kanske det rentav kan vara utvecklande för barnen att behöva 

känna av och ta hänsyn till den kontext de befinner sig i, med de normer och värden 

som råder där i.  

 

3.2  Utmanande beteende 

Följande kapitelavsnitt syftar till att bredda förståelsen för hur utmanande beteende 

upplevs i förskolan, samt hur detta hittills har beforskats, då det även är vad 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Safak,+M$fcnire/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/indexinglinkhandler/sng/au/$dclavere,+P$e4rje/$N?accountid=14827
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föreliggande studie syftar att bidra med kunskap om. De tre vanligaste utmanande 

beteendena, enligt Westlings studie (2010) där 70 lärare fick svara på ett frågeformulär, 

var: vägran att följa instruktioner, handlingar som resulterade i avbrott i 

undervisningen och socialt olämpligt beteende. De 32 lärare som arbetade i klasser utan 

ett särskilt fokus på specialpedagogik uppgav att 24 procent av eleverna uppvisade ett 

utmanande beteende och att de grupperna som oftast gjorde så var elever utan några 

identifierade diagnoser, elever med specifika inlärningssvårigheter och elever med 

diagnosen ADHD. De flesta av alla 70 lärare ansåg att beteende är inlärt och alla var 

överens om att det kan förbättras genom rätt insatser. Samtidigt angav en majoritet av 

båda grupperna av lärare, specialpedagoger och lärare utan särskilt inriktning, att det 

utmanande beteendet påverkade dem negativt i flera aspekter. Det handlade bland annat 

om att det var tidskrävande att möta elever med utmanande beteende, att det reducerade 

deras effektivitet som lärare och att det utmanande beteendet hindrade andra elevers 

inlärning (a.a.). Det må vara tidskrävande att behöva bemöta utmanande beteenden som 

lärare, men det ingår faktiskt i uppdraget att möta alla barn, eller i det här fallet elever, 

utefter deras behov och då ingår även de individer som upplevs utmana. Därför kan man 

ifrågasätta när lärarna menar att utmanande beteenden reducerar deras effektivitet som 

lärare, då det är en del av det vardagliga pedagogiska arbetet. 

 
3.2.1 Utmanande beteende och sociala relationer i förskolan 

Aggressivt beteende hos barn har enligt Chen, McComas, Hartman och Symons (2011) 

visat sig resultera i att bli avvisad av jämnåriga barn i förskolan (se även Cillessen, 

1997; Kupersmidt & Cole, 1990). Detta gäller även barn som är verbalt utagerande mot 

andra barn enligt en studie av Smith-Bonahue, Smith-Adcock, Ehrentraut och Harman 

(2015). Dessa barn har, enligt författarna, svårt att accepteras socialt och att komma 

någon nära, vilket hotar deras sociala och emotionella utveckling. För att stötta de 

utagerande barnen så menar de att det är viktigt att lärarna hjälper barnen att själva lösa 

konflikter. Detta kan ske genom att stötta barnen i att lära sig ett annat sätt att uttrycka 

sig och förklara varför det är ett bättre alternativt än att visa aggressivitet fysiskt eller 

verbalt. Dessutom kan den vuxna vara med och tolka barnets handlingar till exempel 

genom att förklara att ett barn säkert bara vill vara med när det går in och förstör i andra 

barns aktiviteter. Det är viktigt att lyfta det positiva hos det aktuella barnet istället för att 

fokusera på det negativa genom tillsägelser (a.a.). Chen m.fl. (2016) belyser att vuxna 

och andra barn tenderar att ge sämre gensvar då ett vanligen utagerande barn tar goda 

sociala initiativ jämfört med barn som ses som lugnare. Åtgärder som bara fokuserar på 

de utagerande barnen verkar dock inte ha större effekt utan istället förefaller det viktigt 

att fokusera på hela gruppens dynamik (a.a.). Varma och lyhörda lärare skapar 

förutsättningar för inkludering och positiv lek i barngruppen (Smith-Bonahue m.fl., 

2015). Att åtgärder fokuserar på barngruppens dynamik lär vara givande för att skapa en 

gynnsam social omgivning för alla barn, kanske i synnerhet de utagerande barnen. Det 

kan också vara ett bra sätt att inte utmärka dessa barn för resten av gruppen. Med det 

sagt så bör det ändock vara givande att också fokusera på det enskilda barnet ifråga vid 

planering av åtgärder. Vilka behov har detta barn som i nuläget inte tillgodoses? 

 
3.2.2 Förebyggande åtgärder och bemötande av utmanande beteende 

Enligt Loomis och Wagner (2005) är en typisk aktivitet då utmanande beteende ofta 

uppstår i en barngrupp samlingen. Det förefaller vara så eftersom samlingen i första 

hand är utformad för att möta behoven hos de vuxna istället för barnen. Författarna 

menar att i samlingen förväntas barnen generellt att sitta stilla och tysta och rikta sitt 

fokus mot den vuxne, trots vetskapen att barn lär bäst när de får engagera hela kroppen 

och använda flera sinnen. Dessutom menar de att det är relevant att se till 
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begränsningarna i monotona aktiviteter i helgrupp på detta sätt då alla barn har sitt eget 

sätt och sin egen takt att lära. Utmanande beteende kan också enligt Loomis och 

Wagner bero på ett barns fysiska eller psykiska behov i stunden. Har lärarna i gruppen 

en god relation till varje enskilt barn kan de förutse och förebygga det utmanande 

beteendet genom att möta dessa behov innan de ger upphov till en större oro hos barnet. 

Hänsyn till barnens fysiska, emotionella, sensoriska och kognitiva behov vid planering 

av lärmiljö, rutiner och aktiviteter är också faktorer som skapar ett större lugn i 

barngruppen menar de. Utöver detta är det viktigt att göra alla delar av verksamheten 

meningsfulla för barnen så att de förstår syftet med dem samt att dessa är flexibla för att 

kunna möta varje enskilt barns varierande behov (a.a.). För att ifrågasätta Loomis och 

Wagners resultat gällande samlingen kan man dra paralleller till det som Emilsons 

(2008) skriver om stark lärarkontroll respektive svag lärarkontroll. Stark lärarkontroll 

innebär att fokus ligger på regler, normer och lydnad och svag lärarkontroll innebär att 

läraren försöker närma sig barnets perspektiv och skapar dialog, lyssnar och bekräftar, 

för att göra barnen delaktiga. Skulle det kunna vara så att de lärare som var med i 

Loomis och Wagners studie hade en stark lärarkontroll under sina samlingar? Vad hade 

i så fall hänt om lärarna hade intagit en svag lärarkontroll? Hade de kanske kunnat 

närma sig barnens perspektiv för att väcka nyfikenhet och på så sätt också motverka det 

utmanande beteendet innan det uppstår? Därtill kan det mycket väl vara så att det 

faktiskt inte passar alla barn att engagera hela kroppen i lärsituationer så som författarna 

menar. Detta antagande verkar de se som att det är ett vedertaget faktum utan att ge 

något stöd för sitt resonemang. Barn är olika individer som följaktligen har skiftande 

behov och lär på olika sätt, alltså är det restriktivt av Loomis och Wagner att mena att 

barn generellt lär bäst på ett specifikt sätt.  

 Enligt Westling (2010) förefaller en stor del av lärare behöva ett mer 

omfattande stöd från olika grupper, såsom andra lärare och speciallärare, andra 

samhällsinstutitioner, beteendespecialister och elevers familjer, för att mer effektivt 

möta elever med utmanande beteende. Detta då det i hans studie fanns en korrelation 

mellan den andel stöd lärarna fick och deras självförtroende i att möta elever med 

utmanande beteende. Mer tid till planering av verksamheten och användning av uttalade 

strategier i större utsträckning påverkade också lärarnas syn på sin egen förmåga att 

möta elever med utmanande beteende positivt (a.a.). Frågan är om alla förskolor har 

tillgång till detta stöd vilket är en förutsättning för att kunna nyttja det. 

 

3.3  Ramfaktorer och organisatoriska aspekter 

Följande avsnitt kommer att behandla ramfaktorer och organisatoriska aspekter vilka 

kan ha betydelse för hur barn uppfattas och bemöts av förskollärarna, då de villkorar 

den pedagogiska verksamhetens utformning och således är en faktor som kan bidra till 

antingen utveckling eller begränsning av förskollärarnas arbetssätt med utmanande 

beteende Med ramfaktorer menas sådana faktorer som ligger utanför lärarnas kontroll 

men som ändock påverkar verksamhetens utformning. Organisatoriska aspekter innebär 

hur verksamheten är organiserad inom dessa ramfaktorer. 

 
3.3.1 Barngruppens storlek och indelning 

Enligt en norsk studie som kartlagt beteendet hos 850 barn i 4-årsåldern, i relation till 

typ av förskoleverksamhet, med uppföljning i första klass så är barngruppens storlek 

betydelsefull för barns beteende (Skalická, Stenseng, Belsky & Wichstrøm, 2015). En 

ramfaktor som verkar bidra till att motverka utmanande beteende i förskolan och vidare 

in i skolåldern är en stabil förskoleverksamhet med mindre, fasta barngrupper där 

barnen träffar få och samma vuxna dagligen. På så sätt ges barnen bättre förutsättningar 

att skapa positiva relationer med lärarna jämfört med barn i förskolor som arbetar med 
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större grupper och fler lärare. Detta förefaller, enligt studien, hänga samman med andel 

utmanande beteenden bland barnen (a.a.). Detta faktum bekräftar även Sheridan, 

Williams och Pramling Samuelsson (2014). Gruppstorleken och organisationen av 

barnen i mindre tillfälliga grupper är enligt dem avgörande för kvaliteten på 

verksamheten. Stora grupper begränsar möjligheter att möta varje individuellt barn 

samtidigt som det bidrar till stress och en känsla av otillräcklighet bland lärarna. För att 

öka kvaliteten på undervisningen lyfter författarna vikten av mindre grupper då det 

möjliggör för mer engagerade lärare, vilket är en förutsättning för att barnen ska få goda 

möjligheter till lärande och utveckling (se även Alvestad m.fl., 2014). Samtliga berörda 

studier tyder på att barnen bör vara i mindre grupper för att främja verksamhetens 

kvalitet och barnens lärande. En reflektion är dock att detta inte behöver vara svart eller 

vitt. Ibland kan det vara bra med något större barngrupper. Detta när innehållet får styra 

och det gynnsamt med fler barn för att det ska ske ett mer omfattande utbyte av 

erfarenheter. Det kan även vara fallet när barnen ska vara kreativa och då får större 

möjligheter att hitta inspiration hos andra i en större grupp.  

 
3.3.2 Förskolans lärmiljö 

Förskolans lärmiljö är viktig att reflektera över i förhållande till barns beteende, 

eftersom det alltid äger rum i förhållande till omgivningen. Nordin-Hultmans studie 

(2010) jämför svenska och engelska förskolor i syfte att bidra med perspektiv som kan 

medverka i ett samtal om barns identiteter och subjektskapande i förskole- och 

skolmiljöer. Författaren strävar efter att detta ska bidra till att den pedagogiska miljön 

utformas så att alla barn får möjlighet att utveckla en positiv identitet. Avhandlingen 

inleds med att beskriva två olika situationer med samma barn som visar att en och 

samma individ kan ha problem i en situation men fungera bra i en annan. I mötet med 

vissa material och aktivitetsmöjligheter framstår barnen som kompetenta och 

initiativrika vilket kan bidra till en positiv identitet. I andra miljöer och aktiviteter 

skapas och skapar barnen sig däremot som passiva eller okoncentrerade och en negativ 

identitet uppstår. Nordin-Hultman (2010) hävdar att det finns en stark tradition i att 

individualisera processer och problem, där den pedagogiska iscensättningen tenderar att 

komma i skymundan. Det är alltså det pedagogiska materialet som avgör vilka 

möjligheter barnen i verksamheten får till att skapa en lärorik relation till omgivningen. 

Författaren menar dock att det ofta är barnen som blir föremål för observationer och det 

är mot barnen som utvecklingsplaner och åtgärdsprogram riktas. I slutändan är det då 

barnen som ska förändras och anpassas, inte pedagogiken eller den pedagogiska miljön, 

materialet eller organisation av tid och rum. Nordin-Hultman vill flytta blicken från 

barnen och deras utvecklingsnivåer, egenskaper och tidigare erfarenhet till lär- och 

utvecklingsmiljöer som de möter inne på förskolorna. Barn är olika men förskolans 

strukturer eller miljöer anpassas trots detta inte efter barns behov. Om barn inte passar 

in i förskolans strukturer finns det en risk att de exkluderas och upplevs avvikande av 

omgivningen (a.a.). När Nordin-Hultman benämner barn som kompetenta och 

initiativrika respektive passiva och okoncentrerade så är det från en vuxens perspektiv. 

Samtidigt menar författaren att barn är olika. Hur är det då med de barnen som inte 

följer normen som säger att barn faktiskt bör vara initiativrika framför passiva, att det 

förstnämnda ses som något positivt och det senare något negativt? Det kanske i vissa 

fall snarare har med deras personlighet att göra än vilka möjligheter de erbjuds. Behöver 

alla barn vara kompetenta och visa på initiativförmåga i alla situationer? Det finns lika 

många sätt att vara barn på som det finns barn och det är viktigt att resonera kring detta 

så att vi inte försöker tvinga in alla barn i en och samma mall. 
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3.3.3  Kollegialt lärande 

Timperley, Wilson, Barrar och Fung (2007) lyfter i sin forskningsöversikt att kollegialt 

lärande, genom att i arbetslaget gemensamt analysera och utvärdera undervisningen, 

kan ha en väsentlig positiv inverkan på elevers lärande. De identifierar flera element 

som är viktiga för att främja det kollegiala lärandet som i sin tur bidrar till högre kvalitet 

i verksamheten. Exempel på dessa är: tillräckligt med tid för det kollegiala lärandet och 

tidseffektivitet i detta arbete, stöd av extern expertis vid behov, engagerade lärare i 

utvecklingsarbetet samt att lärarna har ett relationellt perspektiv på eleverna, det vill 

säga en medvetenhet om att det är mötet med omgivningen och andra människor som 

sätter ramarna för elevens utveckling och lärande. Genom det kollegiala lärandet kan 

elevernas, eller i förskolan barnens, behov synliggöras och i och med det också lärarnas 

behov av kompetensutveckling för att kunna möta dessa. Därefter arbetar lärarna med 

att utveckla sin kompetens för att sedan planera verksamheten med fokus på att möta 

elevernas behov. Efter detta utvärderas det nya arbetssättet för att få ett nytt nuläge att 

utgå ifrån där elevernas behov identifieras än en gång. Det är en process som går runt 

om och om igen för att hela tiden anpassa verksamheten utefter de behov som finns hos 

eleverna (a.a.). En aspekt som saknas i forskningsöversikten av Timperley m.fl. är 

elevernas perspektiv. För att på ett relevant sätt utvärdera och utveckla den pedagogiska 

verksamheten behöver också deras röster lyftas fram. Försöker man som lärare inte 

närma sig barnens eller elevernas perspektiv blir det svårt att få en rättvisande bild av de 

behov som finns i gruppen. 

 

3.4  Sammanfattning  

Den forskning som ovan har presenterats visar att i en vanlig skolklass uppvisar cirka 

24% av eleverna utmanande beteende. Mest förekommande var beteenden som innebar 

vägran att följa instruktioner, handlingar som resulterar i avbrott i undervisningen samt 

socialt olämpligt beteende. I samma studie menade också lärare att bemötandet av det 

utmanande beteendet reducerade lärarnas effektivitet samt hindrade andra elevers 

inlärning. Möjligtvis kan detta ge en idé om hur stor andel av barnen i förskolan som 

upplevs utmana, vilket beteende det kan röra sig om samt de konsekvenser som detta 

kan ge. En annan konsekvens som forskningen påvisar är det faktum att barn med 

aggressivt beteende eller de som är verbalt utagerande har svårare att bli accepterade av 

jämnåriga. Detta menar forskare kan undvikas genom att lyfta barnens positiva 

egenskaper samt stötta dem i konflikter och hur de kan undvikas. Andra aspekter som 

enligt forskningen kan underlätta i arbetet för att motverka utmanande beteende är 

mindre barngrupper och utveckling av den fysiska miljön utefter barnens skiftande 

behov. Vilket i relation till föreliggande studie kan vara intressant att jämföra med hur 

förskollärarna arbetar för att få barn som upplevs utmana att bli accepterade av 

resterande barngrupp samt om de tillstår att det överhuvudtaget är ett problem. 

 Den forskning som lyfts har också visat att lärarna i förskolan försöker 

styra barn till ett mer normativt beteende och att problemet anses ligga hos barnet om 

det inte anpassar sig efter rådande normer och värden. För att arbeta med 

värdepedagogiken på ett mer genomtänkt sätt är det viktigt att synliggöra och utveckla 

det värdepedagogiska arbetet samt att göra det till en naturlig och synlig del av 

verksamheten. Detta blir intressant i förhållande till föreliggande studies empiri då den 

förhoppningsvis kan synliggöra hur förskollärarna bemöter utmanande beteende, deras 

syn på beteendet och individen, de värden som prioriteras och huruvida det 

värdepedagogiska arbetet är synligt i verksamheten.  
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4 Teoretiskt ramverk 
Studiens teoretiska ramverk tar avstamp i socialkonstruktivismen som en 

förklaringsmodell av de normer och värden som kommuniceras och förhandlas inom 

förskolans väggar. Dessa normer och värden antas i studien vara det som sätter ramarna 

för vad som upplevs som ett utmanande beteende hos barn. Bemötandet av utmanande 

beteende kommer att utgöra en viktig del av studien vilket innebär att ett visst fokus 

kommer att ligga på kommunikationen mellan vuxna och barn. Denna kommunikation 

förstås genom Habermas sociologiska handlingsteori med fokus på hans idéer om 

kommunikativt och strategiskt handlande, vilka kommer att användas med inspiration 

från hur Emilson (2008) integrerar Habermas begrepp i sin avhandling. För att 

tydliggöra tesen om att det utmanande beteendet inte är en egenskap hos barnet utan att 

det uppstår och skapas som en upplevelse i det mellanmänskliga mötet kommer studiens 

resultat även att analyseras genom ett relationellt perspektiv. 

 

4.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen fungerar som arbetets vetenskapsteoretiska utgångspunkt. 

Perspektivet utgår från att alla fenomen i vår omvärld är socialt konstruerade genom 

mellanmänsklig kommunikation. Dessa konstruktioner handlar om hur olika begrepp 

och fenomen definieras och förstås. Därav påverkar de våra åsikter och tankar, hur vi 

uppfattar vår omvärld och som ett resultat av detta också våra handlingar och de roller 

vi tar. Samtidigt som varje individ påverkas och blir en produkt av det socialt 

konstruerade samhället de lever i så fortsätter samma individer att utveckla, 

omförhandla och konstruera samhället genom att vara en del utav det och handla däri 

(Berger & Luckman, 2003, Allwood & Erikson, 2010). Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan förskolan förstås som en social institution där 

samhällets uppfattningar om vad som ses som normalt, naturligt och givet kommer till 

uttryck (a.a.). Socialkonstruktivismen används därför i studien för att synliggöra de 

socialt konstruerade normer och värden som genom sociala handlingar präglar 

förskolans verksamhet. Detta är relevant i förhållande till studiens antagande att 

beteende hos barn uppfattas som utmanande för att det hamnar utanför ramen för vad 

som anses korrekt enligt de normer och värden som formar samhället och således också 

förskolan och innehållet i fostransuppdraget. De beteenden som uppfattas som 

utmanande är också de socialt konstruerade, alltså är inte barns beteenden utmanande i 

sig utan på grund av att de avviker från normen. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet kommer i föreliggande studie inte i första hand användas för att analysera 

resultatet utan verkar mer som ett övergripande ramverk för studiens uppbyggnad. 

Socialkonstruktivismen har använts i arbetet med att formulera studiens problem och 

synliggöra studiens utgångspunkt för hur förskolans fostransuppdrag kan uppfattas. 

 

4.2 Strategiskt kontra kommunikativt handlande 

Föreliggande studie avhandlar bland annat förskollärares bemötande då de upplever 

utmanande beteende. Eftersom bemötande handlar om hur den mellanmänskliga 

kommunikationen ter sig blir det relevant att använda en teori om kommunikation för 

att analysera empirin. I detta fall används Habermas teori, med hjälp av Emilsons 

(2008) tolkningar, som tar upp strategiskt och kommunikativt handlande. Emilsons 

tolkningar av teorin innebär att handlingar och kommunikation kan ses som styrda av 

avsändarens intentioner och därav bör de också förstås och tolkas utefter förväntan på 

resultat. Det strategiska handlandets intentioner är att nå ett på förhand bestämt resultat, 

handlandet är framgångsorienterat. Handlandet kan antingen ske öppet genom att 

intentionerna att nå ett visst mål klargörs initialt eller dolt då avsikten med ett visst 
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handlande döljs. Det kommunikativa handlandet präglas av öppenhet för den andres 

perspektiv och ömsesidighet i kommunikationen, handlandet är förståelseorienterat. 

Enligt Emilsons tolkning av teorin kan det strategiska handlandet kopplas samman med 

makt, kontroll och asymmetri mellan kommunikationsdeltagarna. Det kommunikativa 

handlandet står i kontrast till detta för frihet, symmetri och intersubjektivitet, alltså att 

alla deltagare i kommunikationen ses som subjekt. Med detta sagt behöver det 

strategiska handlandet i en pedagogisk verksamhet nödvändigtvis inte vara ett uttryck 

av något negativt i sig, utan målet kan vara av demokratisk karaktär såsom att göra 

barnen delaktiga och ge dem möjlighet till inflytande. Det strategiska handlandet kan 

också ha som mål att förmedla vad som kan vara nyttig kunskap i framtiden. Dock 

föreföll det kommunikativa handlandet i Emilsons studie i större utsträckning 

möjliggöra för förskolebarn att göra sin röst hörd och i kommunikationen delta på lika 

villkor som den vuxne. Genom att som förskollärare försöka närma sig barnets 

perspektiv samtidigt som mötet präglas av lekfullhet och emotionell närvaro kan 

maktstrukturer inom förskolan rubbas och en mer demokratisk verksamhet skapas (a.a.). 

I föreliggande studie blir detta relevant för att synliggöra vilken möjlighet till 

delaktighet och inflytande barn som upplevs ha ett utmanande beteende ges med tanke 

på det handlande som förskollärarna använder sig utav i bemötandet av dem. I relation 

till förskolans fostransuppdrag blir det även av betydelse att diskutera huruvida 

förskollärare i situationer då barn upplevs utmana försöker närma sig barnens perspektiv 

för att skapa intersubjektivitet och handla förståelseinriktat eller vidmakthåller 

förskolans maktstrukturer genom att handla framgångsorienterat. Kanske kan olika 

handlande passa mer eller mindre bra i olika situationer. 

 
4.2.1 Makt kontra intersubjektivitet 

Emilson relaterar Habermas begrepp strategiskt och kommunikativt handlande till makt 

respektive intersubjektivitet. Makt och intersubjektivitet kan diskuteras i termer av 

asymmetri kontra symmetri samt kontroll kontra frihet. Genom denna abstraktion 

klargörs begreppen i förhållande till sin motsats. Asymmetri präglar möten med 

auktoritära maktstrukturer, där barnen är i underordnad position jämfört med läraren. 

Barnen görs till objekt för lärarens fostran där barnen formas under moraliska, sociala 

och kulturella normer. Om kommunikationen istället grundar sig på demokratiska 

värden som delaktighet, inflytande och förhandling tycks mötet bli mer symmetriskt och 

handla om att omfördela och utjämna makten i den utsträckning det går. Det handlar om 

jämbördigheten i mötet och kommunikationen mellan lärare och barn vilket resulterar i 

en subjekt-subjekt-relation mellan dem. Kontroll och frihet handlar om hur fostran tar 

sig i uttryck i handling, alltså graden av maktutövning. Så länge makten inte missbrukas 

utan utgår från barnets bästa, det vill säga ett barnperspektiv, kan kontrollen vara av 

positiv karaktär (Emilson, 2008). Nedan presenteras en figur över hur de olika 

begreppen hör ihop. Dock är det viktigt att vara medveten om att det inte går att 

förutsätta att det ena eller det andra skapar goda respektive missgynnsamma 

pedagogiska möten. Detta beror helt på hur läraren gestaltar handlandet och det syfte 

som ligger till grund för det. 
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Figur 1. visar förhållandet mellan begreppen inom Habermas teori. Genom strategiskt handlande 

vidmakthålls maktstrukturer med hjälp av kontroll. Kommunikationen präglas av asymmetri och 

förhållandet mellan vuxna och barn blir således subjekt - objekt. Genom kommunikativt handlande 

skapas intersubjektivitet med hjälp av frihet. Kommunikationen präglas av symmetri och förhållandet 

mellan vuxna och barn blir således subjekt - subjekt.  

 

4.3 Relationellt kontra kategoriskt perspektiv 

Inom svensk specialpedagogik och forskning har tidigare det kategoriska perspektivet 

fått mest genomslagskraft, det vill säga att kategorisera sådant som avviker från det 

“normala”. I dag används ett relationellt perspektiv mer frekvent, där fokus ligger på 

samspel och vad som sker i relationer. I det kategoriska perspektivet ses barn som 

varande med svårigheter och i det relationella ses barn som varande i svårigheter (Palla, 

2011; Aspelin, 2013). Svårigheterna i det kategoriska perspektivet befästs ofta av 

diagnoser och åtgärderna riktas mot den enskilda individen (Palla, 2011). Genom att 

inta ett relationellt perspektiv läggs fokus på vad som sker människor emellan (Aspelin, 

2013). Sett till förskolan skulle detta kunna översättas till relationell pedagogik med 

fokus på relationer och processer i förhållande till deras pedagogiska kontexter. Detta 

innebär att alla pedagogiska fenomen, i föreliggande studie: fostran, har flera aspekter 

som måste tas i beaktande när de försöker förstås. Det handlar om mer än bara barnens 

erfarenheter eller undervisningens inramning. Det handlar om vad som sker i mötet 

mellan människor. Individer definieras och blir subjekt i relation till den de möter, alltså 

är en individ inte konstant utan olika i olika omgivningar (a.a.). Det relationella och 

kategoriska perspektivet kan i föreliggande studie tillämpas på hur förskollärare ser på 

och talar om utmanande beteende och framförallt de barn som de upplever uppvisar ett 

sådant. Genom att analysera den diskurs förskollärare använder när de pratar om 

utmanande beteende hos barn kan det framgå vilket perspektiv de använder sig av i sin 

syn på barnen och därav kan det möjligtvis också till viss del ge en förklaringsmodell 



  
 

20(53) 

till varför de väljer att agera på ett visst sätt gentemot dem. Dessutom är det intressant 

att synliggöra huruvida förskollärarna ser det utmanande beteendet som något som 

uppstår i en viss kontext eller om de anser att det är något som finns hos barnet, alltså 

om de har en relationell eller kategorisk syn på det utmanande beteendet.   
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5 Metod 
Studiens metod valdes för att svara till syftet att bidra med kunskap om förskollärares 

bemötande av utmanande beteende i barngruppen i relation till rådande normer och 

värden. Detta har skett genom en kvalitativ undersökning för att försöka komma nära 

förskollärarnas perspektiv och få en djupare förståelse för deras synsätt (Kihlström, 

2007). Studien har en induktiv ansats där empirin ligger till grund för de slutsatser som 

dragits eftersom det är förskollärarnas perspektiv och arbetssätt som studien ämnar 

synliggöra.  
 

5.1 Val av metod 

Studien är alltså av kvalitativ art i ett försök att komma nära förskollärares resonemang 

om utmanande betenden. En kvantitativ metod valdes bort eftersom det skulle göra det 

svårare att få en inblick i förskollärarnas tankar och resonemang, då följdfrågor och 

förtydligande av svar kändes som en självklarhet för att få tag på förskollärarnas 

subjektiva upplevelser. Studiens empiri har samlats in genom semistrukturerade 

djupintervjuer med sex förskollärare. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

intervjufrågorna behandlar ämnena och frågor som ska besvaras  (Denscombe, 2016). 

Utgångspunkten har varit att ställa öppna frågor (Kihlström, 2007) och att låta empirin 

tala i resultat och diskussion, samtidigt som studien har ett tydligt teoretiskt ramverk. 

Empirin samlades in genom personliga intervjuer som innebar ett möte mellan 

intervjuare och en informant. Att bara en informant intervjuades, dvs en personlig 

intervju, i taget valdes dels för att det är relativt lätt att genomföra en sådan intervju men 

också för att uppfattningar och synpunkter blir lättare att urskilja när flera informanter 

inte påverkar varandra (Denscombe, 2016) En annan fördel ansågs vara att det bara är 

en person intervjuaren behöver hålla fokus på men också att det är bara en att känna 

igen rösten på ljudupptagningen (a.a.). Målsättning är att skapa en studie där olika 

uppfattningar om ämnet bland förskollärare synliggörs, jämförs och diskuteras i relation 

till tidigare forskning och det teoretiska ramverket. 

5.2 Datainsamling 

Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Det fanns 

frågor att utgå ifrån men med frihet att ändra ordningen på dem beroende på hur 

intervjun flöt på och samtidigt sträva efter att ge respondenten utrymme att utveckla och 

förtydliga sina tankar och idéer genom följdfrågor. Detta med syftet att skapa ett möte 

där förskollärarna har möjlighet till en viss frihet för att underlätta i strävan efter att 

närma sig deras perspektiv (Lantz, 2014; Denscombe, 2016). Intervjuknep som att 

sufflera, följa upp och kontrollera användes under intervjuerna. Med sufflera menas dels 

att intervjuaren kan upprepa förskollärarens senaste ord för att bjuda in till en 

fortsättning, dels att vara tyst för att ge förskolläraren tid att fullfölja sina tankegångar 

under pausen. Svaren har följts upp genom att be om exempel, klargörande och om mer 

detaljer för att få rikare material till studien. Intervjuerna dokumenterades i form av en 

ljudinspelning för att fokus inte skulle behöva lyftas från själva intervjun. Nackdelen 

med detta var att den icke-verbala kommunikationen eller andra omständigheter som 

kan påverka inte blev fullt ut dokumenterade, men här ansågs fördelarna överväga, det 

vill säga att inspelningarna går att lyssna på otaliga gånger samt att det inte stör 

respondenten lika mycket som att göra en videoinspelning (Denscombe, 2016).  
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5.3 Urval 
Enskilda intervjuer av sex förskollärare på olika förskolor i tre medelstora kommuner i 

mellansverige utgör empirin. Fokus i urvalet låg på förskollärare som arbetar med de 

äldsta barnen, vilka kan skifta i ålder beroende på hur förskolan har valt att dela upp 

barngrupperna. Alltså gjordes ett subjektivt urval där förskollärarna valdes ut specifikt 

utifrån att de antas ha relevant erfarenhet av studiens ämne. Detta dels för att de är 

yrkesverksamma men också för att de troligtvis stött på fenomenet utmanande beteende 

i någon form inom förskollärarutbildningen. Dessutom arbetar de i grupper där 

sannolikheten troligtvis är större att de möter utmanande beteenden jämfört med 

barngrupper med yngre barn. Detta eftersom vår upplevelse är att det framförallt är i 

barngrupper med äldre barn som lärare talar om utmanande beteenden. Tanken med det 

subjektiva urvalet var att få möjlighet att intervjua förskollärare som förhoppningsvis 

kunde bidra med värdefull information inom forskningsämnet (Denscombe, 2016). 

Nedan ses en tabell över hur många år förskollärarna har varit verksamma, antal barn de 

har i barngruppen samt vilken ålder barnen är i. Namnen på förskollärarna är givetvis 

fiktiva av etiska skäl. 
 

 

Namn 

År som 

förskollärare 

Antal barn i 

barngruppen 

Ålder i 

barngruppen 

Moa 25 50-70* 3-5 år 

Amanda 19  21 3-6 år 

Petra 30 27 2,5-5 år 

Helen 7 21 2-6 år 

Sara 13 21 5-6 år 

Karin 4 25 5 år 

 

*Moa arbetar sammanlagt med 50-70 barn per förskola som hon åker runt till. När hon har grupper 

arbetar hon med 8-25 barn samtidigt. Hon har en roll som ateljerista, vilket framför allt innebär att hon 

kompletterar avdelningarna med att arbeta i ateljén utifrån aktuellt projekt.  

5.4 Genomförande 

Insamlandet av empirin föranleddes av mailutskick till flertalet förskolechefer där det 

önskades få svar om namn och telefonnummer till förskollärare som arbetar med de 

äldre barnen som kunde tänkas vara intresserade av att medverka i studien. 

Respondansen var inte så het som sommarvärmen. Men genom att istället ringa runt till 

olika förskolor gick det till slut att boka intervjutillfällen med sex förskollärare, såsom 

var tänkt. Dessa möten arrangerades utifrån Kihlströms (2007) samt Denscombe, (2016) 

praktiska råd vid en intervju. Det vill säga att intervjun genomfördes på en lugn och 

avskild plats där ingen stör sittandes så att man ser varandra bra för att skapa trygghet. 

Vid samtliga tillfällen inleddes intervjuerna med gå igenom de forskningsetiska 
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principerna. Intervjuerna flöt på, tankar och funderingar blommade ut och perspektiven 

vidgade sig under intervjuernas gång. Intervjuguiden (se Bilaga A) som användes 

utformades efter forskningsfrågorna. 

5.5 Bearbetning av data 

De ljudinspelningar som gjordes under intervjuerna transkriberades inför analysen att 

för att de lättare skulle kunna analyseras och dras slutsatser utefter. Detta är förvisso en 

tidskrävande del av bearbetningen av datan men samtidigt blir innehållet i intervjuerna 

mer överskådligt och lättare att jämföra och bearbeta vidare när det finns nedskrivet 

men det är också värdefullt eftersom man får en mer “närkontakt” med data 

(Denscombe, 2016). Vid några tillfällen har ljud som hostningar och  “eh” valts att inte 

markeras för att öka läsbarheten. Fiktiva namn på barn, vuxna, avdelningar och 

förskolor har använts av etiska skäl. Empirin gicks sedan igenom gemensamt flera 

gånger i ett försök att läsa mellan raderna och bli förtrogna med materialet vilket är 

viktigt inför en analys (Denscombe, 2016). För att egna värderingar inte skulle lysa 

igenom tolkades empirin utefter de forskningsfrågor som utgör grunden för studien. 

Resultat skrevs sedan fram utifrån empirin och studiens syfte och forskningsfrågor med 

fokus på att synliggöra mönster som tyckts skönjas i materialet och de likheter och 

skillnader som blivit tydliga. I detta skede blev det tydligt att förskollärarna inte fullt ut 

hade svarat på frågan om pedagogiska dilemman utan att de i större mån lyfte 

organisatoriska sådana. Därför togs beslutet att ändra i studiens frågeställning för att 

inkludera allt som lyfts av förskollärarna i det avseendet. Senare kompletterades 

formuleringen “pedagogiska och organsatoriska dilemman” och blev “pedagogiska 

dilemman och organisatoriska hinder”. Detta efter att examinatorn uppmärksammat att 

det inte enbart handlade om dilemman, något som blev självklart då dessa tankegångar 

funnits tidigare. Senare under arbetets gång kom även de andra forskningsfrågorna att 

justeras något för att tydliggöra vad de syftar till. De ursprungliga frågorna går att läsa i 

studiens intervjuguide (se Bilaga A). Sista steget i databearbetningen var att analysera 

resultatet i förhållande till studiens teoretiska ramverk, det vill säga 

socialkonstruktivismen, kommunikativt och strategiskt handlande samt relationellt och 

kategoriskt perspektiv samt att sätta det i relation till tidigare forskning.  

 

5.6 Etiska överväganden 
Föreliggande studie har utförts med hjälp av de forskningsetiska principerna för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra principer är kraven på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet handlar om att informera de berörda om studiens syfte. Deltagandet 

är på frivillig basis (a.a.). I föreliggande studie har respondenterna fått information 

skriftligt både om de etiska övervägande som görs samt den aktuella studiens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätten att bestämma över sin 

medverkan (a.a.). Här har informanterna varit tydliga med att respondenterna när som 

helst kan avbryta sin medverkan utan negativa följder. Konfidentialitet handlar om att 

alla berörda deltagare i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och att 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(a.a.). I den aktuella studien används fiktiva namn för att inte personerna i fråga ska 

kunnas pekas ut. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som är insamlade får endast 

användas för vår studie (a.a.). Respondenternas svar kommer att värnas om och de 

kommer inte föras vidare utan deras vetskap. När studien är färdigställd kommer allt 

material från intervjuerna att slängas. 
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5.7 Metoddiskussion 

Det som var en stor utmaning under arbetets gång var att besvara forskningsfrågorna så 

neutralt som möjligt eftersom egna åsikter och tankar mer eller mindre alltid färgar hur 

en text formas och vilka val som görs under arbetets gång. För att synliggöra arbetet 

gjordes hela processen så transparent som möjligt genom en detaljerad 

metodgenomgång (Allwood & Erikson, 2010; Denscombe, 2016). Dessutom har citat 

använts för att göra studien mer trovärdig genom att synliggöra förskollärarnas egna ord 

och inte bara en generaliserad bild av resultatet. Samtidigt kan citat tagna ur sin kontext 

missuppfattas och därför gjordes det noga övervägande vilka citat som skulle användas i 

vilka sammanhang. 

En kvalitativ studie valdes över en kvantitativ för att få en bättre förståelse för 

vad förskollärare faktiskt tycker och tänker, då det är lättare att komma nära 

respondentens upplevelser när undersökningen är mer personlig, här i form av 

intervjuer. Dock så är det värt att uppmärksamma att förskollärarna mycket väl kan ha 

gett den bild av ämnet och sitt eget förhållningssätt som de tror är eftersträvansvärd, 

utan att de faktiskt arbetar på det sättet ute i verksamheten. Därför hade det varit 

givande att jämföra resultatet av intervjuerna med observationer med fokus på hur de 

faktiskt talar om och bemöter utmanande beteende. En annan nackdel med intervju som 

metod är att det finns en risk att egna uppfattningar och åsikter hos forskaren färgar 

respondentens svar (Denscombe, 2016). Detta försöktes undvikas genom att sträva efter 

att vara så neutrala som möjligt under intervjuerna.  

Då förskolan är en verksamhet där förskollärares egna uppfattningar och åsikter 

tar stor plats och är avgörande för hur verksamheten utformas kan kvalitativa studier 

som försöker närma sig förskollärarnas perspektiv vara värdefulla för praktiken. Även 

om föreliggande studie inte har gjorts i stor skala så kan den kanske ändå säga något 

generellt om de uppfattningar om och olika sätt att bemöta barns utmanande beteende 

som ryms inom förskolan. Genom att diskutera empirin i förhållande till tidigare 

forskning så kan studien ges en större tillförlitlighet och överförbarhet då mönster 

framkommer (Denscombe, 2016). Studien har synliggjort inte bara förhållningssätt hos 

förskollärare utan också utvecklingsområden och behov av kompetenshöjande insatser, 

något som kan vara relevant för andra verksamheter i deras långsiktiga arbete med 

utmanande beteende hos barn i förskolan. Dessutom kan andra verksamma möjligtvis få 

nya tankar och idéer om hur verksamheten kan anpassas och utmanande beteende 

bemötas på ett adekvat sätt.  

Vid en kritisk granskning av det planerade tillvägagångssättet och hur studien 

sedan kom att fortlöpa finns det delar som med fördel hade kunnat justeras. Det finns 

till exempel alltid utrymme för att försöka vara än mer värderingsfri och objektiv under 

såväl insamling som bearbetning av data, dock är det något som behöver tränas på och 

som utvecklas i takt med större erfarenhet. Under intervjuerna blev det tydligt att vissa 

frågeställningar hade kunnat utvecklas eller förenklas för att missförstånd skulle 

undvikas. Ett exempel är frågan “Vilka värden prioriteras i dessa situationer?” som 

syftar på situationer där pedagogiska dilemman uppstår i samband med utmanande 

beteende. Det var en fråga som upplevdes oklar, möjligtvis för att värden inte 

uttryckligen hade diskuterats tidigare under intervjun eller för att det var en fråga som 

var för inriktad på att få ett visst sorts svar. Under två intervjuer förtydligades och 

anpassades frågan till att utmynna i “Vad är en bra kompis?” eftersom syftet var att få 

tag på hur förskollärarna ansåg att barn skulle bete sig mot varandra och på så sätt 

kunna skönja vad de upplever som utmanande beteende när det gällde sociala samspel 

barn emellan. Ett annat alternativ hade kunnat vara “Vilket beteende är eftersträvansvärt 

i sociala samspel mellan barn?” eller liknande. Självklart hade fler frågor kunnat 

förtydligas för att få ut mer av svaren, samtidigt som det är intressant att se hur 
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förskollärarna själva tolkar frågorna då det kan säga något om deras erfarenheter och 

förhållningssätt.  
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6 Resultat och analys 
I följande kapitel kommer en sammanställning av studiens resultat presenteras, vilket är 

indelat i tre delar utefter studiens frågeställningar. Vardera av dessa kapitelavsnitt 

avslutas med en analys av frågeställningens resultat. Det redogörs i följande kapitel 

alltså för aktiviteter då förskollärarna återkommande upplever utmanande beteende, 

vilka bemötanden som förskollärarna anser är mer eller mindre framgångsrika vid 

utmanande beteende samt de pedagogiska dilemman och organisatoriska hinder de 

möter i samband med utmanande beteende. Studien grundar sig på sex förskollärares 

resonemang. 

 

6.1 Definition av utmanande beteende och aktiviteter där det 

återkommer 

I följande avsnitt presenteras inledande hur förskollärarna i studien talar om utmanande 

beteenden och barn som de upplever uppvisar detsamma. Detta som en introduktion till 

efterföljande punkt som redogör för de aktiviteter där respondenterna menar att det 

utmanande beteendet återkommer. 

 
6.1.1 Förskollärarnas definition av utmanande beteende   

De intervjuade förskollärarna har olika definitioner av vad utmanande betenden kan 

vara, samtidigt som det råder stor osäkerhet kring vad det kan innebära. Karin frågar 

efter ett förtydligande av begreppet utmanande. Sara ställer sig frågan “fast utmanande 

vet jag inte om det är” när hon pratar om ett beteende. Helen ger förslag på olika 

utmanande beteende som hon tolkar det men ställer sedan frågan “om det är det du 

menar med utmanande?” tillbaka till intervjuaren. Exempel på utmanande beteenden, 

eller barn som upplevs utmana, som förskollärarna i föreliggande studie uttrycker är: då 

barn testar gränser, när de bryter mot regler, barn med koncentrationssvårigheter, 

väldigt aktiva barn, barn med kontrollbehov, högljudda barn, blyga barn, barn som får 

utbrott eller hamnar i konflikter, ängsliga barn, barn med språksvårigheter, barn med 

neuropsykiatriska svårigheter och barn som inte agerar som förskollärarna förväntar sig. 

En förskollärare, Moa, skiljer sig dock från resten. När hon får frågan om att ge 

exempel på något utmanande beteende hos barn i förskolan svarar hon: 
 

Nej. Inte mer än att folk pratar om att barn har utmanande beteende. [...] Det är upp 

till mig att hitta dom barnen. Det är inte dom som utmanar mig utan det är en 

utmaning för mig att hitta dom. [...] Jag tänker att varje barn har egna 

personligheter och det gäller att hitta varje individ och beteende. Ofta krasst dom 

barnen man ofta pratar om utmanande beteende är förskolan för torftig för (Moa). 
 

Hon säger att det inte är fel på barnen utan på förskolan, systemet och miljöerna. Det 

måste finnas mer att göra, de måste kunna utforska varje dag och man måste tänka på att 

barnen är där varje dag i fem år tid. Om man har gjort samma sak 800 gånger så blir det 

till slut rätt trist så det gäller att hitta variation på saker och ting. När barn ifrågasätter 

det så utmanar de lärarna, då kan det vara lätt att lägga det på barnen istället för att de 

vuxna måste göra något åt det. Moa avslutar med att säga “jag tror inte på utmanande 

barn”. Senare i intervjun när Moa kommer in på vilket bemötande som är framgångsrikt  

berättar hon “Om man ser ett barn som svajar om jag nu kan använda det uttrycker för 

jag tycker inte att det utmanar. [...]. Som många nog kan säga utmanar men som jag tror 

testar”. Alltså använder hon begreppen svajar och testar istället för utmanar. 
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6.1.2 Lärarledda aktiviteter 

Nedan presenteras de aktiviteter som förskollärarna har tagit upp, då de upplever att 

utmanande beteende blir extra tydligt, som är ledda av en lärare och återkommer i den 

planerade pedagogiska verksamheten. Fem av sex förskollärare nämner att det i 

lärarledda aktiviteter förekommer utmanande beteende. Det kan också utläsas att Helen 

är den enda som bara pratar om de lärarledda aktiviteterna men inte om någon ej 

lärarledd aktivitet när det gäller barn som upplevs utmana. Tabellen nedan tydliggör hur 

många förskollärare som lyfter utmanande beteende i de olika lärarledda aktiviteterna. 

Föreliggande avsnitt fortlöper sedan med en mer utförlig presentation av detta resultat. 

 

Måltid Samling/möten Rutiner 

3 av 6 förskollärare 3 av 6 förskollärare 4 av 6 förskollärare 

 

6.1.2.1 Måltid 

Måltiden är en aktivitet som hälften av förskollärarna nämner att de återkommande 

upplever utmanande beteenden vid. Det utmanande beteendet kan ta sig uttryck genom 

att, som Helen beskriver det: 

 
kanske det här man liksom sitter och äter, tillsammans, så vägrar barnet sitta med 

vid bordet [...] det kanske går och stör någon annan som sitter vid bordet bredvid 

[...] försöker liksom trigga igång nån annan [...] man ber dem att ’nu sitter vi och 

äter i lugn och ro’ såhär och så, ja, så lyssnar de ändå inte (Helen). 

 

Moa upplever att det blir extra utmanande för barnet i matsituationen på grund av att 

det finns många olika pedagogiska perspektiv på hur en matsituation ska gå till. Hon 

sitter ofta i buffen där barnen tar mat och där hon säger att “gillar man  barn så tittar 

man också på hur de agerar runt maten”. där hon reflekterar över “är det problematiskt, 

älskar de mat? Äter dom vissa saker eller äter dom inte vissa saker?” Hon menar att hon 

försöker tänka kompensatoriskt vid måltiderna som exempelvis “äter man inte 

grönsaker så försöker man locka dom att äta grönsaker. [...] det är upp till mig att lotsa 

dom till en bra mathållning [...] man försöker att de äter tallriksmodellen”. Hon menar 

att om man sitter “i buffen och säger ‘smaka ärtorna’ och så har man smakat en men 

gillar inte dom då ska man inte behöva äta upp, då har man ju provat”.  Moa anser att 

det handlar om en pedagogisk fråga som man “behöver lyfta på husmötena i hur man 

som vuxen bör agera vid maten [...] man måste hela tiden tänka ‘varför’”. Petra säger att 

hon kanske kan tycka att något är jobbigt vid matsituationen men säger inget specifikt 

om det.  

 

6.1.2.2 Samling och möten 

Samling och möten, som Petra benämner dem, är också en aktivitet där hälften av 

förskollärarna upplever att utmanande beteenden förekommer återkommande. Med 

samling och möten menas en lärarledd, planerad aktivitet med flera barn. Karin berättar: 

 
[...] när det sitter en hel grupp barn och så har man samling och så är det ett annat 

barn som får utbrott och så vägrar sitta still, vägrar gå ut, vägrar göra någonting, 

vill liksom bara lägga sig ner i mitten och skrika, det är väldigt utmanande för man 

vet inte vad man ska göra, barnet vill varken gå ut eller sitta i ringen och förstör för 

de andra barnen, så det är just det här med inkludering, det är väldigt utmanande 

för man vet inte hur man ska göra [...] (Karin). 
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Både Helen och Petra anser att utmanande beteende blir extra tydligt vid samling. Helen 

resonerar att samlingen är en styrd situation och hon kan känna att det här med att 

lyssna in kompisarna är det viktiga men att man får hitta lösningar på det. Hon säger att 

det är viktigt med “det här att man ibland faktiskt måste respektera, lära sig respektera 

de andra kompisarna” men menar samtidigt att i samlingen kan det vara lite utmanande 

då barnen kanske inte är upplagda för just samling vid det tillfället. Petra berättar att de 

en gång hade ett barn som var väldigt aktivt. Barnet behövdes bjudas in till barngruppen 

för att få en bra status. Just under samlingen behövde barnet ofta något att sysselsätta 

sig med, där låg utmaningen i att hitta nya saker för att det skulle bli bra både för barnet 

och övriga barngruppen.  

 

6.1.2.3 Rutiner 

Merparten av förskollärarna beskriver utmanande beteende under förskolans rutiner 

eller när rutinerna brister. I detta sammanhang definieras en rutin i första hand som en 

övergångsaktivitet såsom exempelvis städning eller påklädnad inför att gå ut, men 

rutiner kan också handla om hur en dag på förskolan är upplagd. Både Karin och Helen 

påpekar att det lätt blir stressigt i övergångsaktiviteter och att det kan bidra till 

konflikter när man skyndar på barnen. En lösning som Helen uttrycker är att “det gäller 

ju för oss att planera tiden lite mer också tror jag, att man planerar in att man har mer tid 

vid påklädning [...] eller just att städa”. Även Amanda påpekar att man behöver vara 

flexibel med schema och rutiner för att förebygga utmanande beteende. Karin lyfter att 

det delvis handlar om att tiden inte räcker till under dessa aktiviteter men hon säger 

också att: 

 
[...] vi som pedagoger är dåliga på att informera vad som ska hända, ehm, det tror 

jag är en bidragande faktor, att man inte har talat om för barnen att “nu ska vi gå 

och klä på oss, sen efter det gör vi detta” [...] vi var duktiga på det ett tag [...] men 

efter ett tag rann det ut i sanden, och det blev väl barngruppen mer stressad av, för 

dom visste inte vad som skulle hända (Karin). 

 

Moa menar att det är viktigt som lärare att vara överens med de andra i arbetslaget och 

att veta vilka rutiner som gäller så att hon inte låter barnen göra något som en annan 

vuxen sedan kommer och avbryter dem med. Som ateljérista (eller som lärare) behöver 

hon veta “när de är färdiga med mig i atéljen, vad finns det för förutsättningar för dom? 

Får dom gå ut? Får dom gå ut på torget?”. 

 
6.1.3 Ej lärarledda aktiviteter 

Nedan presenteras situationer som har uppstått i ej lärarledda aktiviteter, exempelvis i 

den så kallade “fria leken”. Samtliga förskollärare nämner att de upplever utmanande 

beteende i olika lärarledda aktiviteter. Sara lyfter enbart de ej lärarledda aktiviteterna 

medan de övriga förskollärarna pratar om både de lärarledda och ej lärarledda. 

 Om de ej lärarledda aktiviteterna finns det olika exempel på vad som 

upplevs utmanande. Amanda till exempel berättar om ett barn som var livrädd för 

trappor, där han skriker hysteriskt och får panikattack “det tycker jag är jätte utmanande 

för han vill jättegärna, han utmanar och hur långt kan man pusha honom”. Sara upplever 

utmanande beteende under situationen där de måste göra materialvård samtidigt som de 

har barngruppen. Som exempelvis när ett barn har ritat över hela bordet: “en sexåring 

som man känner att du vet att detta är inte okej”. Hon menar att konsekvensen blir att de 

“dagar som vi inte följer den pedagogiska planeringen helt” uppstår “just den här 

rastlösheten när man inte styr upp aktiviteter eller ger dom utmaningar hela tiden, när de 
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får lösa tyglar, att det lätt spårar ur”. Petra upplever att barn utmanar i den fria leken, 

där hon menar att den fria leken är  “när många väljer vilken lek de vill själva”, när det 

inte är uppstyrt av vuxna. Hon resonerar att det är viktigt “i den fria leken, att man 

verkligen då finns nära”.  Vidare säger hon “vi måste finnas i närheten men inte vara 

med, för man måste lära sig själv lite hur man gör, sen måste vi finnas där som ett stöd”. 

Moa är inne på något liknande att det “är i den fria leken du ser dom, hur dom 

egentligen beter sig och agerar mot varandra och mot vårt material”. En annan situation 

där Karin upplever utmanande beteende är när iPaden är kopplad till en smartboard, “då 

är det som sagt många som vill sitta vid den, men då har vi märkt att  många börjar 

skrika och sparka” men en lösning var att “köpa in en [...] en sån liten timer, på fem 

eller tio minuter [...] så då har vi märkt att det lugnat ner sig lite”.  

 
6.1.4 Analys 

Hur förskollärarna definierar utmanande beteende kan kopplas till det kategoriska 

perspektivet. Det kan skönjas när förskollärarna benämner barn med kontrollbehov eller 

barn med koncentrationssvårigheter, vilket tyder på att de anser att det är egenskaper 

hos barnet snarare än något som skapas i relation till omgivningen. I förskollärarnas 

definitioner finns det liknelser med de tre vanligaste utmanande beteendena som 

Westling (2010) skriver fram i sin studie. Se tabell nedan där förskollärarnas 

definitioner sorterats in under Westlings. 

 

Vägran att följa 

instruktioner 

Handlingar som 

resulterade i avbrott i 

undervisningen 

Socialt olämpligt 

beteende 

● Barn som inte lyder 

vuxna 

● Barn som testar 

gränser 

● Barn som får 

utbrott eller hamnar 

i konflikter 

● Högljudda barn 

● Väldigt aktiva barn 

● Blyga barn 

● Ängsliga barn 

● Barn som inte 

agerar som 

förskolläraren 

förväntar sig* 

*Barn som inte agerar som förskolläraren förväntar sig är en sammanfattning av två svar där 

förskollärarna beskrivit utmanande beteende som när “barnet flinar rakt upp i ansiktet, och inte alls tar till 

sig det man har sagt” (Karin) och när ett barn ritade på ett bord fastän hen enligt förskolläraren visste att 

det var fel. Utefter detta sorterades det in under Westlings kategori socialt olämpligt beteende.  

 

Barn med språksvårigheter, koncentrationssvårigheter och neuropsykiatriska svårigheter 

är tre kategorier förskollärarna nämner som utmanande som skiljer sig från resten. De 

kan inte sorteras in under Westlings (2010) kategorier eftersom de inte kan 

kategoriseras utifrån dem och även för att det inte finns exempel på vad förskollärarna 

menar med de två sistnämnda. När det gäller språksvårigheter ger förskolläraren snarare 

förslag på hur det blir jobbigt för barnet själv på grund av språksvårighet, inte utifrån att 

hon som vuxen upplever det utmanande. Dessutom kan dessa svårigheter grundas i 

någon form av diagnos, uttalad eller ej, och blir därför inte lika relevanta för 

föreliggande studie. Detta då studien fokuserar på förskollärares bemötande av 

utmanande beteende och inte specifikt på barn i behov av särskilt stöd, även om det ena 

inte behöver utesluta det andra. Dessa definitioner innebär i vilket fall en annan 

förutsättning för barnet och förskollärarna säger inget om att svårigheten i sig är 
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utmanande för dem utan fokuserar mer på att dessa svårigheter kan resultera i 

utmanande beteenden, eller helt enkelt utmaningar för barnet ifråga. 

 I resultatet kan det utläsas att det är fler förskollärare som använder sig av 

ett kommunikativt handlande, där både barn och lärare är aktiva och kommunikationen 

utvecklas, än ett strategiskt, där makten ligger hos läraren och barnet blir till objekt. När 

det gäller det strategiska handlandet är ett exempel Helens beskrivning av när ett barn 

vägrar sitta vid bordet, stör någon annan som sitter vid bordet bredvid och inte lyssnar. I 

den situationen kan hon tolkas ha ett bestämt syfte med sitt bemötande, nämligen att det 

ska vara lugn och ro vid matsituationen. Detta använder hon sin makt för att nå och 

kommunikationen förefaller vara asymmetrisk genom att barnet tilldelas en 

underordnad position och inte får möjlighet att uttrycka sitt eget perspektiv. Hur Karin 

hanterar situationen med smartboarden och ipaden kan också tolkas som strategiskt 

handlande eftersom de utnyttjar sin makt för att nå ett resultat som innefattar att de vill 

ha lugn och ro, där barnen inte ska skrika eller sparkas. Däremot är det som Emilson 

(2008) skriver att det inte behöver innebära något negativt för målet kan vara av 

demokratiska karaktär såsom att göra barnen delaktiga och ge möjlighet till inflytande. 

Där det kan vara så att lärarna kan ha tolkat att barnen “säger” något till dem genom att 

de sparkas och skriker och på så vis gör lärarna något åt saken genom att använda ett 

timglas vilket kan tolkas som att barnen har fått inflytande. I båda dessa fallen kan man 

dessutom se att förskollärarna intar ett kategoriskt perspektiv, beteendet verkar klassas 

som att barnen har svårigheter med att samarbeta och samspela vilket gör att konflikter 

uppstår. I de exemplen som Karin och Helen berättar om kan det ses som att de socialt 

konstruerade värden som kommuniceras är att inte skada andra, att komma överens, 

delta i gemenskapen samt att vara självständig. Alla fyra är värden  som Emilson (2008) 

tar upp i sin studie. Utifrån Emilssons (2008) förståelse av Bernsteins begrepp stark 

respektive svag klassificering och inramning kan man utläsa att Helens agerande 

präglades av en stark klassifikation och inramning. Detta då aktivitetens avgränsning, 

det vill säga klassifikationen, är att barn och vuxna ska sitta och äta. Helen använder sin 

makt för att det ska råda lugn och ro kring måltiden. Inramningen är att Helen är den 

som kontrollerar vad och hur något kommuniceras. Karins agerande kan även det tolkas 

vara av stark klassifikation där miljön är styrd utifrån att barnen ska använda 

smartboarden och ipaden på ett visst sätt. Det kan utläsas att det råder en stark 

lärarkontroll i denna situation eftersom hon planerar verksamheten utifrån barnens bästa 

genom att organisera för att barnen inte ska skrika och sparkas. Fokus läggs på att skapa 

meningsfulla sammanhang. Inramningen är svår att utläsa eftersom Karin inte beskriver 

själva kommunikationen mellan henne och barnen. När det gäller det kommunikativa 

handlandet kan det utläsas att det finns aktiviteter där barnen möter ett kommunikativt 

handlande med ett relationellt perspektiv. Som exempelvis Moa vid måltiden och 

Amanda när det gällde barnet som är rädd för trappor. I dessa fall intas ett relationellt 

perspektiv där barnen ses som att de befinner sig i svårigheter och genom sitt försök att 

nå samförstånd och sätta sig in i barnets perspektiv, alltså kommunikativa handlande, 

skapar förskollärarna en symmetrisk kommunikation där de försöker fördela makten. 

Moa är till viss del inne på det som Puroila m.fl. (2016) skriver om, att synen på värden 

och värdepedagogik skiljer sig mellan olika individer och inte behöver vara densamma 

bara för att man arbetar på samma förskola. Det framkommer när hon pratar om att 

barnen möter många olika pedagogiska perspektiv på hur en måltid ska gå till. Det som 

också bör nämnas i sammanhanget är att i denna aktiviteten skulle kunna tolkas som att 

Moa använder sig av ett strategiskt handlande eftersom hon har en dold avsikt att 

barnen ska äta enligt tallriksmodellen. Vilket kan förmodligen beror på att hon vill 

barnen väl, att de ska fostras i en bra mathållning. Det som bör uppmärksammas i detta 
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sammanhang är att ett strategiskt handlande inte alltid behöver innebära något negativt, 

samtidigt som Moa likväl hade kunnat förmedla detsamma kommunikativt. 

 En annan aspekt som är värd att lyfta är Helens reflektion kring styrda 

aktiviteter där hon utifrån ett relationellt perspektiv verkar se barnen som varande i 

svårigheter. Hon reflekterar över att de utsätter barnen för att befinna sig i en aktivitet 

som inte passar dem men att det kan finnas lösningar för att det ska bli så bra som 

möjligt för barnet även fast det är en aktivitet som barnet ogillar. En fråga är då varför 

de har dessa lärarledda aktiviteter som exempelvis samlingen? Loomis och Wagner 

(2005) menar att samlingen är en typisk aktivitet då utmanande beteende ofta uppstår 

eftersom den förefaller vara utformad för att möta behoven hos de vuxna istället för 

barnen. Helen ser bland annat att det är i samlingen barnen ska fostras till goda lyssnare 

och att respektera de andra kompisarna. En annan aspekt relaterat till att en aktivitet inte 

fungerar för ett barn är det som Nordin-Hultman (2010) inleder sin avhandling med, att 

ett barn kan ha problem i en situation men fungera bra i en annan. Det behövs då 

reflekteras över förskolans aktivitetsmöjligheter för att barnen ska kunna framstå som 

kompetenta, initiativrika och få möjlighet att skapa en positiv identitet (a.a.). Flera 

förskollärare i empirin är inne på att det inte är barnens fel utan förskolan, systemet och 

miljöerna som måste förändras. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att 

förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I detta sammanhang 

kan det ifrågasättas om förskolan faktiskt är rolig och trygg för alla barnen vid 

samlingen då det upplevda utmanande beteendet kan tolkas vara ett motstånd från 

barnens sida. En konsekvens av att barn “tvingas” delta vid samlingen kan möjligtvis 

bli, som Nordin-Hultman (2010) lyfter kan ske i vissa miljöer och aktiviteter, att barnen 

är passiva eller okoncentrerade och får en negativ identitet.  

 I resultatet kan ett visst mönster skönjas där strategiskt handlande och 

kategoriskt perspektiv hänger samman och kommunikativt handlande och relationellt 

perspektiv hör ihop. När förskollärarna har ett mål och ett förväntat resultat med en viss 

aktivitet, alltså när de använder sig av strategiskt handlande, så verkar de också i större 

grad se på barnen som med svårigheter, alltså ett kategoriskt perspektiv. När de däremot 

använder sig av ett kommunikativt handlande genom att öppna upp för dialog med 

barnen och se dem som jämlikar i kommunikationen så förefaller de också att se det 

som att barnen befinner sig i svårigheter, det vill säga ett relationellt perspektiv. I den 

aktuella studien kan även en tendens till att det framförallt det strategiska handlandet 

som dominerar de lärarledda aktiviteterna anas. En annan intressant aspekt som kan 

utläsas i resultatet är att det är i just de lärarledda aktiviteterna som nästan alla 

förskollärare uttrycker att de upplever utmanande beteende. Det hade varit spännande 

att höra hur de hade resonerat vidare kring detta och varför de tror att det är så. 

Samtidigt hade det varit intressant att ta reda på om det hade visat sig, precis som i 

Westlings studie (2010), att det kan behövas mer stöd för lärarna från exempelvis 

specialpedagoger för att mer effektivt möta utmanande beteende. Resultatet visar också 

att aktiviteter där det generellt är större barngrupper, såsom måltiden och samlingen, är 

starkt klassificerade och inramade. Dessa aktiviteter präglas ofta av ett strategisk 

handlande eftersom resultatet, som kan tolkas är lika med syftet, med måltiden och 

samlingen är på förhand bestämd. Makten och kontrollen ligger hos läraren. Detta kan 

skönjas dels utifrån Moas mening att det finns olika perspektiv på hur en måltid ska gå 

till och dels Helens exempel på måltiden där ett barn utmanar genom att det inte beter 

sig utifrån hennes bild av hur en måltid ska gå till. Sen finns det även exempel där 

Helen reflekterar över att samlingen är styrd men också Karins exempel om samlingen 

där hon värnar om inkludering av alla barn. Detta kan kopplas till det som Sheridan, 

Williams och Pramling Samuelsson (2014) kommer fram till, nämligen att det i de stora 

grupperna är svårt och finns begränsade möjligheter till att möta varje barn individuellt. 
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Aktiviteten kan då bidra till stress och en känsla av otillräcklighet bland lärarna (a.a.). I 

dessa aktiviteter tenderar förskollärarna i studien att fostra barnen till att agera som 

normen säger, det vill säga att barnen ska sitta stilla och socialisera tillsammans på ett 

respektfullt sätt. I de icke lärarledda aktiviteterna som tas upp av förskollärarnas så är 

det däremot ett kommunikativt handlande och relationellt perspektiv som dominerar,där 

fokus ligger på kommunicera på ett öppet sätt genom dialog och stödja barnen. Det kan 

jämföras med de lärarledda aktiviteterna där detta bara kan skönjas i ett fall som är 

Helens exempel vid samlingen.  

 Leken är en viktig arena där barnen lär sig värden och där värdekonflikter 

blir extra viktiga (Pálmadóttir & Johansson, 2015). Å andra sidan finns det en 

amerikansk studie (LeMaster, 2010) som visar på att det är förskolläraren som har det 

slutgiltiga ordet i konflikter. Det är något som kan dras paralleller till det Moa menar att 

i den fria leken, det är där man få se hur barnen verkligen beter sig och agerar i sociala 

sammanhang. Där det också handlar om att finnas tillgänglig som stöd om konflikt 

skulle uppstå, enligt Petra.  

 

6.2 Bemötande av utmanande beteende  

Det finns flera återkommande teman i förskollärarnas svar angående vilket bemötande 

de anser är mer eller mindre framgångsrikt då de upplever utmanande beteende. Dessa 

kommer att presenteras i följande avsnitt som sedan avslutas med en sammanställning 

av vad förskollärarna uttrycker angående förskolans fostransuppdrag. 

 
6.2.1 Framgångsrikt bemötande 

Att prata med barnet som upplevs utmana är det enda bemötandet som nämns av alla 

förskollärare som framgångsrikt. Hur detta sker skiljer sig dock åt. Karin och Amanda 

menar att det är viktigt att ta undan barnet och låta det lugna ner sig innan det går att 

diskutera vad som har hänt. Detta både för att inte ta diskussionen framför de andra 

barnen samt för att det inte går att diskutera framgångsrikt när barnet är i affekt. 

Samtidigt påpekar Amanda att det ibland är viktigt att markera i stunden att man inte 

gör på ett visst sätt “för barnen vet ju själva”. Petra är också inne på samma spår, hon 

menar att i vissa situationer behöver man vara stenhård med vad barnet inte får. I detta 

fallet handlade det om ett barn som ville ha napp och snutte hela tiden vilket lärarna på 

förskolan tyckte begränsade barnets möjligheter att vara glad och leka samtidigt som 

resterande barn blev påverkade av att barnet hela tiden var ledsen. Barnet fick alltså inte 

ha napp eller snutte alls för att bryta beteendet och Petra menar att “om man inser 

tillslut att man inte får när man skriker så slutar man ju, för det är ju inte roligt”. 

Petra, Moa och Sara pratar om att lyfta beteendet i hela gruppen. Moa genom en 

gruppdiskussion och Sara och Petra genom teater med diskussioner. Sara förklarar hur 

de använder sig utav dockteater med djur för att ta upp dilemman i barngruppen: 

 
[...] dom får se det utifrån eller vad man ska säga. Och barnen är ju kloka, de vet 

vad som är rätt och fel och kan då lättare säga ‘jo men den blev ju ledsen för att’, 

eller ‘så får man inte göra’ eller ‘så får man göra’. Och då är det lättare att fånga 

upp dom barnen det kanske handlar om också (Sara). 

 

Helen och Karin pratar mest om att helt enkelt berätta för barnet vad som gäller här och 

nu då de inte följer de normer som finns, medan Moa är mer inne på att barnen i förväg 

måste få reda på vad som gäller i situationen. Alla tre påpekar dock att om barnen ändå 

inte gör som förväntat så får de ett val, antingen beter de sig som situationen kräver eller 

så blir det en konsekvens. Denna konsekvens handlar på ett eller annat sätt om att barnet 

avlägsnas från situationen.  
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[...] om det har varit fruktstund så har jag sagt ‘du har två val, antingen sitter du i 

ringen och får en frukt, eller så går du ut men då får du ingen frukt’ [...] efter tiden 

gick förstod det här barnet, och även de andra då hängde på att vill man inte sitta 

still i en ring, och äta sin frukt, då får man gå ut, och det lugnade ner barngruppen 

ganska mycket (Karin). 

 

[...] funkar det inte och man har sagt till många gånger liksom så kan man ju säga 

det liksom att ‘aa men du får sitta här bredvid mig, om det inte liksom funkar så får 

du sitta bredvid’ [...] lite ge dom en chans och så funkar det inte, så måste det bli på 

nått sätt lite av en konsekvens [...] (Helen). 

 

[...] om det har varit många gånger som att ett barn gör det […] då säger jag ‘nu 

säger jag inte till fler gånger annars får du inte ens komma imorgon’. [...] en chans 

till sen är det bara ner och då går jag med ner och säger ‘tyvärr det gick inte och nu 

har vi bestämt att det blir inget imorgon heller så du behöver inte ens pröva’. [...] 

jag ger dom direktiven sen är det det som gäller och funkar inte det så blir det så 

(Moa).  

 

Dessa tre exempel ovan visar på hur förskollärarna använder avlägsnande från 

situationen som en konsekvens då ett barn inte beter sig som de förväntas, vilket 

förskollärarna själva benämner som framgångsrika bemötanden. Ett annat framgångsrikt 

bemötande som hälften av förskollärarna nämner är fysisk kontakt, till exempel att 

lägga en hand på axeln eller krama om ett barn som är oroligt eller utåtagerande. 

Angående samlingen så säger Sara att “jag sätter mig snäppet senare så väljer jag vem 

utan att visa det [...] så jag kan lägga en hand på axeln på något sätt, utan att måla ut”. 

 

6.2.1.1 Närvarande lärare 

Alla förskollärarna pratar om vikten av att vara närvarande som vuxen för att stötta 

barnen som upplevs utmana. Det handlar om att vara nära barnen rent fysiskt, om att se 

och lyssna in barnen samt att skapa goda relationer med dem. Att vara nära barnen för 

att förebygga, och i ett tidigt skede kunna avstyra, utmanande beteende nämner hälften 

av förskollärarna som viktigt. Petra säger:  

 
Men ofta är det liksom vi, det är ju vi som ska se till att de inte är där, det är vi som 

från början ska stoppa det och hjälpa dem, för barnen kan ju inte ändra sitt 

beteende själva utan att vi hjälper till, [...] det finns ju barn som är aggressiva också 

där man måste finnas i närheten hela tiden, så det är ju också vi som måste se till 

att det ändras där, för det kan ju inte barnen göra själva (Petra).  

 

Helen menar att det är viktigt att vara nära för att uppmuntra och vägleda barn som 

upplevs ha ett utmanande beteende, “det tror jag är viktigt med just dom barnen, att man 

är nära dom å, ja alltså skojar med dom och får en god relation med dom”. Moa pratar 

även hon om vikten av att skapa goda relationer till barnen: 

 
De testar gränser för dom själva är eller inte vet var de befinner sig, dom känner 

inte tryggheten. Då handlar det om att skapa en stark relation med dom barnen, 

jätte starka relationer och då gäller det att hitta dom i det. Vad är dom barnens 

intresse? Att alltid säga hej, hälsa med namn. Hur mår du? Hur har du det? 

Verkligen det här relationsbundna, jag är sedd, jag är verkligen sedd (Moa). 
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Amanda uttrycker det som: 

 
Jag tycker det är viktigt att se barnet. Du ser barnet liksom det är inte skillnad på 

barn utan måste bemöta där dom är och lyssna på dom och läsa av och hur ser 

dagen ut, vad har barnen för intressen och försöka locka där för att lyckas. Jag 

tycker inte det är skillnad man måste vara lyhörd och se dom på riktigt, vad vill du? 

Och lyssna in för jag tror om man ta sig tid så brukar det funka. Man kan inte ha en 

plan att så här vill jag att det ska se ut och sen har barnet inte alls tänkt så. Man 

måste lyssna in hur har du tänkt, du tänkt göra? Sen får man samarbeta, ge och ta. 

Jag tycker det är viktigt att möta dom där dom är (Amanda). 

 

Hälften av förskollärarna nämner också det faktum att de vuxna måste tänka på att de är 

förebilder och vägledare när det gäller hur barnen agerar. Helen menar att om man som 

vuxen “[...] på ett respektfullt sätt pratar med barnet och förklarar, så tycker jag ändå att 

dom tillslut lyssnar, oftast, för då, då vill dom va respektfulla tillbaks”. Sara uttrycker 

att det är viktigt att vara närvarande för att tolka barns handlingar och Moa säger: 

 
Tjugofyra barn kan inte vara i vår musikbygg, det funkar inte. Men då behöver man 

inte skrika åt den ‘försvinn härifrån’. Där måste jag som vuxen gå in och säga att så 

pratar vi inte med varandra. Medan vissa barn förklarar att ‘vi håller på med det här 

nu och vi är faktiskt fyra stycken det går inte’. Det är okej. Och eftersom jag är i 

rummet bredvid kan jag säga det där var ju jättetrevligt sagt, vad bra (Moa). 

 

Moa menar att det för henne handlar om att fostra barnen till schyssta medmänniskor. 

 
6.2.2 Mindre framgångsrikt bemötande 

Hälften av förskollärarna nämner att brusa upp eller skrika på barnet som ett mindre 

framgångsrikt bemötande när de upplever utmanande beteende. Sara säger: 

 
Det får absolut inte vara att man förstärker barnet i den negativa händelsen eller 

vad det nu är genom att, tyvärr kan de vara så att man hör över hela avdelningen att 

någon skriker namn, alltså även vuxna (Sara).  

 

Även Karin uttrycker detta när hon får frågan vad som är ett mindre framgångsrikt 

bemötande: 

 
När man står och skriker på barnen. Det har ju alla gjort, absolut, men att stå när ett 

barn är så sårbart, eller vad man ska kalla det, att stå och skrika ovanför barnet, eh, 

med en sorts dominans i blicken, är oacceptabelt för mig, det… det är kränkande, 

faktiskt, det är det, så det är väl inte alls framgångsrikt vad jag har sett, för barnet 

blir ju… mer avskärmad, så, så det är ingen bra idé (Karin). 

 

Karin förklarar även att ibland måste man ingripa och fysiskt avlägsna ett barn från en 

situation för att andra barn inte ska bli skadade eller för att barnet vet vad som gäller 

men ändå inte följer reglerna. Hon är dock tydlig med att hon inte tycker att det är ett 

framgångsrikt bemötande, “fel, absolut, men det var det enda lämpliga just då, så så har 

man fått göra i vissa fall”. 

 Den andra hälften av förskollärarna menar att det inte är framgångsrikt att vara 

nedsättande mot barnet som de upplever utmanar. Petra säger: 
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Ja, det är ju alltså så om man hela tiden är så, ‘[suck] aa måste du, du kan ju inte 

göra så, det förstår du väl’, alltså… jag kan inte säga att det är så nu men alltså förr 

jag har ju gjort det själv, förr sa man ju så, ‘men sluta nu, du får inte’ liksom, ‘gå 

inte runt hela tiden’ [...] Det är ju inte bra liksom att säga negativa saker till ett barn 

hela tiden, för säger du så så blir dom ju såna (Petra). 

 

“Att jag använder min makt som vuxen med faktum att jag är större då kommer man 

ingenstans, då får man inte det här med att barnen lyckas själva” menar Amanda. 

 
6.2.3 Prioriterade värden vid utmanande beteende  

I ett pedagogiskt dilemma är det oundvikligt att behöva prioritera värden. Olika värden 

ställs mot varandra och läraren måste välja, ofta instinktivt och utan tid till närmare 

reflektion i stunden. Förskollärarna hade dock överlag svårt att svara på vilka värden 

som de prioriterade i bemötandet av utmanande beteende. När förskollärarna resonerar 

om utmanande beteende och sitt bemötande blir det ändå tydligt att det grundar sig i 

värden. Dessa kommuniceras mer eller mindre explicit i intervjuerna och det handlar 

om att vara en bra kompis och ta hänsyn till andra, följa regler och lyda de vuxna, visa 

respekt för förskolans miljö, allas lika värde, att uppföra sig ordentligt genom 

exempelvis att sitta stilla vid samlingar och måltiderna, att inte svära eller att vänta på 

sin tur samt att ta del av gemenskapen. I tabellen nedan presenteras exempel på de olika 

värden som förskollärarna lyfter. 
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Vara en bra 

kompis/Ta 

hänsyn till andra 

[...] dom får se det utifrån eller vad man ska säga. Och barnen är ju kloka, 

de vet vad som är rätt och fel och kan då lättare säga ‘jo men den blev ju 

ledsen för att’, eller ‘så får man inte göra’ eller ‘så får man göra’. Och då 

är det lättare att fånga upp dom barnen det kanske handlar om också 

(Sara). 
  

[…] just det här med samlingar att de skulle kunna vara med om dom vill 

egentligen, att det är en frivillighet så att det… aa, men det är svårt för 

samtidigt måste man också lära sig lyssna på varandra, inte pratat i 

munnen på varandra eller liksom va, alltså va taskiga mot varandra eller 

sådär, aa, lära sig respekt (Helen). 
  

Att man visar hänsyn och respekt för andras bygge eller för andra. Det kan 

vara så att barn skriker och ett barn sitter och läser, då får berätta att hon 

hör inte om du skriker, visa hänsyn (Amanda). 

Följa 

regler/Lyda de 

vuxna 

Och samtidigt måste man då på förskolan vara ännu tydligare med det. Du 

måste vara tydligare verbalt så att de förstår varför regler är som dom är 

(Moa). 
  

[...] funkar det inte och man har sagt till många gånger liksom så kan man 

ju säga det liksom att ‘aa men du får sitta här bredvid mig, om det inte 

liksom funkar så får du sitta bredvid’ [...] lite ge dom en chans och så 

funkar det inte, så måste det bli på nått sätt lite av en konsekvens [...] 

(Helen). 

Visa respekt för 

förskolans miljö 

Det låg penslar på golvet som inte var sköljda med färg som var 

genomtorkade, står burkar överallt. Alltså jag sätter inte min fot, jag sa till 

min rektor, jag går inte in där. [...] om vi jobbar med hållbar framtid kan vi 

inte behandla materialet på det viset. För materialet är lika viktiga som 

våra barn och pedagoger (Moa).  

Allas lika värde [...] hela tiden tänka på att inte nämna namnet, att ta iväg dem, och prata 

med dem istället, att hela tiden tänka på att det är vi som måste ändra här 

för att det ska bli bra, för alla barn är olika, du kan inte ha en mall, det är 

helt omöjligt, du måste liksom hitta plats för alla barn [...] För mitt 

bemötande ska va liksom att alla barn är värdefulla, att alla barn kan, alla 

barn är duktiga på nått, alla barn är… bra på mycket saker (Petra). 

Uppföra sig [...] så har man samling och så är det ett annat barn som får utbrott och så 

vägrar sitta still, vägrar gå ut, vägrar göra nånting, vill liksom bara lägga 

sig ner i mitten och skrika (Karin). 

Ta del av 

gemenskapen 

[...] då tänker jag på ett väldigt gammalt barn som vi har haft här innan då 

som vi fick bjuda in mycket i gruppen för att han skulle ha en bra status 

eller så [...] när vi jobbade i projekt eller så så fick vi ju ta in hans grejer i 

projekten som övergripande, de andra barnen fick ta hans projekt med 

jämna mellanrum för att han skulle bli en del utav det hela då (Petra). 
  

[...] med dom här utmanande barnen sen, hur ska man inkludera dom i 

verksamheten? Hur ska man få att dom ska känna sig inkluderade? För det 

är inte alla som känner att dom vill medverka i stora grupper [...] (Karin). 
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Det är tydligt att förskollärarna själva tycker att det kan vara svårt att välja vilka värden 

som ska prioriteras i stunden. Något som förskollärarna i alla fall uttrycker alltid går i 

första hand är att inget barn ska komma till skada och ibland resulterar detta i att läraren 

i stunden behöver bemöta ett barn på ett annars ej önskvärt sätt. 

 
6.2.4 Analys 

Att bemöta utmanande beteende i förskolan handlar i högsta grad om kommunikation. 

Enligt Emilson (2008) får lärarens sätt att kommunicera konsekvenser för vad som 

faktiskt blir möjligt att kommunicera. Med utgångspunkt i detta blir det relevant att 

reflektera över vad man som vuxen i själva verket kommunicerar gentemot ett barn som 

upplevs utmana, genom sitt valda kommunikationssätt och hur värden uttrycks inom det 

fostransuppdrag som förskolan har. I intervjuerna blev det påtagligt, precis som bland 

annat Puroila m.fl. (2016) lyfter, att värdepedagogiken trots att den framskrivs i 

läroplanen är åsidosatt i förskolans undervisning. Detta visar sig bland annat genom att 

förskollärarna hade svårt att berätta vilka värden som prioriteras vid bemötande av 

utmanande beteende. De värden som sedan nämns görs inte det i syfte att lyfta fram just 

dem utan de framgår när förskollärarna pratar om utmanande beteende i andra 

sammanhang. En aspekt som är uppseendeväckande är det faktum att de värden som 

framskrivs i förskolans läroplan i mycket liten utsträckning framkommer i 

intervjuerna.  Alltså blir det tydligt att värdepedagogiken inte är helt synlig för 

förskollärarna själva och att det möjligtvis skulle behövas kompetenshöjande insatser 

för ett mer professionellt språk och därav också ett i högre grad explicit arbete med 

värdepedagogiken i verksamheten, som bland annat Safak m.fl. (2015) lyfter fram. 

Samtidigt så är det viktigt att inte glömma att värdepedagogiken inte är något statiskt 

och oföränderligt, det är något som hela tiden förhandlas mellan barn och vuxna i 

förskolan. Dessutom är det högst individuellt hur lärarna förhåller sig till, prioriterar och 

ger implicit eller explicit uttryck för olika värden. Detta är något som går att skönja i 

resultatet, även om det finns vissa mönster i vilka värden som lyfts fram så finns det 

också en variation förskollärarna emellan. Detta kan tolkas vara en yttring av att 

förskolan och värdepedagogiken är socialt konstruerade fenomen som inte kommer ta 

exakt samma uttryck överallt. De påverkas alltid av de aktörer som är med och 

förhandlar fram verksamheten. Dessa aktörer består alltså både av barn och vuxna vilket 

gör det intressant att jämföra de båda gruppernas olika prioriteringar av värden. Värdet 

att ta del av gemenskapen är det enda värde som tas upp av förskollärarna som också 

barn prioriterar högt enligt Pálmadóttir och Johansson (2015). Intressant hade varit att 

undersöka om det är i samma slags situationer barn och vuxna prioriterar detta värde. 

Förskollärarna verkar i första hand fokusera på att barnen ska ta del av gemenskapen i 

större grupper, men möjligt är ju att barnen bara vill ta del av någon gemenskap och att 

detta kanske nödvändigtvis inte behöver innebära hela resterande barngruppen.  

 Alla förskollärarna menar att det är viktigt att prata med barnet som 

upplevs utmana, men tillvägagångssättet skiljer sig åt. Det går att skönja mönster av 

både kommunikativt och strategiskt handlande bland förskollärarnas sätt att beskriva 

hur dessa samtal ämnar att se ut. Alla förskollärarna, förutom Sara, kan tolkas i vissa 

situationer förespråka ett strikt strategiskt bemötande av barn som upplevs utmana. 

Detta när barnen enligt de vuxna “egentligen vet vad som gäller” och de får en sista 

chans, ett val att antingen sköta sig eller inte få vara med under aktiviteten. Alternativt 

när de vuxna anser att de vet vad som är det bästa för barnet exempelvis då Petra menar 

att de fick vara stenhårda med att ett barn inte fick sin napp och snutte för att de ansåg 

att det begränsade möjligheterna till lek och glädje. Det blir här tydligt att förskollärarna 
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förväntar sig ett på förhand bestämt resultat utan vidare öppenhet för den andres 

perspektiv eller någon ömsesidighet i kommunikationen, några karakteristiska drag för 

just det strategiska handlandet där förskolans maktstrukturer vidmakthålls (Emilson, 

2008). I detta avseende så sker det strategiska handlandet öppet då intentionerna med 

vilket mål som ämnar nås görs tydliga, till exempel att barnen ska uppföra sig för att få 

delta i en aktivitet eller sluta skrika efter napp och snutte. Värdepedagogiken kan i dessa 

situationer tolkas ta ett explicit uttryck, men frågan är om förskollärarna själva är 

medvetna om vilka värden de i dessa situationer kommunicerar. Det är inget de 

uttrycker under intervjuerna och därför är det möjligt att värdena ändock är implicita 

och att förskollärarna behöver tillägna sig ett mer professionellt språk gällande ämnet 

för att kunna synliggöra de värden som kommuniceras och för att möjliggöra ett 

uttryckligt och mer genomtänkt arbete med värdepedgogiken (se exempelvis Safak 

m.fl., 2015). Alternativt så nådde intervjuerna helt enkelt inte tillräckligt djupt för att 

kunna göra antaganden om huruvida förskollärarna arbetar explicit eller implicit med 

värdepedagogiken. I vilket fall hade det varit mycket intressant att jämföra 

förskollärarnas resonemang under intervjuerna med deras faktiska yrkesutövning för att 

se hur pass väl de båda stämmer överens, hur pass medvetna de faktiskt är om sitt 

bemötande och de värden som kommuniceras gentemot utmanande beteende. Med detta 

sagt uttrycker även förskollärarna fördelen med kommunikativt handlande i sitt 

bemötande av utmanande beteende. Detta genom att diskutera ett visst beteende i hela 

gruppen eller enskilt när barnet i fråga har lugnat ner sig. Förvisso går de inte in 

närmare på hur dessa diskussioner går tillväga men sker de med en ömsesidighet och 

intersubjektivitet, där alla barn får komma till tals och dela sina perspektiv i en strävan 

att nå samförstånd så utmärker det ett kommunikativt handlande vilket bidrar till att 

barnen får en reell möjlighet att göra sin röst hörd (se Emilson, 2008). Att vuxna i 

förskolan behöver vara förebilder för barnen, som flera av förskollärarna uttrycker i 

intervjuerna, går helt i linje med Ülavares studie (2017). Barn behöver få erfarenhet av 

ett gott beteende för att kunna uppvisa detsamma (a.a.). LeMaster (2010) menar att 

reglerna för sociala sammanhang lärs in tidigt vilket framhäver vikten av att vara 

närvarande och stötta barnen i deras sociala möten med varandra. Detta lyfter också 

samtliga av förskollärarna som betydelsefullt. 

 Det framgår tydligt av förskollärarnas resonemang att ett mindre 

framgångsrikt bemötande av utmanande beteende enligt dem är ett strategiskt sådant. 

Detta genom att skrika på barnet, vara dominerande i kommunikationen eller att vara 

nedsättande mot barnet ifråga. Alltså finns det strategiskt handlande som förskollärarna 

anser fungerar både mer och mindre bra. Frågan är om de själva är medvetna om att 

deras bemötande är strategiskt när de ger barnen valet mellan att uppföra sig eller inte 

delta. Viktigt att ha i beaktande är, som tidigare nämnt, att ett strategiskt handlande å 

ena sidan kan innebära att maktstrukturer vidmakthålls men å andra sidan inte behöver 

vara något negativt i sig utan kan ha som mål att göra barnen delaktiga och ge dem 

möjlighet till inflytande (se Emilson, 2008). Dock förefaller det inte vara det sistnämnda 

i något av fallen som ges som exempel av förskollärarna, varken när de pratar om det 

framgångsrika eller det mindre framgångsrika bemötandet. Det verkar istället handla om 

att man bemöter utmanande beteende strategiskt för att man försöker ta hänsyn till 

resterande barngrupp, oavsett om det är det strategiska bemötandet som förskollärarna 

benämner som framgångsrikt eller ej. När förskollärarna istället väljer ett 

kommunikativt handlande förefaller de ha det enskilda barnets bästa i åtanke. Det går 

alltså att koppla samman det strategiska handlandet med att förskollärarna ser till 

gruppens bästa och det kommunikativa handlandet med att de ser till individens bästa. 

En aspekt att ha i åtanke är att i situationer då förskollärarna egentligen hade föredragit 

ett mer kommunikativt handlande för att bemöta utmanande beteende kan pedagogiska 
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dilemman och organisatoriska hinder helt enkelt begränsa förskollärarna och inte 

möjliggöra för annat än ett strategiskt handlande.   

 

6.3 Pedagogiska dilemman och organisatoriska hinder 

I följande kapitelavsnitt presenteras de pedagogiska dilemman och organisatoriska 

hinder som förskollärarna tar upp i intervjuerna. De förstås som faktorer som villkorar 

den pedagogiska verksamheten och därav också olika typer av bemötande. 

 
6.3.1 Gruppen kontra individen 

Alla förskollärarna tar upp dilemman relaterade till gruppen kontra individen gällande 

bemötandet av utmanande beteende, valet mellan att möta individens eller gruppens 

behov. Nedan beskrivs situationer då fysiskt utagerande skapar fara för andra i närheten, 

men innan dess presenteras hur det kan påverka barns sociala relationer om de upplevs 

utmana vid återkommande tillfällen. 

 

6.3.1.1 Utmanande beteende och sociala relationer 

Alla förskollärare förutom en tar upp dilemmat som kan uppstå i strävan efter att inte 

utmärka individer vid beteende som de upplever som utmanande. Å ena sidan kan man 

som lärare behöva agera på ett beteende för att visa att det inte är okej eller för att de 

snabbt behöver stoppa en situation från att spåra ur, å andra sidan bör detta göras på ett 

sätt som inte gör att de andra barnen får en negativ bild av det barn som upplevs 

utmana. Moa pratar i första hand om synen på pojkar i detta avseende och uttrycker 

bland annat: 
 

[...] för att pojkar har ett mer aktivt beteende som ibland krockar med vårt sätt att 

tänka, det går för fort och vi hinner inte riktigt med och i det beteendet så tilltalar 

man barnen med nedvärderande klang och ofta med deras namn, och tillslut så lär 

sig de andra barnen att det här barnet är det som är negativt [...] som alltid stör. Det 

är faktiskt oroväckande tycker jag (Moa).  
 

Förskollärarna är överens om att detta inte är önskvärt och att det är viktigt att försöka 

undvika att peka ut barn som brukar utmana då resterande barngrupp kan sätta en 

stämpel på dem. Några sätt som förskollärarna nämner att hantera detta dilemma är att i 

första hand undvika att använda barnets namn i situationer då det utmanar, gå iväg för 

att samtala med det aktuella barnet enskilt, ta upp beteendet i hela gruppen utan att peka 

ut enskilda individer eller använda sig utav teater för att barngruppen ska få reflektera 

över beteendet utifrån. Dessutom menar Petra och Helen att det är viktigt att lyfta 

barnets positiva egenskaper, både för barnet själv och för resterande barngrupp för att 

undvika en negativ bild av barnet.  
 

[...] vi försöker också att aldrig säga namnet, om det är ett barn som har ett 

beteende, säg aldrig namnet i den situationen, [...] då hör ju barnen det hela tiden 

det namnet, så tillslut så behöver inte ens det barnet vara där och så händer det 

något och så säger barnen ‘fröken, fröken, nu har Camilla gjort det här igen’, så 

hela tiden tänka på att inte nämna namnet, att ta iväg dem, och prata med dem 

istället, att hela tiden tänka på att det är VI som måste ändra här för att det ska bli 

bra, för alla barn är olika, du kan inte ha en mall, det är helt omöjligt, du måste 

liksom hitta plats för alla barn, det är nog det man ska tänka på. Om det är det du 

tänker på? För mitt bemötande ska va liksom att alla barn är värdefulla, att alla 

barn kan, alla barn är duktiga på nått, alla barn är… bra på mycket saker. [...] om 

man har ett barn med speciella behov ska man lyfta det väldigt mycket [...] istället 
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liksom för att ta fram de här negativa bitarna då, så hela tiden försöka hitta det 

barnet är bra på och försöka lyfta det hela tiden (Petra). 
 

[...] uppmuntrade honom, ehm, på olika sätt ändå, för det tror jag är viktigt också 

att man eh, dom barnen som utmanar att man ehm, i dom goda situationerna 

uppmuntrar så att inte dom får den hära stämpeln på sig att, ja, att man tycker dom 

är jobbiga eller såhär liksom i vissa situationer utan att dom också får utvecklas till 

nått positivt och så (Helen). 
 

Sara lyfter vikten av att vara med och stötta barn vars intentioner tenderar att 

missuppfattas av de andra barnen. Hon berättar om ett specifikt barn: 

 
Han ska skicka över en bok till en kompis och så träffar han alltid en pärlplatta som 

ligger i vägen och så blir det ett utbrott från det barnet. [...] vi är i närheten för att 

undvika dessa stora konflikterna som blir väldigt ofta för är det någon pedagog i 

närheten så att kan man dels förhindra men sen kan man dels se hans mening med 

handlingen från början att när han ritade på någon annans teckning var det för att 

hjälpa till och inte fördärva som det andra barnet trodde (Sara). 

 

Sara framhäver att fokus ligger på att stötta och förklara för barnet i de sociala 

relationerna samtidigt. Hon fortsätter med att lyfta dilemmat i att de ha fler barn som de 

vill följa men inte resurserna till det.  

 

6.3.1.2 Fysiskt utagerande  

Trots att förskollärarna inte vill skapa ett stigma kring individer så finns det tillfällen 

som både Amanda och Karin nämner som viktiga att sätta stopp direkt. Det handlar om 

när ett barn är fysiskt utagerande och andra barn riskerar att skadas. Dilemmat i dessa 

situationer är just att valet mellan att inte utmärka ett barn och handla pedagogiskt 

respektive att värna om de andra.  

 
När man har haft ett barn som är utåtagerande att det har flugit stolar och olika 

material mitt i där det kanske är fem sex barn så man inte är ensam att man ska ta 

tag i en sådan situation tycker jag är utmanande för man vill inte, eh, samtidigt som 

man måste stoppa beteendet för man vill inte att barnet ska se ut som att det är fel 

på barnet man vill inte utpeka men samtidigt måste du tänka på alla barnen i 

gruppen och där kan det vara svårt att vänta ut (Amanda). 

 

Amanda menar att bemötandet inte alltid kan vara pedagogiskt då ett barn är 

utagerande, hon säger “där var det egentligen bara att agera impulsivt [...] då var 

det inget pedagogiskt i det, då var det bara att lyfta bort barnet för annars hade 

dom här kunnat bli skadade”.  

 
6.3.2 Samarbete med hemmet 

Två förskollärare nämner att de upplever brist på samarbete med vårdnadshavare eller 

när andra regler gäller hemma än på förskolan som hindrande. Detta då det kan bli en 

krock mellan förskolans och hemmets regler och rutiner vilket förskollärarna verkar 

vilja undvika, samtidigt som förskolans personal behöver respektera vårdnadshavarnas 

val av uppfostran. Det verkar också vara ett dilemma för förskollärarna hur pass stort 

ansvar de ska ta för fostran av barnen. Petra förklarar hur hon tycker att man ska hantera 

utmanande beteende tillsammans med vårdnadshavarna: 
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Jag tror att om man ska bryta ett beteende så måste man bryta det både hemma 

och på förskolan, så det är väl också nått man kan bli bättre och bättre på, att 

involvera alla och få med dom, inte bara kanske säga det i hallen utan sätta sig 

ner och säga såhär tänker vi, vi har faktiskt gjort en handlingsplan [...] och så 

hela tiden då för att man vill att det ska bli bättre för barnet, inte säga det 

negativa, vi vill att barnet ska må bra (Petra). 

 

Petra pratar också om den krock som kan uppstå om barnet får andra riktlinjer hemma 

jämfört med på förskolan om hur man bör bete sig, hon säger:  

 
[...] och där blir det ju så splittrat för barnen för mamma och pappa tycker att det är 

jättemysigt när jag är busig men på förskolan får man inte va det, för då vill inte 

kompisarna va, för då river man och tar sönder (Petra).  

 

Moa pratar liknande om barn som hemma har lärt sig att vara gränslösa vilket sedan 

krockar med förskolans ramar “de har föräldrar som inte kan sätta gränser inte en enda 

gräns så när det är [...] då kan man förstå att dom prövar oss för att hemma finns det 

ingen form alls”. Dock är hon noga med att påpeka att det inte är barnens fel: 

 
[...] eller det är det ju aldrig egentligen. [...] dom prövar bara vem dom är i 

förhållande till det som råder runt dom och om dom får göra hela tiden precis 

som dom vill och styra en familj hemma och så kommer dom till förskolan och 

där ska man vara med 25 andra och sen är dom inte vana att kompromissa 

eftersom jag alltid får som jag vill, det är ett dilemma (Moa). 

 

Moa fortsätter med att lyfta vikten av att förklara varför barnen inte får agera på ett visst 

sätt, så att de förstår förskolans regler som kanske skiljer sig från hemmets. 

 
6.3.2.1 Förskollärarnas syn på fostransuppdraget 

Under intervjuerna fick förskollärarna frågan om vilket ansvar de tycker att 

förskollärare har för barns fostran. Detta för att få en bild av hur de ser på förskolans 

fostransuppdrag, vilket i stor mån handlar om ett samarbete mellan förskola och hem. 

Även om det tydligt framgår i intervjuerna som helhet att förskollärarna fostrar barnen 

genom vilket beteende de lyfter som utmanande och hur de bemöter detsamma så var 

svaren på denna fråga varierande. Tre av förskollärarna menar att förskollärare har ett 

väldigt stort ansvar för barnens fostran, då de spenderar så pass mycket tid på förskolan 

och lärarna måste agera förebilder. Två förskollärarna tycker att det i första hand är 

vårdnadshavarnas uppgift att fostra. Karin säger: 

 
[...] fostran det tycker jag inte, det är inte vårt ansvar, eh, vi ska bemöta barnen, på 

ett pedagogiskt sätt, och barnen ska lära sig här, men att fostra barnen känner jag 

inte är vår uppgift [...] det är vårdnadshavarnas uppgift att göra, vi är till för att, eh, 

för att barnen ska liksom aa, utmanas och lära och sådär, men inte att uppfostras 

(Karin). 

 

När hon får frågan vad hon lägger in i begreppet fostra så börjar hon dock tveka. Hon 

uppmärksammar att förskolan visst fostrar genom att lära barnen rätt och fel och menar 

att det är något de behöver diskutera i arbetslaget för att synliggöra och bli medvetna 

om den fostran som utspelar sig i verksamheten. Moa hör till åsikten att det i första hand 

är vårdnadshavarnas uppgift. På frågan vilket ansvar förskollärare har för barns fostran 

svarar hon “Inte den generella, utan det har föräldrarna. Men när det gäller fostran när 

det gäller att va i våra miljöer och våra system på förskolan så är dom en lika stor del 
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som oss vuxna men då måste de vuxna också förklara hur det systemet fungerar”. Petra 

säger: 
 

Men det är ju lite det här att vi ska fostra ihop med föräldrarna, eller tillsammans 

med föräldrarna, alltså ibland hör man ju sådär, det är faktiskt ganska längesen man 

hörde ‘aa, de är ju mycket mer hos er så det är ju ni som fostrar dom’ [...] för att de 

viktigaste för barnen är ju föräldrarna, sen hjälper vi ju till här och vi måste ju göra 

det ihop, annars så blir det ju inte, men … [suck] vad jag kan tycka att vi hjälper 

till mycket med är liksom det här att, den här sociala biten, hur är man kompisar? 

Hur gör man för att leka med varandra? Hur gör man för att vänta på projektet i 

kön liksom, kan jag få hjälp på en gång, eller kan jag vänta tills den andra 

kompisen har fått hjälp? Det klart att vi fostrar sånt, så är det ju, för vi är ju faktiskt 

med barnen hela dagarna (Petra). 
 

Petra är den förskollärare som tydligast uttrycker det gemensamma ansvaret med 

vårdnadshavarna, eller föräldrarna som hon benämner dem.  

 
6.3.3 Barngruppens storlek och indelning 

Hälften av förskollärarna tar upp att barngruppens storlek till stor del påverkar de 

möjligheter man som arbetslag och enskild lärare har att bemöta och undvika 

utmanande beteende. Detta upplevs som ett komplext dilemma då det finns flera 

aspekter att ta hänsyn till. Å ena sidan kan utmanande beteende förebyggas genom att 

dela upp barnen i mindre grupper och tänka på att inte placera barn som triggar varandra 

i samma grupp. Å andra sidan så finns kanske inte alltid de organisatoriska 

förutsättningarna för att göra detta på ett bra sätt. Karin berättar: 

 
Det bästa hade egentligen varit att få dela upp gruppen varje dag [...] men det 

funkar ju inte heller för att det är alltid nån som ska in och duka, nån ska göra det 

och det är något möte man ska gå på, så att det funkar ju inte heller (Karin). 

 

Karin fortsätter förklara att hon upplever att de tystlåtna barnen får stå tillbaka för de 

utåtagerande då de ges mer uppmärksamhet i större gruppkonstellationer. Hon menar att 

det hade funnits mer tid för varje enskilt barn om möjligheten funnits att dela upp 

barnen i mindre grupper. Karin säger också att “det är rätt många barn och små lokaler, 

väldigt små lokaler”. Amanda uttrycker att utmanande beteende blir tydligare “när vi 

har full barngrupp”, men hon reflekterar också över att “jag som vuxen upplever det för 

att jag är mer stressad för att jag har fler barn i barngruppen”. Även Helen menar att 

barngruppens storlek påverkar, hon jämför sin nuvarande barngrupp med en tidigare då 

de var “37 barn i gruppen, det var två avdelningar som slagits ihop, så vi var sex 

pedagoger, och då var det ju många som utmanade”. 

 
6.3.4 Den fysiska miljön 

I empirin kan det urskönjas att förskollärarna upplever miljön som betydelsefull och att 

de kan se ett samband mellan den och utmanande beteende. Tre av förskollärarna säger 

att det inte är barnen det är “fel” på utan att miljön kan vara avgörande i hur de beter 

sig. Moa menar, som tidigare citerats, att det är “förskolan eller systemet eller miljöerna 

som det är fel på”. Likt Moa är Petra också inne på miljöns betydelse. Petra säger “jag 

tror miljön är jätteviktig, [...] jag tror miljöerna gör jättemycket för har man inte bra 

miljöer så kommer beteendet bland barnen”. Hon ger ett exempel: “det var ett rum som 

inte var bra, vi hade inte möblerat det bra, barn slogs och de sprang. Petra reflekterar 

vidare och säger “miljöerna gör jättemycket, och så ändrade vi om så hände det inget 



  
 

43(53) 

mer, så det var ju bara upp till oss, [...] det var inget barn som gjorde fel om jag säger 

så, det var vi som hade möblerat fel”. 

 
6.3.5 Kollegialt arbete 

Samtliga förskollärare betonar vikten av kollegialt samarbete i arbetet med utmanande 

beteende. Sara menar att en förutsättning är “bra kollegor som man kan prata med”, 

vilket Helen styrker genom att påpeka att det är viktigt “att man pratar med varandra i 

arbetslaget, eller sådär, hur vi ska göra om det barnet har det jobbigt i en viss situation” 

för att stötta barn som upplevs utmana. Hon påpekar att det blir ett dilemma om 

arbetslaget inte är enade i bemötandet av utmanande beteende, kanske för att man har 

olika värderingar eller tycker olika om bästa tillvägagångssättet, “man måste ju ändå 

säga likadant” menar hon. Helen är inte ensam om denna uppfattning, hälften av 

förskollärarna uttrycker att det uppstår problem om det råder oenigheter i arbetslaget 

rörande hur man ska hantera utmanande beteenden. I vissa fall handlar det helt enkelt 

om att inte alla upplever beteendet som utmanande medan det i andra fall har att göra 

med att lärarna har olika åsikter om bästa möjliga bemötande eller lösning för att 

hantera ett utmanande beteende. Petra resonerar “att jag kanske tycker det är något  barn 

som är jobbigt där (matsituationen), men de andra två tycker inte det. Moa ger ett 

exempel när hennes och hennes kollegors upplevelse och därav också bemötande 

krockar. Det är när två barn har tagit ett eget initiativ, då Moa gjort en brasa av några 

tyger, och byggt en brandpump på ett bord: 

 
Jag var helt fascinerad [...] så gick jag ut och berättade för vår pedagogista. [...] 

Gick tillbaks och det var borttaget och så frågar jag ‘men varför?’ ‘Nä, men vi fick 

inte bygga på bordet’ (Moa). 

 

Moa menar att barnen får dubbla budskap i en sådan situation. Hon själv tyckte att 

bygget var väldigt kreativt och menar att lärare behöver våga backa och se vad det är 

barnen faktiskt gör. “Vi låter dom hålla på och sen kan vi säga vi bygger egentligen inte 

så här men bygg ni färdigt och sen tar vi kort på det och sen så tar vi bort det”. Moa 

säger att lärarna egentligen inte gör fel i det läget eftersom det är en given regel, men 

samtidigt tycker hon att det handlar om att vara medmänniska och att lita på sin 

pedagogroll genom att vara flexibel. Moa påpekar också att hon inte är rädd för att säga 

till sina kollegor om hon tycker att de gör fel. Dessutom uttrycker hon “jag vet ju att de 

flesta pedagoger gillar mig för att jag är så ärlig, jag går inte och pratar skit bakom 

ryggen utan jag tar det direkt”. Även Amanda pratar om vikten av att kunna prata med 

sina kollegor om man känner att ett barn blivit orättvist behandlat: 

 
[...] vi kan säga det till varandra att det där var bra att du gjorde eller så här tycker 

jag inte är okej att bemöta det här barnet för att det är orättvist. Vi har det bra så vi 

vet att det inte är känsligt utan vi vet att det är för barnets bästa (Amanda). 

 

I empirin blir det alltså tydligt att det enligt förskollärarna är viktigt med ett lyckat 

kollegialt arbete för att möjliggöra för ett framgångsrikt bemötande av utmanande 

beteende. De vuxna behöver enligt förskollärarna ha ett gemensamt synsätt på hur 

utmanande beteende bäst bör bemötas för att stötta barnen.  Hälften av förskollärarna 

lyfte problematiken i det faktum att arbetslaget inte alltid är överens om vilka värden 

som bör prioriteras då det gäller att bemöta utmanande beteende och att alla beteenden 

inte heller upplevs likadant av samtliga vuxna. 
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6.3.5.1 Planeringstid 

Alla förskollärare förutom en påpekar vikten av att prata ihop sig i arbetslaget om vad 

som gäller i verksamheten, hur man bör bemöta utmanande beteenden. Här är 

förskollärarna överens om att kollegiala planeringstillfällen är viktiga, då man kan 

diskutera barn, utmanande beteenden, bemötande och tillvägagångssätt att stötta 

enskilda barn. Karin är dock ensam med att uttrycka att de på hennes förskola inte har 

tillräckligt med planeringstid gemensamt i arbetslaget för att verkligen hinna prata om 

utmanande beteenden eller barn de upplever behöver extra stöttning. Hon berättar att det 

är annat som tar upp planeringstiden, “då har man allt annat som ska göras runt 

omkring, som delårsutvärderingar och reflektioner och allt annat, så det är väl tiden i så 

fall som jag kan känna är en bidragande faktor också”.  

 
6.3.6 Kunskap 

Karin menar att en avgörande faktor för vilket beteende man upplever som utmanande 

är okunskap. Hon lyfter vikten av att ständigt söka ny kunskap och information för att få 

bättre förutsättningar i arbetet med utmanande beteende. Hon uttrycker “det är väl en 

förutsättning, att jag har den teoretiska biten”. Utöver detta menar Karin, liksom 

Amanda, att det är bra att ta hjälp av en specialpedagog om det finns specifika barn som 

lärarna upplever utmanar återkommande. Hälften av förskollärarna tar upp 

förskolechefen som någon att bolla tankar med eller söka stöd och vägledning hos, även 

om Karin mest ser det som ett hinder då de behöver gå via chefen för att få hjälp av en 

specialpedagog.  

 
6.3.7 Analys 

Det finns tydliga mönster i de pedagogiska dilemman och organisatoriska hinder som 

förskollärarna tar upp och tidigare forskning angående desamma i relation till 

utmanande beteende. Till exempel förskollärarnas tankar om utmanande beteendes 

påverkan på barns sociala relationer går helt i linje med den forskning på ämnet som 

tidigare tagits upp i studien. Det vill säga att det är viktigt att stötta de barn som 

utmärker sig i gruppen via exempelvis aggressivt beteende genom att inte utmärka dem 

ytterligare med tillsägelser inför hela gruppen utan att istället lyfta deras positiva 

egenskaper och stötta dem i sociala sammanhang. Detta för att de inte ska riskera att bli 

avvisade av jämnåriga, se exempelvis Chen m.fl. (2011). Dock är det ingen av 

förskollärarna som lyfter vikten av att arbeta med hela gruppens dynamik istället för att 

fokusera på ett barns beteende så som Chen också förespråkar. Frågan är om det beror 

på ett mer kategoriskt perspektiv på barnen där förskollärarna inte ser till påverkan av 

det sociala sammanhanget. Angående barns sociala status verkar förskollärarna ändock 

generellt ha ett relationellt perspektiv. De arbetar alla för att de barn som återkommande 

upplevs ha ett utmanande beteende inte ska definieras av sitt beteende och upplevas 

inneha vissa negativa egenskaper av de andra barnen. Dessa barn ges på så sätt nya 

möjligheter att definieras och bli subjekt i relation till de andra barnen i varje nytt möte. 

Smith-Bonahue m.fl. (2015) tar i sin forskning upp att det är bra om vuxna är med och 

tolkar barns handlingar när de tenderar att missförstås i sina sociala utspel. Detta kan 

liknas vid Saras tankar om att vara nära och stötta ett barn vars försök att ta kontakt med 

de andra barnen ofta misslyckas.  

 Moa och Petra uppmärksammar samma fenomen som bland annat Safak 

m.fl. (2015) tar upp i deras studie, nämligen krocken som kan uppstå om det råder olika 

värderingar hemma respektive på förskolan. Petra, liksom forskarna, lyfter vikten av ett 

välfungerande samarbete med stöttande och deltagande vårdnadshavare. Om sociala 

värden skiljer sig alltför mycket åt på förskolan och i hemmet kan det för barnet bli en 

krock och uppstå konflikter mellan viktiga värden (Strand m.fl., 2015), vilket i sin tur 
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kan leda till att barnet bryter mot de normer och värden som ryms inom förskolans 

väggar. Det är, som Pekala (2015) lyfter i sin studie, i hemmet barnen introduceras för 

de kulturella och sociala värderingar som präglar deras agerande. Det uppstår ett 

dilemma för förskollärarna då de å ena sidan ska fostra barnen inom förskolans ramar 

och å andra sidan behöver ta hänsyn till vårdnadshavarnas synsätt. För lärarnas uppdrag 

sträcker sig inte utanför förskolans väggar, det är inte deras ansvar att fostra föräldrarna 

till att ändra sina värderingar hemmavid. Även om det är just vad vissa av förskollärna 

verkar vilja. Istället borde de se det hela ur ett relationellt perspektiv, att barnen inte är 

konstanta utan blir subjekt i relation till den de möter, precis som Aspelin (2013) 

förklarar begreppet. Utifrån det relationella perspektivet kan det vara relevant att inte 

hänga upp sig vid de värden som kommuniceras i hemmet utan istället fokusera på vad 

som händer i de mellanmänskliga mötena på förskolan som gör att det uppstår beteende 

som upplevs som utmanande av de vuxna. Därför kan det vara produktivt för 

förskollärarna att rikta blicken inåt, som studiens respondenter gör i de flesta fall när de 

pratar om utmanande beteende, och reflektera över vad det är som händer i dessa möten 

som gör att ett visst beteende uppstår istället för att mena på att utmanande beteende är 

något som skapas hemmavid för att sedan tas med till förskolan. Samtidigt är samarbete 

med hemmet något förskollärarna eftersträvar, fastän inte alla anser att detta samarbete 

behöver ske just runt fostran av barnen trots att just detta samarbete ingår i förskolans 

uppdrag. Det verkar snarare som att förskollärarna förespråkar att samma regler och 

normer som gäller på förskolan också borde gälla hemma hos barnen för att undvika 

den krock som annars kan ske. Det kan, med detta i åtanke, vara relevant för 

förskollärarna att fundera över vad det är som gör att de upplever ett visst beteende som 

utmanande, då det kan handla om vad de själva läser in i förskolans fostransuppdrag. 

Normer och värden är socialt konstruerade och skapas i mellanmänsklig 

kommunikation vilket innebär att det är mycket möjligt att dessa skiljer sig åt mellan 

förskola och hem och att det är något som lärare behöver förhålla sig till. Westling 

(2010) menar på att det i vilket fall är viktigt att samarbeta med familjen för att mer 

effektivt kunna bemöta utmanande beteende. 

 En ramfaktor som forskning pekar på som betydelsefullt när det kommer 

till att motverka utmanande beteende är barngruppens storlek, se exempelvis Skalická 

m.fl. (2015) som menar att det i första hand handlar om att sträva efter mindre fasta 

grupper där barnen möter få och samma vuxna varje dag. Detta kan jämföras med 

Helens erfarenhet av en grupp med 37 barn och sex vuxna där hon upplevde att många 

barn hade ett utmanande beteende. En stor barngrupp är, enligt den forskning som 

tidigare lyfts, viktig att dela in i mindre tillfälliga grupper så att alla barn kan mötas 

individuellt och skapa positiva relationer med lärarna. Mindre grupper möjliggör även 

för mer engagerade vuxna som slipper känna sig otillräckliga vilket bidrar till högre 

kvalitet på undervisningen (Alvestad m.fl., 2014; Sheridan m.fl., 2014). Det Karin 

uttrycker när hon säger att de mer tystlåtna barnen får stå tillbaka då de inte 

organisatoriskt har fått ihop att dela upp barngruppen kan tolkas just som att hon känner 

sig otillräcklig. Hon menar att det som står i vägen för denna uppdelning ofta är andra 

organisatoriska segment som behöver genomföras såsom till exempel möten eller 

rutiner. Amanda menar också att barnen upplevs utmana mer när barngruppen är full 

vilket också kan tolkas som att mindre gruppindelning hade varit fördelaktigt. En fråga 

som kunde vara givande att diskutera i dessa förskollärares arbetslag är huruvida det 

hade gått att dela upp barngruppen i mindre grupper då det är uppenbart att det hade 

underlättat både för barn och lärare eftersom förskollärarna faktiskt känner att 

barngruppens storlek påverkar negativt, vilket även forskningen bekräftar. Detta kan 

tolkas som att förskollärarna har ett relationellt perspektiv på utmanande beteende, då 

de menar att omgivningen till stor del påverkar hur barnen uppträder. Det relationella 
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perspektivet går även att urskilja då förskollärarna resonerar kring förskolans miljö som 

betydelsefull i relation till det beteende som upplevs utmanande. De uttrycker att en 

dåligt planerad miljö kan vara det som gör att det utmanande beteendet uppstår. Detta 

kan relateras till Nordin-Hultmans studie (2010) som visat att i mötet med omgivningen 

kan ett barn antingen framstå som kompetent och initiativrikt eller passivt och 

okoncentrerat. Författaren förespråkar att lägga ett tydligare fokus på att anpassa 

förskolans strukturer och miljöer för att möta barns behov bättre. Intressant är att det 

inte ligger större fokus på just detta i intervjuerna, bara två av förskollärarna nämner 

miljöns vikt, vilket kan ses som ett bekräftande av Nordin-Hultmans tes om att fokus i 

mångt och mycket ligger på att anpassa barnen utefter verksamheten och inte vice versa. 

Detta kan också tyckas skönjas i intervjuerna då många av förskollärarna tar upp 

enskilda barn och inte bara allmänna beteenden som kan upplevas som utmanande när 

det senare efterfrågas. Alltså kan talet om utmanande beteende också tolkas som att 

förskollärarna har ett kategoriskt perspektiv då de i viss mån är mer fokuserade på 

barnet ifråga än på själva beteendet och omständigheterna i vilket det uppstår.  

 Karin är den enda av förskollärarna som tar upp vikten av 

kompetensutveckling i förhållande till hur utmanande beteende bör bemötas. En lösning 

på den bristande kunskap som hon pratar om, utöver kompetenshöjande insatser för 

enskilda lärare, kan vara att ta stöd av specialpedagoger, vilket både Karin och Amanda 

lyfter som produktivt. Detta kan jämföras med Westling (2010) som menar att det är 

avgörande för lärarnas självförtroende i att möta utmanande beteende att få relevant 

stöttning från bland annat speciallärare, andra samhällsinstutitioner och 

beteendespecialister. Ett annat sätt att höja kunskapen och kompetensen i arbetslaget 

kan vara att arbeta med kollegialt lärande som Timperley m.fl. (2007) skriver om. Detta 

genom att lärarna hela tiden söker ny kunskap för att kunna anpassa undervisningen så 

att den möter de behov i barngruppen som synliggjorts genom kollegiala analyser och 

utvärderingar av verksamheten (a.a.). Förskollärarna pratar i intervjuerna om vikten av 

att kunna föra goda samtal i arbetslaget för att komma fram till gemensamma strategier i 

arbetet med utmanande beteende. De nämner också problematiken som uppstår om 

kollegorna inte är överens om hur ett utmanande beteende bör bemötas. Det blir 

problematiskt då de å ena sidan kanske inte vill göra sig ovän med sina kollegor men å 

andra sidan behöver stå upp för barnen, för vem ska annars göra det? Genom ett 

kollegialt lärande, med Timperleys m.fl. (2007) definition, så kan de goda samtalen få 

vara dominerande och motsättningar i arbetslaget motverkas genom att diskutera olika 

perspektiv med utgångspunkt i barnens behov.  

 

6.4 Slutsats 

I studiens resultat blir det tydligt att förskolan är en social arena där fostran, normer och 

värden uttrycks och förhandlas i den mellanmänskliga kommunikationen. Detta ser 

olika ut beroende på vilka individer som är en del av denna kommunikation, vilket har 

visat sig genom de berättelser som förskollärarna har delat med sig av. Det framgår 

även av resultatet att det beteende förskollärare upplever som utmanande kan tolkas 

vara det Palla (2011) beskriver, alltså beteenden som förbryllar, bekymrar eller utmanar 

förskolläraren eller den pedagogiska verksamheten. Det utmanande beteendet ses alltså 

inte i första hand som en egenskap hos barnen utan förskollärarens upplevelse är det 

som styr synen på utmanande beteenden. Dock förekommer även det förstnämnda. 

Studiens resultat har påvisat att de aktiviteter där förskollärare upplever utmanande 

beteende, likaså själva beteendet som klassas som utmanande, är individuellt. Det finns 

alltså ingen given definition av ett beteende som upplevs som utmanande och inga 

specifika aktiviteter eller situationer som enskilt präglas av detsamma. En slutsats kan 

vara att utmanande beteende är ett socialt konstruerat fenomen som bygger på 
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samhällets och förskolans läroplans normer och värden, förskollärarnas egna åsikter och 

erfarenheter samt de specifika normer och värden som lever inom den aktuella 

förskolans väggar. Förskollärarna som intervjuats har alla visionen att bemöta barn som 

de upplever utmanar utifrån ett relationellt framför ett kategoriskt perspektiv, även om 

det framgår i intervjuerna att så inte alltid är fallet. De bemötande som benämns som 

framgångsrika kan präglas av både kommunikativt och strategiskt handlande. Det 

förefaller då handla om att ta del av barnets perspektiv och nå samförstånd respektive 

strävan efter att styra barnen till mer önskvärda beteenden enligt gällande normer och 

värden. En fråga som har kommit upp i samband med kommunikativt kontra strategiskt 

handlande gäller maktfördelningen i kommunikationen. Kan en mellanmänsklig 

kommunikation vara fri från makt? Här kan slutsaten dras att det kanske inte i första 

hand är maktens varande eller inte varande som är intressant att utforska utan snarare 

hur man som vuxen förvaltar sin makt gentemot barnen. Förskollärarna i aktuell studie 

menar att de möter flera pedagogiska dilemman såväl som organisatoriska hindrande 

omständigheter i samband med utmanande beteende. Dessa dilemman och hinder 

villkorar det bemötande som blir möjligt och därför händer det att förskollärarna inte 

använder sig av det bemötande gentemot utmanande beteende som de egentligen hade 

föredragit. En aspekt som är värd att lyfta är att förskollärarna i studien inte bara 

berättar för barnen vad de inte får göra utan de förklarar också hur de bör göra istället. 

Något hälften av förskollärarna inte alls lyfter, och resterande nämner i förbifarten, är 

huruvida de förklarar för barnen varför ett visst beteende är önskvärt, vilket möjligtvis 

hade kunnat göra de värden som prioriteras i verksamheten mer meningsfulla för 

barnen. När de enbart fokuserar på hur kan dessutom den fostran de gestaltar tolkas vara 

av en mer disciplinär karaktär. 
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7 Diskussion 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar upplever vi att vi har fått ny kunskap som 

vidgat våra tankar och det finns mycket att reflektera över i framtiden med blivande 

kollegor. Palla (2011) skriver att forskningen brister kring specialpedagogik utöver 

fokus på specifika funktionsnedsättningar. Föreliggande studie är vårt bidrag till att öka 

kunskapen om hur förskollärare formulerar sig kring och arbetar med barn vars 

beteende förbryllar, bekymrar eller utmanar dem och den pedagogiska verksamheten. 

Vi har fått svar på våra frågor men samtidigt reflekterar vi över att det bara är sex 

förskollärare vi har intervjuat. Med fler respondenter hade vi kunnat få mer omfattande 

och kanske även mer rättvisande svar. Vi förkastar absolut inte vår studie, men vi ser 

realistiskt på dess begränsningar. Studiens teoretiska ramverk har varit till hjälp dels för 

att vi har haft något att utgå ifrån under studiens uppbyggnad men också genom att 

smalna av då man tar på sig de “glasögonen” under arbetets process. Resultatet 

indikerar att barn har det jobbigt under lärarledda aktiviteter såsom samling och 

måltider. Kanske behöver förskolan generellt tänka om angående just lärarledda 

aktiviteter och hur verksamheten är uppbyggd överlag. Detta för att kunna undvika, men 

också skapa förutsättningar för att på bästa sätt bemöta, det beteende som upplevs som 

utmanande. Samtidigt kan det vara bra för förskollärare att fundera i banorna om varför 

just jag upplever detta beteende som utmanande för att få syn på de normer och värden 

som styr ens eget yrkesutövande. På så sätt kan det möjligtvis bli lättare att bemöta 

beteendet på ett adekvat sätt, utan att bli stressad eller irriterad i stunden. I empirin kan 

vi sakna lite mer specifika resonemang om vilka värden som prioriteras i bemötandet av 

utmanande beteende. Om det beror på att frågan var felformulerad så att respondenterna 

inte förstod frågan eller att de inte har reflekterat vad värdeord kan vara rent spontant 

eller medvetet är svårt att säga. Vi hade även velat ha fler och mer djupgående 

reflektioner från förskollärarna om vad utmanande beteende innebär för dem, istället för 

att de bara listade olika beteenden. I den aktuella studien är det många nya frågor som 

har väckts under processens gång. En fortsättning skulle kunna vara att göra 

observationer för att se om det finns skillnad på tal och handling och varför det skulle 

kunna vara så. En annan infallsvinkel som hade varit intressant är att filma olika 

aktiviteter för att sedan låta förskollärarna diskutera vilka värden eller val som gjordes 

och varför. En aspekt som också väcker nyfikenhet är hur lärare reflekterar över 

förskolans verksamhet som samhällsinstutition utifrån barn som ifrågasätter den genom 

sina handlingar. Det hade varit intressant att jämföra med hur förskollärarna arbetar för 

att få barn som upplevs utmana att bli accepterade av resterande barngrupp. 

 Det framgår tydligt i vår studie att det förekommer fostran i förskolan där 

värden kommuniceras i de mellanmänskliga mötena. Det vill säga vad som är rätt eller 

fel, gott eller ont, bra eller dåligt. Detta behöver i sig inte vara något negativt då barnen 

får lära sig vad som krävs för att fungera i sociala sammanhang. Samtidigt gäller det att 

förskollärarna är goda förebilder men framförallt att de förklarar varför vissa beteendet 

inte är socialt accepterade och vilka konsekvenser det kan få för barnen om de inte 

justerar detta beteende, vilket de också behöver stöttning med. Det finns också en 

tendens i föreliggande studie att förskollärarna just vill barnen väl genom att fostra dem 

till goda medborgare. Inledningsvis i studien ställdes frågan huruvida förskollärare 

enbart försöker styra barnen till ett önskvärt beteende eller om också verksamheten 

anpassas för att stimulera och stötta alla barn däri på bästa sätt. Det visade sig att 

förskollärarna försöker göra båda delarna simultant, verksamheten anpassas för att 

korrigera barnens beteenden. Dock finns det även exempel på strävan efter att enbart 

korrigera beteendet hos barn utan att anpassa verksamheten för att möta dessa barns 

behov. Vår studie visar att det finns en hel del att som yrkesverksam reflektera över när 

det gäller fostransuppdraget med inriktning på hur förskollärare ser på och bemöter 
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utmanande beteende och barn som de upplever utmanar. Studiens resultat kan 

förhoppningsvis användas för att få upp medvetenheten kring utmanande beteende, barn 

som upplevs utmana, värdepedagogiken i stort och hur verksamheten kan utvecklas för 

att bättre kunna förebygga, möta och hantera utmanande beteende. Detta genom att 

kritiskt granska förskoleverksamheten och lärarna däri samt hur väl barnens behov 

tillgodoses. Genom kollegialt lärande kan strategier, för att utveckla verksamheten i 

stort såväl som för att möta enskilda barns behov, dryftas fram tillsammans. En fråga 

som vi lämnar vårt arbete med och som vi tror skulle vara givande att ställa sig själv 

som yrkesverksam förskollärare är huruvida barn som upplevs utmana ses som och 

bemöts utifrån att de är jobbiga barn eller barn som har det jobbigt? 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

Inledande frågor 

● Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

● Hur ser din aktuella barngrupp ut till antal barn och åldrar? 

 

I vilka situationer uttrycker förskollärarna att de återkommande upplever utmanande 

beteende i förskolan? 

● Kan du ge exempel på något “utmanande beteenden” du möter hos barn i 

förskolan? 

● Vad tror du är anledningen till att beteendet upplevs som utmanande? 

● Beskriv en situation där du har upplevt utmanande beteende i barngruppen. 

● Finns det situationer som du upplever att det utmanande beteendet blir extra 

tydligt? 

 

Hur resonerar förskollärare kring sitt bemötande gentemot barn som de upplever 

uppvisar ett utmanande beteende?  

● Vilket bemötande anser du är framgångsrikt gentemot ett barn som utmanar? 

● Vilket bemötande anser du är mindre framgångsrikt? 

● Hur påverkar situationens utseende bemötandet av det utmanande beteendet? 

● Vilka förutsättningar upplever du att du har i ditt arbete med utmanande 

beteende i barngruppen? 

● Diskuterar ni bemötande gentemot barn som utmanar i arbetslaget? I så fall fall 

hur går det till?  

 

Hur resonerar förskollärare angående pedagogiska dilemman som de möter i samband 

med utmanande beteende i barngruppen?   

● Beskriv ett pedagogiskt dilemma som du har erfarenhet av då du möter 

utmanande beteende i verksamheten. 

● Vilka värden prioriteras i dessa situationer? 

● Hur tänker du runt gruppen kontra individen i ditt val av bemötande av 

utmanande beteende? 

● Vilket ansvar tycker du att förskollärare har för barns fostran? 

 

Avslutande fråga 

● Har du något att tillägga som inte tagits upp? 

 

 


