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Abstrakt 
To relate to different values.	

• A qualitative study on how preschool teachers handle a situation 
where children act challenging 

 
Syftet med denna studie är att synliggöra vilka värden som framträder i 
förskollärarnas berättelser om hur de agerar i situationer där barn på olika 
sätt agerar utmanande. Studien bygger på gruppdiskussioner kombinerat 
med gruppintervjuer där grupperna är formade utifrån fokusgrupper. 
Tanken är att det inom fokusgruppen ska skapas en diskussion där 
studenterna ska kunna komplettera med intervjufrågor för att komma 
djupare in på hur förskollärarna tänker. Varje fokusgrupp består av tre 
pedagoger som jobbar på tre olika förskolor.  
 
För	att	fokusgruppen	lättare	skulle	kunna	starta	en	diskussion	valdes	
att	dela	ut	 fem	 fiktiva	case	som	de	medverkande	 först	 fick	 läsa	och	
sedan	 gå	 i	 diskussion	 för.	 I	 resultatet	 framgår	 det	 att	 förskollärare	
förhåller	sig	till	tre	värden	när	de	agerar	i	situationer	där	barn	agerar	
utmanande.	 Dessa	 värden	 är	 det	 omsorgsetiska	 värdet,	 det	
disciplinerade	 värdet	 samt	 det	 demokratiska	 värdet.	 Resultatet	
synliggör	även	att	det	demokratiska	värdet	är	av	majoritet	medan	det	
disciplinerade	värdet	är	av	minoritet.	De	olika	värdena	synliggörs	 i	
studiens	resultat	genom	citat	utifrån	gruppdiskussionerna.	
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1 Inledning 
Denna studie valdes att genomföras då studenterna utifrån tidigare arbete 
på förskolor upptäckt att det ofta förekommer olika situationer där barn 
agerar utmanande som förskollärarna måste kunna hantera. Studenterna 
kunde fascineras av de olika sätt som förskollärarna använde sig av för att 
hantera situationen. Senare i skolan hade studenterna en kurs där 
studenterna fick möjligheten att läsa Emilsons (2008) avhandling om “Det 
önskvärda barnet” där det framkommer olika värden som framträder hos 
förskollärare i deras yrkesroll. Här uppkom en nyfikenhet kring värdena 
samt hanterandet av situationer där barn agerar utmanande, framträder det 
ett värde även i de situationer där barn agerar utmanande när förskollärarna 
ska agera i dessa situationer?	

Små barn kan ha svårt att följa instruktioner och vid tidig ålder sker 
utvecklingen olika, vissa barn är väldigt fysiskt aktiva medan andra barn 
har lättare för till exempel språket. Som förskollärare utmanas du varje dag 
med olika individer i olika situationer, det är då viktigt att veta hur de olika 
situationerna kan hanteras för att få ett positivt resultat av situationen.  

Emilsons och Johanssons (2014) studie belyser att det finns omsorgsetiska 
värden, demokratiska värden samt disciplinerade värden i förskolan som 
förskollärare, både medvetet men också omedvetet, jobbar utifrån. I 
studien fokuserar Emilson (2014) på hur dessa värden kommuniceras till 
barnen, vidare även hur barnen tar dessa värden till sig, här ligger fokus 
på samspelet mellan barnen och förskolläraren.	 Det finns således en 
kunskapslucka i vilka värden som framträder i förskollärarnas ageranden 
i situationer där barn på olika sätt agerar utmanande. Denna studie syftar 
på att alla barn kan agera utmanande och att det är handlingen som studien 
syftar på som är utmanande, inte barnet.  

Studien har för avsikt att kunna fylla denna kunskapslucka och få fram 
vilka värden som förskollärare förhåller sig till i agerandet i de situationer 
där barn agerar utmanande. Vilka värden är det som framträder i 
förskollärarnas berättelser samt vilket värde framgår mest respektive 
minst?  
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2 Bakgrund 
I detta stycke beskrivs en bakgrund till studien. 

 Förskollärarens yrkesroll över tid 
För att få en fungerande verksamhet i förskolan är det viktigt att inkludera 
alla barn, trots olikheter. Förskollärarens roll har genom tiderna förändrats 
och blivit allt mer viktig för barnen i deras utveckling och utbildning. 
Under 1700-talet började förskolan träda fram men det var under 1800-
talet som förskolan växte fram tydligare än tidigare (Lundgren, 2014). 
Under denna tidiga period av förskolan, som då kom att kallas 
småbarnsskola men även barnträdgård, hade förskollärarna en roll som 
barnvakt (ibid). Förskollärarens största roll var att finnas där för barnen, 
detta då även mammorna hade börjat jobba på den industrialiserade 
marknaden. Det hade uppkommit ett behov för familjerna att behöva 
någon som passar barnen under arbetstiden. Den första förskolereform 
kom under tiden att utvecklas till barnkrubbor som senare blev till 
förskolan vi har idag. Under 1980-talet kom även förskolans första 
styrdokument, det pedagogiska programmet (Lundgren, 2014).  

Detta styrdokument kom att utformas till en läroplan 1998 som senare 
reviderades 2018. Den största skillnaden mellan de olika 
styrdokumenten/läroplanerna är hur förskollärarens roll ändrats. Till en 
början innebar en del i förskollärarens yrke att fostra samt ge omsorg till 
barnen. Fostran är nu borttagen från läroplanen och ersatt med mer fokus 
på utbildning och undervisning. Det finns även en tydlig skillnad i avsnittet 
om omsorg, där omsorg återigen finns till stor del i läroplanen för 
förskolan, vilken har varit mer otydlig under LPFÖ-98 (Skolverket, 2010).	

I tabellen nedan visas hur begreppet fostran förändrats. Från att i det 
pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1993) tydligt beskriva att 
förskolans verksamhet ska fostra barnen in i samhället vidare till LPFÖ-
98 (Skolverket, 2010) där fostran har fått mindre utrymme samt tydligt 
delats med familjens ansvar. I LPFÖ-18 (Skolverket, 2018) har fostran 
som begrepp helt strukits medan läroplanen ändå gör en beskrivning av 
hur barnen ska fostras till en viss individ men här med andra begrepp.	
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Pedagogiska programmet LPFÖ-98 LPFÖ-18 

Förskolans verksamhet ska 
genomsyras av strävan efter att hos 
barnen grundlägga demokrati, 
solidaritet, jämlikhet, hänsyn och 
ansvar. Detta ska ske genom en 
fostran där samvaron är ett levande 
exempel på vad dessa ord innebär,där 
regler och normer får en konkret 
innebörd, där konkurrens och 
utstötning motverkas och personalen 
medvetet och aktivt verkar som 
förebilder. (s.43) 
 

Förskolan ska 
vara ett stöd 
för familjerna i 
deras ansvar 
för barnens 
fostran, 
utveckling och 
växande. (s.5) 

Förskolan ska ge 
barnen möjlighet 
att utveckla en 
positiv 
uppfattning om 
sig själva som 
lärande och 
skapande 
individer. (s.10) 

	

Tabellen ovan synliggör även hur synen på barnet har förändrats i 
läroplanen för förskolan. Från att barnet anses som en individ de vuxna 
ska fostra samt forma in i demokratin, vilket det pedagogiska programmet 
(Socialstyrelsen, 1993) beskriver, övergår det i nästkommande läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2010) att familjen ska fostra barnet men att 
förskolan ska komplettera vårdnadshavarna. I den senaste LPFÖ-18 
(Skolverket, 2018) synliggörs att förskolan ska ge barnen en möjlighet att 
utveckla en positiv uppfattning om sig själva, vilket innebär att barnet här 
ses som mer kompetent och som en egen individ.  

Detta medför att förskolan samt förskolläraren har fått en annan roll 
gentemot barnet där förskolläraren istället för att fostra barnet till den 
individ förskolläraren eller vårdnadshavaren vill, ska hjälpa barnet att 
upptäcka sin egen positiva utveckling om sitt självuppfattande. Barn lär av 
att interagera med andra det är därför viktigt som förskollärare att kunna 
visa med sitt eget agerande hur barnen ska bete sig i olika situationer 
(Lundgren, 2014). Detta innebär att det är viktigt som förskollärare att ha 
vetskap om att det är olika värden som ligger bakom agerandet i de 
situationer där barn agerar utmanande. 

Emilson och Johansson (2014) har tidigare gjort studier inom de svenska 
förskolorna, där de har kunnat påvisa att förskollärarna använder sig av 
demokratiska värden, disciplinerade värden samt omsorgsetiska värden. 
Bjervås (2016) menar att arbeta utifrån ett omsorgsetiskt värde handlar om 
att kunna bemöta individen rättvist, att uppmärksamma varje barn, att 
värna om barnens relationer samt att stödja samarbete. De demokratiska 
värden handlar om att bemöta gruppen rättvist, att kunna bidra till barnets 
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inflytande samt att organisera för delaktighet. Detta är ett tydligt värde som 
genomsyrar arbetet på en förskola inte bara utifrån förskollärarnas 
agerande utan även också genom läroplanen för förskolan (Bjervås, 2016). 

 Det tredje värdet som denna studie belyser, det disciplinerade värdet, 
innebär att förskolläraren jobbar utifrån ett strategiskt och auktoritärt sätt 
(Emilson, 2016). Dock har auktoriteten blivit mer osynlig under tid vilket 
innebär att barnen styrs att göra det som förskolläraren förväntar sig men 
här genom rutiner samt regler (ibid).  

Enligt Bjervås (2016) präglas förskolan av dessa värden, inte bara utifrån hur 
förskolläraren agerar i olika situationer där barn agerar utmanande utan även 
i andra val barnen gör. Till exempel inför val av aktiviteter samt under 
måltider på förskolan. Även i förskollärarens undervisning synliggörs vilka 
värden som framträder i förskollärarens yrkesutövande (Bjervås, 2016). 

Dessa tre värden är av stor vikt i denna studie då de präglar förskollärarens 
sätt att se på sin yrkesroll, vilket vidare innebär hanteringen av situationer 
där barn på olika sätt agerar utmanande. Studien syftar här på barns 
utmanande handlingar i olika situationer inte att barnet i sig är utmanande. 

Många påstår att i de situationer där barn agerar utmanande vill barnet 
enbart ha uppmärksamhet, men enligt Greene (2016a) är det en kliché som 
används ofta som ursäkt till barnets beteende. Då alla barn söker 
uppmärksamhet, även de barn som inte agerar utmanande, så menar 
Greene (2016a) att det betyder att barnen som agerar utmanande saknar 
färdigheten till att inte agera utmanande i olika situationer.	De barn som 
agerar utmanande, utmanar inte hela tiden utan agerandet uppstår i 
situationer som ställer krav där barnet upplever en oförmåga att reagera på 
ett lämpligt sätt. Situationer där barn agerar utmanande är olösta problem 
vilket vidare innebär att situationerna minskar då orsaken till problemen 
upptäcks samt bearbetas (Greene, 2016a). Nilholm (2012) betonar 
betydelsen i att förskolläraren har ett ställningstagande i arbetet med barn 
som agerar utmanande i olika situationer. Förskolläraren ska inte se 
barnens agerande utan fokusera på att det blir en pedagogisk utmaning som 
bidrar till en kompetensutveckling. 
 
Att “barn uppför sig väl om de vill” bör ersättas med att “barn uppför sig 
väl om de kan”. Här ändras sättet att se på barnet. Om barnets 
tankefärdigheter kan identifieras så framkommer en annan förståelse för 
hur barnet beter sig samt vilka tankefärdigheter barnet behöver lära sig. 
De situationer som tar fram det utmanande beteendet blir här lättare att 
synliggöra. Om inte barnets tankefärdigheter som saknas framkommer så 
kan inte barnet lära in det som ändrar beteendet, då kommer situationerna 
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kvarstå alternativt förvärras och barnet blir då mer frustrerad när problemet 
kvarstår (Greene, 2016b). 

Enligt Arnér (2009) är det många förskollärare samt vårdnadshavare som 
ser på det demokratiska värdet som att barnen ska bestämma över de 
vuxna. Vilket inte är fallet då demokratin i förskolan ska handla om att 
barnen får ett inflytande i förskolan. Det demokratiska värdet blir då 
samtidigt ett disciplinerande värde då de vuxna inte kan låta barnen 
bestämma för att det då skulle uppstå oordning (ibid). Kunskap kring de 
olika värden som framkommer i förskolan hade gett förskolläraren samt, i 
detta fallet, vårdnadshavarna en förståelse för vad det demokratiska värdet 
innebär, vilket hade lett till ett annat uttalande om barnens inflytande i 
förskolan. Detta kan i sin tur leda till att förskollärarnas samt 
vårdnadshavarens agerande i situationer med barn som agerar utmanande 
förändras till det positiva (Arnér, 2009). 	
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3 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som har använts till studien baseras på barn som 
agerar aggressivt och utmanande i förskolan. I detta avsnitt framkommer 
även tidigare forskning kring temat om olika värdens påverkan av 
situationer. Här kommer även ett stycke med sammanfattning kring den 
tidigare forskningen.	

 Barn som agerar aggressivt och utmanande i förskolan 

Forskning visar på att det är vanligt med barn som agerar utmanande och 
aggressivt i förskolan (Bengü, 2019). Dessa beteenden kan ta sig i uttryck 
på olika sätt. De tre mest omtalade är fysisk, verbal och indirekt 
aggressionsbeteende (ibid). Med fysiskt aggressionsbeteende menas att 
barnet tar direkt kontakt med förskolläraren genom till exempel slag 
och/eller sparkar medan det verbala aggressionsbeteendet innefattar 
användningen av ord som har till syfte att skrämma eller hota 
förskolläraren. Det framkommer även att indirekt aggressionsbeteende 
innebär skvaller eller uteslutande av andra (Bengü, 2019). Denna forskning 
anses vara av stor vikt i denna studie då förskolläraren behöver hantera 
dessa situationer för att vända situationen till ett positivt utfall. Då kan 
erfarenhet samt kunskap kring vilka värden förskolläraren kan förhålla sig 
till vara till hjälp för att komma fram till en metod i arbetet med barnet i 
fråga. 	

Enligt Dolk (2018) kan barnens utmanande agerande i olika situationer 
bete sig olika beroende på hur den som innehar makten agerar. Det är då 
viktigt för till exempel en förskollärare, som besitter en maktposition över 
barnet, att ha kunskap om hur förskollärares syn på agerandet i situationer 
där barn agerar utmanande är för att kunna påverka situationen till ett 
positivt utfall. Detta för att barnen ska ha en fortsatt positiv inställning till 
förskolan och bryta mönstret i den negativa spiralen (ibid). 	

Det finns tidigare forskning som påvisar vikten av att hjälpa barn med 
aggressivt samt utmanande beteende i ett tidigt stadie (McComas, Johnson 
& Symons 2005). Det är viktigt som förskollärare att ha kännedom om 
barnens beteende samt vilka värden som kan användas för att minska 
eskalerandet av de utmanande situationerna.  

Denna utgångspunkt anses viktig i denna studie då det värde som 
framträder i förskollärarnas berättelser i hanterandet av situationen 
påverkas av hur förskolläraren ser på barnet (Emilson, 2016). Även Lutz 
(2013) belyser vikten av att agera utifrån att situationen kan förändras inte 
utifrån att barnet är problemet. Det finns mycket onödig medicinering vid 
till exempel ADHD (attention eficit hyperactivity disorder), denna 
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medicinering hade kunnat minska betydligt vid mer kunskap kring 
förskollärarens agerande i situationer där barn agerar utmanande (Lutz, 
2013).	

 Olika värdens påverkan i förskolan 

Enligt Emilson (2008) förhåller sig ofta förskollärare till olika värden när 
förskollärarna agerar i olika situationer med barnen när de agerar 
utmanande. Dessa värden används både medvetet men också omedvetet. 
Det synliggörs i Emilsons (2008) studie att värden ligger till bakgrund för 
hur förskolläraren förhåller sig till sitt agerande med barnen samt att 
beroende utifrån värdena väljs metod för användandet. Enligt Thornberg 
(2014) präglas både förskolan och grundskolan av olika värden, speciellt 
de demokratiska värdena som styr hur en individ ska vara till exempel vad 
som är gott och ont samt vad som är rätt och fel. Att förskolan genomsyras 
av olika värden såsom demokratiska värden, disciplinerade värden samt 
omsorgsetiska värden innebär att det är bland annat dessa värden som styr 
hur till exempel förskolläraren är som förskollärare samt vilka val som 
görs i yrkesrollen (ibid).	

 Inkludering, exkludering samt primitiv inkludering 

Inkludering är ett begrepp som kom in i läroplanen för förskolan 1998 
(Skolverket, 2010). Detta då det hade diskuterats fram att barn inte är 
skyldiga till sina svårigheter. Enligt Asp-Onsjö (2006) ansågs det tidigare 
att barn själva var skyldiga till sina svårigheter, medan det nu diskuterades 
fram en förändring där det framkommer att förskolan många gånger är 
ansvariga för att undvika att barn ska få svårigheter i förskolan. Då 
myntades begreppet inkludering som kom att stå för att alla barn har rätt 
att inkluderas, att ingå, i en barngrupp på lika villkor (ibid). En annan typ 
av inkludering enligt Stukát (2005) är primitiv inkludering som egentligen 
blir en exkludering. En primitiv inkludering beskrivs är när barnen är 
inkluderade i gruppen, men det görs inga ändringar för att anpassa tillvaron 
för barnet. Barnet är då i gruppen fysiskt men inte alltid delaktig då 
arbetssättet inte är anpassat till individens behov (ibid).  

Som beskrivs ovan är det viktigt att alla barn får inkluderas i en barngrupp. 
Sker inte en inkludering av barnet så uppstår en exkludering, vilket innebär 
att barnet inte kan vara med i barngruppen (Asp-Onsjö, 2006). Många 
gånger sker denna exkludering, att inte synliggöras, på grund av att barnet 
till exempel ska få hjälp med sina eventuella svårigheter. Beroende på hur 
denna hjälp framstår kan antingen en exkludering eller en inkludering ske. 
Exkluderingen kan alltså även ses som utpekande, inte enbart att inte 
synliggöras (ibid). Enligt Dolk (2018) är delaktighet ett viktigt begrepp i 
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en förskola som strävar efter ett demokratiskt arbetssätt. Detta innebär att 
utan delaktigheten, alltså inkluderingen, uteblir demokratin i förskolan.  

 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån den tidigare forskningen framkommer att förskolläraren många 
gånger använder sig utifrån metoder, i utmanande situationer, som präglas 
av de värderingar som framträder hos förskolläraren. Upplevelsen av 
förskolan kan bli negativ om barnet inte blir förstådd i de situationer där 
barnet agerar utmanande. I förskolan är det istället viktigt att kunna hantera 
alla barns aggressioner samt utmanande beteende utan att situationen 
eskalerar. Att kunna använda rätt verktyg samt att använda rätt arbetssätt 
som förskollärare för att kunna inkludera alla barn. Den tidigare 
forskningen påvisar även vikten av hur kunskap kring varför en 
förskollärare agerar som förskolläraren gör i de situationer där barn agerar 
utmanande kan påverka de olika situationerna. Vilket i denna studie 
innebär de värden som framträder i förskollärarnas berättelser om hur de 
agerar i en situation där barn agerar utmanande. Den tidigare forskningen 
tar fram att det är viktigt att kunna, som förskollärare, hantera alla barn på 
en förskola. Utifrån detta framkommer att mer kunskap kring vilka värden 
som framträder i förskollärares berättelser om hur förskolläraren agerar i 
situationer där barn på olika sätt agerar utmanande är viktiga att 
synliggöra. Detta för att kunna hjälpa barnen i de situationer där barnen 
agerar utmanande så barnen känner sig inkluderade på förskolan samt får 
en positiv upplevelse av vistelsen på förskolan vilket främjar framtida 
skolgång.	
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4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra vilka värden som framträder i 
förskollärarnas berättelser om hur de agerar i situationer där barn på olika 
sätt agerar utmanande.	
	

• Vilka värden framträder i förskollärares berättelser om hur de 
hanterar situationer där barn agerar utmanande?  

• Vilket värde framträder mest respektive minst? 
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5 Teoretiskt ramverk 
Här nedan kommer följande att beskrivas, den postmodernistiska 
teoribildningen samt de teoretiska begrepp som anses viktiga för att kunna 
förstå studiens innehåll samt betydelsen i förskollärarnas berättelser om 
agerandet i situationer med barn som agerar utmanande. Dessa begrepp är 
demokratiska värden, disciplinerade värden samt omsorgsetiska värden.	

 Postmodernism 
 
Den postmodernistiska teoribildningen grundar sig i det 
socialkonstruktivistiska perspektivet (Allwood & Erikson, 2017). Dock är 
det inte alla som har en postmodernistisk inställning för att de har ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, däremot präglas en som har den 
postmodernistiska teoribildningen av det socialkonstruktivistiska 
perspektivet. Den postmodernistiska sanningen har modifierats och påstår 
därför att sanningen enbart är sant och meningsfullt i en social kontext 
(ibid). I denna studien kan svaren tolkas olika och studiens författare är de 
som tolkar fram datan i studien. Författarna i studien kan inte uttala sig 
utifrån en neutral position. Detta då studien utgår från att förskollärare ska 
få olika case att diskutera kring i en gruppdiskussion, vilket leder till att 
även detta blir socialt konstruerat och beroende av den sociala kontexten 
framstår sanningen. Sanningen inom det postmodernistiska synsättet är 
föränderligt eftersom världen hela tiden förändras (Allwood & Erikson, 
2017).  
 
Detta teoretiska ramverk är relevant för studien då värdena är föränderliga 
beroende på den sociala kontexten samt att resultatet i studien kan skilja 
sig beroende av hur världen förändras. Resultatet kan till exempel variera 
beroende på vem samt vad som styr landet studien är gjord i.  
	
Syftet med studien är att synliggöra vilka värden som framträder i 
förskollärarnas berättelser om hur de agerar i situationer där barn på olika 
sätt agerar utmanande. För att fullfölja syftet med studien har Emilsons 
(2016) modell använts utifrån de demokratiska värdena, de omsorgsetiska 
värdena samt de disciplinerade värdena. Nedan framgår en förklaring till 
varje begrepp.	

 Demokratiska värden 
 
I den svenska förskolan är det viktigt att barnen får vara delaktiga i sina 
val vilket leder till att förskolläraren ofta har de demokratiska värdena i 
bakgrund till sitt agerande (Einsdóttir et al. 2014). Att förskolan ska jobba 
utifrån ett demokratiskt arbetssätt står även i den läroplan som 
förskolläraren ska förhålla sig till, LPFÖ-18 (Skolverket, 2018). I 
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interaktionen mellan barn och förskollärare kan det demokratiska värdet 
komma till uttryck om interaktionsmönstret är rymligt (Emilson, 2016). 
Ofta kommer de demokratiska värdena i förskolan i uttryck genom att 
barnet själv får göra sina val samt ha inflytande över sin vardag på 
förskolan (ibid). Här innebär det även att barnen får ta egna initiativ. I en 
utmanande situation kan de demokratiska värdena betyda att 
förskolläraren har ett förhållningssätt till barnet så barnet får komma till 
uttryck. Förskollärarens auktoritet handlar inte här om att bevisa sin makt 
utan att istället göra barnen delaktiga i interaktionen och sina val (Emilson, 
2016). 	

 Disciplinerade värden 
 
Med disciplinerade värden menas att förskolläraren jobbar efter en 
auktoritär yrkesroll, där förskolläraren vill upprätthålla en typ av lydnad 
utan att egentligen ge en tydlig förklaring (Emilson, 2016). Hur en 
förskollärare använder sin auktoritet för att disciplinera barnen i förskolan 
har förändrats över tid (Emilson, 2008). Numera sker disciplineringen mer 
osynligt än tidigare. Disciplinen har förändrats på så vis att barn oftare får 
komma till tals och att de vuxna på förskolan lyssnar till barnen, vilket inte 
alltid innebär att förskolläraren tar barnens röster i beaktning utan snarare 
att förskolläraren kan styra barnen i den riktning som önskas (Emilsson, 
2016).  
 
I en utmanande situation skulle detta kunna innebära att förskolläraren 
lyssnar på barnet och kommunicerar med barnet om vad som händer i 
situationen samt hur situationen skulle kunna lösas. Då barnet kommer 
med en lösning på problemet kan förskolläraren använda sin auktoritet och 
sina val av ord för att styra barnet i en riktning som är önskvärd för 
förskolläraren. 	

 Omsorgsetiska värden 
 
Många förskollärare baserar sitt yrkesutövande på omsorgsetiska värden 
(Emilson, 2016). Det finns tidigare forskning som visar på att det till störst 
del är kvinnor som arbetar som förskollärare vilket kan vara en av de 
anledningar till att omsorgen är ett av de värden som framträder i 
förskollärarnas berättelser om hur de agerar i de situationer där barn agerar 
utmanande (ibid). Den andra anledning som kan vara till grund för att 
omsorgsetiska värden är ett av de värden som framträder i förskollärares 
yrkesutövande är att det från den tid det fanns barnkrubbor (Holmlund, 
1996). Det var viktigt med omsorg från barnkrubbans förskollärare då 
mammorna till barnen var fattiga och oförmögna till att ge barnen den 
omsorg som behövdes (ibid). Enligt Emilson (2016) är det skillnad på 
omsorg från flickor samt omsorg från pojkar. Flickors omsorg sker oftast 
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i fysisk handling medan pojkars omsorg oftast sker verbalt. Är 
omsorgsetiska värden en bakgrund till handlandet av förskolläraren kan 
den alltså visas i olika uttryck, både verbalt samt fysisk. 

 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
 
De tre värden som framträder i förskollärares berättelser om hur de agerar 
i situationer där barn agerar utmanande är de tre värden som berörs ovan, 
demokratiskt värde, disciplinerande värde samt omsorgsetiskt värde. 
Dessa tre värden framträder på olika sätt utifrån förskollärarnas berättelser 
men påvisar även utifrån förklaringarna ovan att förskollärarnas agerande 
ändras utifrån vilket värde som framträder. 	
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6 Metod 
I följande avsnitt kommer den metod som har använts i studien att 
synliggöras. Inledningsvis beskrivs den kvalitativa metoden, därefter 
studiens datainsamling som baseras på fiktiva case som kombineras med 
gruppintervju. Med hjälp av dessa metoder önskas syftet med studien att 
nås, att synliggöra vilka värden som framträder i förskollärarnas 
berättelser om hur de agerar i de situationer där barn agerar utmanande. 

 Kvalitativ samt kvantitativ metod 
 
I denna studie användes en kvalitativ metod där gruppintervjuer 
genomfördes kombinerat med gruppdiskussion. Kvalitativ metod är den 
metod som använts i denna studie för att komma nära datan, samt för att 
få en mer detaljerad kännedom som senare analyseras utifrån data 
(Denscombe, 2018). Att använda sig av kvalitativ metod innebär att 
använda nedtecknade ord, i denna studien innebär det att det har använts 
bland annat intervjuer. Efter att ha samlat den intervjubaserade datan 
behövs en transkribering för att få ner intervjun i skrift (ibid). Den 
kvalitativa metoden valdes för att kunna se hur förskollärarna upplever 
situationerna där barn agerar utmanande samt se hur förskollärarna agerar 
i dessa situationer (Allwood, 2017). Då det är ett förhållningssätt utifrån 
förskollärares berättelser som ska framträda behövs en kvalitativ metod 
för att kunna synliggöra detta.  
 
Studien består av två frågeställningar där den ena frågeställningen 
ifrågasätter vilket värde som framgår mest respektive minst i 
förskollärarnas berättelser. För att kunna få en översikt över vilka värden 
som framkommer mest respektive minst krävdes även en kvantitativ 
metod för att få en mätning av förskollärarnas svar. Ofta används både en 
kvalitativ metod samt en kvantitativ metod för att få fram data i ett 
forskningsprojekt (Allwood, 2017). 	

 Datainsamlingsmetod 
 
I studien används fiktiva case i en gruppdiskussion samt intervjufrågor. 
Detta görs med pedagoger i grupp om tre personer för att kunna samla in 
data med olika åsikter. För att få mer blandade åsikter samt en större 
diskussion kring casen valdes att intervjua både förskollärare samt 
barnskötare. Nedan ges en beskrivning av vad de olika metodvalen innebar 
för studiens resultat.  
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6.2.1 Case 
 
Efter att ha läst studier som visar att undervisning utifrån case är en bra 
metod för att starta en diskussion kring situationen, valdes case som en del 
av gruppintervjun (Boyce, 1992), detta då studien ville samla in data 
utifrån diskussioner. De studier som gjorts på casemetodik har inneburit 
att eleverna ska läsa ett case som eleverna sedan går i diskussion för, 
meningen med detta är att eleverna ska föra diskussionerna utan lärare för 
att ta del av lärarrollen som ledare (Langley et al. 1993). Trots att de studier 
kring casemetodik som lästes var baserade utifrån undervisningen i skolor 
ansågs metoden relevant för att på ett effektivt sätt starta en diskussion 
kring det ämne som studien berör (Kimball, 2006). Däremot valdes det att 
i denna studie enbart använda casen som del att starta igång en diskussion 
samt ge deltagarna impulser att samtala runt, inte som lärande i ledarrollen, 
detta då det inte är relevant för studien. Utifrån etiska perspektiv valdes att 
göra fiktiva case, för att bevara anonymiteten (Vetenskapsrådet, 2017) 
samt att alla deltagarna i intervjuerna skulle ha samma utgångspunkt och 
inte vara medvetna om casen innan.	
 
Studien använde fem fiktiva situationer, case (Bilaga 1), som utspelas i 
förskolan, för att förskolläraren ska kunna relatera till casen samt kunna 
svara sanningsenligt utifrån varje case. Då synliggörs vilka värden som 
framträder i förskollärarnas ageranden i situationer där barn på olika sätt 
agerar utmanande. Casen utformades utifrån författarnas erfarenheter. 
Även detta för att skapa bekanta case där barn agerar utmanande i olika 
situationer. 	

6.2.2 Gruppintervju 
 
I denna studie har även gruppintervjuer valts som metod för att samla data. 
Gruppintervjuer valdes för att bland annat kunna samla en större mängd 
åsikter vilket kan vara svårt i en personlig intervju (Denscombe, 2018). I 
en gruppdiskussion, vilket uppstår i en gruppintervju, kommer många 
åsikter fram och de övriga deltagarna har möjlighet att tillägga eller 
ifrågasätta det som sägs (ibid). Denna studie ville framkalla en diskussion 
i intervjun för att kunna få fram olika åsikter som kan leda studiens 
författare till de värden som framträder i agerandet i de situationer där barn 
agerar utmanande. Det finns även tid att få in fler åsikter då gruppintervju 
används, eftersom fler personer intervjuas under samma tid som en 
personlig intervju hade tagit (Denscombe, 2018)). I intervjuerna delges de 
tankar och tolkningar som framkommer genom de fiktiva casen (Bilaga 1) 
samt utifrån de frågor som ställdes. Att använda gruppintervju som metod 
i denna studie innebär fördelar i representativiteten av datan som framgår 
(ibid).  
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6.2.3 Fokusgrupper med samtal utifrån case 
 
Studiens gruppintervju bestod av fokusgrupper, vilket innebär att gruppen 
fått ett dilemma att fokusera på samt ha som utgångspunkt i diskussionen 
(Davidsson, 2007). I denna studie blev casens dilemman fokus för 
diskussionen i intervjun. Fokusgrupper som metod ansågs relevant då 
studien vill skapa en diskussion i gruppen för att få fram fler åsikter. 
Användning av fokusgrupper innebär att det blir större diskussioner i 
intervjun gentemot vad en traditionell intervju medför (ibid).  
	
Fokusgrupper används för att studiens författare ska upptäcka om det finns 
gemensamma åsikter i diskussionen kring dilemmat (Denscombe, 2018). 
För att få en fungerande fokusgrupp ska studiens författare underlätta 
interaktionen i gruppen men inte leda diskussionen. Gruppens deltagare 
uppmuntras att delge sina åsikter så att studiens författare kan förstå 
resonemanget samt de bakomliggande faktorer som präglar åsikterna 
(ibid).  
 
Då studiens syfte är att hitta de bakomliggande värden som förskollärare 
förhåller sig till utifrån agerandet i de situationer där barn agerar 
utmanande behövs fokusgrupper som diskuterar fram de åsikter som finns 
i det ämne som ligger till fokus. I studien används case för att synliggöra 
olika dilemman som kan finnas i en förskola. Dessa dilemman ska 
diskuteras i fokusgruppen för att få fram de bakomliggande faktorerna som 
framträder i förskollärarnas berättelser för resonemanget, det är studiens 
författare som ska analysera datan och genom hjälp av fokusgruppernas 
åsikter upptäcka samt synliggöra de bakomliggande faktorerna till 
agerandet i de situationer där barnen agerar utmanande (Davidsson, 
2007).  
	
För att fullfölja studiens datainsamling valdes en kombination av metoder, 
vilket enligt Denscombe (2018) är till fördel för att kunna lyfta olika 
metoders starka sidor. Här valdes gruppintervjuer utifrån fiktiva case för 
att kunna starta en diskussion. Gruppen valdes noga ut för att bilda en 
fokusgrupp som kunde framhäva de olika åsikterna. De olika metoderna 
för datainsamling ansågs relevanta då de tillsammans byggde en helhet 
som kom att bli till stor nytta för att analysera vilka värden som ligger 
bakom agerandet hos en förskollärare i de situationer där barn agerar 
utmanande. Det anses framkomma ett mer fullständigt resultat genom att 
kombinera olika metoder (Denscombe, 2018). 	
	
Studiens syfte med metodkombination var att genom casen starta en 
diskussion mellan de medverkande i gruppintervjun. Fokusgruppen var 
kombinerad på det sätt att deltagarna kände varandra men ändå arbetade 
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utefter olika metoder samt erfarenheter, detta för att skapa en grupp där 
det fanns stora förutsättningar för diskussion (Davidsson, 2007). Medvetet 
valdes personer som inte var främmande för varandra då detta skapade en 
trygghet för de medverkande att kunna diskutera öppet kring sina åsikter. 
För att förtydliga eller skapa en djupare diskussion kunde en av studiens 
författare gå in med ytterligare en fråga. 	
	

 Genomförande av metod 
 
I detta avsnitt beskrivs hur studiens metoder användes genom en 
presentation av förberedelserna, genomförandet samt bearbetningen av 
datan. Här utifrån de fiktiva case (Bilaga 1) som användes samt den 
intervju som hölls i samband med diskussionen utifrån casen.	

6.3.1 Förberedelser 
 
Första stadiet av studien innebar att det skickades ut ett missivbrev (Bilaga 
2) till två förskolerektorer med flertalet förskolor med en ingående 
beskrivning av studien samt en förfrågan om användning av förskolorna. 
Förskolerektorerna gav sitt medgivande till att använda sammanlagt tre 
förskolor i forskningssyfte. Här kom förslag från en av förskolerektorerna 
att använda två av hens förskolor, där de jobbar effektivt med just 
bemötandet av barn i utmanande situationer. Därefter ville 
förskolerektorerna meddela de deltagande förskolorna personligen innan 
missivbrev (Bilaga 3) skickades ut till förskollärarna. Efter klartecken från 
förskolerektorerna ringde studiens författare till de berörda förskolorna för 
att föra ett personligt samtal innan missivbreven skickades ut. Totalt 
tillfrågades nio pedagoger utspridda på tre avdelningar på tre olika 
förskolor och alla tackade ja. Dock framgick det under telefonsamtalen att 
en av förskolerektorerna inte hade läst det missivbrev som skickades ut, 
då hen hade informerat förskollärarna om att det skulle vara en personlig 
intervju och inte en gruppintervju. Genom telefonsamtalet förtydligades 
att det skulle genomföras intervjuer i grupp. Förskollärarna upplevdes som 
tillmötesgående då förskollärarna var positiva även till en gruppintervju.  
 
Därefter skickades missivbrev (Bilaga 3) ut även till de medverkande i 
gruppintervjuerna. Alla som var tänkta som medverkande ville medverka 
och det framgick även att de medverkande tyckte missivbreven var tydliga 
i informationen kring vad som förväntades av de medverkande. Detta då 
det i missivbrevet (Bilaga 3) står att det ska göras en gruppintervju med 
diskussion för att kunna synliggöra vilka värden som framträder i 
förskollärarnas berättelser om hur de agerar i situationer där barn agerar 
utmanande.	
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Antalet pedagoger och tidpunkt för intervjuerna anpassades efter 
arbetslagets planeringstider detta för att kunna samla hela arbetslaget 
under genomförandet. De berörda arbetslagen innefattade tre pedagoger i 
varje arbetslag. På samtliga förskolor bokades det in ett tillfälle med 
gruppdiskussion samt gruppintervju. Ingen hade fått tillgång till de fiktiva 
casen (Bilaga 1) i förväg, detta för att det skulle komma spontana 
reaktioner och eventuellt en bättre diskussion. De fiktiva case som 
användes skrevs av studiens författare. För att samtliga i gruppen skulle 
vara involverade hade casen skrivits ut och laminerades så varje 
medverkande hade en egen att läsa på.	

6.3.2 Genomförande 
 
Efter att förskolerektorerna godkänt studien utifrån den information som 
framkom i missivbrevet samt genom den personliga kontakten 
kontaktades förskolornas olika avdelningar för att informera samt hitta en 
tid där intervjun kunde genomföras. Tiderna bokades in vid olika tillfällen 
som passade arbetslagen, vilket blev under arbetslagens planeringstid, 
själva genomförandet av intervjun tog cirka 60 minuter. Innan intervjun 
startade informerades de medverkande om att de var anonyma, att de 
medverkande hade rätt att avbryta när de ville samt att intervjun spelades 
in via ljudupptagning, detta i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Vid 
genomförandet delades ett case ut i taget där de medverkande enskilt fick 
läsa för att sedan diskutera hur de hade agerat i de olika situationerna där 
barn agerar utmanande. Efter att de medverkande diskuterat kring ett 
fiktivt case ställdes spontana frågor till de medverkande. I diskussionen 
lämnades utrymme till dialog inom arbetslaget och studiens författare 
valde att inte komma med egna åsikter då detta kunde påverka 
diskussionens riktning. När diskussionen avtog byttes caset till ett nytt 
case och proceduren gjordes om. Efter intervjun/diskussionen tackade 
studenterna för medverkan samt frågade om de medverkande ville ta del 
av studien när den var färdig. Vilket de medverkande gärna ville.	

6.3.3 Bearbetning av data 
 
Efter varje gruppintervju transkriberades det som sas, för att lättare kunna 
analysera samt jämföra data inför det kommande resultatet (Denscombe, 
2018). Här menar Denscombe (2018) även att det inte alltid är nödvändigt 
med en transkribering av hela intervjun utan att det många gånger räcker 
att transkribera de relevanta delarna av intervjun för att bevisa sin 
forskning. Då denna studie har som syfte att hitta underförstådda 
innebörder för att få fram den data som visar vilka värden förskollärarna 
agerar utifrån i de situationer där barn agerar utmanande transkriberades 
hela intervjuerna. Detta för att kunna hitta de underliggande värden samt 
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kunna jämföra mellan de olika åsikterna, det är svårt att hitta de 
underliggande värdena utan intervjuernas helhet (ibid).	
	
Då en transkribering är tidskrävande delades de olika intervjuerna mellan 
de två författarna i studien (Denscombe, 2018). Detta för att dela upp 
transkriberingen så det blev mest tidseffektivt. Att transkribera är viktigt 
för studien utifrån olika aspekter, både att datan blir lättare att hantera samt 
jämföra men även för att forskaren genom transkribering samtidigt 
bearbetar den data som intervjun medförde (ibid). I transkriberingen 
benämndes de olika parterna som pedagog samt en siffra, till exempel 
pedagog 1, detta för att kunna följa diskussionen i skrift utan att tappa 
anonymiteten.  Studiens författare benämns här som student 1 samt student 
2. 	
	
Efter att transkriberingarna var färdiga på samtliga intervjuer återstod 
bearbetning samt analys av transkriberingarna för att få fram ett resultat. 
För att sammanställa resultatet samt för att kunna hitta de värden som 
framträder i förskollärarnas berättelser om hur de agerar i situationer där 
barn på olika sätt agerar utmanande användes Emilsons (2008) modell 
(Bilaga 4). Emilson (2016) menar att dessa värden präglar förskolans 
verksamhet. Värdena användes för att kunna kategorisera förskollärarnas 
förhållningssätt i de olika situationer som beskrevs i de fiktiva casen 
(Bilaga 1).  Modellen kom att modifieras då denna studie utgår från ett 
annat syfte än Emilsons (2008). Det som diskuterades i fokusgrupperna 
kunde då föras in i den nya tabellen för att på ett enkelt sätt kunna 
sammanställa resultatet av vilka värden som framträder samt vilket värde 
som framträder mest respektive minst. 
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Eftersom denna studie inte har samma syfte som Emilsons (2008) har 
andra faktorer tillkommit för att kunna analysera data. Den tabell som 
skapades utifrån Emilsons (2008) modell kom att se ut så här:	
	

Värden Beskrivning av 
värden 

Exempel på hur 
det kommer till 
uttryck 

Demokratiska 
värde 

Förhandling, 
barnet får val  

Valmöjligheter 
skapas för barnet  

Disciplinerade 
värde 

Barnet blir 
tillsagd, lydnad 

Styr barnet med 
lugn men bestämd 
röst 

Omsorgsetiska 
värde 

Hjälps åt, 
förskolläraren 
värnar om barnet 

Bemöter barnet med 
omsorg såsom 
kramar 

	
Den nya tabellen användes genom att utifrån transkriberingarna föra in 
diskussionerna där de passade utifrån värdets beskrivning. Utifrån detta 
synliggjordes vilka värden som framträder i förskollärarnas berättelser om 
hur de agerar i situationer där barn agerar utmanande. Det gick även att 
utläsa utifrån tabellen vilka värden som framkom mest respektive minst.	

 Etiska val 
 
Inför de intervjuer som gjordes utgicks det från de fyra krav som 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver. För att kunna få en bred samt ärlig 
diskussion i intervjuerna har det varit viktigt att de medverkande är 
medvetna om hur deras anonymitet hanteras. För att inte glömma något 
samt kunna tillgodose samtliga medverkande i intervjun användes 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet samt 
nyttjandekravet.	
	
Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande i intervjuerna får vara 
anonyma samt att forskarna behandlar de medverkandes känsliga 
uppgifter konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjordes i studien 
då enbart forskarna har tillgång till de ljudfiler som spelades in under 
intervjuerna/diskussionerna. Ljudfilerna bevaras på ett säkert ställe där 
enbart studiens författare har tillgång till ljudfilerna. De medverkande har 
även anonymitet genom att deras namn inte benämns utan att de 
medverkande istället benämns som till exempel pedagog 1. 	
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Samtyckeskravet innebär att den medverkande själva har rätt att bestämma 
om de vill medverka. Är de medverkande under 15 år ska samtycket även 
komma från vårdnadshavarna (Vetenskapsrådet, 2002).  
Då studien enbart hade medverkande över 15 år var detta inget som 
behövdes tas hänsyn till. Däremot var studiens författare noga med att 
informera både i missivbrevet (Bilaga 3) men även i den personliga 
kommunikationen som uppstod mellan författare och medverkande innan 
intervjun/diskussionen att de medverkande kunde avbryta när de ville 
(Vetenskapsrådet, 2017). 	
	
Informationskravet är det krav som innebär att forskaren måste informera 
de berörda inom forskningen, i detta fall de medverkande i 
intervjun/diskussionen, om forskningens syfte samt hur deras 
medverkande kommer behandlas och varför de är utvalda 
(Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla informationskravet 
informerades de medverkande om forskningens syfte samt vad deras 
medverkan innebär. Även detta gjordes via missivbrevet (Bilaga 3) som 
skickades ut efter ett muntligt samtal med de medverkande. Detta för att 
försöka undvika missförstånd. Vid intervjutillfället förtydligades 
missivbrevet muntligt där de medverkande fick veta mer ingående varför 
intervjun/diskussionen var viktig för studien. 	
	
Nyttjandekravet är det krav som beskriver hur de medverkandes 
information kommer användas (Vetenskapsrådet, 2002). Här beskrivs att 
den data som samlas in inte får användas i kommersiella sammanhang 
samt att den data som samlats in i forskningssyfte enbart får användas 
inom forskning (Ibid). Detta tar studien hänsyn till då datan enbart används 
i studiens syfte. 
 
Eftersom syftet med studien är att synliggöra vilka värden som framträder 
i förskollärarnas berättelser om hur de agerar i situationer där barn på olika 
sätt agerar utmanande gjordes gruppintervjuer kombinerat med 
diskussioner utifrån olika case. Denna kombination gjordes även för att få 
så stor datainsamling som möjligt. För att skapa grupper inför 
gruppdiskussionerna valdes att använda fokusgrupper. Det är enligt 
Davidsson (2007) en fördel om fokusgruppen känner varandra sedan 
tidigare för att de medverkande ska känna sig trygga i att framföra sina 
egna åsikter. Därför valdes fokusgrupperna utifrån arbetslagen vilket 
innebär att i gruppintervjuerna medverkade både barnskötare samt 
förskollärare som bildade en fokusgrupp. De medverkande i 
gruppintervjuerna kommer därför benämnas pedagoger. De pedagoger 
som har medverkat i denna studie fick läsa fem fiktiva case om olika 
situationer där ett barn agerar utmanande. Casen ska bidra till en 
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diskussion för pedagogerna, där pedagogerna ska kunna sätta sig in i en 
specifik situation och därefter få fram hur pedagogerna skulle agera vilket 
vidare synliggör det värde som ligger bakom agerandet. För att fördjupa 
pedagogerna i en diskussion användes även intervjufrågor som 
komplement. Detta för att kunna synliggöra vilka värden som framträder i 
pedagogernas berättelser om vilka val av agerande som görs i en situation 
där barn agerar utmanande. Vilka värden förhåller sig en förskollärare till 
i sitt agerande i de olika utmanande situationerna?  Detta hoppas vi på att 
kunna utöka kunskapen kring genom denna studien.	

 Sammanfattning av metod 
 
I kapitlet ovan beskrivs de metoder som använts i studien samt hur de olika 
metoderna har kombinerats för att få fram vilka värden som framträder i 
de berättelser förskollärarna diskuterat fram. Det framgår även vilka etiska 
val som togs till hänsyn för att ge de medverkande en trygghet i att 
medverka. De samtliga nio tillfrågade ställde upp som medverkande i 
studien. De medverkande visade ett positivt intresse till att medverka i 
studien. För att sammanställa resultatet av den insamlade datan valdes att 
göra en modifierad tabell utifrån Emilsons (2008) modell. Detta för att 
lättare kunna få en överblick över vilka värden som framträder samt vilka 
värden som framträder mest respektive minst.	
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7 Resultat och analys 
Syftet med studien är att synliggöra vilka värden som framträder i 
förskollärarnas berättelser om hur de agerar i situationer där barn på olika 
sätt agerar utmanande. För att göra detta framkom det i datainsamlingen 
att det är viktigt att barn betraktas som olika individer. Det innebär för 
denna studie att en och samma förskollärare kan agera utifrån olika värden 
beroende på vem barnet är. 	

 Framträdande värde 
 
Genom att sammanställa den data som hade samlats in framkom tre värden 
som genomsyrar hur förskolläraren agerar i de situationer där barn agerar 
utmanande. Dessa värden är omsorgsetiska, demokratiska samt 
disciplinerande.  

7.1.1 Majoriteten agerar utifrån det demokratiska värdet 
 
Resultatet utifrån den data som insamlats visar att det demokratiska värdet 
är av majoritet i förskollärarens förhållningssätt. Detta innebär att 
förskollärarna i de situationer där barnen agerar utmanande väljer att agera 
utifrån ett demokratiskt värde. I citaten nedan visas exempel på då 
förskollärarna utifrån sina berättelser agerar utifrån ett demokratiskt värde 
i mötet med barnet i en situation där barnet agerar utmanande. 	
	
I situationen nedan berättar pedagogerna om hur de skulle agera då ett 
barn väljer att sitta i ett hörn, istället för att medverka på mattan i 
samlingen (Bilaga 1).	
	

“[...]asså mer tänka på egentligen vad kan vi göra för att samlingen ska passa 
Lisa då så att hon utmanas i det här, vilket gör då ibland att vi kanske inte 
kan ha samlingar i stor grupp, vi kanske måste dela på oss och ha mindre 
grupper eller liksom fler grupper, för det viktiga är ju att vi förhåller oss till 
dom här barnen[...]” - Pedagog 8	

	
Pedagogen ovan diskuterar hur de ska kunna arbeta för att ge barnet störst 
möjlighet att vara inkluderad men på sina villkor, barnet har här 
möjligheten att påverka sin egen situation. Det visar på att pedagogen i 
denna situation agerar utifrån det demokratiska värdet som innebär att 
barnet har en möjlighet att påverka sin egen situation.	
	

“Barnet kan delta i samlingen trots att det sitter på lite avstånd. Ofta kan den 
fysiska distansen hjälpa barn att fokusera på samlingens innehåll istället för 
på allt annat som händer i övrigt kring just en samling (kompisarnas 
agerande, att förhålla sig till sin egen kropp i stillasittande och att kompisarna 
sitter nära). [...] “- Pedagog 1	
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Även utifrån denna pedagogs berättelse framgår att barnet i den situationen 
kan öva sitt inflytande samt påverka sin egen situation i och med att barnet 
själv kan bestämma vart barnet vill sitta.	
	
I följande situation berättar pedagogen hur hen bemöter ett barn som inte 
vill äta mellanmål utan fortsätta leka (Bilaga 1) 	
	

“Jag hade låtit Gustav vara, lämnat honom i fred tills han hade lugnat ner sig. 
Gått fram till honom med mjuk, lugn och vänlig röst och frågat honom om 
han vill gå och ha mellanmål nu. På något sätt lockat med mig honom, i tron 
att han själv valt att gå men i själva fallet var det min taktik som gjorde att 
han följde med “-Pedagog 2	

	
Citaten ovan beskriver utifrån pedagogernas berättelser att barnen har 
möjlighet att påverka sin egen situation, barnen ges möjlighet att utöva sitt 
inflytande men även kunna förhandla i en situation. Det demokratiska 
värdet handlar om att få känna sig respekterad för sin egen individ, vilket 
pedagogerna ovan beskriver att de utgår från. Det positiva med det 
demokratiska värdet är att alla barnen ges möjlighet att vara delaktiga och 
ha inflytande.	

7.1.2 Agerar utifrån det omsorgsetiska värdet 
 
Det omsorgsetiska värdet agerade pedagogerna från då det var barn som 
mer sällan agerade utmanande. Detta värde synliggjordes i de fall där 
barnet inte har en problematik i bakgrunden, där det inte redan finns en 
strategi i hur pedagogen brukar agera. I dessa fall utgick många pedagoger 
från att något har hänt barnet, att något inte är som det ska. 	
	
Nedan berättar pedagogerna hur de skulle agera när ett barn vanligtvis 
är lugnt men en dag agerar utmanade genom att inte vilja medverka i 
matsituationen (Bilaga 1).	
	

“Jag hade frågat: -Hur är det? Är du arg eller ledsen? Utifrån svaret hade jag 
bekräftat hennes känsla, med lugn, mjuk röst sagt: - Jag förstår att…kom, ska 
du sitta hos mig lite? Kanske blivit tvungen att lyfta upp henne. Jag hade inte 
låtit henne sitta kvar. Det är ju tydligt att något inte känns bra hos Emma.” - 
Pedagog 3	

	
I citatet ovan framkommer att pedagogen i denna utmanande situation 
hade frågat hur barnet mår, pedagogen hade tagit hänsyn till barnet och 
visat sin medkänsla samt utgått från att något tynger barnet. Här går 
pedagogen varsamt fram, vilket utifrån de berättelser som denna studiens 
data framtagit, är motsatsen till hur pedagogerna väljer att interagera med 
barnen i det disciplinerande värdet.	
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“Jag hade pratat med Emma, 4-åringar kan oftast sätta ord på vad de känner. 
Jag hade varit vaksam på om det uppstår fler situationer kring barnet i närtid 
men baserat på endast 1 händelse hade jag inte gjort något mer. “-Pedagog 1	

	
Pedagogen uppmanar barnet att sätta ord på känslorna, samt att pedagogen 
ser vikten i att observera om barnet visar på fler situationer av utmanande 
karaktär. Detta för att se om barnet kan behöva stöd i någon form, till 
exempel bildstöd eller tecken. Pedagogen i denna situationen när barnet 
agerar utmanande utgår från ett omsorgsetiskt värde där pedagogen agerar 
utifrån hur barnet mår.	
	

“Jag skulle ju först gå och fråga vad det är som gör, om hon då kan sätta ord 
på varför hon inte vill komma och sätta sig. Jag tänker att hon är ju fyra år, 
så att man då kan förklara. “- Pedagog 4	

	
Citaten visar hur pedagogerna bemöter med omsorg i situationer där 
pedagogerna är osäkra på varför barnet agerar utmanande, då barnet 
tidigare inte gjort det. Värdet handlar om att försöka se utifrån andras 
perspektiv samt hur konflikter löses utifrån allas välbefinnande. 

7.1.3 Disciplinerade värden – en sista utväg 
 
Att agera utifrån det disciplinerade värdet var det som synliggjordes minst. 
Det framkom även att det disciplinerade värdet ofta var ett värde som 
utgicks från då annat inte fungerade. Förskollärarens förhållningssätt till 
de olika värdena förändras, då förskollärarna med sin första metod utifrån 
ett värde inte kunde nå fram till barnet.	
	
Nedan förklarar pedagogerna hur de skulle gjort i en situation där ett barn 
vägrar att gå ut efter flera försök att motivera. (bilaga 1)	
	

“Jag hade nog lugnt men bestämt klätt på honom lite beroende på hans ålder. 
I första hand hade jag försökt skoja eller prata bort det men ändå klätt på. 
Går inte det så hade jag inte kommit med varken förklaringar om vikten av 
frisk luft eller varma kläder eller kommit med tomma hot. Jag hade bara sagt: 
Stopp, jag vill inte att du slår mig. Jag förstår att du inte vill gå ut men nu ska 
vi gå ut, det har JAG bestämt, sedan hade jag lugnt fortsatt.”  - Pedagog 3	

	
I citatet ovan visas att pedagogen utgår från ett demokratiskt värde där 
pedagogen i första hand försöker förhandla med barnet. Förhandlingen 
med barnet sker genom att pedagogen till exempel skojar och försöker 
avleda genom att prata bort den utmanande situationen. När detta inte 
längre fungerar övergår detta i ett disciplinerande värde där pedagogen 
tydligt visar gränser samt att barnet ska lyda i och med att pedagogen säger 
att hen har bestämt detta.	
	



 

 26 

“nu klär vi på oss, för nu står alla och väntar och har väntat jättelänge” 
(Bestämd röst). Och då blev det ju så och sen så va han väldigt nöjd. När vi 
väl var ute. Och sen så sa jag sen efteråt “kom du ihåg nu vad roligt du har 
haft” (uppmuntrande glad ton). För jag tänker till nästa gång. Att man 
förebygger lite [...] “- Pedagog 4	

	
Citatet ovan visar hur pedagogen i första hand agerar efter det 
omsorgsetiska värdet då pedagogen förklarar för barnet att de andra barnen 
har fått vänta jättelänge på att få gå ut.  Utifrån pedagogens berättelse 
synliggörs hur det disciplinerade värdet framträder när det omsorgsetiska 
värdet inte ger effekt på barnet i den utmanande situationen. 	
	
Den ena pedagogen i citaten ovan använder ett tydligt disciplinerande 
värde där det utifrån handlandet synliggörs att det är pedagogen som styr 
situationen i och med att hen säger att “JAG har bestämt det”. Medan den 
andra pedagogen visar utifrån berättelsen att hen hade förklarat med 
bestämd röst att det inte finns något alternativ men inte använt sin makt 
som förklaring till varför barnet måste ut, utan förklarat att de andra barnen 
väntar.	

7.1.4 Det mest respektive minst framträdande värdet 
 
I studien framgår det att det är ett värde som framstår mer än de andra 
värdena. Detta värde är det demokratiska värdet. Utifrån pedagogernas 
berättelser framkommer det att pedagogerna i första hand utgår från ett 
demokratiskt värde då pedagogerna agerar i en situation där barn agerar 
utmanande. 	
	
I situationen nedan berättar pedagogerna om hur de skulle agera då ett 
barn väljer att sitta i ett hörn, istället för att medverka på mattan i 
samlingen (Bilaga 1).	
	

“[...]asså mer tänka på egentligen vad kan vi göra för att samlingen ska passa 
lisa då så att hon utmanas i de här, vilket gör då ibland att vi kanske inte kan 
ha samlingar i stor grupp, vi kanske måste dela på oss och ha mindre grupper 
eller liksom fler grupper, för det viktiga är ju att vi förhåller oss till dom här 
barnen så att det passar dom så att det är på deras nivå [...]”. -Pedagog 8	

	
“[...] jag kan tänka mig att jag med nåt barn kan tänka mig att det kanske är 
dennes sätt att vara med. Den kanske bara behöver vara i rummet och det är 
tillräckligt.” -Pedagog 5	

	
I följande situation berättar pedagogen hur hen bemöter ett barn som inte 
vill äta mellanmål utan fortsätta leka (Bilaga 1)	
	

“Jag hade låtit Gustav vara, lämnat honom i fred tills han hade lugnat ner sig. 
Gått fram till honom med mjuk, lugn och vänlig röst och frågat honom om 
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han vill gå och ha mellanmål nu. På något sätt lockat med mig honom, i tron 
att han själv valt att gå men i själva fallet var det min taktik som gjorde att 
han följde med “-Pedagog 2	

	
I de flesta situationerna framkommer det demokratiska värdet som grund 
för hur pedagogen agerar, då detta värde inte används är om barnet inte 
har en tendens att agera utmanande. Då framkommer istället det 
omsorgsetiska värdet. Studien visar att då inget av de tidigare värdena ger 
effekt i agerandet framkommer det disciplinerade värdet. Detta visar sig 
vara ett värde som används enbart som sista utväg. Det disciplinerade 
värdet påverkas till det värde som används minst. Citaten ovan påvisar att 
det är det demokratiska värdet som framträder mest medan det 
disciplinerade värdet framträder minst.	

 Sammanfattning av resultat 
 
Sammanfattningsvis framkommer det i studiens resultat att pedagogerna 
förhåller sig till tre värden när de agerar i situationer där barn agerar 
utmanande. Utifrån dessa värden ändras inte sättet pedagogerna bemöter 
barnen på, däremot förändras synen på hur pedagogerna agerar, vilket 
värde pedagogen prioriterar att utgå från beroende på hur barnet är samt 
hur situationen framstår. Hade pedagogen eskalerat situationen hade 
antagligen barnet lämnat gruppen i frustrationen över att inte bli hörd samt 
förstådd. De övriga i gruppen kanske även hade exkluderat barnet på grund 
av barnets misslyckande i situationen.	
	
I diskussionerna kring casen framkom även att det är viktigt med 
förberedelser samt att förebygga situationerna för att minimera de 
situationer där barnen agerar utmanande. I det förebyggande arbetet 
handlar det om att förstå barnen samt att ge barnen det stöd som behövs. 
Vilket visar att förskollärarna även i förebyggande syfte väljer det 
demokratiska värdet där barnen blir sedda samt kan påverka sin egen 
situation. I och med detta känner sig barnen inkluderade utan att det blir 
en primitiv inkludering. Utan detta förebyggande stöd hamnar barnet 
oftare i situationer där barnet agerar utmanande vilket leder till att 
pedagogen behöver strategier för att hantera dessa situationer. Studien 
visar även att till exempel ett stöttande bildschema är viktigt att ha 
tillgängligt för alla barnen för att undvika primitiv inkludering samt för att 
alla barn riskerar att hamna i situationer där de agerar utmanande. Här 
framkom även i resultatet att de olika värdena används olika beroende på 
individ samt arbetsmiljö.	
	
Det framträdande värdet i studien är det demokratiska värdet, att barnet till 
exempel ska känna sig respekterad, att bli lyssnad på, samt att få 
möjligheten att påverka sin vardag och bli sedd. Det framgår även i studien 
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att det disciplinerade värdet är det värde som framstår minst. Det 
disciplinerade värdet är ett värde pedagogen utgår från då det till exempel 
inte fungerar att utgå från ett annat värde. Då barnet kan behöva en 
bestämd vägledning. 	
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8 Diskussion 
I detta kapitel kommer en diskussion föras kring studien i helhet. I detta 
avsnitt kommer de olika värdenas prioritet att diskuteras. Vilket innebär 
en diskussion kring vilket värde som enligt studien används mest 
respektive minst i förskollärarnas agerande i de situationer där barnen 
agerar utmanande. Diskussionen kommer även föras kring vilka värden 
som är framträdande i förskollärarnas berättelser utifrån agerandet i de 
situationer där barn agerar utmanande.	

 Det demokratiska värdet i majoritet 
 
I studien synliggörs vilka värden som framträder i förskollärarnas 
berättelser om hur de agerar i situationer där barn agerar utmanande, här 
framträder tydligt de värden som Emilson (2008) beskriver. Det denna 
studien ytterligare frambringar är att majoriteten utifrån förskollärarnas 
berättelser utgår från det demokratiska värdet, vilket kan bero på att 
demokrati som värde präglar stor del av LPFÖ-18, där det bland annat står 
att förskolläraren ska ansvara för att demokrati tillämpas som arbetssätt i 
förskolan (Skolverket, 2018). Då det svenska samhället är uppbyggt på 
demokrati kan även detta vara en anledning till att förskolans verksamhet 
präglas av demokrati. Vilket även innebär förskollärarna i deras 
ageranden. Eftersom samhället är uppbyggt utifrån demokrati är det viktigt 
att barnen får lära sig hur demokrati fungerar, i förskolan genom att bli 
delaktiga i till exempel de olika val som finns i förskolan samt att kunna 
bestämma över sin egen person (Emilsson, 2016).	
	
Genom att det värde som framträder mest i förskollärarnas berättelser om 
hur de agerar i en situation där barn agerar utmanande oftast blir det 
demokratiska värdet innebär detta att studiens generaliserbarhet eventuellt 
går att applicera i de länder där demokratin styr. Detta innebär att studien 
delvis är formad utifrån samhället. Förskollärarna har till exempel 
läroplanen att förhålla sig till, då läroplanen till stor del berör demokrati är 
det alltså viktigt som förskollärare att förhålla sig till detta (Skolverket, 
2018). Medan det i ett annat land kanske är monarki som styr, då kan 
eventuellt den läroplanen vara annorlunda utformad. Vilket innebär att det 
landets förskola kanske inte präglas av demokrati till lika stor del.  
 
Nilholm (2012) tar upp vikten i att förskolläraren ser situationen som något 
som ska lösas inte att barnet är problemet vilket leder till att det 
demokratiska värdet är viktigt att agera utifrån för att barnet ska kunna 
påverka sin egen situation samt förhandla. Skulle förskolläraren förhålla 
sig till ett annat värde i en situation finns risken att barnet upplever en 
primitiv inkludering vilket kan leda till försämrad skolgång för barnet 
(Stukát, 2005). Det kan även leda till att förskollärarens arbetsmiljö 
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försämras då barn som agerar utmanande många gånger använder 
förskolläraren att avreagera sig på, så som den tidigare forskningen påvisar 
i denna studie (Bengü, 2019). Att förskollärarens värde är demokratiskt 
innebär således att förskolläraren kan påverka situationen positivt vilket 
kan leda till att det utmanande agerandet minskar.	

 Det disciplinerade värdet i minoritet 
 
Resultatet i studien visar att det disciplinerade värdet försvunnit till viss 
del i förskolans verksamhet samt därigenom även förskollärarnas 
förhållningssätt till värdet. Detta synliggjordes genom att det 
disciplinerade värdet sällan används då det inte framträder lika ofta i 
förskollärarnas berättelser. Detta kan stämma in med det Greene (2016a) 
beskriver att det framkommer att många tror att barn som agerar 
utmanande är ute efter uppmärksamhet.  
 
Att använda sig av ett disciplinerande värde kan innebära att barnet i fråga 
får en negativ uppmärksamhet vilket kan vara en anledning till att 
förskolläraren i fråga inte har det disciplinerade värdet som mest 
framträdande. Detta för att förskolläraren eventuellt tror att barnet är ute 
efter uppmärksamhet vilket förskolläraren inte vill ge barnet för att barnet 
inte ska vilja få uppmärksamhet på samma sätt igen, genom att agera 
utmanande. Greene (2016a) menar även att det enbart är en förutfattad 
mening att de barn som vill ha uppmärksamhet agerar utmanande, då alla 
barn vill ha uppmärksamhet men alla barn agerar inte utmanande. Istället 
påstås det att ändras förskollärarnas uppfattning kring att barnet inte väljer 
situationen utan saknar färdigheten att inte agera utmanande (Greene, 
2016b) kan barnet få den hjälp som behövs för att skapa sig färdigheter att 
inte agera utmanande. 
 
 Det anses då som viktigt att visa barnen rätt väg för att barnet ska undvika 
att hamna i de situationer där barnet agerar utmanande, att ge barnet rätt 
verktyg för att kunna hantera situationer, där barnet annars hade agerat 
utmanande, på ett annorlunda sätt. Även detta kan kopplas till stycket ovan 
där det framkommer att det demokratiska värdet är i majoritet över de 
värden som framträder i förskollärarnas berättelser. Att använda sig av det 
demokratiska värdet i de situationer där barn agerar utmanande kan vara 
till hjälp för barnet då barnet ser hur en situation kan lösas på ett positivt 
sätt där barnet själv får vara med och förhandla. 	
	
När förskollärarna agerar i situationer där barn agerar utmanande gör 
förskollärarna det utifrån andra värden än disciplinerande värden i första 
hand. Detta kan bero på att lärarens roll genom tiderna har förändrats. 
Enligt Dolk (2018) ändras barns utmanande beteende beroende på hur den 
som innehar makten, i detta fallet förskolläraren, hanterar sin 
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maktposition. Enligt Lundgren (2014) har förskollärarens samt samhällets 
syn på barnet förändrats över tid och detta kan vara en anledning till att det 
disciplinerade värdet inte framträder lika mycket i förskollärarnas 
berättelser som det demokratiska värdet. Från att förskolläraren hade ett 
styrdokument som beskrev att demokratin ska komma till uttryck genom 
vardaglig handling från förskolläraren (Socialstyrelsen, 1993) så har detta 
förändrats till att förskolläraren ska utveckla barnens positiva inställning 
till sig själva (Skolverket, 2018). Detta innebär att det har blivit en 
förskjutning mellan ett kollektivt synsätt där alla barn ska lära sig 
demokrati till ett individuellt synsätt där den egna individen i barnet ska få 
möjligheten att utveckla sin egen person positivt med hjälp av 
förskolläraren. I och med att läroplanen har ändrat uttryck för hur 
demokratin ska synliggöras på förskolan har även förskollärarnas sätt att 
se på barn förändrats i och med att det är läroplanen förskollärarna har att 
förhålla sig till. Se exemplet nedan:	
	

Pedagogiska programmet LPFÖ-98 LPFÖ-18 

Förskolans verksamhet ska 
genomsyras av strävan efter att hos 
barnen grundlägga demokrati, 
solidaritet, jämlikhet, hänsyn och 
ansvar. Detta ska ske genomen fostran 
där samvaron är ett levande exempel 
på vad dessa ord innebär, där regler 
och normer får en konkret innebörd, 
där konkurrens och utstötning 
motverkas och personalen medvetet 
och aktivt verkar som förebilder. (s. 
43)  

 

Förskolan ska 
vara ett stöd 
för familjerna i 
deras ansvar 
för barnens 
fostran, 
utveckling och 
växande. (s.5) 

Förskolan ska ge 
barnen möjlighet 
att utveckla en 
positiv 
uppfattning om 
sig själva som 
lärande och 
skapande 
individer. (s.10) 

	
Utifrån exemplet ovan synliggörs hur förskolans styrdokument har 
förändrats över tid.	

 Vilka värden är framträdande utifrån pedagogernas berättelse 
 
Utifrån pedagogernas berättelser så är det demokratiska värdet det som 
speglas mest i förskolans verksamhet. Detta värdet kan varieras beroende 
på barn och situation. Det framgår alltså i pedagogernas berättelser att 
pedagogerna präglas av olika värden, inte att pedagogerna använder sig 
utifrån samma värde. Det är alltså föränderligt beroende på vilka aspekter 
som situationen formas utifrån samt vem barnet är. Här stämmer studien 
överens med Nilholm (2012) där det framkommer att det är viktigt att 
förebygga att problem uppstår. För att kunna förebygga de situationer där 
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barn agerar utmanande är det alltså viktigt att förskolläraren utgår från att 
alla barn är olika individer och behöver därigenom hjälp på olika sätt 
(Nilholm, 2012).	
	
Även det omsorgsetiska värdet är framträdande i pedagogernas berättelser. 
Det mönster som gick att se utifrån analysen var att det omsorgsetiska 
värdet framträdde då barnet som agerade utmanande inte vanligtvis var 
utmanade. I dessa situationer utgick pedagogerna utifrån att något hade 
hänt barnet, att något var fel. Efter att pedagogerna testat att agera utifrån 
dessa värden i de situationer där barn agerar utmanande framgick det 
utifrån pedagogernas berättelser att agerandet slutligen präglades av det 
disciplinerande värdet, om inte de föregående värdena fungerade. Även 
här visas att den studie Nilholm (2012) gjort stämmer överens med det 
denna studie kommit fram till, att barn som agerar utmanande behöver 
hjälp samt stöd utifrån den person barnet är samt hur situationen är.  
 
Pedagogernas berättelser visar att hanteringen av de situationer där barn 
agerar utmanande präglas av de olika värdena som Emilson (2008) tagit 
fram. Att pedagogerna inte förhåller sig till enbart ett värde kan bero på att 
situationerna samt individerna aldrig är exakt likadana.  
 
Däremot ska den svenska förskolan förhålla sig till läroplanen för 
förskolan (LPFÖ-18). Då det demokratiska värdet tydligt synliggörs i 
läroplanen medan det disciplinerade värdet inte framgår lika mycket i 
läroplanen kan detta vara en anledning till att pedagogen i första hand 
agerar utifrån det demokratiska värdet (Skolverket, 2018).	

 Metoddiskussion 
 
Det som är svårt att veta utifrån studien är om pedagogernas berättelser är 
sanningsenliga eller om pedagogerna har svarat utifrån vad som antas vara 
studiens förväntningar utifrån studiens syfte. Även att en av 
förskolerektorerna tyckte att studiens författare skulle använda två av hens 
förskolor där pedagogerna arbetade effektivt med hanteringen av 
agerandet i situationer där barn agerar utmanande kan ha påverkan på 
resultatet. Denna påverkan innebär att en viss del av de pedagoger som 
medverkade i studien eventuellt svarar det som tros förväntas av de 
medverkande då de är pålästa om ämnet. Detta kan ha en negativ påverkan 
på reliabiliteten i studiens datainsamling. Däremot använde sig studien av 
ytterligare en förskola för att stabilisera reliabiliteten samt få en mer spridd 
data. 	
	
Syftet med studien har varit att synliggöra vilka värden som framträder i 
förskollärarnas berättelser om hur de agerar i situationer där barn på olika 
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sätt agerar utmanande. Detta har framträtt i de berättelser som pedagogerna 
har delat med sig av. Studien har bidragit till ökad förståelse för hur viktigt 
det är att arbetslaget arbetar efter samma värden. Studien har kunnat visa 
vilka värden som är framträdande i pedagogernas agerande i de situationer 
där barn agerar utmanande. Det har även gått att utläsa vilka värden som 
framträder mest respektive minst utifrån pedagogernas berättelser. Då 
metoden bestämdes för att få fram studiens data kombinerades olika 
metoder. Detta anses i efterhand var ett bra val då det har synliggjort hur 
pedagogerna skulle agera i de olika situationerna.  
 
Innan studiens datainsamling påbörjades diskuterades även att det borde 
vara observationer med i metodkombinationen för att få fram hur 
pedagogerna verkligen agerar i de situationer där barn agerar utmanande 
och på så vis skapa validitet i studien. Genom observationer hade studiens 
författare kunnat jämföra de svar som getts av pedagogerna gentemot 
handling vilket hade visat om svaren är bärande, har validitet (Allwood, 
2017). Dock ansågs detta vid mer eftertanke att det kunde uppfattas som 
kontrollerande av hur pedagogerna verkligen agerar, därför valdes denna 
metod bort.	
	
Här valdes intervju som en av de metoder som användes i studien för att 
uppnå den mängd data som krävdes för att kunna sammanställa ett resultat. 
När det började sammanställas intervjufrågor till de kommande tillfällena 
med intervjuer framkom det att det skulle vara till stor nytta att frambringa 
en diskussion för att kunna gå djupare in på de tankar förskollärarna hade. 
Då flera studier lästes om hur case kan användas som metod för att 
framhäva diskussioner bland eleverna i skolan (Boyce, 1992) kunde case 
även användas i denna studie för att starta diskussioner. Att utgå från 
diskussion krävde även att flera personer valdes ut för att kunna diskutera 
med varandra, detta innebar även att tid sparades i och med att flera olika 
åsikter samlades under samma tid. För att skapa grupper inför 
gruppdiskussionen valdes fokusgrupper, för att få en grupp som alla är 
med i gruppen av samma anledning samt för att kunna ha fler än två 
personer i gruppen, vilket krävs för diskussion (Wibeck, 2010). 	
	
Då de olika fiktiva casen var skrivna av studiens författare kan dessa anses 
vara missvisande. Även om studiens författare har försökt skriva case 
utifrån hur det ser ut för förskollärare i verksamheten är dessa situationer 
präglade av författarnas tankar omedvetet. Tankarna kan vara påverkade 
av hur författarna i studien ser på studien. Användning av andra case kan 
därför frambringa annan data. Studiens resultat kan därför präglas av 
forskarna omedvetet (Denscombe, 2018). 	
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Alla dessa metoder skapade en metodkombination som medverkade till att 
få fram den mängd data som framgår i studien. Att använda fokusgrupper 
gjorde att det i vissa delar av ljudinspelningarna kunde upplevas som 
svårare att transkribera då diskussionerna kunde gå ihop. Transkriberingen 
tog lång tid eftersom det var många röster att transkribera, trots detta 
ansågs inga eventuella metoder vara bättre. Till exempel hade enkäter tagit 
mindre tid då transkribering inte är nödvändigt, däremot hade inte en 
sammanställning av enkäterna fungerat på ett bra sätt då alla är av olika 
åsikter. De mätningar som gjordes i studien var vilket värde som framkom 
mest respektive minst. Genom att föra in pedagogernas åsikter kring casen 
i den tabell (Bilaga 4) som användes i analysen kunde datan mätas och det 
värde som framgick mest respektive minst synliggjordes. Studiens syfte är 
att få fram de värden som förskollärare förhåller sig till i de situationer där 
barn agerar utmanande vilket innebär att värdena inte var förutbestämda 
innan gruppdiskussionerna. Värdena tolkades fram efter färdiga 
gruppdiskussioner och genom analys därför var det svårt att till exempel 
göra enkäter med färdiga frågeställningar för att mäta vilket värde som 
framkom mest respektive minst. Istället för enkäter valdes intervju som 
metod för att det ansågs i studien mer relevant att börja med att få fram 
vilka värden som förskollärarna förhåller sig till (Allwood, 2017). Intervju 
användes då det ställdes frågor kring pedagogernas uttalande i 
diskussionen utifrån casen. 

 Pedagogiska implikationer  

Denna studie är viktig för att kunna belysa att beroende på vilka värden 
förskolläraren arbetar utifrån så hanteras situationen olika. Med denna 
kunskap kan de situationer där barn agerar utmanande minskas samt 
förebyggas då denna kunskap gör förskolläraren mer medveten om att 
situationer där barn agerar utmanande kan hanteras olika beroende på 
vilket värde som föreligger hos förskolläraren. Medvetenheten om att det 
föreligger ett värde bakom förskollärares agerande i situationer där barn 
agerar utmanande kan göra att förskolläraren väljer vilket värde 
förskolläraren vill förhålla sig till för att få en positiv upplevelse i 
situationen. Det framkommer i den tidigare forskningen i denna studie att 
det enligt Nilholm (2012) är viktigt att fokus i de situationer där barn 
agerar utmanande ska ligga på situationen och inte på att barnet är 
problemet.  

Nilholm (2012) menar att barn med svårigheter behöver stöd för att kunna 
nå fram till de mål verksamheten strävar efter. Med rätt stöd i tidig ålder 
kan barns uppfattning ändras från att förskolan kan upplevas jobbig eller 
tråkig till att förskolan upplevs som något roligt och lärorikt. Förskolan 
ska upplevas som något positivt och inte bli en negativ upplevelse som 
barnet sedan bär med sig i följande skolår. Får barnet en negativ upplevelse 
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av att inte inkluderas i till exempel förskolans aktiviteter för att barnet 
tenderar att agera utmanande i olika situationer innebär detta att barnet 
hamnar i en negativ spiral där det utmanande agerandet inte kan brytas 
som mönster (Nilholm, 2012). Detta tyder på att en studie som denna är 
relevant att göra för att synliggöra vikten i kännedomen kring de värden 
som framträder i förskollärares berättelser om hur de agerar i situationer 
där barn på olika sätt agerar utmanande. 

Läggs fokus på att det är barnet som har svårigheter kan barnet hamna i en 
negativ spiral där det kan vara svårt att stoppa de situationer där barnet 
agerar utmanande. Synliggörs dessa värden genom denna studie kan 
förskolläraren bli mer medveten om att det finns värden som förskolläraren 
kan förhålla sig till då blir det lättare för förskolläraren att hitta de verktyg 
som kan passa barnet och på så sätt ge stöd i situationen för att lösa 
situationen tillsammans. Förskolläraren kan alltså förebygga att de 
situationer där barn agerar utmanande ska uppstå genom att erbjuda stöd 
till barnet som agerar utmanande i situationen. 

 Fortsatt forskning 
 
De medverkande i intervjuerna påpekar att miljön kan påverka deras 
agerande i de situationer där barn agerar utmanande. Är det en dag på 
förskolan där majoriteten av barn är trötta så skapas ett kaos. Skulle ett 
barn agera utmanande dessa dagar så appliceras inte alltid det värde som 
förskolläraren i vanliga fall hade agerat utifrån till en början. Detta påvisar 
att det i studiens datainsamling kan finnas ett samband mellan miljön samt 
situationen. Därför skulle det vara intressant att forska i om detta stämmer 
eller om det är en tillfällighet. Det skulle även vara intressant att undersöka 
om kön spelar någon roll i förskollärarnas agerande i situationer där barn 
agerar utmanande, forska i om barnets kön påverkar förskollärarnas 
agerande. Även att fördjupa sig i om det kan vara lättare respektive svårare 
att hantera de situationer där barn agerar utmanande beroende på vilket 
kön barnet har. I studien framkom även att många förskolor jobbar utifrån 
ett lågaffektivt bemötande vilket hade kunnat leda till en annan studie om 
hur det lågaffektiva bemötandet används i de situationer där barn agerar 
utmanande samt om det lågaffektiva bemötandet kan variera beroende på 
värdet förskolläraren agerar utifrån. Här även hur verkligheten ser ut 
gentemot de muntliga svaren.	
 	
Detta påvisar att studien har öppnat många idéer till fortsatt forskning. Det 
finns mycket outforskat kring de värden som präglar förskolans 
verksamhet samt hur dessa värden kan påverka förskollärarnas 
förhållningssätt i de situationer där barn agerar utmanande. 	
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Bilagor 
Bilaga 1 – Case 
 

 
1. 
(BAKGRUND) Lisa 4 år brukar vara utmanande på förskolan. Speciellt i 
situationer där hon blir tillsagd att göra specifika saker. 
 
“Nu är det dags för samling” ropar en pedagog.  
Barnen samlas runt mattan på golvet, Lisa ser tveksam ut och går bort och 
sätter sig i ett hörn i rummet istället för mattan som hennes andra kamrater 
gör. 
"Lisa du är snäll och kommer och sätter dig på mattan" säger pedagogen 
Lisa blir tillsagd att sätta sig i ringen med sina kamrater så att samlingen 
kan börja.  
Missnöjt sätter sig Lisa i ringen. Efter några minuter börjar Lisa skruva på 
sig, börjar peta på sin kamrat vid sidan om sig, Lisa blir nu tillsagd att 
fokusera och vara delaktig i gruppen. Lisa blir mer och mer frustrerad av 
att behöva sitta i samlingen. Och börjar istället krypa iväg tillbaka till 
hörnet hon först satt i. 
 
Hur hade ni agerat i den här situationen? 

	
 
2. 
(Bakgrund) Emma 4 år brukar sällan göra särskilt mycket väsen om sig. 
Hon smälter in i barngruppen och är anpassningsbar till det mesta. 
 
"Nu är det dags för mat" ropar en pedagog. 
Barnen sätter sig vid sina platser och väntar på att maten ska bli serverad 
vid bordet, idag tar Emma ganska lång tid på sig för att komma till sin plats. 
Efter en stund blir Emma tillsagd att gå och sätta sig på sin plats men Emma 
vägrar och sätter sig istället mitt på golvet med blicken ner i golvet. 
 
Hur ser ni på den här situationen? 
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3 (Bakgrund)  
Gustav 5 år får ständigt utbrott på förskolan. 
 
"Gustav, nu ska vi städa undan så vi kan äta lite mellanmål" säger 
pedagogen 
Gustav vägrar, och fortsätter leka med bilbana. 
"Gustav, nu lägger vi bilarna åt sidan, dina kompisar väntar på dig" säger 
pedagogen. 
 
Gustav börjar nu bli arg och skäller på pedagogen. Pedagogen tar då bilen 
ifrån honom och lyfter ut honom från rummet. 
Gustav blir nu rasande och slänger sig på golvet skrikandes och slår med 
sina armar och ben runt om sig…. 
 
Hur ser ni på den här situationen? 

	
 

4. (BAKGRUND) 
2 pedagoger ska ut på gården med 13 barn 
 
"Jag går ut med barnen så länge medans du hjälper Arvid att klä på sig " 
säger en av pedagogerna 
 
I tamburen är det nu bara Arvid och pedagogen kvar, Arvid har bestämt sig 
för att inte klä på sig för han vill inte gå ut. Pedagogen känner sig lite 
stressad då den andra pedagogen är ute själv med resterande 12 barn.  
 
Pedagogen bestämmer sig för att ta Arvid i sitt knä för att på så sätt ta på 
honom sina överdragsbyxor och jackan. Arvid blir arg och skriker och 
försöker åla sig ifrån pedagogen. Pedagogen släpper tillslut Arvid och 
Arvid försöker smita iväg från tamburen, för han vill verkligen inte gå ut.  
Pedagogen springer efter och tar tillbaka honom till hans plats för att igen 
försöka klä på honom. Arvid skriker och gråter samtidigt som han slår till 
pedagogen gång på gång.  
 

Hur ser du på denna situationen? 

	
	
	
 



 

 41 

5. (BAKGRUND) Axel, 3 år, är ett barn som ofta går sin egen väg och gör 
saker utan att tänka sig för. Får han lite tid ensam så kan man räkna med 
att något dumt händer. 
 
Under lunchen säger Axel ”Jag måste kissa!”. Pedagogen säger till Axel 
att han kan gå på toa. Oftast brukar en pedagog följa med när Axel ska på 
toan men idag är det en man kort på jobbet så Axel får klara sig själv.  
 
När alla barn är färdiga med lunchen kommer pedagogen, som har haft fullt 
upp under matsituationen på att Axel inte har kommit tillbaka. Pedagogen 
går till toaletten och ser att Axel kissar i ett hörn i tamburen istället, 
skrattandes.  
 
Hur ser ni på denna situationen? 
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Bilaga 2 – Missivbrev till förskolerektor 
 
Till dig som är förskolerektor i Kalmar kommun- Information och förfrågan 
om deltagande i intervjustudie  

I och med att det har kommit en ny läroplan för förskolan så har förskolan en allt 
viktigare roll för barns utveckling och utbildning än tidigare. Förskollärarna har på 
så vis en viktig roll för barnen inför deras framtida utbildning och lärande. 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien 
kan leda till ökad förståelse för vilka värden som förskollärare förhåller sig till när 
förskolläraren agerar i de situationer där barn agerar utmanande.  

Syftet med studien är att synliggöra vilka värden som framträder i 
förskollärarnas berättelser om hur de agerar i situationer där barn på olika 
sätt agerar utmanande. 

Vi är intresserade av att intervjua 6 stycken förskollärare spridda på dina förskolor. 
Vi kommer intervjua förskollärarna i grupp där förhoppningsvis en gruppdiskussion 
utifrån olika fiktiva case kommer uppstå.  

Det är helt frivilligt att medverka i studien och den medverkande kan när som helst 
avbryta sin medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på̊ förskolan som vi får 
tillgång till för dig. Intervjuerna beräknas ta 30–60 minuter.  

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och 
det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av materialet. 
Inga enskilda personer eller förskolor kommer att kunna identifieras i 
examensarbetet.  

Vi heter Elsa Svensson och Daniella Olsson och går på̊ Linnéuniversitetet i Kalmar 
och läser till förskollärare. I utbildningen ingår att göra ett självständigt arbete, 
vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några 
frågor så hör gärna av dig.  

	
Kalmar 2019-11-17  
	
Studerande: Elsa Svensson, 073-xxxxxxx, eh222vh@student.lnu.se	
																							Daniella Olsson, 073-xxxxxxx, do222cs@student.lnu.se  
                   	
Handledare: Eva Klope doktorand, 0480-xxxxx, eva.klope@lnu.se	
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Bilaga 3 – Missivbrev till förskollärare 
 
Till dig som är pedagog i Kalmar kommun- Information och förfrågan om 
deltagande i intervjustudie 	
I och med att det har kommit en ny läroplan för förskolan så har förskolan en 
allt viktigare roll för barns utveckling och utbildning än tidigare.	
Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i 
studien kan leda till ökad förståelse för hur förskollärarens förhållningssätt kan 
påverka de så kallade utmanande barnen i olika situationer. Med utmanande 
barn menar vi barn som ibland uppfattas som ”stökiga”.	
Syftet med studien är att uppmärksamma hur förskollärarens förhållningssätt 
kan påverka de utmanande barnen i stökiga situationer. Vi vill synliggöra de 
metoder som används i dessa situationer och att genom studien hitta de 
metoder som påverkar situationen positivt. 	
Vi är intresserade av att intervjua 3–5 pedagoger i grupp, där pedagogerna ska 
få fem olika påhittade scenarier att diskutera kring. 	
Det är helt frivilligt att medverka i studien och den medverkande kan när som 
helst avbryta sin medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på̊ din 
arbetsplats. Intervjuerna beräknas ta 30–60 minuter. 	
Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt 
och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av 
det. Inga enskilda personer eller förskolor kommer att kunna identifieras i 
examensarbetet. 	
Vi heter Elsa Svensson och Daniella Olsson och går på̊ Linnéuniversitetet i 
Kalmar och läser till förskollärare. I utbildningen ingår att göra ett 
självständigt arbete, vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer 
att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig. 	
Kalmar 2019-11-17 
	
Studerande: Elsa Svensson, 073-xxxxxxx, eh222vh@student.lnu.se	
                    Daniella Olsson, 073-xxxxxxx, do222cs@student.lnu.se  
                    
Handledare: Eva Klope, doktorand, 0480-xxxxxx, eva.klope@lnu.se	
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Bilaga 4 – Modeller/Tabeller 
 

 Anette Emilsson 
(2008) sid. 81 

 

Värden Beskrivning av värden Exempel på hur det 
kommer till uttryck 

Demokratiska 
värde 

Förhandling, barnet får 
val,  

Valmöjligheter skapas  

Disciplinerade 
värde 

Barnet blir tillsagd, lydnad (styr barnet med lugn men 
bestämd röst) 

Omsorgsetiska 
värde 

Hjälps åt, förskolläraren 
värnar om barnet 

Bemöta med omsorg såsom 
kramar 



 

 

 


