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Abstract 

________________________________________________________________ 

Författarnas namn: Susanne Dideriksen och Arline Nilsson 

Titel: ”Barn som kan uppföra sig gör det” – om pedagogers bemötande 

Engelsk titel: Kids do well if they can – pedagogue’s response to children’s behaviour 

     Antal sidor: 30 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogiska metoder som används i förskolan vid 

oönskat beteende hos barn. En hermeneutisk ansats har tagits i studien för att komma närmare 

pedagogerna och deras arbete i förskolan. Studien är kvalitativ och data har samlats in via 

enkäter med flest slutna frågor. 

Studien synliggör både pedagogiska metoder som fungerar och metoder som är mindre bra i 

arbetet med barn med oönskat beteende. Studien delas in i sex teman som pedagoger 

vanligtvis använder sig av på förskolan. De teman som var mest frekventa var: fostrare och 

kamrat, oönskat beteende, konsekvens och straff, ignorering, beröm och uppmärksamhet och 

prat och upprepningar. 

Resultatet visar att pedagoger använder sig av konsekvenser och straff men är inte medvetna 

om att de gör det eller med den bästa intentionen. Litteraturstudien visar även att 

konsekvenser, straff, ignorering och skäll inte fungerar på barnen då deras hjärna ej är fullt 

utvecklad. Det viktiga för barnen på förskolan är att pedagogerna får tid att reflektera över sig 

själva och barnen både enskilt och i arbetslaget då pedagogens egna tankar, handlingar och 

agerande kommer att ge avtryck på dessa barn i framtiden. 
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1 Bakgrund 

Bo Hejlskov Elvén (2009,2012) är legitimerad psykolog som handleder och utbildar om 

problemskapande beteende i Danmark och Sverige. I mötet med Hejlskov Elvén väcktes vårt 

intresse för hur vi som pedagoger ser på barn och deras beteende. Det kommer flera barn till 

förskolan, som enligt pedagogerna har oönskat beteende. De kan inte sitta stilla och de 

utmanar pedagogerna. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) står det att pedagogernas 

uppdrag är ”att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt 

eget värde,”(2010:8). Ross W. Greene (2003) framhåller att ”barn som kan uppföra sig gör 

det” (2003:280). 

Vi upplever att förskolans resurser begränsar pedagogerna i deras arbete med de utmanande 

barnen. Förskolans pedagoger vill gärna hjälpa dessa barn men saknar ibland de rätta 

verktygen.  Vår förförståelse är att pedagoger saknar kompetens som kan hjälpa barngruppen 

och att man inte finner tid eller vet vart man ska söka hjälp att bättre förstå. Vi vill 

uppmärksamma blivande kollegor på att deras sätt att bemöta och agera gentemot barnen på 

förskolan gör stor skillnad i det enskilda barnets identitetsskapande. Genom detta arbete vill 

vi bidra förskolan metoder som har betydelse för barngruppen och hur de kan vända en 

negativ självbild hos varje barn till något positivt och därmed hjälpa hela barngruppen. När 

allt kommer omkring är det läroplanen som pedagogerna ska utgå ifrån och där står bland 

annat: ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder” (2010:4). 

1.1 Begreppsdefinition 

I vårt arbete har vi valt att kalla både lärare, förskollärare och barnskötare för pedagoger för 

att få ett bättre flyt i texten.  Vi har även valt att benämna andra yrkesgrupper i förskolan som 

vuxna såsom städpersonal och vaktmästare.  

Med fostrare åsyftar vi vuxna som vägleder barnen genom att visa dem de normer och 

värderingar som samhället är uppbyggt av. Kamrat tänker vi är att vara nära och med barnen i 

leken och vardagen.  

Med oönskat beteende avser vi det som Greene (2003) beskriver som temperament det vill 

säga barn som ”har hög aktivitets nivå, är lätt distraherade, häftiga, avskärmande från eller har 
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svårt att hantera nya icke välkända saker, har bristande anpassningsförmåga, har negativ 

envishet, har låg sensorisk tröskel och ett negativt humör” Greene (2003:33).  

En konsekvens kan vara både negativ och positiv, den behöver inte vara något som barnet får 

utan kan vara när barnet gör något som att lyckas eller misslyckas. Straff anser vi vara endast 

negativt och utdelas av pedagog när barnet inte uppnått pedagogens förväntningar. Även 

verbala kränkningar kan ses som ett straff. 

Ignorering eller negligering är när pedagogen inte låtsas om barnets beteende eller vad det 

säger. Det kan även vara att pedagogen låter bli att ge respons.  

Beröm anser vi är när pedagogen kommenterar när barnet gör något rätt och bra enligt 

förekommande normer. Uppmärksamhet kan vara både negativt och positivt. Den kan ges för 

att barnet kräver det men även att pedagogen ger uppmärksamheten i syfte att få ett önskat 

beteende hos barnet. 

Prat är när pedagogen samtalar och diskuterar med barnet. Upprepning är när den vuxne säger 

samma sak många gånger till barnet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogiska metoder som används i förskolan vid 

oönskat beteende hos barn. Genom vårt arbete vill vi få en inblick i hur pedagogerna bemöter 

barnen med oönskat beteende i förskolan. Därför ställer vi oss följande frågor: 

 

 Vilka pedagogiska metoder används vid barnens oönskade beteende? 

 Hur bemöter pedagoger i förskolan barnen med oönskade beteende? 

 Vilken syn har pedagogerna i förskolan på barnens oönskade beteende?  
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Här kommer vi att redogöra för ett antal författare som skrivit om pedagogiska metoder men 

även väva in en del aktuella forskningsrapporter och delar av avhandlingar. I kapitlet kommer 

vi att gå igenom en del olika bemötanden som pedagoger på förskolan använder såsom 

exempelvis skäll och konsekvenser.  

Det finns barn som utmanar sin omgivning genom att ofta störa och kanske till och 

med förstöra för andra. Det är barn som ofta väcker irritation, ilska och besvikelse hos 

dem som finns omkring dem. Men barnens beteende är inte bara ett problem för 

omgivningen utan även för deras egen situation och framtid. Samtidigt som de här 

barnen utmanar vuxna i sin omgivning är de också mer beroende av förståelse och 

hjälp än andra. (Kadesjö 2010:9) 

 

2.1 Fostrare och kamrat 

Relationen emellan pedagogerna och barnen är det grundläggande betonar Juul & Jensen 

(2005). Författarna beskriver att barn från början är sociala och att deras sätt att reagera har ett 

inneboende värde i sig. Dessutom kan barn ta eget ansvar för de handlingar som det utför. Det 

är pedagogernas ansvar att se till att relationen med barnen och deras vårdnadshavare fungerar 

eftersom pedagogerna har maktställningen i relationen. Många av pedagogerna skyller på 

barnet om relationen inte fungerar men skulle relationen vara lyckad är det pedagogens 

förtjänst. Författarna hävdar även att många pedagoger inte är intresserade över hur relationen 

fungerar utan är mer intresserad över att ha makt över barnen så att lydnad uppstår.  

Måhlberg & Sjöblom (2010) framhåller att motivation styr de flesta av våra handlingar. Om 

människor får vara inblandade föds motivationen. Det är i samverkan och inte genom tävlan 

med andra som vi lär bäst. Vidare beskriver författarna att vid exempelvis en konfliktlösning 

kan man försöka få barnen att se tillbaka på ett tillfälle när de senast var vänner för att 

därigenom själva kunna lösa sin konflikt. På detta sätt menar författarna att man kan fostra 

barnen. Enligt Juul & Jensen (2005) är förskolans pedagoger alltid nära barnen för att fostra 

dem till att göra rätt, därför får de aldrig tid att lösa sina egna konflikter eller uppleva och rida 

ut sin egen frustration. Barnen ska inte få göra allt som de vill, barnen kan ha kunskap om sin 

lust men inte sina behov.  

Måhlberg & Sjöblom (2010) beskriver en lösningsinriktad pedagogik som utgår ifrån 

relationen emellan pedagogen och barnet. Författarna påpekar att det är pedagogernas 

förhållningssätt som är avgörande för barnens lärande och utveckling. Dessutom hävdar de 
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”Att vara medveten om sitt förhållningssätt är att välja hur man bemöter andra 

människor”(2010:46). I Kvalitet i förskolan (2005) kan man läsa följande: 

Enligt läroplanen ska förskolans verksamhet anpassas till att alla barn är olika. Det 

är också viktigt att personalen reflekterar kring sitt eget förhållningssätt till 

barnen, föräldrarna och varandra och hur detta på olika sätt kan påverka barnen.  

(Kvalitet i förskolan: allmänna råd och kommentarer 2005:26) 

2.2 Oönskat beteende  

Kadesjö (2010) hävdar att ett barn har beteendeproblem när barnet inte följer regler och 

normer eller inte kan leva upp till förväntningar som pedagoger och vårdnadshavare har på 

barnet. Författaren poängterar att ett beteende kan vara förödande i ena stunden men mer 

accepterat i en annan. Det är samhället och gemenskapen som sätter gränserna, normerna och 

reglerna. 

Enligt Juul & Jensen (2005) är det viktigt att pedagogerna ser bakom barnets fasad, 

kroppsspråk eller fula ord och bekräftar det barnet tänker och känner vilket kommer att leda 

till att barnets självkänsla kommer att växa. Barnet kommer att utvecklas mest om pedagogen 

ser barnet som en egen person och tar barnets känslor, behov och lust på allvar. Historiskt sett, 

understryker Måhlberg & Sjöblom (2010) har pedagogerna ofta koncentrerat sig på barnens 

svagheter för att ”rätta till” dem. Det är även pedagogens tankar och agerande som bestämmer 

om barnet är ett utmanande barn eller inte enligt Juul & Jensen (2005). I Läroplan för 

förskolan står det: 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. 

(Lpfö 98  rev. 2010:5) 

 

Hejlskov Elvén, Veje & Beier (2012) har utarbetat metoder utifrån bland andra Greene 

(2003). Författarna beskriver en checklista utifrån Greenes tankar som pedagoger kan utgå 

ifrån där det bland annat står: ”Barn som kan uppföra sig gör det” ”Pedagogiska insatser ska 

baseras på objektiva observationer av vad barnet kan – inte subjektiva antaganden om vad 

barnet inte vill” och ”Utskällningar försämrar barns inlärningsförmåga och underminerar 

förtroendet och relationen”(2012:218). 

Dobbs & Arnold (2009) har i sin undersökning sett att barn som ses av pedagogerna som barn 

med olika uppförandeproblem bemöts på annat sätt än övriga barn. Pedagogerna tar med sina 
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summerade uppfattningar av ett barn in i sitt förhållningssätt. Detta medför att även om 

barnen uppför sig som pedagogerna anser att de ska göra får de fler tillsägelser än andra barn. 

Författarna betonar att relationen mellan pedagoger och barn är särskilt viktig i förskolan 

eftersom det oftast är den första relationen för barnen med någon utanför familjen. Dessutom 

visar Dobbs & Arnold (2009) att ett och samma barns uppförande ledde till varierande 

bemötande av pedagogerna vilket grundar sig på pedagogens egen uppfattning av barnets 

tidigare sätt att bete sig.  

Här kan en koppling göras till Sigsgaard (2003) som framhåller att det är relationen mellan 

barn och pedagog som avgör om barn får skäll eller inte. Alltså det är pedagogens syn på 

barnet som avgör om barnet får skäll. Om pedagogen finner att barnet exempelvis testar var 

gränserna går blir följden att pedagogen sätter fasta ramar för vad som gäller och då 

förekommer det för det mesta skäll. Samtidigt beskriver författaren att skäll inte betraktas 

vara en del av pedagogens arbete eftersom det inte finns med i kurslitteratur inom pedagogik. 

Juul & Jensen (2005) påpekar att det bara uppkommer tre saker om den vuxne tar 

försvarsställning.  

De vuxna förlorar initiativ och överblick och samarbetet med barnen reduceras till en 

uppslitande kamp om att vinna. Barnen blir otrygga och förlorar tilliten till de vuxnas 

ledarskap. Båda tappar tron på sig själva. (Juul och Jensen 2005:26). 

2.3 Konsekvens och straff 

Hejlskov Elvén (2009) framställer flera varierande metoder som används av pedagoger; skäll, 

tillrättavisningar och straff. Hejlskov Elvén påpekar att inga vetenskapliga studier visar att 

skäll fungerar som metod för att få barn att lära sig. Bland annat hänvisar Hejlskov Elvén 

(2009) till Sigsgaards (2003) studie av projektarbete i förskolor på 1990-talet i Danmark som 

utgångspunkt för sina pedagogiska metoder om just skäll. Hejlskov Elvén betonar att skäll ger 

negativa resultat vilka yttrar sig som bristande glöd, sämre koncentrationsförmåga, sämre 

motståndskraft, låg självkänsla och kroppsliga svårigheter. Sigsgaard (2003) använder ordet 

”skäll” på följande sätt:  

Skäll kan sägas vara ett samlingsnamn för en rad typer av verbala sanktioner och 

beteendemodifierande ingripande mot barn som vanligtvis utförs av en vuxen som 

barnet har en beroendeställning till. Kännetecknande är att det är uttrycksformen 

mer än ordinnehållet som avgör om budskapet klassificeras som skäll eller inte. 

(Sigsgaard 2003:70) 
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Dobbs & Arnolds (2009) undersökning visade att pedagogernas subjektiva uppfattningar om 

barnens uppförande ledde till fler tillsägelser för barnen. Därutöver kunde även pedagogen 

uttrycka sig negativt som respons på barnens uppförande eller helt undvika kontakt med dem. 

Sigsgaard (2003) beskriver att ett barn alltid är underlägsen i samband med en utskällning 

bland annat på grund av att den oftast är utformad som en monolog från pedagogen. I 

Sigsgaards (2003) studie upptäcktes att barn hellre ville ha skäll av någon de kände väl. Även 

Dobbs & Arnold (2009) påpekar att deras studie visade att barn som fick flest tillsägelser var 

de som pedagogerna hade förutfattade meningar om. Kadesjö (2010) belyser detsamma: 

 

Det är dock viktigt att inte gång på gång ge kritiska omdömen, sucka uppgivet, 

skälla och straffa. Genom att främst ge barnet negativ feedback befäster man andra 

barns bild av detta barn som besvärligt och inte värt att tycka om eller innesluta. 

Sådana mönster kan starta redan under förskoleåren även om det oftast blir 

tydligare under skoltiden. Barnens utsatta situation förstärks då och de får en 

känsla av att inte höra till.  (Kadesjö 2010:31) 

 

Sigsgaard (2003) beskriver att personal som arbetat med att få bort skäll ifrån verksamheten 

talar om att relationerna med barnen och med sina kollegor är nyckeln till att komma på andra 

metoder än skäll. Vidare framhåller författaren att utskällningar av varierande slag blir ett 

stort problem för barnet i dess identitetsskapande.  

Hejlskov Elvén (2009) redogör för att konsekvenser av ett handlande kan användas både 

negativt och positivt beroende på situationen. Författaren påstår att om en konsekvens av en 

handling är ett straff – är det ingen konsekvens. Exempelvis kan små barn inte se abstrakta 

konsekvenser som att ”om ni inte är tysta på utflykten, går vi hem”. Då blir följden ett straff 

för barnet eftersom, det inte har förstått innebörden av konsekvensen. Enligt Ramnerö &  

Törneke (2006) avskaffade människan aga för att det inte var till hjälp när ett barns beteende 

borde ändras men författarna hävdar att vår tilltro till skarp tillsägelse eller hot är den samme. 

Vidare ger författarna en redogörelse om olika konsekvenser av barns oönskade beteende i sin 

bok Beteendets ABC. De hävdar att om barnet får en positiv förstärkning kommer detta 

troligen leda till att barnet kommer att ändra beteendet till det positiva. Vid negativ 

förstärkning där den vuxne tar bort eller minskar något barnet tycker om vid ett visst beteende 

kommer barnet däremot att reagera negativt och öka det oönskade beteendet. När barnet 

utsätts för negativt bemötande eller straff av den vuxne/pedagogen ökar risken att barnets 

beteende inte blir det som omgivningen önskar. Författarna beskriver att vissa konsekvenser 
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som är förknippade med negativa konsekvenser kommer att upplevas som straff och att vissa 

konsekvenser som är förknippade med positiv effekt kommer att fungera som en belöning. 

Ramnerö & Törneke (2006) hävdar att en positiv belöning inte behöver vara i en form av en 

gåva utan kan lika väl vara att barnet klarar av en aktivitet som den vuxne ger dem. 

Författarna hävdar att bestraffningskonsekvens kommer att förstärka det oönskade beteendet 

hos barnet (Ramnerö & Törneke, 2006). Kadesjö (2010) skriver att barnen är beroende av sin 

omgivning: 

Deras utveckling och framtid hänger därför på att de får förståelse för sitt 

motsägelsefulla beteende och att de vuxna i deras omgivning ser sin roll för dem. 

Det handlar om barn som upprepat gör saker som vuxna reagerar på, ofta med 

frustration och irritation. Som vuxna kan vi förstå att ett barn är argt, besvikna barn 

går att trösta och ledsna barn väcker medlidande och omsorg. Vissa beteenden gör 

dock att den vuxne mest blir arg eftersom man tycker att barnet uppför sig 

hänsynslöst, otacksamt och provocerande. 

(Kadesjö 2010:10-11) 

 

2.4 Ignorering 

Sigsgaard (2003) beskriver att psykiska uppfostringsmetoder kan vara både skäll och att 

negligera barnet. Skäll är då ett språkligt ingripande och att ignorera är att begränsa barnets 

sociala kontakter. Ramnerö & Törneke beskriver att människor har vissa grundläggande 

primära behov när det gäller uppmärksamhet. De jämför det med att vara ”varma, torra, mätta, 

berörda och att vara älskade”(2006:108), något som alla barn behöver. Enligt Ramnerö & 

Törneke (2006) kräver barnet mer uppmärksamhet när vuxna ignorerar ett barn eller inte är 

åtkomligt för barnet. Till exempel om ett litet barn inte får respons av de vuxna för att de talar 

i telefon kan barnet istället bli mer klängigt och gnälligt för att få uppmärksamhet  

Måhlberg & Sjöblom (2010) hävdar med sin Lösningsinriktade pedagogik att pedagogerna 

ska ignorera barnet när det har gjort något som den inte borde göra och istället ge 

uppmärksamhet när barnet gjort någonting bra. 

Barnen tillbringar mer tid på förskolan framhäver Juul & Jensen (2005) och därför får 

pedagogerna vara föredömen för hur vuxna är. Kränkningar av barn förekommer på 

förskolan och många av pedagogerna hjälper sina kollegor genom att ignorera och inte säga 

till eller ser mellan fingrarna, det är tillåtet att kränka ett barn men inte en vuxen.  
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2.5 Beröm och uppmärksamhet 

Hejlskov Elvén stödjer sig bland annat på van Duijvenvoorde, Zandie, Rombouts, Raijmakers 

& Crone (2008) som har forskat på hur den mänskliga hjärnan påverkas vid positiv och 

negativ feedback under inlärning. Åldersgrupperna de har forskat på är 8-9 åringar, 11-13 

åringar och 18-25 åringar. van Duijvenvoorde m.fl. (2008) har med hjälp av magnetröntgen 

kunnat se på 8-9 åringarnas hjärna att de områden som har med lärandet att göra påverkades 

vid positiv respons men inte vid negativ respons. Ju äldre de undersökta var desto mer 

reagerade den del av hjärnan som har med lärandet att göra på negativ respons. Alltså 

konstaterar van Duijvenvoorde m.fl. att då hjärnan inte är fullt utvecklad lär den sig inte av 

negativ respons utan endast av positiv respons. 

Även Måhlberg & Sjöblom (2010) framhåller att genom att ge positiv feedback till barnen 

påverkas deras syn på varandra och sig själva. Författarna förespråkar en metod som kallas 

Lösningsinriktad Pedagogik (LiP). Enligt denna arbetsmetod ska det gemensamma arbetet 

vara aktningsfullt mellan pedagog och barn. Dessutom är barnens delaktighet i centrum samt 

att själva kommunikationen dem emellan ses som viktig. Fokusering på det som barnet gör 

bra och rätt ger barnet något att bygga vidare på. Vidare beskriver Måhlberg & Sjöblom 

(2010) sitt arbetssätt bland annat att det är pedagogernas skyldighet att visa respekt för barnen 

i mötet dem emellan.  

Enligt Juul & Jensen (2005) är det många gånger pedagogernas syn, att det är barnet som har 

brister och det är därför det inte fungerar i förskolans verksamhet. Barnen har heller ingen 

fruktan för de äldre och respekt som förr. När ett barn är olydigt är barnet på väg mot en egen 

integritet poängterar författarna. Om en vuxen provoceras av ett barn påstår Juul & Jensen 

(2005) att pedagogen har oarbetat material inom sig som den måste reflektera över. Om 

pedagogen är beredd att bearbeta sin relation kommer både barnet och den vuxne att växa och 

detta kommer att avgöra vilket fack barnet hamnar i. Det vill säga hur den vuxne bestämt sig 

för att agera mot barnet. 

Barn behöver förstärkning i form av positiv feedback betonar Måhlberg & Sjöblom (2010). 

Vuxna har större tro på tillsägelser och hot men inte samma tilltro till den positiva 

förstärkningen enligt Ramnerö & Törneke (2006). Enligt Juul & Jensen (2005) ska pedagogen 

visa intresse för barnet, bekräfta och visa empati, involvera sig i barnet och dess känslor, ta 

viktiga beslut och inte vara rädd för konflikter, då kommer barnet utvecklas maximalt. 
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2.6 Prat och upprepning 

Nilsson & Waldemarson (2007) beskriver att i kommunikation med andra finns det två nivåer 

”[…] vad som sägs respektive hur det sägs” (2007:38). Författarna framhåller att dessa nivåer 

sker oftast i samspel med varandra. När de olika nivåerna ger varierande meddelande blir 

mottagaren konfys. Vidare beskriver Nilsson & Waldemarson (2007) att vår självbild och 

självkänsla blir till i samspel med andra människor. Författarna ger tre olika beskrivningar på 

hur man kan förklara de två nivåerna; ”antydningar”, ”dubbla budskap”, ”paradoxala 

budskap”. Med ”antydningar” menas när någon säger något med t.ex. ironi. ”Dubbla 

budskap” kan vara när någon t.ex. säger ”jag är inte arg” och samtidigt syns det att hon/han är 

det. ”Paradoxala budskap” förekommer t.ex. på skyltar ”läs inte det här” men det innebär ju 

att vi redan gjort fel när vi läste skylten. Ett liknande resonemang har Juul & Jensen (2005) 

som understryker att det inte bara är själva orden som sägs som har betydelse för relationen 

med barnen utan även kroppsspråket. Det är viktigt att dessa ”språk” överensstämmer så att 

barnet inte får dubbla budskap. Nilsson & Waldemarson (2007) framhåller att kontrasten 

emellan det talade språket och kroppsspråket är upp till mottagaren utifrån sina erfarenheter 

att tolka vad som egentligen sägs. Måhlberg & Sjöblom (2010) framhåller att kroppsuttryck 

kan förstärka det som sägs eller motsäga det som sägs med ord.  Författarna använder sig av 

något de kallar kreativa frågor. Det innebär att pedagogerna frågar barnet om ”vad det var 

som hände”, ”hur det fungerade” och ”vilka sätt som användes”. Genom detta stärks barnets 

självkänsla. 

Ramnerö & Törneke (2006) poängterar att om vuxna pratar med barn och de inte lyssnar ger 

de en tillsägelse och har den inte effekt på barnet ger de en skarpare tillsägelse eller ett hot. 

Detta tror vuxna ska få barnen att sluta med sitt beteende medan det istället får en motsatt 

effekt.  

2.7 Sammanfattning 

De flesta författarna beskriver att barn bör bemötas med positiv förstärkning. Skäll, ignorering 

och negativ feedback vid inlärning är inte något som får barn att ändra sitt beteende. Barn har 

inte den förståelse som krävs för att förstå varför de handlar som de gör och därför kan man 

inte ge barn konsekvenser i efterhand för det de gjort. 

Sigsgaard (2003) påpekar att skäll kan vara verbalt i form av en monolog men också genom 

kroppsspråk som suckar och andra kroppsuttryck. Detta framhåller även Juul & Jensen 

(2005), Hejlskov Elvén (2012), Måhlberg & Sjöblom (2010) och Ramnerö & Törneke (2006), 

alla poängterar att skäll och konsekvenser inte fungerar på barn. Sigsgaard (2003) framhäver 
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att barnen alltid är underlägsna eftersom pedagogerna har en maktställning gentemot barnen. 

Även andra konsekvenser som straff är för barn abstrakt och obegripligt. Mycket av detta kan 

ses direkt i magnetröntgen av hjärnan som van Duijvenvoorde m.fl. (2008) gjort i sin 

undersökning. Där undersöktes hjärnan vid negativ och positiv respons. Van Duijvenvoorde 

m.fl. såg i sin undersökning att barns hjärna reagerade på positiv respons. Det var först när 

barnen var i övre tonåren, där hjärnan är fullt utvecklad, som den reagerade på negativ 

respons. 

Hejlskov Elvén m.fl. (2012) betonar att vuxnas agerande som sker nu har stor påverkan på 

barnen i deras framtid. Juul & Jensen (2005) hävdar att vuxna främst ser brister hos barnet 

men när något är positivt är det pedagogens förtjänst. Författarna påstår att det är pedagogens 

tankar om barnet som utmanande som bestämmer hur hon/han agerar. Även Dobbs & Arnolds 

(2009) studie visar att hur pedagogen ser på barnet påverkas av tidigare erfarenheter som i sin 

tur påverkar pedagogens agerande. Det viktiga för pedagogen poängterar Juul & Jensen 

(2005) är att se bakom de fula orden och barnets agerande då kommer barnet att utvecklas 

mest. 

Måhlberg och Sjöblom (2010) är inne på liknande resonemang som de andra författarna när 

de framhåller att det är förhållningssättet mot och relationen med barnen som avgör hur 

pedagoger agerar. Den respekt barnen får kommer att avgöra hur barnens framtid blir. 

Pedagogerna måste vara nära, ha en bra relation och respektera barnen för att få trygga barn 

och barngrupper. 
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3 Teori 

Genom hermeneutisk ansats har vi i tidigare forskning och litteraturgenomgång fått en 

förförståelse för hur pedagoger bemöter barnen i förskolan och varför barnen reagerar som de 

gör. I denna förförståelse har vi sett en röd tråd som återfinns i Greenes (2003) teorier. Därför 

har vi valt att luta studien mot Greene. Greene (2003) har forskat om barn men framförallt om 

de oflexibla-explosiva barnen. Författaren hävdar att barn inte kan styra över sitt oönskade 

beteende utan att det beror på vilket temperament som barnet föds med. 

3.1 Fostrare och kamrat 

Greene (2003) förespråkar korg-metoden. Korg A det är alla handlingar som inte är 

förhandlingsbara och för korg A är den vuxne beredd att ta strid för. Här ligger säkerheten 

främst. Det blir korg A så fort du säger nej, du får inte eller du måste. 

Korg B är saker som är viktiga men som man inte tänker ta strid om. I Korg B kan man också 

lära barnet att tänka, kompromissa och kommunicera. Barnet ska tillsammans med den vuxne 

komma på en bra lösning på problemet men som båda är nöjda med. Här ska den vuxne visa 

empati och sedan inbjuda till lösning. Det är viktigt i korg B att sätta ord på barnets känslor.  

Oftast när ett barn är frustrerat kommer det för det mesta ut svordomar för att barnet inte vet 

ordet på sin känsla. Här är den vuxne en hjälpare och hjälper barnet att sätta ord på sin känsla. 

I korg C är saker som man släpper som den vuxne vet att barnet just nu inte klarar av.  

 

3.2 Oönskat beteende 

Greene (2003) poängterar att barn inte väljer att ha häftigt humör lika lite som de väljer andra 

inlärningssvårigheter som t.ex. läs- och skrivförmåga. Temperamentet kommer inifrån och 

kommer inte från miljön. Med att ha temperament hävdar Greene är att man ”har hög 

aktivitets nivå, är lätt distraherade, häftiga, avskärmande från eller har svårt att hantera nya 

icke välkända saker, har bristande anpassningsförmåga, har negativ envishet, har låg sensorisk 

tröskel och ett negativt humör” (2003:33). Vuxna i allmänhet hävdar att spädbarn som har 

temperament är gulliga men när barnet växer upp är det inte lika gulligt längre med 

temperament. 

 

3.3 Konsekvens och straff 

Enligt Greene (2003) fungerar inte bestraffningsmetoder eller konsekvenser som sker efter att 

barnet varit argt eller frustrerat eftersom barnet inte har förståelsen varför det beter sig som 
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det gör. Det är bättre att istället vara ett steg före och inte låta saker hända innan barnet har 

låst sig i sin frustration eller vara en hjälpare under anfallet. Att ge straff beskriver författaren 

som samma sak som att stänga av kommunikationen. Greene (2003) betonar att man bara ska 

använda sig av straff eller belöning när det finns ett barn som klarar av det. Många av de 

barnen som han skriver om, de oflexibla-explosiva barnen, är inte kapabla till att förstå sitt 

beteende eller är omogna till att ha den förståelsen för saker som händer efter eller långt före 

en affekt. Barnen förstår inte varför de gör eller beter sig som de gör.  

 

3.4 Ignorering 

Greene (2003) hävdar att ignorering inte hjälper ett barn som är utåtagerande eller arg utan 

istället blir frustrationen större hos både barn och vuxna. När ett barn inte förstått varför den 

gör på ett visst sätt, hur ska då ignorering hjälpa påpekar Greene (2003). Författaren hävdar 

att vuxna måste anpassa sig efter alla barn och deras förutsättningar, detta gäller även de barn 

som inte kan göra alla saker. Pedagoger har redan olika förväntningar på barnen i förskolan 

och Greene (2003) påpekar då att de inte ska utsätta de oflexibla-explosiva barnen för sådant 

som pedagogerna vet om att barnet inte klarar av. Greene (2003) framhäver att pedagogerna 

kommer att avstyra ett utbrott medvetet för att få det lugnt i barngruppen, detta är en strategi 

som kommer att göra att barnet kan bli mer flexibelt och hantera sin frustration på ett bättre 

sätt än om pedagogerna skulle utsätta barnet för sådant som de vet att barnet inte klarar av. 

 

3.5 Beröm och uppmärksamhet 

Enligt Greene (2003)  påpekar att använder man sig av beteendeterapeutisk standardmetod 

som är att man ger barn uppmärksamhet när de gör något bra tänker pedagogen att barnens 

beteende är planerat och avsiktigt, att barn inte fått lära sig vad som är rätt och fel och att de 

kan ändra sitt beteende.  ”Barn som kan uppföra sig gör det” understryker Greene (2003:280). 

Samme författare framhåller även att barnen inte uppför sig illa för att få uppmärksamhet, 

vara elaka eller få det de vill ha utan gör det för att de har en försenad utveckling i hjärnan 

och har därför inte förståelsen varför de beter sig som de gör. 

 

3.6 Prat och upprepningar 

Enligt Greene (2003) har det betydelse hur den vuxne bemöter barnet, blir den vuxne sur eller 

arg kommer detta inte att hjälpa barnet i sin frustration utan bara göra att barnet blir mer 
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oroligt. Det hjälper inte barnet om den vuxne säger att barnet har temperament, är envist, 

manipulativ eller bara vill ha uppmärksamhet. Det är den vuxne som kan underlätta för barnet 

om man istället säger lättfrustrerad, hjälpa dem att tänka igenom saker eller bli lugnare. 

Barnet kommer också att bli mer mottaglig för hjälp när pedagogen använder ett mer positivt 

talesätt. Greene (2003) hävdar att den vuxnes tolkning och förklaring till varför barnet beter 

sig som den gör kommer att påverka den vuxnes sätt att reagera och agera. Greene (2003) 

understryker att om de vuxna har ursäkter till barnets beteende har de svårt att hjälpa barnen, 

de stänger dörren, men om de istället har en förklaring till varför barnet beter sig som det gör 

har de större möjlighet att hjälpa det. 

 

3.7 Sammanfattning 

Enligt Greene (2003) föds barn med ett temperament som de inte alltid kan styra själva utan 

de behöver hjälp av vuxna för att hitta strategier för att klara de krav omgivningen ställer på 

dem. Pedagoger och andra vuxna i barnets närhet bör vara medveten om att de har 

förutfattade meningar om barn även om de själva tror att de är fördomsfria och dessa 

fördomar påverkar deras sätt att bemöta barnen. Detta i sin tur påverkar barnens sätt att vara. 

Barn har svårt för att förklara varför de gör som de gör och de vuxna bör inte kräva det. Det 

viktiga är att pedagoger försöker vara ett steg före barnen eller en hjälpare under ett utbrott. 

Pedagogen måste förbli lugn och talar positivt om barnet, det är den vuxnes tolkning av 

konflikten som kommer att påverka hur den vuxne kommer att agera. Om den vuxne tänker 

om ett barn att det är elakt och bara vill ha uppmärksamhet blir den vuxne irriterad och ett 

straff i form av tjat eller konsekvens utdelas. Om däremot pedagogen väljer att se barnet som 

omoget samt behöver stöttning och hjälp kommer pedagogen istället hjälpa barnet i sin 

frustration genom att möta barnet med empati. Vuxna behöver stötta barnet genom att sätta 

ord på sina känslor poängterar Greene (2003).  

 

Enligt Greene (2003) borde det inte vara viktigt för pedagoger att placera in barnen i olika 

fack eftersom det försvårar kommunikationen dem emellan. Författaren rekommenderar 

korgmodellen vilket innebär att man tänker sig tre korgar i vilka barnets handlande läggs. Allt 

som barn inte får lov att bestämma såsom säkerhetsfrågor hamnar i korg A och i korg B är 

saker som är viktiga men som den vuxne inte tar strid om och där man kan lära barnet att 

kommunicera och att hitta rätta strategier som passar för bägge parter. I korg C lägger man de 

saker som barnet inte klarar just då. Exempelvis kan det vara att förskolan inte kommer att 
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låta barnet vara med på alla saker för få det lugnt i barngruppen, då är det enligt Greene 

(2003) inte att låta barnet ”slippa undan” utan en strategi för att avstyra ett utbrott. Den 

vuxnes bemötande mot dessa barn och hur anpassningsbar pedagogen är kommer att vara 

avgörande för hur relationen mellan pedagog och barn blir. 
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4 Metod 

Syftet med studien var att få svar på vår frågeställning, hur pedagogerna bemöter barn med 

oönskat beteende och vilken syn pedagogerna har på dessa barns uppförande. 

Arbetsfördelning har varit att vi båda läst kurslitteraturen för det självständiga arbetet. Vi har 

delat upp litteratur för ämnet så att vi har läst hälften var.  

När vi läst vår litteratur väcktes frågor som vi vill undersöka djupare med hjälp av enkäter till 

pedagoger på förskolan. I detta kapitel kommer vi också att förklara vilken empirisk studie vi 

valt och hur den genomfördes. Under rubriken urval står hur vi gick tillväga, vilka som deltog 

i undersökningen och hur vi kom fram till vald litteratur. I genomförande, bearbetning och 

analys återfinns hur vi gick tillväga och bearbetade samt analyserade svaren. Etiska kriterier 

finns som en rubrik där vi redovisar för dessa. Slutligen metodkritik som är vår kritiska 

granskning av den metod vi valt.  

Vi har valt att använda hermeneutik som tolkning i vår kvalitativa undersökning för att se hur 

pedagogerna på förskolan väljer att bemöta barnen. Det blev det hermeneutiska synsättet på 

grund av att det är i kontexten mellan enkätsvaren och litteraturen vi ser hur bemötandet från 

pedagogerna är och borde vara. Enligt Patel & Davidson (2003) innebär hermeneutiken att 

undersökaren får ha ett öppet och personligt tolkningsutrymme. Forskaren behöver använda 

sin medkänsla och empati för att tolka svaren, även forskarens egna tankar, känslor och 

kunskap har stor betydelse för att få en helhetens bild av undersökningen. Kvalitativ för att 

den kan vara som Bryman (2002) beskriver naturalismistisk ”[…]omfattande beskrivningar 

av människor och deras samspel i naturliga situationer” (2002:250).   

4.1 Urval 

Urvalet av enkätfrågorna grundades utifrån tidigare forskning, litteraturgenomgång och teori. 

Där Greene (2003) är den som enkätfrågorna lutar sig mot. Urvalet av de svarande på 

enkätfrågorna skedde utifrån det som Bryman (2002) beskriver som sannolikhetsurvalet. Det 

vill säga vi har valt en grupp pedagoger på två förskolor som får representera förskolor i 

allmänhet. Vi lät alla som arbetade med barn på förskolan svara på enkäterna för att få ett 

bredare spektra. Förskolorna som vi valde ligger i södra Sverige. På de olika förskolorna 

arbetar sammanlagt 22 pedagoger med varierande utbildning.  

På de båda förskolorna lämnade vi 22 enkäter och fick in 17 svar.  Vi utgick ifrån teorier om 

bemötande och förhållningssätt mellan barn och pedagoger. Utgångspunkten var från början 

Bo Hejlskov Elvéns (2009, 2012) litteratur vilken ledde oss vidare till forskning i ämnet. 
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4.2 Genomförande 

Först meddelade vi förskolechefen om vårt arbete och syftet med enkäterna, vilket godkändes. 

Patel & Davidson (2003) beskriver att det är betydelsefullt att ha fått tillstånd för att göra en 

undersökning. Sedan lämnade vi ut enkätfrågorna till två förskolor. För att minska bortfall av 

enkätsvar valde vi att åka ut och lämna enkäterna och samtidigt skapa en ytlig personlig 

kontakt med de som eventuellt ville svara. Vi meddelade att pedagogerna skulle ha 2 veckor 

på sig för att svara på frågorna. Enkätfrågorna återfinns sist i arbetet (bilaga 2). Vi skickade 

med ett försättsblad (bilaga 1), där vi informerade om hur enkätfrågorna skulle komma att 

användas. Där upplyste vi även om de etiska forskningsprinciperna som innebär att de 

svarande förblir anonyma. Vi valde att göra enkäten kort med mest slutna svar eftersom vi 

trodde att fler pedagoger skulle ha tid att svara på frågorna. Enkäten är även utformad så att 

de svarande kan kryssa i svaren. Pedagogerna skulle även kunna tänka igenom frågorna. Vi 

lämnade även kuvert som pedagogerna som svarade på enkäten kunde lägga sina svar i. En 

del av arbetet har Arline ansvarat mer för och en annan del har Susanne ansvarat mer för. Men 

vi har varit involverade i alla kapitel och allt arbete båda två.  

4.3 Bearbetning och analys 

Svaren på enkäterna är avidentifierade och redovisade i form av en sammanställning i löpande 

text kopplat till de teman som var utmärkande. Efter att vi; Susanne och Arline, sorterat hur 

många svar på vilken fråga från vars en förskola har vi analyserat och diskuterat svaren ihop. 

Strömquist (1998) poängterar att den som skriver en uppsats alltid ska analysera under 

skrivprocessen. Analysen ska ske utifrån vem eller vilka som är tänkta att läsa texten, vad 

ämnet och syftet är samt vilken texttyp och kanal som det hela ska ske utifrån. Genom att 

använda dessa ramar analyserade vi svaren vi fått i vår undersökning. Därefter sammanställde 

vi svaren från båda förskolorna. När vi analyserade svaren från pedagogerna som ingår i 

undersökningen urskilde vi olika utmärkande teman. Detta ledde till följande rubriker; 

fostrare och kamrat, oönskat beteende, konsekvens och straff, ignorering, beröm och 

uppmärksamhet, prat och upprepningar.  

Under analysprocessen valde vi att skriva in bredvid de olika svarsalternativen hur många 

som svarade på vilket och vilken yrkestitel de har t.ex. (2 f = 2 förskollärare). Eftersom vi inte 

såg något tydligt mönster utifrån yrkeskategori redovisas inte pedagogernas utbildning i själva 

arbetet. Vi har tillsammans bearbetat frågorna för att se om vi tolkat svaren på samma sätt. 

Tillsammans har vi kritiskt granskat våra frågor för att se om pedagogerna har tolkat dem på 

annat sätt än vi hade avsikt för. Svaren har vi analyserat för att upptäcka om pedagogerna 
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svarade olika på olika frågor. Till exempel om konsekvens kunde kopplas till andra svar än 

just till ordet konsekvens. 

4.4 Trovärdighet och äkthet 

Trovärdigheten i vår enkät är stor eftersom de svarande fått vara anonyma. De har inte behövt 

bli ifrågasatta varför de svarar som de gör. Patel & Davidson (2003) framhäver att det finns 

två olika begrepp när man gör en undersökning. Validitet är att man har undersökt det som 

ska undersökas och reliabilitet är att undersökningen är tillförlitlig. Om vi ser vår studie 

genom Patel & Davidson (2003) kan vi konstatera att det finns validitet i studien. Reliabilitet 

som Patel & Davidson (2003) beskriver kan vi inte uppnå med detta urval. 

Enligt Bryman (2002) finns det några kriterier som handlar om metodens äkthet eller 

autenticitet. Ontologisk autenticitet som innebär en ökad förståelse för kontexten personerna 

befinner sig i och för hur deras relationer till varandra påverkas. Och den pedagogiska 

autenticiteten som innebär att aktörerna kan få en utökad syn på hur en situation kan 

uppfattas. Här kan vi se att genom vår studie kan pedagoger få en viss ökad förståelse för 

barnen de arbetar med och hur en situation kan uppfattas. 

4.5 Etiska kriterier 

De finns enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2002) fyra olika krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man ska informera de deltagande i en 

undersökning vad svaren kommer att användas till. Samtyckeskravet innebär att de deltagande 

när som helst kan säga att de inte vill vara med längre eller helt enkelt avstå att delta från 

början. Konfidentialitetskravet betyder att personerna i undersökningen behandlas 

konfidentiellt och att all information som samlats in inte kan läsas av andra än de som gör 

undersökningen. Slutligen nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen endast 

kommer att användas i forskningssyfte. I denna enkätundersökning fick pedagogerna välja om 

de ville vara med i undersökningen, samtyckeskravet, genom att ta en enkätblankett och lägga 

den ifyllda enkäten i ett slutet kuvert vilket innebär anonymitet. Med anonymitet menas att 

alla pedagoger och förskolor har avidentifierats. I försättsbladet fanns information, 

informationskravet, och även vad det skulle användas till, nyttjandekravet.  

4.6 Metodkritik 

Vi var medvetna om att valet att använda enkätfrågor istället för intervjuer innebar en risk att 

de svarande inte förstod vad vi menade med frågorna. Å andra sidan om vi hade valt 
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intervjuer hade det funnits en risk med att pedagogerna hade rättat sina svar efter det som de 

bedömde att vi var ute efter. Men vi ansåg att anonymiteten det innebar med enkätfrågor var 

positivt då vi ville att de skulle svara så sanningsenligt som möjligt. Enkätfrågorna gjorde 

även att en del nyanser i svaren inte syns som antagligen finns hos pedagogerna samtidigt kan 

det vara en fördel eftersom nyanser i det talade språket vid en intervju kan påverka den 

intervjuade.  Vi valde enkät med slutna frågor, som enligt Bryman (2002) innebär att det finns 

ett visst antal förvalda svar att kryssa i. Fördelar med enkäter med slutna frågor är att det är 

lätt för de svarande att fylla i å andra sidan passar inte alla frågor i en enkät därför kan det bli 

rätt avgränsad information som man får. På slutet i vår enkät fanns en öppen fråga där de 

svarande kunde skriva något de ansåg fattades. Bryman (2002) påpekar att när frågor ställs 

oavsett om det är enkätfrågor eller intervjufrågor blir de subjektiva. Därför kan vi konstatera 

att hur vi än analyserar utifrån teorier och utsagor från de svarande i vår studie är det 

uppenbart att analysen blir subjektiv utifrån våra egna erfarenheter. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av enkätsvaren och sedan analysera dem 

utifrån olika teman såsom fostrare och kamrat, oönskat beteende, konsekvens och straff, 

ignorering, beröm och uppmärksamhet, prat och upprepningar. Vi kopplar dessa teman till 

tidigare forskning, litteraturgenomgången och teori samt det empiriska resultatet under dessa 

rubriker. 

Vi lämnade ut enkätfrågorna till två förskolor som ligger i södra Sverige. Av 22 utdelade 

enkäterna fick vi in 17 svar. Det var pedagoger med varierande utbildningar som svarade på 

enkäten; barnskötare, förskollärare och annan utbildad personal.  

5.1 Fostrare och kamrat 

Vi kan konstatera att flera av pedagogerna som ingår i vår undersökning anser sig vara mer 

kamrater än fostrare i relationen med barnen. Rollen som fostrare tar sig olika uttryck 

beroende på pedagog då en del svarat att de höjer rösten till ett barn vid oönskat beteende och 

andra förespråkar att prata med barnet. Många pedagoger skyller på barnet enligt Juul & 

Jensen (2005) när relationen inte fungerar men när det fungerar är det pedagogens förtjänst. 

Endast ett fåtal av pedagogerna använder ignorering i sin roll som fostrare och i så fall inte 

bara det utan gärna i kombination med beröm vid önskat beteende. Pedagogerna anser sig 

kunna fostra barnen till önskat beteende. Dobbs & Arnold (2009) hävdar att pedagoger 

bemöter barnen utifrån sina tidigare erfarenheter. Även Juul & Jensen (2005) poängterar att 

det är relationen mellan den vuxne och barnet som är avgörande.  

5.2 Oönskat beteende 

Greene (2003) likställer det med att barnen är temperamentsfulla när de har svårt att sitta 

stilla, är utåtagerande, har låg koncentration och är envisa, barn som inte är som andra barn 

och som utmanar pedagogerna i sitt tänk och agerande. Samtliga pedagoger som ingår i vår 

undersökning bedömer att barn som har oönskat beteende vill ha uppmärksamhet. Greene 

(2003) framhåller att det är omognad och försenad utveckling hos barnet vilket gör att det inte 

förstår sitt eget agerande. Vi kan konstatera att pedagogerna anser att omognad och 

utanförskap kan vara ett skäl till oönskat beteende hos barn. Här är de svarande överens med 

Greene och även med van Duijvenvoorde m.fl.(2008) om att omognad hos barnet påverkar 

dess beteende. Enligt Greene (2003) förstår inte barn varför de beter sig som de gör och enligt 

van Duijvenvoorde m.fl. (2008) är det hjärnan som är omogen. Någon ansåg att barns 

oönskade beteende bottnade i elakhet. Juul & Jensen (2005) hävdar att det är pedagogens 
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tankar och agerande som avgör om barnets har ett oönskat beteende. Författarna framhåller att 

det är pedagogens obearbetade barndom som bidrar till bemötandet av barnet.  

5.3 Konsekvens och straff 

I resultatet kan vi avläsa att ingen av pedagogerna som besvarade enkäten tror på att ge 

barnen konsekvenser vid oönskat beteende vid inlärning. Inte heller någon tror på att ge ett 

barn konsekvenser när det använder sig av fula ord. Vi kan ändå se i enkäten att pedagoger 

använder sig av konsekvenser vid oönskat beteende så som att lyfta ur barnet ur barngruppen 

och där vi frågar hur man kan få bort oönskat beteende hos barn har någon enstaka pedagog 

svarat att man kan få bort oönskat beteende hos barn genom att ge konsekvenser. Greene 

(2003) hävdar att bestraffningsmetoder såsom konsekvenser eller straff inte har någon effekt 

på barnets oönskade beteende därför att barnet inte har förståelsen varför det beter sig som det 

gör. Genom att avstyra ett utbrott kan pedagogen undvika att ge straff. Sigsgaard (2003) 

hävdar att det inte bara är det verbala bemötandet mot barnen utan även agerandet mot barnen 

som påverkar barnens identitetsskapande. Barn är alltid underlägsna när pedagogen skäller ut 

barnet. Hejlskov Elvén (2009) poängterar att konsekvenser kan vara både positivt och negativt 

men när konsekvensen är en påföljd av en handling blir det ett straff. När barnet inte förstår 

konsekvensen kan den bli ett straff. Här är Ramnerö & Törneke (2006) inne på samma spår 

när de framhåller att konsekvenser kan bli antingen straff eller belöning beroende på 

situationen. De yngre barnen enligt van Duijvenvoorde m.fl.(2008) reagerar inte på negativ 

respons. Människan har fortfarande tilltro till konsekvenser och straff hävdar Ramnerö & 

Törneke (2006). De anser att pedagoger har mer tilltro till hot och skarp tillsägelse än vid 

positiv förstärkning. Genom att ge negativ förstärkning det vill säga ta bort eller minska något 

som barnet tycker om reagerar barnet med att öka det oönskade beteendet. Detsamma gäller 

vid negativt bemötande och straff. Juul & Jensen (2005) framhäver att kränkningarna som 

förekommer på förskolan och som kollegorna inte låtsas om leder till en dubbel kränkning av 

barnet. Konsekvenser som ges blir kränkande för barnet, ett straff. 

5.4 Ignorering 

Flera av pedagogerna som ingår i vår undersökning ignorerar barnen vid användandet av fula 

ord än när barnet springer omkring eller stör i gruppen. Sigsgaard (2003) hävdar att barnen 

kan få problem med sina sociala kontakter om de inte får respons. Enligt Ramnerö & Törneke 

(2006) kommer barnen bara kräva mer uppmärksamhet om de blir ignorerade. Även Dobbs & 

Arnold (2009) framhåller att pedagogernas personliga uppfattningar om uppförande kan göra 

att de undviker kontakt med barnen. Å andra sidan anser Måhlberg & Sjöblom (2010) att 
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pedagogerna kan använda ignorering som en metod vid oönskat beteende. De poängterar att 

pedagogerna ska fokusera på det som anses rätt. Få pedagoger som ingår i vår undersökning 

förmodar att ignorering hjälper för att få bort oönskat beteende när det gäller barn.  

5.5 Beröm och uppmärksamhet 

Uppmärksamhet är ett av de primära behov som människan har enligt Ramnerö & Törneke 

(2006). Ramnerö & Törneke (2006) hävdar att vuxna inte har stark tilltro till positiv 

förstärkning även om det har den effekt som önskas. De flesta av pedagogerna som svarade på 

vår enkät tror på att ge beröm när barnet gjort något bra och att det kommer att leda till att 

oönskat beteende hos barnet försvinner. Enligt Greene (2003) ser pedagogerna barnens 

beteende som avsiktligt och att det kan ändras genom att ge barnen beröm vid önskat 

beteende. Greene hävdar då att pedagogerna tror att barnen inte fått lära sig vad som är rätt 

eller fel. Om pedagogerna samtalar i positiva ordalag om barnen får både barn och pedagoger 

en annan bild av barnen som leder till ett annat bemötande av pedagogerna. Här kan vi koppla 

till Måhlberg & Sjöblom (2010) som framhåller att beröm påverkar barnens syn på varandra 

och sig själva. Liknande tankar har Greene (2003) att pedagogernas syn på barnen påverkar 

allas agerande. van Duijvenvoorde m.fl. (2008) poängterar att hjärnan hos yngre barn reagerar 

på beröm vid inlärning. Endast 5 av de 17 pedagoger som ingår i vår undersökning antar att 

barnen kommer att sluta använda sig av fula ord om man berömmer barnen när de slutat säga 

de fula orden. Många av pedagogerna som ingår i vår undersökning tror även på att ge barnen 

beröm eller uppmärksamhet när de gjort någonting bra. Pedagogerna tror också att 

uppmärksamhet är en fungerande metod för att lära in ny kunskap. 

5.6 Prat och upprepningar 

De flesta av pedagogerna, 12 stycken, som ingår i vår undersökning, tror att oönskat beteende 

hos barn försvinner när de pratar med barnen eller vid upprepade tillfällen ger en tillsägelse, 

detta gäller vid fula ord och vid störning i gruppen. Pedagogerna är övertygade om att samtal 

med barnen är en av de bästa metoderna vid inlärning. Nilsson & Waldemarson (2007) hävdar 

att kroppsuttryck och det talade språket måste visa samma sak annars kan det missförstås. Det 

är upp till mottagaren att tolka det som sägs med hjälp av tidigare erfarenheter. Kadesjö 

(2010) poängterar att det är viktigt att pedagogen tänker på sitt kroppsuttryck och hur de säger 

saker till och om barnen eftersom barnen får bära med sig detta avtryck genom hela livet. Det 

går att stärka barnets självkänsla genom att samtala och ställa öppna frågor enligt Måhlberg & 

Sjöblom (2010). Här är Greene (2003) inne på samma spår när han påpekar att barnen kan i 

samtal med den vuxne ges möjlighet till att reflektera och lösa problem själva. Författaren går 
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djupare in på detta när han beskriver att pedagogerna inte ska utsätta barnen för sådant som de 

inte klarar av.  

5.7 Sammanfattning 

Olika delar av resultatet lyser igenom och det har redovisats här lite kort under rubrikerna; 

fostrare och kamrat, oönskat beteende, konsekvens och straff, ignorering, beröm och 

uppmärksamhet samt prat och upprepningar. När man ser dessa rubriker mot bakgrunden 

pedagogernas bemötande går det att konstatera att pedagogerna inte är lika och tänker inte på 

samma sätt vilket belyses genom deras svar.  

De flesta pedagoger tror på positiv respons för att få barn att sluta med det oönskade 

beteendet. Pedagogerna använder sig även av prat för att få barnen att lyssna och lära sig. Att 

ignorera barn tror pedagogerna inte på vid oönskat beteende utan bara vid användandet av 

fula ord. Att ge beröm när barnen har slutat säga fula ord anser pedagogerna fungerar. 

På förskolan tror de svarande inte på konsekvenser men vi kan ändå se i enkätsvaren att man 

ger konsekvenser i form av ignorering, uteslutning och skäll. Till exempel när det i frågan 

stod ordet konsekvens i ett av de slutna svaren har ingen valt det alternativet men när det står 

ignorering svarar 3 pedagoger att de använder det. 

För att få bort oönskat beteende tror pedagogerna i vår undersökning på att man kan fostra 

barnen till att sluta med det oönskade beteendet. Men det kan upplevas motsägelsefullt att 

flera av de svarande förklarade att de är mer kamrat än fostrare, då det i allmänhet ses som att 

kamrater inte fostrar varandra.  

Barn som har oönskat beteende gör det för att få uppmärksamhet antar de flesta pedagogerna i 

vår undersökning. En del tror att utanförskap gör att barnen har oönskat beteende, 1 pedagog 

förmodar att barnet gör det av elakhet. 

Forskning och litteratur både bekräftar och avvisar pedagogernas varierande svar på 

enkätfrågorna i vår undersökning. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att först diskutera metod. Vidare kommer vi att diskutera studiens 

resultat genom att utgå ifrån teman som utgår ifrån resultat och analyskapitlet. Samt förslag på 

om fortsatt forskning. Till sist knyter vi ihop arbetet med en kort sammanfattning. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vi inte hade fått lika många svar om vi hade gjort intervjuer. Nu kunde 

pedagogerna svara när de ville och lägga i ett slutet kuvert vilket nog bidrog till att fler vågade 

svara och mer sanningsenligt. Å andra sidan hade vi fått mer uttömmande svar av 

pedagogerna som ingår i undersökningen vid en intervju, eftersom det då ges möjlighet till 

följdfrågor. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi finner det anmärkningsvärt att de flesta pedagogerna är övertygade om att genom att 

upprepa för barnet hur de bör agera lär sig barnet. När vi även sätter det i förbindelse med van 

Duijvenvoorde m.fl. (2008) som i sin studie av själva hjärnan kunnat se att yngre barn inte lär 

av fel utan av när de gör rätt. Med allt detta i tankarna blir det i vår tolkning att barnen inte lär 

när pedagogerna vid upprepade tillfällen säger till barnen. Deras hjärna inte är mogen för det. 

Barnen lär sig om de gör något rätt och får positiv förstärkning vid dessa tillfällen. Därför 

borde de bästa pedagogiska metoderna för bemötande av barn bli att ge barnen upplevelser 

som de klarar av och ge positiv feedback. Pedagogerna bör ge barnen beröm när de klarar av 

saker och gör rätt saker. Här kan vi se att reflektion både enskilt och i arbetslaget kan ge 

pedagogerna verktyg att hjälpa hela barngruppen. 

Dobbs & Arnold (2009) poängterar att pedagogerna redan innan sitt agerande har en 

förutfattad mening om ett barn på grund av tidigare händelser. Även Juul & Jensen (2005) är 

inne på samma tankar när de berättar om den viktiga relationen mellan pedagog och barn som 

byggs upp av framförallt pedagogen. Dessutom är det pedagogens skyldighet att se till att den 

egna personen inte har oarbetade händelser från till exempel barndomen som påverkar arbetet 

på förskolan. I vår empiriska undersökning med koppling till litteraturen har vi kommit fram 

till hur betydelsefulla våra tankar och vårt bemötande är gentemot barnen. Det är vi som 

vuxna som påverkar hur relationen blir och hur barnen agerar.  
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6.2.1 Fostrare och Kamrat 

Det kan upplevas som lite motsägelsefullt att pedagogerna betraktar sig som både fostrare av 

och kamrater med barnen. Men vi tolkar det som att de värderar barnen lika högt som en 

kamrat samtidigt som de är medvetna om sin vuxna fostrarroll. Pedagogerna verkar ta sitt 

arbete på allvar eftersom de tror sig klara av att hjälpa barn med oönskat beteende genom sitt 

eget sätt att bemöta dem. De olika rollerna blir varierande beroende på pedagogen och dess 

tidigare erfarenheter.  

6.2.2 Oönskat beteende 

En del av pedagogerna betraktade omognad som en del av oönskat beteende vilket nog kan 

ses som vanligt i förskolan. Vi tolkar det som om en del av pedagogerna är medvetna om att 

barnen inte alltid kan hjälpa att de gör som de gör på grund av omognad. Fast vi hade, efter 

den litteratur och forskning vi läst inför detta arbete, helst velat att alla pedagogerna funnit det 

som troligt. Om pedagogerna kan lära sig att tänka om när det gäller oönskat beteende har de 

mycket att vinna. Enligt Greene (2003) är det inte uppmärksamhet barnen vill ha vid oönskat 

beteende även om alla pedagoger som ingår i vår undersökning tror det. Det är pedagogernas 

egna uppfattningar som avgör barnens beteende vilket vi anser vara betydelsefullt att upplysa 

pedagogerna om. Alltså är det viktigt att pedagogerna får tid att reflektera över sitt agerande 

för att kunna möta alla barn i förskolan. 

6.2.3 Konsekvens och straff 

I vår enkät tror pedagogerna inte på att ge konsekvenser svarar de men när vi inte använt ordet 

konsekvens i en fråga är det ändå någon pedagog som svarat att de använder det. Kan det vara 

så att pedagogerna likställer konsekvens med straff, och att det ses som något som inte bör ges 

i förskolan? Vi kan välja att tolka det i ljuset av Hejlskov Elvén (2009) som framhåller att 

konsekvenser används av vuxna både på ett negativt och på ett positivt sätt. När konsekvens 

används negativt är det ett straff. Alltså det är själva situationen som avgör men det verkar 

inte pedagogerna som svarat vara riktigt på det klara med. Vi kan tolka svaren som att de 

kanske är rädda för ordet konsekvens fast att de använder det dagligen i arbetet med barnen. 

Negativa konsekvenser och straff har inte någon effekt på barnens beteende eftersom de inte 

har mognad till att förstå dem. Det är angeläget att pedagogerna inte har för höga 

förväntningar på barnen och inte utsätter dem för sådant som de inte klarar av. Vi anser att 

pedagogerna kan använda positiva konsekvenser som strategier för att hjälpa barnen att hitta 

lösningar på svårigheter. När pedagogerna ger konsekvenser eller straff bör de tänka på 
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barnen ur ett jämställt perspektiv. Hur hade de agerat om det varit en kollega? Undantag kan 

vara säkerhetsfrågor. Det kan upplevas av barnen som straff när pedagogerna kränker genom 

både det verbala- och kroppsspråket. Eftersom van Duijvenvoorde m.fl. (2008) fastslagit att 

barn inte lär sig av negativ respons borde pedagogerna inte använda sig av detta. Ramnerö & 

Törneke (2006) hävdar att pedagogerna tror mer på hot och skäll än beröm. Det oönskade 

beteendet ökar genom straff enligt samma författare då kan vi ana att en ond cirkel kan bildas 

för barnen. Här poängterar Juul & Jensen (2005) att pedagogernas reflekterande av varandras 

bemötande av barnen är angeläget och vi kan bara instämma.  

6.2.4 Ignorering 

När det gäller ignorering tror pedagogerna på det när det gäller fula ord men inte när det gäller 

oönskat beteende som att springa omkring och störa andra barn. Sigsgaard (2003) hävdar att 

skäll kan vara mer än bara prata högt och tillrättavisande. Det är även när pedagoger eller 

andra vuxna använder kroppsspråk och till exempel ignorerar ett barn. Författaren framhåller 

att barnets sociala kontakter blir lidande. Det är betydelsefullt att pedagogerna bekräftar 

barnen anser vi. Vidare beskriver Hejlskov Elvén (2009) att när barnen utsätts för skäll eller 

blir ignorerade får det följder för barnen såsom exempelvis koncentrationssvårigheter och 

dålig självkänsla. Vi kan ana oss till att det kan bli allvarliga följder för barnen om deras 

självbild är låg som kan leda till att deras beteende förvärras. Greene (2003) understryker att 

om vi ignorerar barnen kommer bara att känna mer oro och frustration. Vår slutsats av det blir 

då att flera barn som redan har dessa problem får det värre genom pedagogernas bemötande. 

Ramnerö & Törneke (2006) framhåller att det är ett grundläggande behov att få känna sig 

älskad och det gör inte barn om de blir ignorerade. Vi finner ignorering som en mindre bra 

metod för att få bort oönskat beteende eftersom barn behöver bli bekräftade. Måhlberg & 

Sjöblom (2010) hävdar att ignorering är en bra metod men vi håller inte med. Författarna 

poängterar dock att det är barnens positiva beteende som ska berömmas och där håller vi med. 

6.2.5 Beröm och uppmärksamhet 

Både beröm och uppmärksamhet verkar vara något som pedagogerna arbetar efter då 

övervägande av de som svarat på enkäten svarar att positiv förstärkning, alltså berömma när 

barnet gör något bra, är en väg att gå för att hjälpa barnen i sitt lärande. Detta är helt i motsats 

till vad Ramnerö & Törneke (2006) beskriver, de poängterar att pedagoger inte tror på beröm 

och positiv uppmärksamhet. Måhlberg & Sjöblom (2010) hävdar att det var förr som det 

letades fel på barnen medan nuförtiden ger pedagoger positiv feedback och inser vikten av 
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det. Vi kan bara se fördelar med positiv förstärkning men inga med negativ. Greene (2003) 

hävdar att pedagogernas syn på barnen påverkar deras agerande. Vi kan se hur viktigt vårt 

bemötande av barnen är och att vi agerar efter våra värderingar. Eftersom van Duijvenvoorde 

m.fl. (2008) sett att yngre barns hjärna lär vid beröm. Av pedagogerna som svarat på enkäten 

tror ett fåtal att det hjälper att berömma när barn slutar säga fula ord och ett flertal att en bra 

metod vid inlärning är att ge beröm och/eller uppmärksamhet. När vi ser svaren och teorierna 

tillsammans kan vi konstatera att det ser ut som om barnen får beröm och uppmärksamhet när 

de agerar som man bör agera enligt de normer och värden som finns i samhället idag. Men vi 

vill ändå gå tillbaka och tänka på hur Dobbs & Arnold (2009) beskriver relationen mellan 

pedagog och barn där de framhåller att det är pedagogernas förutfattade meningar som avgör 

bemötandet av barnen i just den situationen. Vi kan inte få något svar på om hur pedagoger 

bemöter barn och om de gör det på olika sätt genom vår enkät men om vi förlitar oss på 

Dobbs & Arnold (2009) kan vi förmoda att pedagogerna varierar sitt bemötande beroende på 

vilket barn och vilken situation det är. Som en av de svarande i vår undersökning hade lagt 

till; ”Olika situationer ger olika sätt att hantera t.ex. hur reagerar övriga barn, och tyvärr…hur 

jag mår (är jag i balans), är vi tillräckligt med personal eller sker det i en stressmiljö”.  

6.2.6 Prat och upprepning 

Flera av pedagogerna som svarat på enkäten ser prat vid upprepade tillfällen som ett sätt att 

hjälpa barnen med oönskat beteende. Även att samtala med barnen ses som den bästa 

metoden. Detta prat blir då lätt till tjat när pedagogerna vid upprepade tillfällen ger barnen en 

tillsägelse. Om vi kopplar detta till Greene (2003) kan vi konstatera att det inte är det som 

avgör om barnet tar till sig informationen eller inte, utan det är hur barnets temperament är 

från början. Vi håller med Nilsson & Waldemarson (2007) om att det är betydelsefullt att 

kroppsuttryck och det talade språket uttrycker samma sak. Socialstyrelsen genom Kadesjö 

(2010) beskriver liknande tankar när de anser att barnen läser av den vuxne och får med sig en 

bild av sig själv och sina kamrater. Här kan vi se att en hel del behöver göras och reflekteras 

mellan pedagogerna. Men eftersom vår förförståelse för arbetet på förskolan är att det inte 

alltid ges möjlighet till reflektioner, de bortprioriteras vid ekonomiska inskränkningar och då 

är det inte alltid möjligt för pedagogerna att leva upp till läroplanens intentioner om att vara 

förebilder för barnen. Pedagogerna blir stressade och gör saker intuitivt, som att ge 

konsekvenser, då måste kollegor hjälpa varandra att få en förståelse över situationen och en 

chans att få gå iväg och lugna ner sig. Vi anser att ärlighet och öppenhet är viktigt i ett 

arbetslag. 
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6.3 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning på hur pedagoger bemöter barn kan vara att göra observationer på ett antal 

pedagoger för att se hur de agerar. Vi har i vårt arbete inte kunnat vara säkra på att det som 

pedagogerna svarar är det som de gör i mötet med barnen. En annan fortsatt forskning kan 

vara att se om pedagogernas utbildning är av betydelse för hur man bemöter barnen. Har 

barnskötare och förskollärare olika beteenden mot de barn som utmanar omgivningen? 

6.4 Sammanfattning  

Vi har fått en inblick i hur pedagogerna bedömer och upplever barn med så kallat oönskat 

beteende. När allt kommer omkring är pedagogerna rätt medvetna om hur de påverkar barnen 

genom sitt bemötande men ibland gör de inte som de lär. Därför är det extra viktigt att vi 

reflekterar enskilt och i arbetslaget över våra egna roller i barnens liv. Vi anser att det är 

angeläget att ärlighet finns i arbetslaget men även respekt för både kollegor och barn. En 

pedagog har skrivit att det är lite dagsformen på pedagogen, och stress som påverkar hur 

pedagogerna bemöter barnen på förskolan. Situationen påverkar även pedagogernas 

bemötande av barnen på förskolan, vad som har hänt runt omkring, vad som händer nu och 

med vem. I lugna stunder agerar pedagogerna på ett sätt, men när de är i situationen regerar de 

instinktivt men med den bästa intentionen. Är pedagogerna medvetna om att deras bemötande 

gör avtryck på barnen och deras vardag så kommer de att agera mot och tänka på annat sätt 

om de annorlunda barnen. Om pedagogerna har de rätta verktygen kan de göra om och göra 

rätt i nästa situation. Juul & Jensen (2005) framhåller att det är när pedagogerna reflekterar 

över situationen och över sin egen barndom som man växer och kommer att få en större 

förståelse för barnen. Vi är dock alla människor men vi måste också ha mod att visa våra 

svaga sidor men även att våga be om ursäkt när vi vuxna gör något fel framför barnen, för så 

gör en god samhällsmedborgare. 

De verktyg som pedagogerna idag kan få är många, frågan är vilka de ska välja. Det svåra blir 

för förskolan att söka hjälp eftersom det inte finns tid eller resurser för att hitta det som 

fungerar för just denna barngruppen. Måhlberg & Sjöblom (2010) har med sin 

Lösningsinriktade pedagogik utvecklat en metod och Hejlskov Elvén (2009) en annan. Vi 

upplever det som om att dessa utgår en del ifrån Juul & Jensen (2005) och Greene (2003) som 

båda betonar den vuxnes ansvar och att det är i mötet och relationen mellan vuxna och barn 

som kommunikationen sker. Det är alltså i detta ”mellanrum” som pedagogen eller den vuxne 

kan styra sina handlingar för att passa med barnets för att därigenom ge barnet de bästa 

förutsättningarna oavsett om barnet har oönskat beteende eller inte. Alla människor är olika 
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och vi klarar av olika saker i livet, när det gäller barnen och de vuxna på förskolan är det upp 

till oss som arbetar där att hitta strategier där alla trivs, detta står också tydligt i Läroplanen 

för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010). 

Enligt studien ska konsekvenser, straff, ignorering, tjat och skäll inte fungera på barn med 

oönskat beteende och därför måste pedagogen bli upplyst om dessa metoder. Vissa barn klarar 

av att få ett straff eller en konsekvens men varför ska man visa upp någons svaga sida när man 

hellre kan lyfta fram det som man är bra på? Så tror vi alla människor vill bli bemötta! En 

annan strategi som vi ställer oss bakom är Greenes (2003) korg-metod. Barn som inte klarar 

av vissa saker ska inte behöva utsättas för det. Barn har olika förutsättningar och som pedagog 

måste vi bli medvetna om att våra tankar styr vårt bemötande och agerande. Pedagogernas sätt 

att behandla barnen kan ge dem en stämpel som de får leva med lång tid framöver. Vi är dessa 

barns första kontakt med en vuxen utanför deras hem och därför blir det extra viktigt att vi är 

där och visar hur en bra samhällsmedborgare agerar. Vi kan inte se mellan fingrarna eller 

prata illa om barnens familjer och våra kollegor, vi är dessa barnens fönster mot omvärlden 

och dessa barn är samhällets framtid. 
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Bilaga 1 och 2  

Bilaga 1 

Till personal på förskolan: 

 

Vi är två blivande förskollärare som läser vid Linneuniversitet i Växjö. Under 

vår- och sommar terminen 2013 skriver vi vårt examensarbete i allmändidaktik. 

 

Vårt examensarbete handlar om hur vårt förhållningssätt påverkar barnen i 

förskolan. Vi riktar oss till all pedagogisk personal som arbetar på förskolan. 

Vår enkät kommer att ligga till grund för vårt arbete och följer de 

forskningsetiska principerna.  Enkäten är individuell och anonym och kommer 

att användas i redovisning för studenter, lärare och ansvariga. Resultaten 

kommer även att sammanställas i den skriftliga rapporten. Eventuella förskole- 

eller personers namn kommer att avidentifieras och annat namn kommer att 

anges. 

 

Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i enkäten för att resultatet 

ska bli så sanningsenligt som möjligt. 

Vid frågor ring: 

Arline: xxx-xxxxxxx    xxxxxxxxxxxxx.lnu.se  

Susanne: xxx-xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxx.lnu.se 

 

Tack på förhand! 

 



 

 

Bilaga 2 

Enkätfrågor 

1. Vilken utbildning har du? 

o Barnskötare 

o Förskollärare 

o Annan: ________________________________________________________ 

2. Hur många år i yrket? 

o 0-5 år 

o 6-10 år 

o 10 år eller mer 

3. Vilken förenklat, är din yrkesroll i mötet med barnen, enligt dig? Kan finnas flera alternativ. 

o Medforskare 

o Fostrare 

o Kamrat 

o Förmedlare 

o Annat ________________________________________________________ 

 

4. ”Pelle” 4 år springer omkring och ”stöter till” de andra barnen i en barngrupp som i övrigt är 

mitt i leken. Hur gör du? Vad passar in på det som du brukar göra av följande alternativ: 

o Tar Pelle i handen, ev. lockar honom med mig, utanför barngruppen. 

o Höjer rösten och säger till Pelle att NU får han sluta! 

o Lyfter ut Pelle utanför barngruppen och lämnar honom där en stund så att han får 

lugna ner sig. 

o ”Fångar in” Pelle och försöker prata med honom. 

o Frågar och visar Pelle någon av lekarna genom att prata med honom. 

o Ignorerar Pelles beteende men ger honom uppmärksamhet när han slutat? 



 

 

 

5. Om du vill lära ett barn något vilket/vilka av följande påståenden passar in på din metod: 

o Upprepning 

o Konsekvens av sitt eget handlande, ex. ett barn som stört får vara med i en annan 

barngrupp med yngre barn 

o När barnet gör något på ”fel” sätt rättar jag det. 

o När barnet gör något på ”rätt” sätt berömmer jag det. 

o Jag visar hur något ska göras/visar hur det ser ut. 

o Barnet får nytt material att undersöka (jag säger inget) 

o Barnet får nytt material att undersöka (jag introducerar det) 

o Annat ____________________________________________________________ 

      

6. Stina använder sig av många ”fula” ord vad gör du? 

o Ignorerar hennes beteende 

o Säger till henne vid flera tillfällen att så får man inte säga 

o Ger en konsekvens om hon gör det igen 

o Ignorerar hennes beteende men när hon slutar ger du henne beröm för att hon inte 

säger något mer. 

7. Hur kan man enligt dig få bort oönskat beteende? 

o Skäll och hot 

o Genom att ignorera 

o  Mycket beröm när barn gör något positivt 

o Konsekvenser 

o Ta tag i  

o Tala med barnet 

o ”Time-out” 



 

 

o Annat ______________________________________________________________ 

8. Vad anser du vara orsaken till barns oönskade beteende på förskolan? 

o Behov av uppmärksamhet 

o Uppväxtmiljö 

o Fostran 

o Omognad 

o Elakhet 

o Utanförskap 

o Annat ________________________________________ 

9. Är det något du skulle vilja tillägga? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


