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Abstrakt 

SPECIALPEDAGOGPROGRAMMET 

 

Titel Tidiga insatser i förskolan - För barn som riskerar att 

utveckla ett problemskapande beteende 

Engelsk titel Early intervention in preschool regarding children at 

risk of developing a problem creating behavior 

Författare Lena Atte 

Handledare Margareta Stigsdotter Ekberg 

Antal sidor  47 

Nyckelord Problemskapande beteende, Förskola, Normalitet, 

Avvikelse, Beteendediagnoser, Tidiga insatser, 

Relationellt och punktuellt perspektiv 

 

Studiens syfte är att undersöka vilka möjligheter och hinder som förskollärare 

upplever i det tidiga, förebyggande arbetet med fokus på barn som riskerar att 

utveckla ett problemskapande beteende. Syftet är också att belysa när pedagoger i 

förskolan upplever att barn är problemskapande. Studien är kvalitativ och grundar 

sig i en hermeneutisk-fenomenologisk forskningsansats vilket i denna studie innebär 

att tolka och sätta sig in i ett antal pedagogers upplevelser. Metoden som har använts 

är semistrukturerade intervjuer vilka har utförts med åtta förskollärare på fyra 

förskolor i tre olika kommuner i Mellansverige. För att tolka det empiriska 

materialet har von Wrights tolkning av Meads intersubjektivitetsteori använts i 

första hand. von Wright beskriver synen på barnet som avgörande för hur ett barn 

bemöts och för vilka insatser som görs och hon beskriver två möjliga perspektiv, 

punktuellt och relationellt.  

 I resultatet finns exempel på både relationella och punktuella perspektiv när det 

handlar om att förklara, förstå och arbeta med problemskapande beteende. Det 

framkommer i mångt och mycket att pedagogerna har en relationell grundsyn och 

det framgår också att pedagogernas intentioner är att leva upp till ett relationellt 

förhållningssätt, men det visar sig också att det finns omständigheter som styr 

pedagogerna mot ett punktuellt perspektiv.  
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Tack 

Efter att ha levt med denna uppsats i över ett halvår och periodvis arbetat mycket 

intensivt med den, känns det nu nästan lite konstigt och snopet att den är klar. Det 

har varit en lång process där familj och vänner har blivit inblandade vare sig de har 

önskat det eller inte. Det känns som om det kan vara på sin plats att tacka några 

personer som funnits till på det ena eller andra sättet på vägen mot den färdiga 

uppsatsen: 

Jag vill först och främst tacka mina fantastiska informanter som gav mig så mycket 

intressant material att analysera.  

Jag vill också tacka min handledare Margareta Stigsdotter-Ekberg för bra stöd och 

respons. 

Sist men inte minst vill jag tacka min sambo Christer som har korrekturläst och varit 

ett stöd på olika sätt genom hela specialpedagogutbildningen. Jag tackar även barn 

och barnbarn och lovar att jag från och med nu ska försöka bli en mer närvarande 

mor och mormor.   
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1 Inledning 

I början av april (2013) kunde vi i de flesta svenska dagstidningar, t.ex. Dagens 

Nyheter, läsa att var femte tonårspojke i USA medicinerar p.g.a. en ADHD-diagnos. 

I Sverige är motsvarande siffra 5-7 procent. Det är en betydande mängd barn, och 

frågan är om det är möjligt att så många barn och ungdomar kan ha en medfödd 

”dysfunktion i hjärnan?” (Kärfve 2001 s. 10). Redan i början av 2000-talet 

ifrågasatte Kärfve (2001) det faktum att så många barn diagnosticerades. 

Johannisson (2006) menar att diagnoser i själva verket är socialt konstruerade och 

att risken med en diagnos är att den kan ”skymma blicken” för andra och kanske 

bättre förklaringar till problemskapande beteende än de medicinska. Mot de 

eventuella fördelar som kan finnas med en diagnos måste man också ställa de 

tydliga risker som finns för barnets subjektskapande, d.v.s. hur omgivningen 

kommer att se på barnet och hur barnet kommer att se på sig själv, sin personlighet 

och sin identitet. Greene (2008) hävdar att om skolsystemet satsade på långsiktiga 

problemlösningsmetoder där eleven är delaktig så kanske diagnosticering och 

medicinering inte skulle behövas i samma utsträckning. Enligt Bygdesson (2010) är 

det senast i förskolan som detta preventiva arbete bör starta. Efter skolstart har det 

blivit väl sent att förebygga eftersom barnen redan fått sina roller och sin självbild 

formad i förskolan. Andershed (2005) menar att det är lämpligt med tidiga insatser i 

hemmet och i förskolan redan när barnet är i tvåårsåldern.  

Ur samhällsekonomisk synpunkt är frågan om tidiga preventiva insatser viktig 

eftersom problemskapande beteende ofta leder till misslyckad skolgång och kanske 

även till kriminalitet senare i livet. Färre skolmisslyckanden och minskad 

kriminalitet innebär enorma vinster för samhället. Enligt Tham (2007); Andershed 

& Andershed (2005) kan tidig debut i förskoleåldern när det gäller normbrytande 

beteende innebära en ökad risk för kriminalitet senare i livet.  

Dokumenterad forskning när det gäller tidiga insatser och framgångsfaktorer i 

förskolan omnämns enligt Bygdesson-Larsson (2010) som angeläget men hon 

konstaterar att sådan forskning fortfarande är ganska sällsynt. Hon framhåller att de 

forskningsbaserade program som finns för att beteendeträna barn och på så vis 

minska problemskapande beteende inte är anpassade till förskolans verksamhet, då 

de utgår från det individuella barnets beteende skilt från det övriga i sammanhanget. 

Bygdesson-Larsson (2010) exemplifierar genom att peka på ”Puff” (Positiv 

utveckling genom forskningsbaserade förebyggande insatser). Programmet 

introduceras som ett förebyggande program för 3-5 åringar i den svenska förskolan 

där utgångspunkten är att barnets beteende mäts utan att ta hänsyn till det 

sammanhang där beteendet uppstår. Bristen på lämpliga metoder medför enligt 

Bygdesson-Larsson (2010) att barn i lek- och samspelssvårigheter ofta inte kommer 

ifråga förrän de nått skolåldern.  

Jag har under en tid haft tjänst som kommunövergripande specialpedagog. I min 

tjänst ingår att delta i kommunens barn- och ungdomsteam där jag arbetat 

tillsammans med skolpsykolog, representant från skolhälsovård, familje- och 

socialpedagoger samt socionomutbildad personal. Barn- och ungdomsteamet tar 

bland annat emot ansökningar beträffande stöd och handledning från kommunens 

skolor och förskolor. I teamet har det uppskattats att ungefär 8 av 10 ärenden 
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handlar om barn med ett beteende som skolan inte kan hantera. Många av de barnen 

har eller kommer att få en diagnos. Detta är alltså i allra högsta grad ett angeläget 

specialpedagogiskt område vilket är i enlighet med vad Persson (2010) beskriver då 

han menar att det är inom detta område som specialpedagogen lägger ner mest tid, 

energi och resurser. Enligt Persson (2010) är det också inom detta område som 

insatser av kortsiktig karaktär ofta dominerar trots att de inte ger resultat på sikt. 

Eftersom förskolan är barnens första skola borde det långsiktigt förebyggande 

arbetet börja där för att sedan fortsätta i skolans regi.  

Utifrån ovanstående funderingar kom jag fram till mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag hoppas kunna belysa förskolans viktiga roll när det gäller tidiga 

insatser för barn som riskerar att utveckla ett problemskapande beteende men också 

hur pedagogernas syn på barnet påverkar barnets identitetsskapande vilket får 

konsekvenser för barnet under det livslånga lärandet. 

 

1.1 Begreppsdefinition 

I studiens titel används definitionen ”problemskapande beteende”. Definitionen 

innebär enligt Hejlskov (2009) ett beteende som skapar problem för personer i 

omgivningen och att ansvaret därför är omgivningens. Detta är ett relationellt 

ställningstagande som kan jämföras med von Wrights (2000) teori där hon menar att 

frågor och problem kan hanteras som fenomen snarare än enskilda beteenden eller 

egenskaper knutna till individen. Dessa fenomen framträder tydligare i vissa 

situationer än i andra. Att placera ansvaret hos individen betyder enligt Hejlskov 

(2009) ofta att motivationen för att lösa problemet inte finns. Om problemet istället 

finns hos den professionelle finns det större chans att det försvinner. Hejlskov 

(2009) är också noga med att påpeka att det är omgivningens bemötande som avgör 

om ett beteende ska bli problemskapande eller inte.  

Von Wrights (2000) teori kommer att beskrivas närmare i ett avsnitt som kallas 

”teoretisk utgångspunkt”. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att belysa när barn anses som problemskapande i 

förskolan samt att undersöka vilka möjligheter och hinder som förskollärare 

upplever i det tidiga, förebyggande arbetet med fokus på barn som riskerar att 

utveckla ett problemskapande beteende.  

Frågeställningar:  

 Hur anser förskollärare att problemskapande beteende kan förstås och 

förklaras? 

 Hur ser personal i förskolan på möjligheter och hinder när det gäller att med 
tidiga, förebyggande insatser förhindra utvecklingen av problemskapande 

beteende?  
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3 Forskningsproblemet i sitt sammanhang 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa litteratur och tidigare forskning inom 

området. Jag börjar med en beskrivning av hur begreppet en förskola för alla har 

vuxit fram. Därefter följer ett resonemang om hur problemskapande beteende kan 

förstås och förklaras tätt följt av ett avsnitt som redovisar tidigare forskning 

angående tidiga insatser och intervention. Jag avslutar kapitlet med att belysa min 

teoretiska utgångspunkt.  

 

3.1 En förskola för alla 

Vallberg (2002) beskriver att i och med att förskolan fick sin första läroplan 1998 så 

gick ansvaret för förskolan över från Socialstyrelsen till Skolverket. Från att ha varit 

en verksamhet som erbjudit tillsyn, vård och omsorg samt en tillsynsplats som 

främst utnyttjats av ensamma mödrar, kom nu den pedagogiska verksamheten att 

hamna i centrum. Läroplanen syftar till att skapa en likvärdig förskola med en 

verksamhet av hög kvalitet för alla barn och lyfter de pedagogiska syften som 

speglar vårt kunskapssamhälle. En konsekvens av detta blev att den sociala och 

vårdande sidan trängdes undan. I januari 2003 infördes allmän förskola från det år 

barnet fyller 4 år. Förskolan beskrivs idag som barnens första skola där 

grundläggandet av det livslånga lärandet är en del av förskolans uppdrag (Vallberg, 

2002). Enligt LPFÖ 98 (rev 2010) ska förskolan anpassas för alla barn och barn som 

behöver mer stöd än andra ska få det utifrån egna behov och förutsättningar. Det 

ställs stora krav på personalens relationella förmåga d.v.s. en förmåga att förstå och 

samspela med barnen och det är av stor vikt att förskolan anpassas till barnen i 

verksamheten, inte tvärtom. Vallberg (2002) påpekar att det livslånga lärandet dock 

får konsekvenser eftersom det också innebär att ansvaret för det livslånga 

lärandeprojektet därmed förskjutits från stat till individ.  

Palla (2011) menar att förskolan till skillnad mot skolan har en inkluderande 

tradition där omsorg, fostran, utveckling och lärande utgör stommen men hon 

påpekar att det idag finns en tendens att även förskolan börjar exkludera barn med 

särskilda behov till särskilda avdelningar eller särskilda institutioner. Kartläggningar 

och tester ska visa att barn följer normalitetskurvan vilket begränsar utrymmet för 

barns olikheter (Palla, 2011). 

Palla (2011) pekar på förskolans komplexa och i många fall motstridiga uppdrag 

som innebär att utgå från varje barns egen utveckling samtidigt som en 

”kompensatorisk diskurs” tar över då läroplanen ska sättas i verket. Med 

kompensatorsik diskurs menas i detta fall ett synsätt som innebär att problemen ses 

som bundna till individen. Detta innebär en diskrepans mellan formuleringsarenan 

(läroplanen) och realisationsarenan (genomförandet). Persson (2010) menar att 

skollag, förordningar och läroplaner uttrycker samhällets intentioner men de säger 

inget om hur intentionerna ska genomföras. Även Siljehag (2007) uppmärksammar 

det ökade tryck som förskollärare upplever men menar att det beror på ekonomiska 

nedskärningar.  
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3.1.1 Förskolans miljö 

Lutz (2009) och Bladini (2004) menar att det idag finns en tendens till att ifrågasätta 

den individfokuserade forskningen mot att istället granska den pedagogiska miljön. 

För barn med beteendeproblem är den pedagogiska miljön avgörande, skriver 

Bygdesson-Larsson (2010). Den kan både förebygga och framkalla problem 

Bygdesson-Larsson (2010) förordar PPR, pedagogisk processreflektion för att 

förebygga barns psykosociala ohälsa. Genom processinriktad reflektion förbättras 

hela samspelsklimatet till en hälsofrämjande pedagogisk miljö för alla barn, speciellt 

barn i lek- och samspelssvårigheter. Genom samspelsobservationer ökar 

förskollärarnas kompetens när det gäller att tolka och förstå barnens perspektiv och 

därmed påverka situationen för barn i lek och samspelssvårigheter. Bygdesson-

Larsson (2010) menar att kontinuerligt arbete med PPR kan vara ett alternativ som 

borde provas innan barn kategoriseras och diagnosticeras.  

Nordin-Hultman (2011) skriver om förskolans miljö som subjektskapande arena 

Hon riktar sin studie mot tid, rum, pedagogisk miljö och förskolans material. 

Nordin- Hultman (2010) menar att sanningen om barnen skapas i de pedagogiska 

rummen eftersom ett och samma barn kan verka kompetent och välfungerande i en 

situation, för att i en annan ge en bild av sig själv som avvikande och i behov av 

stöd. Nordin Hultman (2011) utmanar genom att ställa frågan om inte ett barns 

beteendeproblem eller koncentrationssvårigheter egentligen handlar om att det inte 

finns tillräckligt i den pedagogiska miljön att koncentrera sig på för just det barnet. 

Nordin Hultman (2011) ifrågasätter också det faktum att barn medvetet sätts i 

situationer och aktiviteter där de framstår som avvikande. 

Markström (2005) tar ett annat perspektiv än Nordin- Hultman (2011) när hon 

studerar tid, rum och pedagogisk miljö i förskolan. I stället för att fokusera på den 

strukturella ordningen har hon tittat på interaktionen och samarbetet mellan 

förskolans aktörer och på hur barn, föräldrar och personal förhåller sig till förskolan. 

Hon drar slutsatsen att alla aktörer är delaktiga i att skapa förskolans pedagogiska 

miljö och till skillnad mot Nordin-Hultman (2011) menar hon att även barnen är 

med och skapar sitt eget utrymme och rutiner genom att lära av varandra, ifrågasätta 

och överskrida. Markströms (2005) avhandling skiljer sig också från liknande 

forskning genom att hon lyfter in föräldrarna som delaktörer inom problemområdet.  

3.1.2 Specialpedagogik och annan samverkan i förskolan 

European Agency for Development in Special Needs (2005) är en studie i Europa 

när det gäller tidiga insatser för barn i behov av särkilt stöd. Den bygger på ”Early 

childhood intervention” och följer huvudprinciperna i FN:s och Unescos 

konventioner om mänskliga rättigheter och förkortas The Agency. Enligt The 

Agency (2005) så är det mycket viktigt att hälsovård, förskola och socialtjänst 

samarbetar omkring tidig upptäckt och remittering angående barn i behov av särskilt 

stöd. 

PUNK-handboken (primärvårdens utveckling nationell kvalité 2008) är tänkt att 

tillföra ny evidensbaserad kunskap för sjuksköterskor i landsting och kommunal 

hälso- och sjukvård och den uppdateras årligen. Enligt Punkhandboken har 

barnhälsan ett stort ansvar när det gäller att skapa gynnsamma förutsättningar för en 



  
 

6 

allsidig utveckling av barn, och det är viktigt att ett samarbete sker med skolans och 

förskolans verksamhet. Enligt Lutz (2009) så upplever dock förskolans personal att 

samarbetet med både barnhälsa och habilitering är bristfälligt. Andershed & 

Andershed (2005)  nämner mödravården och barnhälsovården som viktiga när det 

gäller att upptäcka missförhållanden och risker hos barn och familj som kan leda till 

normbrytande beteende. De nämner också förskolan som en viktig aktör för att 

upptäcka t.ex. samspelssvårigheter hos barn. Andershed & Andershed (2005) är 

dock kritisk till att förskolan inte anmäler misstanke om missförhållanden till sociala 

myndigheter trots anmälningsplikten. Detta innebär att dokumentationen hos Individ 

och Familjeomsorgen angående insatser för barn och familjer i riskzonen är 

bristfällig  

Specialpedagogisk praktik är inte självklar i förskolans verksamhet. Enligt Palla 

(2011) så beror det på att behovet inte har funnits eftersom förskolan av tradition är 

en inkluderande verksamhet. Enligt Siljehag (2007) så innebar nittiotalets 

ekonomiska kris dock att förskolan fick ett ökat antal barn per personal vilket ledde 

till oro, både bland barn och personal. Expertinsatser i form av specialpedagoger 

anställdes för att förskolorna skulle kunna bemöta den ökande gruppen av barn med 

”svårtolkade svårigheter” och ungefär samtidigt skrevs för första gången begreppet 

specialpedagogik in i förskolans styrdokument (Siljehag 2007). Enligt Palla (2011) 

och Lutz (2009) så medverkar specialpedagogiken till att kategorisering och 

diagnostisering ökar i förskolan eftersom specialpedagogen kopplas in när förskolan 

fått extra resurstilldelning för ett barn eller när personal i förskolan vill förstå och 

styra barn vars beteende oroar eller utmanar dem. Siljehag (2007) kommer fram till 

att de specialpedagogiska insatserna i förskolan främst innebär kartläggningar, 

observationer, vara samtalsledare, utvärdering och utvecklingsarbete men Persson 

(2010) anser att specialpedagogiken medverkar till avskiljning och segregering 

eftersom specialpedagogiken utgår från att det är en brist hos individen som ska 

rättas till. Detta bristfokus kräver fördjupade kunskaper om problemet för att insatta 

åtgärder ska vara verksamma.  

Siljehag (2007) menar att förskolans inkluderande tradition har varit en motkraft till 

specialpedagogikens ”skuggade blick” för konsekvenserna av detta bristfokus. Luts 

(2009) anser till skillnad mot Palla (2011) och Persson (2010) att specialpedagogen 

främst arbetar operativt med barnen och är inte de som i första hand bedömer 

normalitet och avvikelse. Lutz (2009) kommer i stället fram till att den 

bedömningen görs av professionella bedömare som står utanför förskolans 

organisation t.ex. genom att de tar initiativet till utredning och diagnos. 

 

3.2 Hur problemskapande beteende kan förstås och förklaras 

Problemskapande beteende kan förstås, förklaras och definieras på olika sätt 

beroende av hur man ser på normalitet och avvikelse, och vilken syn man har på hur 

ett barn hamnar i ett problemskapande beteende. Nordahl m.fl. (2007) menar att 

orsaken till att så många olika definitioner och teorier används är att 

beteendeproblem förklaras olika inom olika discipliner t.ex. pedagogik, psykiatri, 

sociologi och specialpedagogik. Nordahl (2007 menar också att beteendeproblem är 

ett begrepp som alltför lätt klistras på våra barn när de uppträder provocerande, 
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irriterande eller på andra sätt ställer till det för oss vuxna. Nordahl m.fl. (2007) ser 

ett behov av ett tydligare, mer genomtänkt och konsekvent begreppsbruk för att 

olika professioner och olika förvaltningar ska bli bättre på att identifiera barn i 

riskzonen så tidigt som möjligt.  

3.2.1 Definitioner av normalitet och avvikelse 

”Vad som anses som normalt eller avvikande hänger samman med vad som 

förväntas, är eftersträvansvärt eller önskvärt i varje kontext och är således inte 

några givna tillstånd”(Markström, 2005 s. 35) 

Salamancadeklarationen (2001) ger utryck för att skillnader mellan barn i 

pedagogiska sammanhang ska ses som normala och att skolans uppgift är att 

anpassa sig efter barnen och inte tvärt om. Enligt Lutz (2009) har det dock inom 

nordisk forskning varit mycket viktigt med gränsdragning mellan normalitet och 

avvikelse.  Lutz (2009) menar att det är svårt att identifiera en gemensam 

referensram för vad som är normalt respektive avvikande eftersom gränser och 

definitioner ändras utifrån vilken diskurs som gäller, det vill säga de begrepp, teorier 

och diskussioner som är aktuella inom ett visst ämnesområde. Det är svårt att hitta 

instrument som mäter skillnader mellan människor eftersom avvikelse konstrueras i 

individens möte med omgivningen. Tideman (2000) menar att normalitetsprincipen 

bygger på en strävan efter det normala precis som namnet antyder men vad som är 

normalt kan tydas på olika sätt. Tideman (2000) menar att det i huvudsak finns tre 

olika sätt att se på normalitet: 

 Statistisk normalitet innebär att det normala ses som ett genomsnittligt tillstånd 
som delas av majoriteten av befolkningen. Normalitet kan mätas och bedömas i 

relation till en normalfördelningskurva med hjälp av medelvärden och 

standardavvikelser 

 Normativ normalitet, innebär att normaliteten bedöms utifrån de värderingar 
som råder i ett samhälle vid en viss tidpunkt. 

 Individuell eller medicinsk normalitet, normaliteten som betyder att en individ är 

frisk, det vill säga det finns en avsaknad av det som är avvikande eller sjukt. I 

och med detta finns en tanke om att det krävs behandling av avvikelsen för att 

uppnå normalitet.  

Markström (2005) fokuserar på hur förskolan skapar normalitet och avvikelse. Hon 

påpekar att det vanligaste sättet att definiera normalitet är att utgå från statistisk 

normalitet, d.v.s. det vanliga eller genomsnittliga. Hon menar att barn i förskolan 

bedöms och grupperas utifrån olika indelningsgrunder som kan vara ålder, eller 

förmåga. Utifrån dessa indelningsgrunder skapas vad som är normalt eller 

avvikande. De synsätt som dominerar en social praktik får konsekvenser för 

handlandet och Markström (2005) nämner här bristfokus, ett synsätt som utgår från 

brister i omgivningen. Markström (2005) beskriver fortsättningsvis vad det innebär 

att vara ett normalt förskolebarn. Hon kommer i sin avhandling fram till ett 

lagomperspektiv där barnet ska kunna samspela, leka typiska könsbundna lekar, visa 

trivsel och glädje, visa självständighet och oberoende, visa envishet och styrka. Det 

normala förskolebarnet får dock inte visa för mycket självständighet eftersom det 

kan klassas som problematiskt. Lutz (2009) menar att förskolan utgår från en 

föreställd normalutveckling som grundar sig i personalens gemensamma erfarenhet 
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och teoretiska kunskap om barns utveckling. Det finns risk för att nytillkomna barn 

bedöms utifrån befintligt tänkande angående normalitet och därför bedöms vara i 

behov av särskilt stöd.  

3.2.2 Definitioner av problemskapande beteende 

Patterson m.fl. (1990) använder begreppet antisocialt beteende då de beskriver en 

interaktionsteori där det centrala är att bristfälligt föräldraskap är den viktigaste 

orsaken till att barn utvecklar ett avvikande beteende. Detta innebär att barn redan i 

förskolåldern lärt sig ett antisocialt beteende i familjen. Problemen i familjen kan 

handla om att föräldrarna har ett inlärt antisocialt beteende eller så kan det handla 

om problem inom familjen till exempel arbetslöshet, ekonomiska problem, problem 

i äktenskapet, skilsmässa och drogberoende Han menar att framgångsrika 

preventionsmetoder måste innehålla tre komponenter: 

 Träning av barnet 

 Träning av familjen 

 Metoder i skolan 

Goffman (2011) talar om avvikelser och han har påverkats av Meads 

interaktionsteori när han utvecklat sin stämplingsteori. Han menar att avvikelse är 

en kollektiv och individuell process och inte något statiskt. Barnet är alltså inte en 

avvikare utan blir det genom att omgivningen sätter upp regler för vad som är 

normalt och vad som är avvikande. Enligt Goffman (2011) lär sig individen gradvis 

att uppfatta sig själv som avvikande utifrån de ”stämplar” som omgivningen sätter 

på den. Att stämplas på det sättet innebär enligt Goffman ett stigma. Om detta 

perspektiv ställs mot diagnosticering kan det innebära en stigmatisering där barnet 

”blir sin diagnos” (Goffman 2011; von Wright 2000) Enligt Karlsudd (2011)  kan 

dock stämpling både innebära en positiv och negativ handling. Teorin går ut på att 

samma egenskaper kan värderas olika beroende på sammanhang. Det som värderas 

negativt i ett sammanhang, kan värderas positivt i ett mer tillåtande klimat. I ett 

positivt klimat så behöver det inte vara negativt att stå i fokus för många olika 

insatser utan istället kan det barnet ses som särskilt viktigt och betydelsefullt. 

Karlsudd (2011) menar att aktiviteter och åtgärder i ett positivt och tillåtande klimat 

som arbetar för en inkludering kan innebära en positiv stämpling för ett enskilt barn.  

Ogden (2008) använder uttrycket ”problembeteende” och ”beteendeproblem”, men 

han talar också om ”utagerande beteende” Han menar att eftersom problemen är 

beroende av kulturell och social norm är det inte säkert att det som uppfattas som 

problembeteende på en skola uppfattas på samma sätt i en annan skola.  

Andershed & Andershed (2005) använder sig av definitionen ”normbrytande 

beteende” och förklarar det som beteende som på olika sätt bryter mot rådande 

normer och regler i den miljö individen befinner sig i. Författarna menar att dessa 

barn är en ”tung grupp” med många namn t.ex. utagerande barn eller barn med 

antisociala problem. Andershed & Andershed (2005) nämner ett sociobiologiskt 

perspektiv som bygger på att normbrytande beteende kan förstås på olika nivåer och 

att den mest fullständiga förståelsen fås genom ett holistiskt-interaktionistiskt 

synsätt där man ser till ärftliga egenskaper hos barnet och barnets familj, samspelet 

mellan barnet och föräldrarna samt till social miljö t.ex. i närsamhälle och skola. 
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Andershed har i samarbete med forskare på Karolinska institutet publicerat ett flertal 

artiklar om sambandet mellan genetiska och miljömässiga faktorer, till exempel 

Andershed m.fl. (2007). 

Moffitt (1993) har ett biologiskt perspektiv när han talar om ett livstidspersistent 

antisocialt beteende. Med detta menar Moffitt ett beteende som är mer eller mindre 

permanent. Beteendet upptäcks tidigt i förskoleåldern då barnet uppvisar ett 

utagerande beteende t.ex. genom att bitas och slåss. Detta tidiga antisociala beteende 

menar Moffitt handlar om neurofysiologisk problematik. Moffitt menar att 

beteendeproblem handlar om en kombination av medfödda och sociala faktorer där 

han främst menar att risken för ett varaktigt antisocialt beteende är som störst när 

barn med neuropsykiatrisk problematik utsätts för brister i hemmiljön. Moffitt 

(1993) hävdar att barnen i gruppen livstidspersistenta har en problematik som 

tenderar att öka med stigande ålder vilket kan innebära skolmisslyckanden och även 

kriminalitet senare i livet.  

Medicinska begrepp och diagnoser får en egen text nedan. 

3.2.3 Medicinska beteendediagnoser 

Medicinska eller neuropsykiatriska diagnoser är symptomdiagnoser som sätts enligt 

manualer i en handbok, DSM IV (Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders 1994). Det är den fjärde utgåvan och den innehåller standarddiagnoser för 

psykiatriska sjukdomstillstånd.  

Andershed & Andershed (2005) beskriver att den psykiatriska diagnosen som kan 

ställas på barn med utpräglat normbrytande beteende är uppförandestörning 

(conduct disorder). Kriterierna för att diagnos ska kunna sättas innebär bl.a. att 

barnet ska uppvisa aggressivitet mot människor och djur, skadegörelse, stölder och 

allvarliga regelbrott. Hyperaktivitet i förskolan innebär ofta en diagnos när barnet 

blir äldre. Ofta kan en komorbiditet dvs. samtidig förekomst av en eller flera andra 

diagnoser iakttas. Enligt Kutscher (2010) är det mer en regel än ett undantag att 

diagnoser överlappar varandra. Barn som får diagnosen uppförandestörning 

uppfyller ofta även kriterierna för en ADHD-diagnos. ADHD innebär problem med 

koncentration, hyperaktivitet och impulsivitet . Andershed & Andershed (2005) 

nämner att Trotssyndrom (ODD) är en diagnos som ofta föregår diagnosen 

uppförandestörning eftersom majoriteten av barn som får diagnosen 

uppförandestörning har en historia av trotsigt beteende i barndomen. 

Ogden (2008) menar att diagnoser som ADHD och uppförandestörning (conduct 

disorder) används inom psykiatrin för att definiera när ett barn är i behov av 

behandling. Diagnoserna har dock inget större värde för pedagogerna eftersom de 

sällan indikerar vilka undervisningsupplägg som passar barnet. Ogden (2008) menar 

att utvecklingspsykologiska beskrivningar där man istället utgår från en beskrivning 

av barnets utveckling, i många fall skulle kunna ersätta diagnoserna. 
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3.2.4 Riskfaktorer och skyddande faktorer 

”Risk och skyddsfaktorer handlar om statistiska samband som innebär en ökad eller 

minskad sannolikhet att normbrytande beteende ska förekomma”(El-Khouri m.fl 

2005 s. 10). 

Ogden (2008) menar att teorierna om utveckling av antisocialt beteende blivit mer 

omfattande eftersom de omfattar både individ-, familj- och samhällsrelaterade 

faktorer. Forskningen idag är mer inriktad på det komplexa samspelet mellan risk 

och skyddsfaktorer när det gäller individ-, familj- och samhällsrelaterade faktorer. 

Ogden (2008) hävdar att det finns förhållanden som kan fungera som 

vaccinationsfaktorer mot problemskapande beteende till exempel social kompetens, 

trygg anknytning, positiva förebilder och stödjande personer i skola och närmiljö. 

Men ”det råder brist på undersökningar som fokuserar direkt på motståndskraft 

mot antisocialt beteende” (Ogden 2008 s. 59). 

Enligt BRÅ (2009) förknippas riskfaktorer med olika sociala sammanhang t.ex. 

familjen, skolan och kamrater. Kända riskfaktorer är familjens ekonomi och 

uppfostransmetoder, skolmisslyckanden, dålig anknytning i skolan samt individuella 

egenskaper t.ex. beteendestörningar och impulsivitet. Bra relation och anknytning 

till personal i skolan, lyckad skolgång, och kontakt med prosociala kamrater har 

visat sig verka som skyddande faktorer. Insatser som fokuserar på flera riskfaktorer i 

olika sociala miljöer får bättre effekt än insatser som bara innehåller en komponent 

(BRÅ 2009).  

Gustafsson m.fl. (2010) menar att en förskola med hög kvalité är viktig för att 

förebygga tidiga skolsvårigheter och att relationen till kamrater och lärare kan 

skydda mot utvecklingen av psykosocial problematik.  De beskriver också hur 

viktigt det är att utvärdera och studera hur övergången mellan förskola, 

förskoleklass och skola organiseras och hur den upplevs av barnen med tanke på den 

betydelse som tidigt upplevda skolsvårigheter har för barnens fortsatta skolgång och 

för deras välbefinnande. En god självuppfattning är en skyddande faktor och därför 

bör förskolan inte introducera synsätt, aktiviteter och bedömningar som lyfter fram 

vad som anses som brister hos barnen (Gustafsson m.fl. 2010). 

 

3.3 Tidiga insatser och intervention 

En definition: 

”Tidiga insatser är en sammansättning av olika slags insatser för små barn och 

deras familjer, som ges efter deras önskan vid en viss tid i barnets liv, och täcker 

alla slags insatser som ges när ett barn är i behov av sådana för att: 

 garantera och stärka barnets personliga utveckling 

 stärka familjens egna förmågor 

 främja den sociala inkluderingen av familjen och barnet 

 Detta stöd ska erbjudas i barnets naturliga miljö, helst på lokal nivå, med ett 
förhållningssätt som är familjeorienterat”  

(European Agency for Development in Special Needs, 2005 s. 16) 
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Tidiga insatser handlar om små barns och deras föräldrars rätt till kostnadsfritt stöd, 

där målsättningen är att stödja och stärka barnet och familjen. Tidiga insatser för 

små barn har tidigare haft fokus på att se på barnet och barnets begränsningar som 

oberoende av omgivningen, men dagens tidiga insatser fokuserar istället på 

betydelsen av social interaktion. Samarbete och samverkan framhålls som särskilt 

viktiga och det är viktigt att olika yrkesgrupper samarbetar i tvärvetenskapliga team 

där främst sjukvård, socialtjänst och skola nämns. För ett gemensamt 

förhållningssätt rekommenderas en gemensam grundutbildning. The Agency´s 

(2005) slår fast att tidiga insatser är av stor vikt men konstaterar att det finns glapp 

mellan upptäckt, kartläggning och remittering. Orsakerna är enligt The Agencýs 

(2005) svårigheter att upptäcka sociala och psykologisk problematik samt brister i 

samordningen, men också en tendens att vänta och se när det gäller mindre synliga 

egenskaper.  I de flesta länder finns center för tidiga insatser men i de nordiska 

länderna har hälsovård, socialtjänst och förskola ett gemensamt ansvar på lokal nivå. 

I rapporten nämns att det finns ett växande antal barn som uppvisar sociala och 

emotionella svårigheter. 

En forskningsinriktning som börjar göra sig gällande inom den förskolepedagogiska 

plattformen är Forskningsinriktningen "Tidig intervention för barn i behov av 

särskilt stöd" som har sitt ursprung i forskningsmiljön CHILD. Ett nytt projekt har 

startats för att bedriva forskning om tidig upptäckt – tidig insats samt om förskolans 

psykosociala miljö (Granlund, Mats;  Almqvist, Lena;  Sjöman, Madeleine). Syftet 

är att studera hur faktorer i förskolans miljö bidrar till barns psykiska hälsa samt 

motverkar psykisk ohälsa. Ett annat syfte är att studera hur förskolan mer specifikt 

stödjer barn som har identifierade beteendeproblem. Den longitudinella studien 

genomförs vid tre tillfällen med början hösten 2012 (Högskolan i Jönköping 2013-

04-16). 

Goey, Eckert & Du Paul (2002) beskriver en sammanfattning av den intervention 

som gjorts i USA kring barn i förskoleåldern med ADHD-diagnos. De beskriver 

inledningsvis vikten av tidiga insatser för dessa barn eftersom de hotas med 

avstängning från förskolan p.g.a. hyperaktivitet och störande beteende. Detta leder 

till att dessa barn missar möjligheter till socialisation och utveckling av de 

färdigheter som krävs för en framgångsrik skolgång. Goey m.fl. (2002) kommer i 

sin undersökning fram till tre metoder som används för att lindra symptomen för 

barn med ADHD, medicinering, föräldrautbildning samt beteendeträning i 

förskolan. Den metod som fått mest uppmärksamhet är medicinering med 

psykofarmaka.  Goey m.fl. (2002) menar att studier över de andra alternativen är få 

och att studier som omfattar en kombination av flera metoder i samspel är i stort sett 

obefintlig. De pekar också på svårigheterna med att generalisera goda resultat från 

en verksamhet till en annan t.ex. från föräldrautbildning till skola.  

Shonkoffs & Meisel (2000) är redaktörer i ”Handbook for Early childhood 

intervention” Handboken är en mycket omfattande internationell sammanställning 

på 700 sidor, där läsaren får ta del av artiklar som närmar sig forskningsområdet på 

olika sätt. Sociologiska, biologiska och neurologiska perspektiv belyses. Exempelvis 

får läsaren möjlighet att ta del av hur utvecklingen av tidiga insatser förändrats över 

tid, olika koncept för att utveckla motståndskraft mot riskfaktorer, 

bedömningsmetoder, förebyggande hälsovård och tidig upptäckt.  
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3.3.1 Risker med tidig identifiering 

”Vad betyder det för ett barn att från tidig ålder återkommande rikta en granskande 

blick mot sig själv och tala om sig själv i termer av starka och svaga sidor eller 

någon som alltid kan bli bättre på något än det han eller hon redan är” (Nordin 

Hultman, 2011 s. 18).  

Nordin Hultman (2011) ser en risk i att barn bedöms i tidig ålder. Hon menar att 

personalen ser på barnet genom felsökningsstrategier i stället för att se barnets 

kompetens. Palla (2011) riktar kritik mot forskningsområdet ”Early childhood 

intervention” eftersom det fokuserar på individuella åtgärder för barn med olika 

funktionshinder och deras familjer. Hon menar att det finns en risk med tidiga 

specialpedagogiska insatser eftersom det uppmuntrar personalens ambition att med 

tidiga insatser stödja och åtgärda barn som upplevs som avvikande. Detta kan 

innebära att barnets syn på sig själv och sin identitet påverkas negativt. Eftersom det 

också finns en tendens inom förskolan att forma förskolebarn i ett 

”lagomperspektiv” så minskar utrymmet för barns olikheter. (Palla 2011; 

Markström 2005). 

Tham (2011) är kritisk mot de prediktionsstudier som utgår från riskfaktorer för att 

identifiera och förebygga misslyckanden längre fram i livet. Tham (2011) menar att 

prediktionsstudiers säkerhet är mycket måttlig vilket han exemplifierar genom att 

peka på ”falska positiva” och ”falska negativa". Han menar att falska positiva 

felaktigt kommer att utpeka barn som troligen kommer att utveckla ett 

problemskapande beteende medan falska negativa innebär att barn utvecklar ett 

problemskapande beteende trots att inga riskfaktorer finns. Kostnaderna för det 

enskilda barnet kan innebära integritetskränkande insatser och risker för 

stigmatisering helt i onödan. Tham (2010) kan heller inte se nyttan av de 

interventionsstudier som har gjorts. De flesta är gjorda i USA och de förebyggande 

åtgärder som forskats fram och som anses vara skyddande är åtgärder som alla barn 

i Sverige får del av till exempel förebyggande åtgärder inom individ- och 

familjeomsorg, barnomsorg, mödravård och stöd till barn med särskilda behov. 

Andershed (2005) menar till skillnad från Tham (2011) att risken för stigmatisering 

eller att barns beteendeproblem inte upptäcks eller att barn felaktigt bedöms vara i 

behov av insatser finns ändå. Han menar att de tidiga insatserna är av så stor vikt att 

detta inte är ett argument för att avstå från att utgå från riskfaktorer. 

3.3.2 Metoder för att förhindra problemskapande beteende 

Två namn som idag ofta nämns i metodsammanhang omkring barn med 

problemskapande beteende är Ross Greene och Jörgen Hejlskov. Deras metoder 

bygger på att göra barnet delaktigt. Att göra barnet delaktigt innebär enligt von 

Wright (2000) ett relationellt synsätt och enligt von Wright (2000) så bygger ett 

relationellt synsätt på samspel och delaktighet där lösningar återfinns i 

samförståndet och relationen. Greenes (2009) utgångspunkt är att barn med 

beteendeproblem saknar viktiga tankefärdigheter och ett grundantagande är att barn 

gör så gott de kan.”Barn som kan sköta sig gör det” (Greene, 2009 s 28). Han menar 

att om den vuxne ser ett störande beteende som en outvecklad färdighet istället för 

dålig motivation så ökar det den vuxnes möjligheter att samspela med barnet. 
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Greene kallar sin metod för samarbetsbaserad problemlösning (CPS). Greene (2009) 

talar inte om diagnoser och han skyller inte heller på pedagoger eller barn utan han 

talar om tre viktiga skiften som krävs för att finna ett system som fungerar för både 

lärare, föräldrar och barn: 

 Förbättra förståelsen för det som  orsakar det störande beteendet 

 Utveckla förebyggande metoder 

 Skapa förutsättningar för att arbeta med problem på ett samarbetsbaserat sätt 

Hejlskovs (2009) metod handlar främst om hur man metodiskt kan arbeta med 

kravanpassning, lågaffektivt bemötande samt avledning. En viktig princip som 

författaren (2009) framhåller är att det är omgivningen som har ansvaret för elevens 

beteende och reaktioner. Han tar klart avstånd från att lägga skuld på eleven. 

Hejlskov (2009) menar också att metoder som bygger på att vi tänker fostran i grund 

och botten inte har någon effekt på barn med problemskapande beteende. Detta 

krockar med skolans tradition, som bär på ett arv av hård fostran med krav på 

lydnad och disciplin för att fostra demokratiska medborgare (Liljeqvist, 1999). Även 

Greene (2009) tycker att skolans ”traditionella fostranspedagogik” är förödande och 

menar t.o.m. att ett felaktigt bemötande i skolan kan leda till utanförskap och 

kriminalitet. Greene (2009)  uttalar också att många barn och ungdomar som 

medicinerar idag inte skulle behöva det ifall skolan satsade på långsiktiga metoder 

där barnet är delaktigt.  

Vygotskys sociokulturella teori nämns ofta i metodsammanhang i förskolan. I 

Sverige är Säljö (2000) den förste som skrev om lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Säljö (2000) fokuserar på hur förväntningar, tradition och kommunikativ 

miljö påverkar individen och individens lärande. I ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikationen och språket centralt och utgör länken mellan barnet och 

omgivningen och det är genom att kommunicera om vad som händer i lekar och 

interaktion som barnet blir delaktigt i hur människor i omgivningen förklarar och 

uppfattar olika företeelser. I det sociokulturella perspektivet talas också om 

medierande fysiska och intellektuella redskap som hjälper oss att hantera 

omvärlden. Säljö (2000) menar att i Vygotskys idévärld befinner sig människor 

under ständig utveckling och förändring bland annat genom att appropriera (ta 

över) kunskap från våra medmänniskor. Denna utveckling kallas för den närmaste 

utvecklingszonen (proximala utvecklingszonen). Enligt Säljö så definierar Vygotsky 

denna utvecklingszon som avståndet mellan vad en individ kan ensam utan stöd och 

vad man kan prestera under vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla 

kamrater.  

Andershed & Andershed (2005) menar att det finns effektiva evidensbaserade 

program för att förebygga och behandla normbrytande beteende hos barn. 

Författarna är själva med i ett projekt som kallas PUFF-förskola och som innebär 

utveckling och utvärdering av ett forskningsbaserat förebyggande program för 

förskolan (3-5-årsgrupper). Programmet har sin grund i ESTER-bedömningar som 

innebär att det fokuseras på forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer. Andershed 

& Andershed (2005) menar att det finns några principer som är gemensamma för 

effektiva insatser: strukturerade manualbaserade insatser över längre tid, tidig 

implementering i förskolan och anpassning till individens specifika behov. 

Andershed & Andershed (2005) framhåller vikten av insatser som syftar till att 
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förändra både barnets beteende samt omgivningens egenskaper. Isaksson (2003) 

uttrycker att forskare inom skolan måste hitta ett sätt att närma sig praktikerna. Han 

menar att ett sätt kan vara att forskare tar fasta på att uttrycka saker på ett mindre 

komplicerat sätt.  

Bygdesson-Larsson (2010) ställer sig kritisk till de forskningsbaserade program som 

ofta föreslås eftersom de inte utgår från en analys av förskolan utan endast från det 

individuella barnets beteende. Hon anser också att det är de stressade förskollärarna 

som är en riskfaktor eftersom de inte hinner reflektera över vad som sker i 

samspelsprocessen mellan barnen. Eftersom förskollärarna är en riskfaktor för barn i 

beteendeproblematik ser hon inte någon mening med det beteendetränande 

perspektivet. Bygdesson-Larsson (2010) föreslår istället PPR (pedagogisk 

processreflektion) när det gäller att förebygga barns psykosociala ohälsa. 

Observationer och systematisk reflektion kan förbättra hela samspelsklimatet till en 

hälsofrämjande pedagogisk miljö för alla barn hävdar hon, speciellt barn i lek och 

samspelssvårigheter. Författaren framhåller också framhåller vikten av att undersöka 

och reflektera över vad som händer i samspelsprocesser innan ett kategoriserande 

eller diagnosticerande synsätt tillämpas.  

 

3.4 Teoretisk utgångspunkt 

Enligt Ahrne & Svensson (2012) är en teoretisk ram nödvändig, för att empirin ska 

ha något värde.  Valet av perspektiv har betydelse för vad man ser och hur man 

tolkar i en undersökning. Genom att ha von Wrights (2000) teori som utgångspunkt 

så får undersökningen en relationell ansats. En naturlig följd av detta teorival blir att 

också undersöka hur synen på barnet utifrån ett punktuellt eller relationellt 

perspektiv bestämmer när barnet anses ha ett problemskapande beteende samt vilka 

insatser som då är möjliga 

3.4.1 Relationellt och punktuellt perspektiv 

Min teoretiska utgångspunkt är von Wrights (2000) pedagogiska rekonstruktion av 

George Herbert Meads teori, om människors intersubjektivitet. von Wright (2000) 

beskriver sin avhandling som en begränsad pedagogiskt orienterad rekonstruktion av 

Meads teori om mänsklig subjektivitet d.v.s. personlighet och identitet, där hon 

beskriver ett tankeskifte från ett punktuellt till ett relationellt perspektiv på den 

mänskliga subjektiviteten. Hon kallar det för en intersubjektiv vändning:  

”Den intersubjektiva vändningen innebär att man överger den punktuella 

förväntningen på att uttömmande kunna förklara varför en elev blev på ett visst sätt 

eller att kunna förutspå hennes utvecklingsmöjligheter” (von Wright 2002 s 12). 

Med punktuellt perspektiv menar von Wright (2000) en människosyn som innebär 

att människan är ett objekt d.v.s. ett vad. I det relationella perspektivet ses individen 

istället som ett subjekt d.v.s. en vem, där man försöker förstå människor i relation 

till sitt sammanhang och där förmågor, egenskaper och det som är det unika hos en 

individ framträder i mötet mellan människor. von Wright (2000) menar att det 

punktuella perspektivet har en tydlig plats inom pedagogiken medan det relationella 
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perspektivet är otydligt. Det krävs därför ständiga påminnelser för att det relationella 

perspektivet ska upprätthållas. von Wright (2000) poängterar att lärarens syn på 

barnet får konsekvenser för hur läraren bemöter barnet och hon frågar sig hur det 

kan tänkas bli om läraren riktar sin uppmärksamhet punktuellt alternativt relationellt 

vid funderingar över barnets behov.  

 I den pedagogiska praktiken innebär ett punktuellt perspektiv att pedagogen 

fokuserar på brister hos barnet, vad som har orsakat bristerna och vilka 

utvecklingsmöjligheterna kan vara. von Wright (2000, 2002) menar att det 

punktuella perspektivet innebär en sluten uppfattning om människan där människan 

själv är bärare av kunskap, egenskaper och förmågor som kan bestämmas genom 

diagnoser och utvecklingslinjer. Att utgå från det slutna barnet innebär att 

pedagogen fokuserar på att få barnet att bli det han eller hon borde bli. I det 

punktuella perspektivet ses också lärandet som en isolerad företeelse som sker inom 

barnet. Lärarens punktuella fokus kan innebära en risk för elevens subjektskapande 

då det kan leda till en negativ självuppfattning. Ett punktuellt perspektiv kan enligt 

von Wright (2000) också innebära en begränsning av barnets 

utvecklingsmöjligheter. 

I det relationella perspektivet förstår pedagogen barnet och barnets handlingar i 

relation till ett visst sammanhang. Behoven förändras över tid och kan se olika ut i 

olika sammanhang. von Wright (2000, 2002) menar att det relationella perspektivet 

upprätthåller en undran där ingen klart kan säga hur ett barns utveckling kommer att 

bli. Att utgå från det relationella perspektivet innebär också att utgå från det öppna 

barnet där pedagogen förväntar sig det oväntade.  I det relationella perspektivet 

finns knappast några problem som är individbundna utan det mesta kan kopplas till 

sociala sammanhang. 

Enligt von Wright (2002) så fokuserar det relationella perspektivet på relationer. Det 

som anses som unikt hos ett barn finns inte konserverat inuti barnet utan är en 

konsekvens av mötet och interaktionen mellan barnen i en barngrupp och mellan 

pedagogen och barnet. Det innebär till exempel att pedagogen inte ensam sitter inne 

med alla lösningar utan lösningen finns i samförståndet och relationen mellan barnet 

och pedagogen i en ömsesidig process. 

Att använda von Wrights teori som utgångspunkt känns som ett intressant val 

eftersom hon förkastar det vanliga och kanske också enklaste perspektivet, nämligen 

att problem, till exempel beteendeproblem är individbundna, där ofta en diagnos och 

medicinering ses som det bästa alternativet. Genom att det relationella perspektivet 

får rama in studien blir fokus istället på ett mindre vanligt perspektiv där relation, 

interaktion och pedagogisk miljö istället blir det som är betydelsefullt. 
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4 Metodologiska överväganden 

Ahrne & Svensson (2012) beskriver hur olika metoder producerar olika typer av 

data och under denna rubrik kommer jag att diskutera och beskriva mitt metodval 

Jag kommer också att beskriva hur urvalet av informanter gått till samt hur jag gått 

tillväga. Därefter beskrivs forskningsetiska aspekter, uppsatsens giltighet och 

tillförlitlighet samt ett kapitel som beskriver hur jag bearbetat och analyserat min 

empiri. 

  

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Forskning innebär att människan genom att söka svar på frågor får ny eller 

fördjupad kunskap inom ett område. Kunskapsteori kallas inom vetenskaplig 

forskning för epistemologi. Epistemologiska frågor innebär enligt Bryman (2012) 

teorier om vad som ska betraktas som kunskap inom ett ämnesområde. En viktig 

fråga är om den sociala verkligheten kan och bör studeras utifrån samma metoder 

som används inom den naturvetenskapliga forskningen. Thurén (2013) beskriver att 

de två huvudinriktningarna är positivism och hermeneutik. Enligt Thurén (2013) vill 

positivisterna gärna tro på absolut kunskap och hävdar att det är viktigt att följa 

naturvetenskapens sätt att samla in och förklara data medan hermeneutik står för en 

humanistisk tolkningsmetod.  

Hermeneutik skiljer sig från positivism eftersom hermeneutik handlar om 

inkännande och empati, ”att förstå och inte bara begripa intellektuellt” (Thoren 

2013, s 94). Molander (1998) kallar hermeneutik kort och gott för tolkningslära. 

Han talar om den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen som visar att tolkningar växer 

fram i cirkulära rörelser mellan individens förförståelse och möten med nya 

erfarenheter och idéer, vilket leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i 

kommande tolkningsansatser.  

För att kunna besvara mina forskningsfrågor så intar jag främst ett hermeneutiskt, 

tolkande förhållningssätt. Bryman (2012) menar att en hermeneutisk ansats ofta hör 

samman med en fenomenologisk, som innebär att ta informantens perspektiv. 

Eftersom min studie handlar om att tolka, förstå och sätta sig in i andra personers 

tankar och upplevelser så bör min uppsats anses ha en hermeneutisk-

fenomenologisk ansats.  

Enligt Bryman (2012) handlar ontologi om hur den sociala verkligheten ska 

uppfattas. En ontologisk utgångspunkt handlar alltså om forskarens människosyn 

och det är främst två inriktningar som nämns, objektivism och konstruktionism. 

Objektivism innebär en syn på människan som ett objekt, medan konstruktionism 

ser människan som ett subjekt där den sociala världen byggs upp och bildas genom 

samspelet med andra. I denna undersökning står det relationella perspektivet i fokus, 

inte minst genom von Wrights (2000, 2002) teoretiska inramning. Min studie kan 

därför anses ha en konstruktionistisk utgångspunkt.  
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4.2 Kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi 

Metoden är enligt Molander (1998) grundläggande och karaktäristiskt för 

vetenskaplighet och det finns olika vägar att gå när man samlar in data till en 

undersökning. Enligt Ahrne & Svensson (2012) är relationen mellan 

forskningsfråga, empiriskt material och metod grundläggande. Bryman (2012) 

menar att det finns två tydliga uppsättningar av forskningsstrategier. Dessa två 

inriktningar kallas kvalitativ och kvantitativ strategi. Den kvantitativa forskningen 

betonar mätbara fakta när det gäller insamling och analys av data. I den kvantitativa 

forskningen är det också vanligt att en hypotes prövas mot olika teorier. 

Forskningsstrategin sätts ofta i samband med naturvetenskaplig forskning.  

Den kvalitativa forskningsstrategin fokuserar i stället på tolkning och förståelse av 

den sociala verkligheten. Ahrne & Svensson (2012) menar att kvalitativa metoder 

kan anses vara ett övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på 

intervjuer och observationer och som inte analyseras med hjälp av statistiska 

metoder och verktyg. Enligt Bryman (2012) utgår kvalitativ forskning från en 

teorigenererande undersökning (induktiv tendens), där den kunskapsteoretiska 

inriktningen (epistemologin) är ett tolkande synsätt t.ex. hermeneutik eller 

fenomenologi, samt en ontologisk insikt som bygger på konstruktivism. Genom den 

hermeneutisk-fenomenologiska ansatsen och med von Wrights (2000) relationella 

perspektiv som teoretisk ram, får studien en kvalitativ inriktning. 

 

4.3 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Enligt Ahrne & Svensson (2012) är intervjun den vanligaste forskningsmetoden 

bland forskare som arbetar med en kvalitativ inriktning. Den kvalitativa intervjun 

kan enligt Ahrne & Svensson (2012) göras på många olika sätt och antalet fasta 

frågeställningar och följdfrågor kan varieras efter situationen. Mitt val för insamling 

av data är en form av kvalitativ intervju som kallas semistrukturerad. En 

semistrukturerad intervju innebär ett visst mått av struktur men möjligheten till svar 

ska vara öppen. Enligt Bryman (2012) kan den semistrukturerade intervjun innebära 

en diskussion omkring ett antal i förväg bestämda teman. Detta innebär att det finns 

möjlighet till en mer nyanserad empiri med fler dimensioner än vad man får med 

hjälp av standardiserade frågor. Trost (2010) å sin sida menar att det är viktigt med 

en väl planerad intervjuguide som tas till vara i alla delar, men inte i samma 

ordning. ”Snarare i den ordning som faller sig lämpligast för den intervjuade och 

hans eller hennes associationsbana” (Trost 2010, s. 54).  Trost (2010) menar också 

att intervjuguiden kan varieras från den ena intervjun till den andra.  

 

4.4 Urval av informanter 

Jag har valt att vända mig till en och samma yrkesgrupp inom förskolan och de 

informanter som intervjuas har alla förskollärarexamen. Intervjuerna har gjorts på 

fyra olika förskolor i tre olika kommuner. Jag har fått hjälp med urvalet via de tre 

kommunernas kommunövergripande specialpedagoger som har rekommenderat mig 
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att kontakta förskolechefer som de har eller har haft samarbete med. 

Förskolecheferna har på sina respektive förskolor undersökt intresset för att delta, 

för att sedan mejla de intresserades namn, telefonnummer och mejladress till mig.  

 

4.5 Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet (2013) finns det fyra huvudkrav som gäller för de 

forskningsetiska principerna. Dessa fastställdes 1990 och är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer har 

jag varit medveten om och tagit hänsyn till inte minst i genomförandet av 

intervjuerna och i efterföljande analys.  

 ”Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om 
forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2013 s 7).  

De personer som tackade ja till att delta i intervjustudien fick ett missivbrev där 

de fick ta del av syftet med studien. Där tydliggjordes att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan.  

 

 ”Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2013 s 9).  

De personer som valde att delta informerades om att deltagandet är frivilligt och 

att deltagandet kan avbrytas utan att detta medför negativa påföljder. De 

praktiska detaljerna som val av tid och plats bestämdes med var och en av de 

deltagande. 

 

 ”Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning 
ingående personer ska ges största möjliga konfidentialitet och 

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

av dem” (Vetenskapsrådet, 2013 s 12).  

Deltagarna informerades om att samtalen kommer att spelas in. Jag lovade att 

både personer och arbetsplatser kommer att avidentifieras och att intervjuerna 

kommer att skrivas ut på ett sätt som försvårar identifikationen av enskilda 

personer. Ett sätt som jag först funderade på var att genomgående använda mig 

av ”hen” för att inte kunna utläsa om det är en kvinna eller man som svarat, 

vilket senare förkastades (se metoddiskussion). Jag lovade också att inte nämna 

vilka kommuner som ingått i undersökningen. 

 

 ”Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in endast får användas för 
forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2013 s 14).  

Deltagarna informerades om att inspelningarna endast kommer att användas i 

detta examensarbete. När uppsatsen är klar kommer det insamlade materialet att 

förstöras. 

Det krav som kändes svårast att uppfylla var konfidentialitetskravet. Om en person i 

undersökningen känns igen kan detta få konsekvenser för personen, t.ex. i 

arbetslaget. Om jag hade begränsat min studie till den kommun där jag arbetar 

skulle det ha kunnat uppstå ett forskningsetiskt problem angående detta. Kommunen 
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är liten och det skulle kanske gå att gissa sig till vem som sagt vad. För att undvika 

detta har studien utförts i fyra olika förskolor i tre skilda kommuner.  

 

4.6 Tillvägagångssätt och genomförande 

Intervjuerna förlades till informanternas arbetsplatser. Min tanke var att göra sex till 

åtta intervjuer vilket enligt Ahrne & Svensson (2012) kan räcka för en mindre 

studie. Liksom Dahmström (2011) påpekar så tar besöksintervjuer lång tid vilket 

styr antalet intervjuer. Eftersom jag ville försäkra mig om att min empiri bygger på 

minst sex intervjuer så kontaktade jag åtta personer. Alla åtta beslutade sig för att 

delta. Via telefonsamtal och mejl med de informanter som beslutat sig för att delta, 

bestämdes tid och plats för intervjuerna. En vecka före intervjun mejlades ett 

missivbrev ut där syftet med studien beskrevs samt information om den 

forskningsetik som är gällande. Informanten fick också veta vilka teman som 

intervjun berör. Jag hade förberett mig noga inför intervjuerna genom att nedteckna 

frågor och eventuella följdfrågor i en studieguide. Jag tog dock fasta på Trost (2010) 

råd då han varnar för alltför detaljerade guider. Ahrne & Svensson (2012) nämner 

att för att en intervju ska vara framgångsrik krävs en rad mellanmänskliga 

kompetenser och det är viktigt att visa sig intresserad av den intervjuades 

erfarenheter och synpunkter. För att skapa en relation inledde jag varje intervju med 

allmängiltiga frågor om namn, antal år inom yrket, det bästa respektive sämsta med 

yrket och så vidare, för att sedan komma in på de specifika intervjufrågorna. 

Intervjuerna spelades in på ett fickminne, eftersom det kan öka tillförlitligheten då 

det finns möjlighet att lyssna om och om igen för att bli säker på att det jag tror mig 

ha hört verkligen är det som har sagts. Inspelning av intervjuerna kändes också 

nödvändigt för att transkriberingen skulle bli tillförlitlig. 

 

4.7 Giltighet och tillförlitlighet 

Ahrne & Svensson (2012) menar att eftersom den kvalitativa forskningen inte 

bygger på experiment och laboratorieresultat så är det speciellt viktigt att den 

kvalitativa samhällsvetenskapen skapar trovärdighet på andra sätt än de som har 

dominerat naturvetenskaplig och kvantitativ forskning. Enligt Bryman (2012) så kan 

validitet och reliabilitet i den kvalitativa forskningen ersättas av ”tillförlitlighet”. 

Tillförlitligheten består av fyra delkriterier och för min studie kan det innebära: 

 Trovärdighet –Ahrne & Svensson (2012) menar att en studie blir trovärdig om 

forskaren tydligt redogör och motiverar sina val i forskningsprocessen. Detta har 

jag tagit fasta på  och menar att jag därmed  uppfyller kravet på trovärdighet.  

 Överförbarhet - Enligt Ahrne & Svensson (2012) så hör överförbarhet samman 
med generalisering och genom att studera mer än en miljö så kan man försiktigt 

börja tala om generaliserbarhet. Jag valde att undersöka flera förskolor på flera 

orter vilket kan överensstämma med den typ av generalisering som Ahrne & 

Svensson (2012) talar om. 
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 Pålitlighet – Jag har försökt att noggrant redogöra för alla steg i 
forskningsprocessen (även svagheter och misstag) vilket enligt Ahrne & 

Svensson (2012) samt Bryman (2012) ökar studiens pålitlighet. 

 En möjlighet att styrka och konfirmera – Genom att påtala att jag är medveten 

om  de brister som en intervju kan innebära t.ex. ”intervjuareffekt”, där 

informanten förstår omedvetet eller medvetet vilka svar som förväntas (Patel & 

Davidsson 1994; Dahmström 2011) och/eller att jag är medveten om att min 

tolkning kanske inte är helt objektiv då jag tolkar utifrån min egen erfarenhet 

(Thurén 2013; Ahrne & Svensson 2012) hoppas jag att det blir uppenbart att jag 

har handlat i god tro utan att medvetet ha försökt påverka utförandet av och 

slutsatserna från undersökningen.  

 

4.8 Bearbetning och analys 

Uppsatsens resultat redovisas i ett antal teman och kategorier som jag funnit då jag 

transkriberat insamlad data. Transkriberingarna har i stort sett skett ord för ord 

vilket innebar att materialet blev ganska omfattande. Transkriberingarna har skett 

efterhand som intervjuerna genomförts. Efter upprepade avlyssningar och ett flertal 

genomläsningar av de transkriberade intervjuerna inleddes analysen där de utskrivna 

intervjuerna aktivt ordnades och kategoriserades genom att i texten markera de 

begrepp, och områden som var relevanta för att finna svar på forskningsfrågan.  

Analysen innebär enligt Ahrne & Svensson (2012) att begripliggöra materialet från 

intervjuerna. Tolkningen mot teorin kan enligt författarna ses som glasögon som 

tydliggör vissa aspekter och håller andra i bakgrunden men en teori kan sällan 

förklara allt. Jag har funnit faktorer som inte till fullo kan tolkas och förklaras via 

min teoretiska utgångspunkt. Som jag tolkar Bryman (2012) är detta vanligt 

förekommande vid kvalitativa undersökningar. Vid ett induktivt angreppssätt som 

en kvalitativ forskning innebär är det vanligt att användbara teorier framträder vid 

bearbetningen av det empiriska materialet. Därför sker analysen i första hand med 

hjälp av von Wrights teori som är min teoretiska utgångspunkt men empirin 

analyseras även med hjälp av andra teorier och annan litteratur som nämnts i tredje 

kapitlet, ”Forskningsproblemet i sitt sammanhang”.  

Min tanke var att skriva fram resultat för sig och analys för sig, men jag förkastade 

detta eftersom mycket i analysen blev upprepningar av det som skrivits i resultatet. 

För att göra texten fylligare och lättare att förstå samt för att undvika onödiga 

upprepningar har analysen integrerats med resultatet. För att förstärka det 

redovisade materialet har jag använt mig av belysande och beläggande exempel i 

form av citat från intervjuerna. En del citat är helt obearbetade medan en del har 

bearbetats för att öka läsarens förståelse. Jag har tagit fasta på Trost (2010) som 

menar att det är oetiskt att i alltför stor utsträckning använda talspråk i citaten.  
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5 Resultat och analys 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på möjligheter och 

svårigheter att arbeta med barn som anses ha ett problemskapande beteende. Den 

bearbetade empirin har delats in i tre teman där innehållet är nära sammanhängande 

med syfte och frågeställningar. Under varje tema redovisas ett antal kategorier, 

begrepp och fenomen som framkommit i intervjuerna. Därefter följer en fördjupad 

analys utifrån min teoretiska utgångspunkt, relationellt och punktuellt perspektiv. En 

kort sammanfattning avslutar detta kapitel. 

 

5.1 Pedagogernas bild av det problemskapande barnet 

När beteendeproblematik diskuteras hamnar också diskussionen i vad som är 

normalt och avvikande. Avvikelse visar sig vara ett olämpligt ord i en förskola för 

alla och pedagogerna kan sin läroplan. I intervjuerna framkommer att synen på 

huruvida ett barns beteende är ett problem eller inte, påverkar både bemötande och 

insatser och tanken om vad som är acceptabelt eller vad som anses vara ett 

problemskapande beteende varierar bland informanterna. I empirin framkommer 

främst två kategorier vilka redovisas i detta avsnitt 

5.1.1 Det utsatta barnet 

En pedagog angav att barns beteende behöver uppmärksammas när barnet självt far 

illa av sitt beteende. 

”Om barnet blir utfryst ur gruppen… eller på annat sätt bli lidande av sitt beteende 

då blir det ett problem”  

Flera pedagoger vittnar om att barn kan bli utsatta både i kamratgruppen och av 

andra barns föräldrar. Rent allmänt verkar åsikten vara att barn i problemskapande 

beteende är en utsatt grupp. En pedagog menar att i ett mindre samhälle talas det 

mycket omkring dessa barn och det är vanligt att skulden läggs på dessa barn när 

något händer.  

”I ett mindre samhälle är det stor risk att de här barnen inte kan röra sig på byn 

utan att det blir tokigheter… De andra föräldrarna måste få en förståelse för att det 

här är något som han inte kan hantera”  

En pedagog menar att det ofta händer att föräldrar vill prata om andras barn och det 

handlar då om att vara professionell och aldrig lämna ut information om ett annat 

barn.  

5.1.2 Barnet som avviker från det förväntade 

I intervjuerna framkommer att de flesta anser att barns beteende blir 

problemskapande när de avviker från det förväntade och då främst vad som kan 

förväntas av barnet vid en viss ålder. Avviker barnet för mycket finns det anledning 

till oro och det gäller att ”stävja” problemen medan de är små. Det som särskilt 

oroar är när barnen inte talar i rätt tid. 
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”Man diskuterar omkring att här är det inte riktigt… följer inte riktigt normen eller 

hur man ska säga, men samtidigt tycker jag inte att man ska säga att något är 

avvikande…” 

Det blir tydligt att pedagogerna bär med sig tankar om den traditionella 

utvecklingskurvan där normalitet bedöms i relation till en normalfördelningskurva .  

Enligt flertalet av de intervjuade pedagogerna finns det en mall för vad som är 

normalt men åsikterna om när ett beteende är problemskapande är godtyckligt och 

varierar utifrån personalens samlade erfarenhet där magkänslan ofta får styra. Detta 

kan förstås via Lutz (2009) som menar att förskolan utgår från en föreställd 

normalutveckling som grundar sig i personalens gemensamma erfarenhet och 

teoretiska kunskap om barns utveckling. 

”Vi har ju olika mer eller mindre synliga… både uttalade och outtalade ramar som 

bestämmer hur man ska vara” 

Citatet visar att denna förskola verkar bedöma vad som är normalt utifrån de 

värderingar som råder. Enligt vad Tideman (2000) skriver så kan en sådan syn på 

normalitet ses som normativ, medan en normalitet som bedöms utifrån en 

normalfördelningskurva kallas för statisk normalitet. I intervjuerna sätts tankar om 

normalitet samman med att en grupp ska kunna fungerar på ett relevant sätt och att 

barn behöver träna sig på att kunna fungera i samhället.   

”Man behöver träna sig på att vara i olika sociala sammanhang för sedan ska man 

kunna fungera i ett samhälle” 

Detta kan jämföras med LPFÖ 98 (rev 2010) där det står att verksamheten ska 

grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.  

En pedagog nämner att det är när barn hamnar utanför ramarna som man kan oroa 

sig för framtida utanförskap och kriminalitet. Moffit (1993) är av samma åsikt när 

han talar om livstidspersistent beteende som är biologiskt betingat och som kan 

upptäckas redan i förskoleåldern medan von Wright (2000) menar att barnets 

subjekt blir till i relationen med andra, och där pedagogen är medskapare. 

Barn som inte kan koncentrera sig, som inte kan sitta stilla i samlingar samt har 

svårt för att hålla kvar vid en aktivitet anses som problemskapande 

”Ofta är det en sorts rotlöshet, svårt att fokusera på en sak… går till nästa och 

nästa…” 

Flera pedagoger talar också om de ”röriga” barnen som brister i social kompetens 

och har svårt för att samspela med de andra barnen i gruppen. Dessa barn hamnar 

ofta i konflikt och flera pedagoger berättar om barn som är mycket våldsamma både 

mot kamrater och mot personal. 

”De här utagerande barnen är ju ofta på de andra barnen”  

Flera pedagoger talar om vikten av att barn ska föra sig i rutinsituationer, följa 

lekregler och vardagliga aktiviteter och att barnet kan anses problemskapande om 

det t.ex. visar för mycket nyfikenhet eller är väldigt aktivt eller ifrågasättande.  



  
 

23 

”Man tänker mycket omkring barnen som hörs och syns… Barnen är mer aktiva, 

ifrågasättande och mer nyfikna idag…” 

Detta kan med hjälp av Markströms iakttagelser förstås som att det råder ett 

lagomperspektiv i förskolan då det handlar om att bedöma vad som är normalt 

beteende. Att tillskriva barnet egenskaper utifrån ålder, mognad och 

utvecklingskurvor är enligt von Wright (2000) ett punktuellt sätt att se på barnet. 

Von Wright diskuterar istället möjligheten att bortse från det förväntade och 

förutsägbara i mötet med andra individer.  

 

5.2 Pedagogernas uppfattningar om vad som kan utveckla ett 

problemskapande beteende 

I intervjuerna framkommer hur pedagogerna ser på orsakerna till att barn utvecklar 

beteenden som kan anses skapa problem. Orsakerna som ses i empirin kan delas upp 

i miljöfaktorer och biologiska faktorer. 

Förskollärarna anger i första hand miljöfaktorer som orsak. Men det antyds också ett 

biologiskt perspektiv där barn jämförs med normalitetskurvor och där det talas om 

att beteendeproblem kanske handlar om arv och genetiska brister. 

5.2.1 Miljöfaktorer som orsak till problemskapande beteende 

I intervjuerna uppger alla pedagoger att omgivningens bemötande på ett eller annat 

sätt är en orsak till att barn utvecklar ett problemskapande beteende.  

”Man lär sig av omgivningen hur man ska vara och blir därefter… man ska aldrig 

lägga skuld på barnet för då tror jag att man bygger upp ett beteende som kan 

urarta” 

Otrygg hemmiljö och bristande förmåga hos föräldrarna anses av pedagogerna vara 

av stor vikt. Det kan handla om att barnet inte fått lära sig det grundläggande 

hemma när gäller t.ex. samspel och interaktion med andra. Det är i första hand i 

hemmet som barnet formas som individ.  

”Barnet kanske växer upp i en miljö där det förekommer mycket våld och där det är 

legitimt att göra så här…” 

Enligt Patterssons (1990) interaktionsteori kan detta förstås som att barn lär sig ett 

antisocialt beteende genom de hemförhållanden som råder. Von Wright (2002) 

däremot menar visserligen att de sociala situationerna av avgörande för att forma en 

individ men inte så att vi ”blir” resultatet av det vi varit med om. 

Flera pedagoger anger stress som på olika sätt kan påverka barnet eller trigga i gång 

ett beteende. En synpunkt är att barnen bli stressade av att vara långa dagar i 

förskolan när de är små.  

”barnen under tre år behöver kanske lite längre tid med sina föräldrar… det är inte 

fult att vara hemma med sina barn tills dom är lite större” 
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Att föräldrarna är stressade och har mindre tid för uppfostran är också en orsak som 

anges.  

”Man kanske inte orkar med gränssättningen när man är trött”. 

En pedagog nämner att också stressade pedagoger påverkar barnen, eftersom det kan 

vara svårt att se vad som händer i samspelet mellan barnen.  

”Det är så mycket annat, pappersarbete och… man hinner alltså inte med att se vad 

som händer alla gånger…” 

Detta resonemang styrks av Bygdesson-Larsson (2010) tankar om att stressade 

pedagoger är en riskfaktor. Hon menar att pedagogerna måste se över verksamheten 

och finna vägar för att undersöka och reflektera över vad som händer i 

samspelsprocesserna innan ett kategoriserande synsätt tillämpas. 

Språksvårigheter anges av flera pedagoger som en stark orsak till barns 

beteendeproblem. Att som barn inte bli förstådd eller kunna föra fram sin åsikt kan 

enligt pedagogerna leda till att barnet ”pratar med händerna” En pedagog tror att 

detta kan bli till en vana så att barnet fortsätter med det beteendet även när talet har 

utvecklats.  

”Det kan ju vara så att man inte kan föra fram sin åsikt… då kan man ju hamna i att 

man slår eller puffar och det kan bli ett beteendeproblem som man får med sig 

sen…” 

Den pedagogiska miljön kan i vissa fall framkalla beteendeproblem och då nämns 

främst när barnen ska ”fållas in” för att träna på att sitta stilla och lyssna. Detta är 

dock enligt pedagogerna nödvändigt för att barnen ska slippa misslyckas i skolan. 

”Alla måste vi ju in i nån sorts fålla annars kan vi ju inte gå i skolan och vi kan inte 

få något jobb…” 

En pedagog menar att barns koncentration växlar beroende på hur intressant barnet 

anser att aktiviteten är.  

”Barnet behöver ju inte ha svårt för att koncentrera sig i alla situationer, när vi 

satte oss ner och tog fram sykort så kunde han sitta där länge och koncentrera sig” 

En pedagog påpekade att regler och tabun styr den pedagogiska miljön såsom att 

barnen inte får använda datorn i den utsträckningen som vissa barn skulle behöva. 

Arbete framför datorn anses som skadligt och tiden begränsas fast ingen egentligen 

säkert vet varför. 

”Om man tittar på barn med särskilda behov så är de ofta bra på datorn… det blir 

inget bråk, plötsligt kan de turtagning, de kan samarbeta och samsas och ha en 

dialog och diskutera… såna saker kan man ju fixa!” 

Detta kan förstås genom Nordin- Hultmans (2011) iakttagelser där hon menar att det 

är av stor vikt att varje barn har något att koncentrera sig på eftersom barnet annars 
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felaktigt kan bedömas ha koncentrationssvårigheter. Hon menar också att makten 

när det gäller att bedöma barn sitter i regler och bestämmelser i förskolans värld. 

Enligt von Wright (2000) är det avgörande för barnets subjektivitetsutveckling om 

det betraktas ur ett punktuellt eller relationellt perspektiv det vill säga att pedagogen 

undersöker vem barnet är och vem barnet kan bli istället för att koncentra sig på vad 

barnet är. Att se miljön och interaktionen mellan pedagoger och barn eller föräldrar 

och barn som orsaker till oönskade beteenden kan ses som att förskolan har ett 

relationellt synsätt. Enligt von Wright (2000) så ses det relationella perspektivet som 

deltagande i en ömsesidig process och i intervjuerna framkommer att flera 

pedagoger känner att de lär sig nya saker hela tiden i och genom interaktionen med 

barnen men tendensen att kategorisera och gruppera efter behov och utveckling 

tyder enligt von Wrights (2000) teorier på att det också finns ett punktuellt sätt att se 

på barnet i förskolans verksamhet.  

5.2.2 Biologiska faktorer som orsak till problemskapande beteende 

 Även om pedagogerna i första hand uppger miljöfaktorer som det som utvecklar 

beteendeproblematik så antyds också biologiska förklaringar t.ex. att barnet inte 

hunnit så långt i sin utvecklingsnivå eller att det finns en funktionsnedsättning eller 

en utvecklingsförsening eller någon bakomliggande beteendediagnos.  

”… och sen kan det ju vara att man har en diagnos eller nånting som gör att man 

inte kan hantera saker och ting” 

Ingen av pedagogerna har stor erfarenhet av beteendediagnoser och diagnosticering 

av mindre barn, de upplever inte heller att diagnostisering och utredning har ökat på 

deras förskolor. Däremot så upplever flera pedagoger att det idag pratas och 

spekuleras mer i förskolan omkring diagnoser än vad som gjorts tidigare.  

”…man pratar om att undra om han har det eller det syndromet….”  

Palla (2011) menar att diagnostiseringen ökar bland de yngre barnen men hon 

nämner också att pedagogerna visar en viss försiktighet i relationen till medicinska 

och neuropsykiatriska diagnoser. Hon påpekar också att förskolans uppdrag inte 

innefattar att ställa diagnoser. Denna försiktighet märks tydligt även i mitt 

intervjumaterial, men de pedagoger som jag intervjuat kan inte se någon ökning av 

diagnosticerade barn. Vid direkta frågor uppger flera pedagoger att de är kluvna till 

tidig diagnosticering och några är helt emot.  

”Usch, det tycker jag är hemskt, som jag ser det så sätter man barn i ett fack 

alltså… för att inte de vuxna kan hantera det här…” 

Den fördel som pedagogerna uppger är att förskolan får mer resurser när ett barn får 

en diagnos. 

”Det är ju så mycket lättare för cheferna när de har något som de kan komma och 

vifta med” 

Det antyds i intervjumaterialet att en diagnos kan vara till hjälp eftersom det innebär 

en förklaring som kan innebära att det blir lättare att bemöta barnet på rätt sätt. 
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Personalen erbjuds också experthjälp i form av habilitering, psykologer och 

specialpedagoger som kommer till förskolan för att handleda pedagogerna. Flera 

pedagoger kan se att en diagnos kan vara en fördel för föräldrarna, dels för att få en 

förklaring i stället för att lägga skulden på sig själva och uppfostransbiten, samt att 

föräldrarna kan känna sig trygga med att de får hjälp med de redskap som behövs 

för att det ska fungera bättre för barnet. 

Enligt von Wright (2000) finns det dock en fara i diagnostiska förklaringar eftersom 

den lättnad pedagoger och föräldrar kan känna också kan innebära ett slutbud, där 

den punktuella blicken söker efter brister som ska åtgärdas i stället för att barnets 

möjligheter kommer i fokus.  

I de flesta intervjuerna framkommer att en diagnos egentligen inte spelar någon roll 

för personalen i förskolan, eftersom pedagogerna kartlägger och anpassar i alla fall. 

Detta förklarar Ogden (2008) med att diagnoser är tänkta att användas inom 

psykiatrin för att definiera när ett barn är i behov av behandling. Därför är de inte till 

någon större hjälp i den pedagogiska planeringen. En pedagog menar att i och med 

att förskolan har identifierat problemen så borde lämpliga resurser sättas in. 

”Man bemöter de här barnen på ett sätt som vi vet är bra för ADHD vare sig de har 

ADHD eller inte därför att det är ett bra förhållningssätt för alla barn, det handlar 

om att se vad barnet klarar av med tanke på problematiken och ta vara på det” 

Pedagogerna menar att de måste titta på hur verksamheten kan styras och om 

aktiviteter och verksamhet behöver ändras för att möta barnet i stället för att ändra 

på barnet. En pedagog menar att om barnen gavs mer tid, närvarande kloka vuxna 

och anpassad stimulans så skulle mycket av den här beteendeproblematiken 

försvinna av sig självt. 

”Problemet runt barnet försvinner ju inte för att det får en diagnos och förlåt… en 

stämpel i pannan., det är ju utifrån vad vi gör med kartläggningen utifrån den 

problematik som vi hittar… som vi kan utgå ifrån och då behöver man ju inte…” 

Den stora nackdelen med diagnoser, som framkommer i intervjuerna, är att barnen 

blir stämplade, kanske för livet. Stämpeln kan innebära att omgivningen inte ställer 

adekvata krav på barnet vilket kan vara förödande för framtiden. En pedagog menar 

att när ett barn inte får möjlighet att visa vad han kan så ger barnet till slut upp. 

”Det kan ju vara så att en diagnos blir som en stämpling och att man faller tillbaka 

på diagnosen och inte utvecklas vidare… glöden slocknar liksom” 

Stämplingens effekter kan förstås genom Goffmans (2011) stämplingsteori där han 

förklarar att stämplingens effekter innebär att en person tillskrivs avvikande 

egenskaper som värderas negativt vilket kan leda till att person till slut förlikar sig 

med den stämpel eller stigma som omgivningen gett . En stämpling kan dock också 

vara positiv. Karlsudd (2011) har myntat uttrycket positiv stämpling och han tar 

fasta på att egenskaper värderas olika beroende på sammanhang. Det som värderas 

negativt i ett sammanhang kan värderas positivt i ett mer positivt och tillåtande 

klimat. Ett barn som står i fokus för olika insatser kan i ett sådant mer tillåtande 

sammanhang i stället ses som en viktig och betydelsefull person. Enligt Karlsudd 
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(2011) kan därför stämpling betyda en såväl positiv som negativ handling. Positiv 

stämpling kan då innebära positiv särbehandling. 

 

5.3 Möjligheter och hinder i genomförandet av tidiga insatser med 

fokus på barn som anses skapa problem för omgivningen  

Pedagogerna är överens om att det finns stora möjligheter för förskolan att arbeta 

med tidiga insatser och att det finns mycket som förskolan kan bidra med inte minst 

när det handlar om att grundlägga ett socialt beteende som är accepterat i samhället. 

En pedagog som arbetat länge inom yrket menar att man ser och uppmärksammar 

barnens problematik på ett annat sätt idag och hon menar att utvecklingen går framåt 

och förskolans status har höjts mycket genom den nya läroplanen som beskriver 

förskolan som barnens första skola där det livslånga lärande börjar. 

”Att man stärker barnet från starten är jätteviktigt. Om man får med sig det hela 

vägen så kanske bekymren blir mindre, de kanske inte försvinner helt men… jag tror 

att de här tidiga insatserna är jätteviktiga” 

5.3.1 Betydelsen av en god organisation och ekonomi 

Enligt European Agency for Development in Special Needs (2005) spelar förskolan 

en viktig roll när det handlar om tidiga insatser. Pedagogerna ser stora möjligheter 

för barnen i en förskola för alla. De hinder eller svårigheter som ses har främst med 

organisation och ekonomi att göra. 

 ”Jag tror att man kan göra underverk om man har förutsättningarna runt omkring”  

Ekonomiska nedskärningar leder till färre pedagoger och större barngrupper vilket 

inte gagnar barn med beteendeproblematik. Flera pedagoger känner sig otillräckliga 

eftersom de känner att de inte hinner med. Detta är stressande både för personal och 

barn.  

”Man vill ju vara steget före hela tiden för att hindra att det uppstår… det är ju 

jättejobbigt för barnen att hamna i konflikter hela tiden”  

Barn med problemskapande beteende kräver resurser och pedagogerna talar om 

utmattning och slutkörda kollegor.  

”Det är oerhört slitsamt att ha ett utagerande barn” 

En pedagog påpekar att eftersom det inte finns tid att vara lite före så händer det att 

barn skadar varandra och flera kräver en mer genomtänkt resursfördelning. Ett par 

pedagoger menar dock att det också är spännande att försöka göra det bästa av de 

resurser som finns. 

”Vi måste organisera oss så att tiden finns för att se alla barn. Det är vårt viktigaste 

uppdrag.” 
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Flera pedagoger nämner att förskolans lokaler inte alltid är byggda för de idag 

ganska stora barngrupperna. Detta utgör ett hinder eftersom det blir stora 

barngrupper på en liten yta.  

”Barn med beteendeproblem krockar lätt med andra barn”  

Ljudnivån blir också väldigt hög vilket blir ett stressmoment. Någon menar också att 

de trånga utrymmena till exempel i tamburen skapar problembeteenden eftersom 

barnen blir trängda.  

”… tamburer som är alldeles för små när man ska klä på sig, det är inte underligt 

att det blir oro och konflikter…” 

Det framkommer i intervjuerna att gruppindelning görs för att hantera personalbrist 

och stigande barnantal. Gruppindelningen görs ibland utifrån intresse men oftast 

utifrån behov. En pedagog nämner problemen med att få spännvidd i dessa grupper. 

Hon exemplifierar med ett barn som är framåt och intresserad och som egentligen 

borde vara i gruppen som gör lite svårare saker. Det fungerar emellertid inte i den 

gruppen eftersom barnet inte kan sitta stilla tillräckligt länge och eftersom det är ett 

högt barnantal i den gruppen.  

”Han får för lite utmaningar i den lilla gruppen men vad ska man göra…” 

Nordin Hultman (2011) menar att sanningen om barnen skapas i de pedagogiska 

rummen som inte alltid är anpassade utifrån gruppstorlek eller aktivitet och Nordin-

Hultman (2011) ifrågasätter om förskolan verkligen kan erbjuda något för alla barn 

att koncentrera sig på.  

Att nivågruppera innebär enligt von Wright (2000) ett punktuellt perspektiv då 

barnet i denna situation ses som någon som är. Barnet ges då inte optimala 

utvecklingsmöjligheter.  I ett relationellt perspektiv ses barnet i stället som någon 

som blir – är i vardande 

En synpunkt är att kvinnodominansen kan vara ett hinder. Förskolan borde satsa mer 

på manlig personal anser en pedagog. Många barn, inte minst barn i 

problemskapande beteende kan behöva manliga förebilder. Ett blandat arbetslag 

innebär enligt pedagogen också en mer öppen dialog vilket gagnar barnen 

”Jag har arbetat i en förskola där det var fyra män. När de slutade så märktes det 

jättestor skillnad i arbetslaget” 

Förskolechefen har stor betydelse för hur verksamheten fungerar och enligt LPFÖ 

98 (rev 2010) är det förskolechefen som har det övergripande ansvaret för att 

verksamheten bedrivs enligt målen i läroplanen. De pedagoger som intervjuats har 

varit positiva och nöjda med sin chef och de beskriver engagerade chefer som man 

har stort förtroende för. Förskolechefen är också den som bestämmer huruvida 

kartläggningar och handlingsplaner ska skrivas och är den som tar kontakt med 

externa professioner när det behövs. Förskolechefen fungerar som en kanal utåt. 

”Annars finns ju vår engagerade chef som inte väntar, om vi kan visa att vi har 

dokumenterat att det här har vi sett… då har hon kunskapen om vilken väg man ska 
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gå… och jag behöver inte känna att jag står ensam… hon föreslår olika 

samarbetspartners och var man kan höra av sig”  

En allmän åsikt som framkommer i intervjuerna är att det satsas alltför lite på 

förskolan och förskolechefen har en viktig roll när det gäller att föra fram budskapet 

om förskolans vikt för barn i problemskapande beteende i ett långsiktigt perspektiv.  

5.3.2 Vikten av samsyn och ett gemensamt förhållningssätt 

Pedagogerna är överens om att en förskola för alla barn innebär en möjlighet 

eftersom förskolans uppdrag är att välkomna alla barn oavsett svårigheter, beteende 

eller funktionsnedsättning. Pedagogerna är också samstämmiga då de trycker på 

vikten av att barn är omgivna av kloka vuxna som prioriterar relationen till barnet 

och ger barnet möjlighet att lita på vuxna. 

”Sen måste det ju finnas personal som har kunskap, som är skicklig och 

engagerade… det är superviktigt att man kan skapa förtroende och relation till 

barnen” 

 Alla pedagogerna ser också möjligheterna med att använda barngruppen och 

interaktionen mellan barnen som ett redskap. Barnen får möjlighet att lära sig av 

varandra på ett sätt som inte är möjligt i en exkluderad förskola där alla har liknande 

svårigheter. 

”…då har man möjlighet att visa att titta hur han gör och på så vis kan man hjälpa 

andra barn”  

Detta resonemang innebär enligt von Wrights (2000) teorier ett relationellt 

perspektiv där barnens behov blir gemensamma och en angelägenhet för hela 

gruppen. Hon beskriver också att barns förmåga att kopiera eller imitera någon 

annans beteende är mer komplext än vad ordet antyder. För att barnet ska kunna 

imitera måste det kunna sätta sig in i det andra barnets situation och förstå 

situationen i sitt sammanhang. Genom imiterandet tränar barnet på att ta den andres 

perspektiv. 

Det beskrivs också att det kan finnas svårigheter att skapa en samsyn och ett 

gemensamt förhållningssätt i arbetslaget.  

”Ett hinder kan ju också vara att det finns personal som inte tycker att det här är 

spännande… att det bara är problem” 

Hon beskriver att de här barnen är berikande för alla, men att det tyvärr alltid finns 

de som tycker att de här barnen bara förstör och som tycker att det är skönt när vissa 

barn ska sluta. Hon menar att det är lätt att sätta sig fast i omdömen och fördomar 

och menar att det säkert kan handla om vad personalen har med i sin egen ryggsäck. 

”Jag tror att vi har jättemycket fördomar, har man bestämt sig för att ett barn är på 

ett visst sätt så är det man ser” 

För att skapa en samsyn krävs gemensam reflektionstid. Pedagogerna är relativt 

samstämmiga när de påstår att den tid som finns för gemensamt arbete går åt till att 
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lösa praktiska problem. Pedagogerna ser bristen på reflektionstid i grupp som ett 

stort problem eftersom olika syn på barnet genererar helt olika insatser. Detta är i 

enlighet med von Wrights (2000) tankar om att pedagogens blick på barnet styr 

aktiviteterna där olika perspektiv blir särskilt avgörande för de åtgärder som vidtas.  

5.3.3 Positiva och negativa särlösningar inom förskolans verksamhet 

Särlösningar kan innebära både möjligheter och risker enligt pedagogerna vilket kan 

förstås i ljuset av Karlsudds (2011) teori angående positiv och negativ stämpling. En 

pedagog menar att särlösningar sker dagligen på olika sätt men hon påpekar också 

att särlösningar inte behöver innebära något negativt. En särlösning kan vara en 

lösning som lyfter barnet. De speciella lösningarna sker utifrån barnens behov men 

sällan enskilt utan i grupp. Pedagogerna menar att deras uppdrag på så vis är olikt 

skolans. 

”Vi har ett annat synsätt än i skolans värld. I förskolan ser vi till gruppen. Vi ser 

hur individen är inte utifrån prestationerna” 

Förskollärarna har inte märkt att segregeringen i förskolan ökar vilket strider mot 

Pallas (2011) slutsats där hon menar att hon ser en ökad tendens att exkludera barn 

till särskilda avdelningar eller institutioner. Förskollärarna vill helst inte lyfta ut 

barn ur verksamheten vilket enligt pedagogerna beror på att förskolan av tradition är 

en inkluderande verksamhet samt att förskolan inte har uppnåendemål utan 

strävansmål. 

”Man tänker utifrån ett grupptänk så att man inte pekar ut det här barnet som 

behöver lite extra, man kanske jobbar i en mindre grupp med tanke på det här 

barnet fast de andra får hänga på” 

En pedagog menar att det är viktigt att kartlägga var och när ett beteende uppstår 

och vad som triggar igång barnets beteende för att försöka gå in och förebygga.  

”Man är lite före hela tiden… alltså man får vara inne och styra innan det blir en 

konflikt” 

En pedagog talar dock öppet om att förskolan dagligen lägger upp strategier för 

vissa barn som skiljer sig från det man gör med de andra barnen. Hon menar att barn 

med beteendeproblem rent generellt behöver en sträng gränssättning och strama 

tyglar så att det blir tydligt vad som gäller.  

”Gränserna måste man kanske vara mer hård med att hålla än man är för de andra 

barnen man får inte ge vika för om man gör det faller det som man jobbat upp… det 

liksom spårar ur om vi släpper det minsta lilla på det…” 

En pedagog har enskild träning med ett par barn. I ett fall är det habiliteringen som 

har förordat det och i ett annat fall tränas barnet i en situation för att sedan prova det 

i en lite större grupp. När barnet känner sig säker i den lilla gruppen så prövar man i 

den stora gruppen.  

”Där särbehandlar vi ju kan man säga för då är vi i en liten grupp, men de blir 

trygga i det när de först får prova på egen hand för att bli säkra” 
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Enligt Lutz (2011) är det vanligt att experter som inte tillhör skolans organisation 

kommer till förskolan och bestämmer insatser som innebär kategoriseringar, men att 

tänja på barnens kunskapsnivå tillsammans med vuxen eller tillsammans med någon 

mer kunnig kamrat är mer ett uttryck för Vygotskys tankar om mediering och den 

proximala utvecklingsnivån används på denna förskola (Säljö 2000).  

Assistenter i förskolan verkar vara ovanligt. En pedagog hade erfarenhet av det och 

menade att det fick till följd att assistenten drog sig tillbaka med barnet och att de 

var mycket för sig själva.  

5.3.4 Betydelsen av tidiga insatser i form av positivt förhållningssätt, struktur 

och tydlighet 

Samtliga pedagoger berättar att de arbetar medvetet och konsekvent med barnens 

beteende, men sätten det görs på varierar. Användandet av evidensbaserade metoder 

är ovanligt. Ett par pedagoger uppger att tankarna i ”SET” (Socio Emotional 

Training) används och någon pedagog nämner ett material som heter ”Tilda med is 

och sol” vilket är ett material som tränar social kompetens hos små barn. För övrigt 

används egna metoder eller metoder som bestämts inom arbetslaget och 

pedagogernas kunskap om forskningsbaserade program för att träna barns beteende 

är mycket blygsam.  

Trots att Andershed (2005) menar att forskningen pekar på att effektiva insatser 

består av strukturerade manualbaserade insatser över längre tid, tidig 

implementering i förskolan och anpassning till individens specifika behov så visar 

resultatet i intervjuerna att sådana metoder inte används. Detta kan förstås genom 

Bygdesson-Larssons (2010) resonemang som förklarar avsaknaden av 

forskningsbaserade metoder i förskolan med att de forskningsbaserade programmen 

inte är anpassade för förskolan eftersom de riktas mot enskilda barn och förskolan 

arbetar i första hand med gruppaktiviteter.  

Vikten av ett förhållningssätt som innebär att lyfta det positiva och nonchalera det 

negativa går som en röd tråd genom intervjuerna. 

”Det handlar om det hela tiden … att man hela tiden måste se det positiva, för 

börjar man som vuxen att skapa en negativ spiral så går det snabbt nedåt… då har 

man med sig det till skolan och sedan vidare…” 

Förhållningssätt och metoder utvecklas inom arbetslaget och består av de normer 

samt den värdegrund som verksamheten vilar på. Dessa metoder används inte på 

samma sätt hela tiden utan varierar beroende på barngruppens sammansättning. För 

att få en sådan flexibel verksamhet att fungera krävs en samstämmighet i arbetslaget 

när det gäller synen på barnet. 

”… det kan ju vara så att jag har sagt en sak och då är det som gäller även om 

andra inte tycker samma sak… då får man liksom bita ihop” 

De tidiga insatserna är främst tänkta som förebyggande insatser och de sker främst i 

gruppen där alla barn deltar men det finns också mer individbaserade metoder. 

Någon förskola filmar lyckade episoder som sedan visas för barnet och för föräldrar 
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och någon pedagog talar om fotografering på samma sätt d.v.s. att lyckade episoder 

fotograferas. Fotografierna sätts sedan in i en ”bonusbok” för att barnen ska kunna 

se sig själv i lyckade situationer. 

”Sedan kan man sitta och bläddra i den och se att titta vilken bra kompis du är och 

då får barnet liksom med sig det” 

Att ofta få höra sitt namn som skällsord i negativa sammanhang kan skapa 

beteendeproblem tror flera pedagoger. En pedagog menar att det ofta händer 

tokigheter utan att det var meningen och att det då är lätt att ropa barnets namn. Det 

kan också leda till att barn av kamraterna utses som syndabock och får skulden för 

allt även om han eller hon inte är i närheten. Detsamma gäller vid ”empatiträning”. 

Pedagogerna samtalar alltid ”allmänt” för att inte göra ett barn mer utsatt än det 

redan är. Ett par pedagoger talar också om vikten av att vänta för att se vad barnet 

har för avsikt. Barnet har ofta en avsikt med sin handling och att säga stopp för 

tidigt kan leda till konflikt. 

”…vänta och se vad barnet tänker göra för barn är smarta och kloka och har ofta 

en tanke bakom sitt agerande” 

Denna förskolas förhållningssätt, som innebär att ta reda på vad barnet vill och har 

tänkt sig, innebär att göra barnet delaktigt, vilket enligt von Wrights (2000) tankar 

innebär ett relationellt förhållningssätt.  

Ett positivt förhållningssätt innebär inte att personalen inte kan bli arg. En pedagog 

menar att det är viktigt att man visar att man blir arg och att det kan hjälpa barnet att 

förstå vad som menas med känslor och empati. En annan pedagog menar att 

personalen måste ha rätt att bli arg och kanske säga ifrån ”på skarpen” men hon 

konstaterar också att det ofta inte har någon effekt på den här gruppen av barn. 

”De blir triggade av det eller blir aggressiva”  

Pedagogens iakttagelser kan förklaras och förstås genom Greene (2009) som menar 

att traditionella ”pedagogiska fostransmetoder” är mer eller mindre verkningslösa 

när det gäller barn med ett problemskapande beteende.  Han menar att barn med 

beteendeproblem har outvecklade tankefärdigheter som gör att de inte kan reagera 

på ett adekvat sätt på tillsägelser och känslor. ”Barn gör rätt om de kan” (Greene 

2009, s 29). Greene (2009) menar att det handlar om förmåga och inte om vilja. Om 

detta förhållningssätt ses i von Wrights (2000) perspektiv så är detta ett punktuellt 

sätt att se eftersom problemet förläggs hos barnet. Hon menar istället att barnets 

beteende är ett resultat av den miljö som barnet vistas i. Hejlskov (2009) menar att 

relationen och tilliten till pedagogen är viktig för barn som lätt blir aggressiva. Han 

menar att det är lättare för barnet att bevara självkontrollen om barnet är tillsamman 

med någon som det känner tillit till. 

Flera pedagoger menar att ett av förskolans viktigaste uppdrag är att ge barnen 

redskap för att själva kunna reda ut problem och konflikter som uppstår och i det 

sammanhanget nämns ”LIP”, lösningsinriktad pedagogik. Metoden handlar om att 

fokusera på lösningar i stället för på problem och att göra mer av det som fungerar. 

En pedagog nämner också vikten av att bekräfta barnets känslor och samtidigt 
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tillsammans med barnet finna lösningar som inte är konfliktfyllda. Hon menar att 

det är viktigt att inte bara säga nej, barnet måste bli delaktigt i diskussionen och 

förstå konsekvenserna av sitt handlande.  

”Jag förstår att du är arg nu eftersom du vill cykla, men du får ändå inte ta Kalles 

cykel”  

Dessa förskolors sätt att förhålla sig är i enighet med den samarbetsbaserade 

problemlösningsmodell som Greene (2009) beskriver. Även von Wright (2002) 

påtalar att i ett relationellt synsätt sitter inte pedagogen inne med lösningen utan den 

återfinns i sambandet och i relationen. 

Flera pedagoger lyfter också barn som är i behov av uppmärksamhet. Genom ett 

positivt förhållningssätt löses detta bland annat genom att barnen får uppdrag. Det 

ska inte vara slentrianmässigt utan vara uppdrag som verkligen betyder någonting, 

till exempel vara hjälplärare vid en samling.  

”Utagerande barn kanske gör saker för att man ska se dem eller för att kompisarna 

ska titta och då får man ju hitta på saker som gör att kompisarna tittar…” 

Citatet kan förstås genom von Wrights (2000) teori där hon menar att det inte 

behöver handla om att få pedagogens uppmärksamhet. Von Wright (2000) menar i 

stället att barns behov av uppmärksamhet kan ses som ett behov av att få vara 

delaktigt. I ett relationellt perspektiv är delaktighet mycket viktigt för barns 

subjektskapande. En viktig del i förhållningssättet för barn i beteendeproblematik 

innebär en tydliggörande och strukturerad pedagogik. Det finns dock delade 

meningar om vad som menas med struktur. En pedagog menar att det är viktigt med 

en sträng gränssättning och fasta ramar som man inte ger vika från och menar att 

barnen själva vill ha det så. 

”Det liksom spårar ur om vi släpper det minsta lilla på det och barnen ifrågasätter 

om vi inte säger till” 

En pedagog menar dock att det också kan vara viktigt att ibland se mellan fingrarna 

eftersom det är svårt för de här barnen att leva upp till de krav som ställs. Detta sätt 

att förhålla sig är i enlighet med Hejlskov (2009) då han beskriver att det är viktigt 

med en anpassad struktur och att en struktur inte ska vidmakthållas när barnet inte 

klarar av den. Hejlskov (2009) menar att en struktur ska skapa möjligheter att 

förutse och har då en lugnande effekt som medverkar till att barnet lättare kan 

behålla självkontrollen. Bland pedagogernas beskrivningar om struktur nämns 

vikten av att förbereda barnet för nästa aktivitet.  

”Det går inte att säga till de här barnen att näe nu ska vi gå in för då kommer ju det 

här utagerande beteendet och det blir konflikter” 

Även denna pedagogs uttalande kan kopplas till Hejlskov (2009) då han framhåller 

vikten av att förbereda barn för att undvika konflikter. Denna förberedelsetid kallar 

han för ställtid och han menar att det är en lugnande och skyddande faktor. 

För att nå fram till alla barn används också förtydligande arbetssätt som innebär att 

ge barnen möjlighet att förstå genom att använda fler sinnen.  Två pedagoger 
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använder tecken som stöd för alla barn. Metoden kallas TAKK (tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation) Från början använde pedagogerna 

det för barn med särskilda behov men för att alla barnen ska kunna kommunicera 

med varandra så började man lära alla barn tecken, vilket har inneburit delaktighet 

och möjlighet till kommunikation för alla barn.  

”Många barn är ju så visuella, om jag använder mina händer så förstår de bättre”  

Att på detta sätt använda arbetssätt som gör alla barn delaktiga är ett bra exempel på 

ett relationellt förhållningssätt enligt von Wrights (2000) teori.  

Flera pedagoger använder bilder på olika sätt t.ex. bildscheman för vad som ska ske 

under dagen, bilder vid valsituationer eller för att förtydliga både vad som kan göras 

i ett speciellt rum, känslobilder och bilder över vad som är okej eller bilder med rött 

kryss över som betyder att något inte är okej. Flera pedagoger har erfarenhet av att 

rita bilder som förklarar olika situationer som uppstår. Metoden kallas för sociala 

berättelser eller seriesamtal och är tänkt som ett sätt att ge barnet redskap för att 

hantera situationer som är konfliktfyllda. En pedagog talar om att massage kan vara 

ett sätt att förtydliga skillnaden mellan positiv och negativ kontakt. Det ger också en 

möjlighet till lugn och ro för de fartfyllda barnen.  

”Ett av barnen, man kan tro att han sover, han tycker det är jätteskönt, han är 

jättespänd annars och liksom ououou hela tiden. Där inne är det lugnt, han väljer 

ofta det, där är det också förutsägbart, han vet vad han ska göra och han har sin 

madrass…” 

Såsom pedagogen beskriver sättet att anpassa situationen så att den blir hanterbar 

för barnet och ge barnet möjlighet att välja att vara i den aktiviteten är i enighet med 

den anpassade struktur som Hejlskov (2009) nämner. 

Ett sätt att förtydliga för barn i problemskapande beteende är också att fysiskt visa 

hur man leker en lek eller hur man använder ett material. En pedagog talar om 

lekgrupper där en pedagog medvetet leder en speciell lek som är populär och som 

leks ofta. 

”Vi är med och är förebilder och har med barn som är väldigt bra på att leka” 

Pedagogen beskriver också att man gör samma sak med leklådor där barnen under 

ledning får exempel på hur man kan leka med ett visst material. Barnen får då träna 

sig i små grupper tillsammans med några få barn och en pedagog för att få träna 

strategier och få en mall. 

”Hur leker man och hur gör man med det här materialet, kastar man saker omkring 

sig eller vad kan man göra…” 

I och med detta exempel blir förskolans sociokulturella tradition tydlig. Inom 

verksamhetens ram får barnet möjlighet att träna tillsammans med en vuxen eller en 

mer kunnig kamrat. Säljö (2000) beskriver att den vuxne eller kamraten innebär ett 

medierande redskap för att uppnå den nivå som ligger strax över barnets egentliga 

kunskapsnivå som kallas för den närmaste eller den proximala utvecklingsnivån. 
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En pedagog menar att de små förändringarna ibland kan göra underverk såsom 

placering i rummet eller rutiner vid lämning och hämtning. 

”Det är mycket smågrejor, placering i rummet som är jätteviktiga för honom, han 

behöver sitta så att han ser alla och har koll på det som händer för annars sitter han 

bara bortvänd hela tiden. Det är mycket såna där smågrejor som faktiskt … Som 

kan underlätta … Som inte är svåra att fixa men man måste komma på det och 

komma fram dit” 

5.3.5 Dokumentationens betydelse i en förskola för alla barn 

Det framkommer att dokumentationen är ett viktigt verktyg i arbetet omkring barn 

som anses ha problemskapande beteende. Pedagogerna nämner flera olika sätt att 

dokumentera på men främst verkar det vara pedagogiska kartläggningar, 

handlingsplaner/åtgärdsprogram och portfolios i olika former som gäller. Den 

pedagogiska kartläggningen används i huvudsak som ett verktyg för arbetslaget när 

det gäller arbetsformer och förhållningssätt men det framkommer också åsikter om 

att kartläggningar görs för att barnet ska kunna få hjälp med externa insatser och en 

pedagog menar irriterat att de dokument som används inte tar hänsyn till att det är 

verksamhetens mål som ska kartläggas och att dokumenten ser ut som 

åtgärdsprogram där det individuella barnets insatser ska bedömas och där barnet ska 

nå vissa mål. 

”Cheferna kanske måste ha det för att få pengar och såna grejor… men jag känner 

att vi har egentligen ingen utbildning på att skriva åtgärdsprogram” 

När det handlar om hur vanligt det är med handlingsplaner så går meningarna isär. 

De flesta menar att kartläggningar görs oftare än handlingsplaner och att alla 

kartläggningar inte automatiskt leder till en handlingsplan, men det finns också 

förskolor som upprättar handlingsplaner för alla barn som har svårigheter. 

Enligt von Wright (2000) så kan man förstå kartläggningar och handlingsplaner som 

ett sätt att fokusera och söka efter barnets brister och där barnet bedöms i relation till 

ett ideal. Hon kallar det för att utgå från det slutna barnet där lösningen sitter i 

barnets utvecklingsmöjligheter. Motsatsen är det öppna barnet där von Wright 

(2000) menar att det enskilda barnet inte visar sig i sina egenskaper. Även 

Gustafsson med fler (2010)  menar att förskolan ska verka för att barnen får en god 

självuppfattning och inte introducera synsätt, aktiviteter och bedömningar som 

medverkar till att synliggöra vad som kan anses som brister hos barnen. 

Ett uppdrag enligt LPFÖ 98 (rev 2010) är att medvetet samla viktiga alster eller 

annan dokumentation som synliggör barns utvecklings- och lärprocesser. Enligt de 

intervjuade pedagogerna så är det vanligt att dokumentera genom olika former av 

portfolio, där bilder och annat material samlas under barnets tid på förskolan. I den 

kan man utläsa barnets utveckling och intressen. Det vanligaste verkar vara att 

portfolion följer barnet till förskoleklassen, men pedagogernas erfarenhet är att den 

inte används särskilt mycket. Den brukar inte följa med till skolan 
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”Det är ju en trygghet för barnet att kunna sitta och bläddra i den pärmen i 

förskoleklassen och så kan ju personalen där se vad barnen har för intressen för det 

visar sig ju i portfoliopärmen” 

5.3.6 Överlämningens konsekvenser för barnets fortsatta skolgång 

Pedagogerna ser överlämningen till skolan som en tidig insats av vikt. Vilket är i 

enlighet med Gustafsson  med fler (2010) som beskriver hur viktigt det är att studera 

övergången mellan förskola och skola och hur den upplevs av barnen med tanke på 

hur viktigt det är att undvika tidigt upplevda skolsvårigheter som kan få 

konsekvenser för barnens fortsatta skolgång.  

Pedagogerna är samstämmiga när det handlar om att informationen som lämnas över 

ska vara i positiv anda, och att man lämnar över information som gynnar barnet i 

samråd med föräldrarna. De är mer tveksamma till hur man lämnar över det som har 

upplevts som svårigheter. Här går meningarna isär och flera pedagoger ser risker 

med att överföringen kan innebära en stämpel som stjälper i stället för hjälper. 

”Vad blir det om man för fram saker och vad blir det om man inte för fram saker? 

Var går gränsen för vad man ska säga, jag tycker att det är jättesvårt!” 

En pedagog menar att personallaget brukar diskutera vad som kan vara lagom 

information att lämna över. En annan åsikt är att det är enklast när barnet har en 

diagnos, då blir det som ska lämnas över tydligare.  Pedagogerna känner oro för att 

information om svårigheter och problem kan leda till stämpling eller till att 

beteendet ”konserveras” 

”Barnet måste få skapa sig en ny identitet i den nya miljön istället för att ha med sig 

den där ryggsäcken. Identiteten kan ju ändra sig i en annan miljö med andra 

vuxna” 

Även om det finns en samstämmighet när det gäller att lämna över det positiva i 

barnets utveckling så finns också åsikter som visar på en tydlig ambivalens till 

exempel att förskolan måste bli bättre på att lämna över relevant information och 

sluta sopa problemen under mattan.  

”Det är viktigt att tala om vad som funkar för det här barnet…” 

En pedagog uttrycker att det inte är bra om personalen i skolan får börja om från 

noll. Information om tydlighet, gränser och struktur kan vara viktig information att 

föra över till skolan. Flera pedagoger antyder att det finns en oskriven lag som 

innebär att förskolan inte ska prata om problem och svårigheter vilket enligt 

pedagogerna har sin grund i läroplanen där det står att förskolan ska lyfta barnens 

starka sidor. 

”Jag tror att det här är något som förskolan måste bli bättre på för det är ju inte 

heller reko mot barnen att skolan står där med ett barn som inte kommer att klara 

skolans krav. Vi har ju kanske redan hittat strategier och dom strategierna måste 

med…” 
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Samtliga pedagoger menar att föräldrarnas åsikter är viktiga och ligger till grund för 

överlämnandet och enligt flera pedagoger vill föräldrarna att så mycket information 

som möjligt förs över till skolan.  

Flera pedagoger uttrycker en önskan om att skolan och förskolan borde närma sig 

varandra. Inte minst för att skolan har mycket att lära av förskolan när det gäller 

pedagogik och förhållningssätt. Flera pedagoger vittnar om ett ointresse från skolan 

sida när det gäller att ta del av information från förskolan, vilket ses som ett 

allvarligt problem inte minst för barn som anses ha ett problemskapande beteende. 

Ett exempel som nämns är att skolan inte tar del av vad barnen har lärt sig i 

förskolan, vilket innebär att barnen kan få börja om med läsinlärning fast de redan 

kan läsa. Flera pedagoger menar också att det kan gå lång tid in i barnens första 

skolår, innan pedagogerna har den kunskap som krävs för att möta varje barn. På så 

vis är det risk att barnets lust att lära försvinner redan från början. 

”… att inte få visa vad man kan gör att glöden liksom slocknar” 

En pedagog beskriver att det är lättare att föra fram åsikter till skolan om strategier 

och förhållningssätt när det som framförs styrks av en psykolog eller annan expertis.  

”Det blir en annan grej än om jag sitter här själv och säger att barnet är 

utagerande” 

Ett par pedagoger menar dock att vissa skolor vill samarbeta. En pedagog uttrycker 

att hon jobbat i andra förskolor som i alla fall hade haft ett visst samarbete med 

skolan. Hon menar att det borde bli en förändring i lärarutbildningen som fokuserar 

på det viktiga samarbetet mellan skola och förskola. En annan pedagog tycker sig 

skönja förändringar och berättar att pedagoger från skolan ofta kommer till 

förskolan för att höra hur de hanterat olika situationer med en viss elev. 

”Det är ju fortfarande inte bra men det håller på att förändras”  

5.3.7 Pedagogernas åsikter angående samverkan med andra professioner  

Något som liknar skolans elevvårdsteam är ovanligt i förskolan, men en pedagog 

berättar om ”förskoleteamet” som träffas regelbundet och som består av socionom, 

BVC-sköterska, förskolechef, specialpedagog och språkpilot. Om det ska talas om 

ett individärende så finns också personal från aktuellt arbetslag representerat. Det är 

vanligare att förskolan anlitar kommunövergripande stödteam eller elevhälsoteam. 

Specialpedagog och psykolog är uppskattade samarbetspartners som kan anlitas när 

behov uppstår. Men det är ovanligt med kontinuerlig handledning vilket det verkar 

finnas ett behov av. Bara en förskola har egen specialpedagog i området. 

”Vi har ju nu att vi kan ringa till stödteamet, då kommer en psykolog och en 

specialpedagog och det tycker jag att vi borde ha mer av, inte bara när det är en 

stor grej” 

Flera pedagoger önskar sig en specialpedagog med förskollärarutbildning i grunden. 

Specialpedagogen anlitas för observationer av olika slag och då handlar det oftast 

om koncentrationsproblematik eller annan beteendeproblematik, men främst 
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används specialpedagogens insatser mot språkliga problem, och då främst gällande 

tester av olika slag 

”Hon kommer hit och testar barn där vi misstänker läs- och skrivsvårigheter, hon 

har ju speciella material som inte vi är utbildade på” 

Att specialpedagogen används i förskolan på sättet som beskrivs innebär enligt Palla 

(2011) att specialpedagogen medverkar till kategoriseringar eftersom resultaten på 

tester och diagnoser oftast bedöms utifrån barnets ålder.. Enligt von Wright (2000) 

innebär tester och diagnosticering ett sätt att leta brister hos barnet vilket innebär ett 

punktuellt perspektiv. 

Enligt European Agency for Development in Special Needs (2005) som är en studie 

i Europa när det gäller tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd är samarbetet 

mellan olika yrkesgrupper mycket viktigt. I de nordiska länderna har hälsovård, 

socialtjänst och förskola ett gemensamt ansvar på lokal nivå. Studiens pedagoger 

beskriver dock att det är ovanligt med ett kontinuerligt samarbete med BVC. 

”Förr kom dom ut till förskolan men nu ringer dom om det är något särskilt som 

föräldrarna tagit upp” 

Flera pedagoger talar också om att de ibland får agera bollplank till föräldrar och att 

det händer att pedagogerna rekommenderar familjer att ta andra externa kontakter 

för att få hjälp att reda upp situationen hemma. Öppenhet och tydlighet prioriteras i 

kontakten med föräldrar och flera pedagoger talar om vikten av att ha förmågan att 

leva sig in i föräldrarnas situation. 

”Är det något som föräldrarna behöver hjälp med hemma, är det något som vi 

behöver ändra i vår verksamhet… hur kan vi möta barnet bäst helt enkelt” 

Att möta föräldrarna på det sätt som pedagogen beskriver innebär enligt von Wright 

(2000) att inta någon annans perspektiv, vilket innebär att ömsom se till den andres 

perspektiv och ömsom se sina egna. I detta fall innebär det att pedagogen blir 

delaktig i de fenomen som hon möter hos föräldern.  

5.3.8 Pedagogernas tankar om risker med tidiga insatser 

Även om pedagogerna anser att det är viktigt och nödvändigt med tidiga insatser för 

barn i problemskapande beteende så kan de flesta också se risker. Att få vara med 

och bidra till framtiden ses som mycket stimulerande och flera pedagoger nämner att 

upplevelser i förskolan kan forma barnet och hänga med hela livet vilket kan 

innebära en möjlighet men också en risk. 

”Man kan sätta såna spår hos barnet fast man inte menade det, man kanske säger 

något förhastat” 

Det finns en samstämmighet angående faran med att bli utpekad eller särbehandlad. 

En pedagog menar att om ett barn hela tiden på olika sätt får påtalat att det är 

värdelöst, så är risken att det fungerar som en självuppfyllande profetia. 

”Ja alltså, det följer ju barnet hela livet, att jag är en strulputte”  
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Vikten av att använda sig av gruppen och göra gruppinsatser istället för enskilda 

insatser är en allmän uppfattning som framkommer. Detta görs för att undvika 

stämpling. Ett par pedagoger tar upp riskerna med att fokusera eller bedöma utifrån 

den kunskap som finns om barnets hemmiljö eller andra riskfaktorer istället för att 

se till det individuella barnets förmåga. 

”Att inte bli bedömd utifrån sin förmåga gör att man bryts ner – barnet bryts ner för 

att vuxna har fördomar eller för att de inte klarar av det och individens förmågor 

får stryka på foten”  

Enligt Tham (2011) kan bedömningar utifrån riskfaktorer betyda felkällor som 

innebär en risk för att barn felaktigt utpekas som någon som troligen hamnar i 

svårigheter. Andershed (2005) menar dock att möjligheterna med en tidig 

identifiering är större än risken med felaktiga bedömningar. Enligt von Wright 

(2000) så kan en bedömning utifrån riskfaktorer förstås som att pedagogen ser 

eleven ur ett punktuellt perspektiv. Barnet blir ett ”vad” istället för ett ”vem” som är 

i vardande och där man inte kan veta hur det kommer att bli. 

 

5.4 Fördjupad analys utifrån relationellt och punktuellt perspektiv 

I detta avsnitt kommer forskningsfrågorna att belysas i ljuset av von Wrights teori 

vilket innebär att resultatet analyseras utifrån punktuellt och relationellt perspektiv. 

I intervjuerna blir det tydligt att problemskapande beteende kan förstås och förklaras 

på olika sätt beroende av vilket synsätt som råder i personallaget, men också utifrån 

omständigheter som till viss del handlar om organisation, ekonomi och tradition. 

Enligt von Wright (2000) är det avgörande för barnets subjektivitetsskapande om 

barnet betraktas ur ett punktuellt eller relationellt perspektiv och pedagogernas 

perspektiv blir då också avgörande för huruvida ett barns beteende ska ses som 

problemskapande. Enligt von Wright (2000) är det pedagogens syn på barnet som 

avgör vilka insatserna blir.  

I den fördjupade analysen upprepas inte årtal efter von Wright. 

5.4.1 Hur anser förskollärare att problemskapande beteende kan förstås och 

förklaras ur ett relationellt respektive punktuellt perspektiv 

”Vem vi är blir ett fenomen som vi inte kan mäta, slå fast eller slutgiltigt 

bestämma” (von Wright 2002, s. 13).  

För att kunna förklara hur förskollärarna anser att problemskapande beteende kan 

förstås och förklaras behöver det först klargöras när pedagogerna anser att ett 

beteende är problemskapande. Detta är i enighet med von Wrights tankar om att 

pedagogernas syn på barnet är avgörande för hur insatserna kommer att se ut. Den 

allmänna åsikten om att det är miljön och omgivningen som barnet vistas i som 

formar barnet och barnets beteende tyder på att ett relationellt synsätt råder. I ett 

punktuellt perspektiv ses barnets egenskaper som medfödda och inneboende i 

barnet. Förskollärare pratar helst inte om avvikelser utan anser snarare att det är ett 

fult ord i förskolan vilket kan ses som ett relationellt ställningstagande men ändå 
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anses barns beteende som problemskapande när de avviker från det förväntade och 

då främst vad som kan förväntas av en viss ålder när det gäller t.ex. språk, 

koncentration och social kompetens. von Wright menar att pedagogen ska bortse 

från det förväntade och förutsägbara och i stället koncentrera sig på vem barnet är 

och vem barnet kan bli. Att betrakta barnet utifrån normaliseringskurvor lever kvar i 

förskolan vilket enligt von Wright är ett punktuellt sätt att se på barnet. Att betrakta 

barn utifrån medelvärden och normalitetskurvor visar enligt von Wright bara vad 

barnet är, inte vem barnet är. Hon menar att normaliseringsbegreppet handlar om att 

jämföra barn med ett ideal som inte alla kan uppnå och där genomsnittet blir en 

godtagbar variation på idealet.  

Det uppmärksamhetskrävande barnet ses som problemskapande. von Wright menar 

att det ofta handlar om att barnet vill bli delaktigt. I intervjuerna framkommer att 

personalen ser omgivningens bemötande som den främsta orsaken till 

problemskapande beteende och det råder stor tveksamhet till att diagnosticera små 

barn. Främst oroar sig personalen för att en diagnos kan leda till att barnet blir 

stämplat för livet som avvikande. Detta kan ses som ett relationellt 

ställningstagande. De fördelar som pedagogerna kan se med en diagnos är att den 

innebär förklaringar både till personal och till föräldrar samt att dignosen ofta 

genererar mer resurser. Enligt von Wright så finns det dock en risk att diagnosen blir 

ett slutbud där brister ska kompenseras istället för att se barnet som någon som är i 

ständig utveckling och där man omöjligt kan veta hur det kommer att bli. Detta kan 

verka begränsande för barnets utveckling. Hon menar att det relationella 

perspektivet upprätthåller en undran om vem barnet är som inte slutgiltigt kan slås 

fast eller bestämmas med diagnoser.  

5.4.2 Möjligheter och hinder i ett relationellt respektive punktuellt perspektiv 

Förskollärarna är samstämmiga då de menar att förskolans insats är mycket viktig 

när det gäller tidiga insatser för barn som riskerar att utveckla ett problemskapande 

beteende. Möjligheterna anses som oändliga men det finns också hinder. De hinder 

som anges hör främst samman med ekonomi och organisation såsom lokaler som 

inte är anpassade för verksamheten, stora barngrupper och minskad personal. Det 

talas också om brister när det gäller gemensam reflektionstid vilket riskerar att leda 

till att personalen inte har ett gemensamt förhållningssätt till barn med 

problemskapande beteende. En samsyn är enligt von Wrights tankar av stor vikt 

eftersom pedagogernas syn på barnet är avgörande för de insatser som görs.  

Ett annat hinder är att samarbetet med skolan inte alltid fungerar och det råder stor 

tveksamhet om vilken information som ska lämnas över till skolan. Det antyds att 

förskolan tenderar att sopa problem under mattan. von Wright menar att mycket av 

den bakgrundsinformation som lämnas om ett barn bara säger ”vad” barnet är. Hon 

menar att pedagogen bör avstå från omdömet och lyssna till ”vem” barnet är 

eftersom risken annars är att barnet identifieras utifrån olika tolkningskategorier och 

”blir” sin problematik. I intervjuerna framkommer att förskolans förhållningssätt 

och arbetsmetoder kan innebära stora möjligheter för barn som riskerar utveckla ett 

problemskapande beteende. Insatserna görs i första hand med gruppen som grund 

och interaktionen mellan barnen används som metod där barnen till exempel lär sig 

genom att titta på varandra.  Ett sådant förhållningssätt innebär enligt von Wright ett 

relationellt perspektiv där barnens behov blir gemensamma och en angelägenhet för 
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hela gruppen. Hon menar också att barnet genom imiterandet också tränar på att ta 

den andres perspektiv.  

Pedagogerna använder sällan forskningsbaserade metoder då de metoderna ofta 

riktar sig mot det enskilda barnet istället för till gruppen, vilket tyder på ett 

relationellt synsätt. Pedagogerna plockar helst inte ut ett barn för enskilda insatser 

men särlösningar sker till exempel genom grupperingar på olika sätt, ibland utifrån 

intresse men ofta utifrån förutsättningar och behov. Tendensen att kategorisera och 

gruppera efter behov och utveckling, tyder enligt von Wright på att pedagogerna 

bortser från att barnet är i ”vardande”. Istället borde det fokuseras på att ge barnet 

optimala förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. von Wright menar att 

nivågruppering innebär att barnet ses i ett punktuellt perspektiv där konsekvensen 

kan bli att barnet inte utmanas utifrån sina förutsättningar.  

Förhållningssättet som generellt råder i förskolans miljö är att ta vara på det positiva 

och den pedagogiska verksamheten genomsyras av tydlighet och struktur där barnen 

ges möjlighet att använda alla sina sinnen till exempel genom teckenförstärkning 

och bilder. Detta förhållningssätt leder också till att alla barn blir delaktiga i 

verksamheten. Delaktighet ses som mycket viktigt för barnets 

subjektivitetsskapande i ett relationellt perspektiv. Pedagogerna talar om vikten av 

att sätta sig in i föräldrarnas situation. von Wright kallar detta för att inta någon 

annans perspektiv vilket innebär att ömsom se till den andres perspektiv och ömsom 

se sina egna, vilket i detta fall innebär att pedagogen blir delaktig i de fenomen som 

hon möter hos föräldern. Dokumentationen ses som ett viktigt redskap och 

kartläggningar och handlingsplaner skrivs främst för att fungera som verktyg i 

verksamheten. Dokumentationen är också viktig när förskolan vill ha mer resurser. 

Trots att det i LPFÖ- 98 (rev 2010) står att det är verksamheten som ska utvärderas 

så skrivs fortfarande dokument som liknar åtgärdsprogram. Att se barnet genom 

dokumentation i form av kartläggningar och handlingsplaner innebär enligt von 

Wright ett bristfokus där det söks efter fel som ska rättas till. Hon kallar det för att 

utgå från det slutna barnet där lösningen sitter i barnets utvecklingsmöjligheter. 

Motsatsen är det öppna barnet där von Wright menar att det enskilda barnet inte 

visar sig i sina egenskaper. 

 

5.5 Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att belysa när barn anses som problemskapande i 

förskolan samt att undersöka vilka möjligheter och hinder som förskollärare 

upplever i det tidiga, förebyggande arbetet med fokus på barn som riskerar att 

utveckla ett problemskapande beteende. Med von Wrights (2000) teori i bakgrunden 

har analysen i mångt och mycket kommit att handla om hur pedagogernas syn på 

barnet styr de tidiga insatserna. 

I resultatet finns exempel på både relationella och punktuella perspektiv när det 

handlar om att förklara, förstå och arbeta med problemskapande beteende. Det 

framkommer i resultatet att pedagogerna har en relationell grundsyn som visar sig i 

förskolans verksamhet genom att pedagogerna medvetet arbetar med att få alla barn 

delaktiga genom gruppaktiviteter och genom att medvetet arbeta med interaktionen 
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mellan barnen. I resultatet nämns också förskolans viktiga roll när det gäller att 

kompensera för en sämre hemmiljö.  

Det råder en generell övertygelse om att omgivningens bemötande och syn på barnet 

är avgörande för om barnet kommer att upplevas som problemskapande.  

Omständigheter som till viss del handlar om ekonomi, organisation och krav från 

skolan men också om förskolans egen tradition samt tidiga externa insatser innebär 

dock att ett punktuellt perspektiv blir synligt där barnet betraktas som 

problemskapande när det avviker från det förväntade. Det punktuella perspektivet 

kan innebära att barnet riskerar att begränsas i sin möjlighet att utvecklas utifrån 

sina förutsättningar. Det punktuella perspektivet kan också lägga grunden för hur 

omgivningen fortsättningsvis kommer att se på barnet och hur barnet kommer att se 

på sig självt.  

”Ja alltså, det följer ju barnet hela livet, att jag är en strulputte” (Citat från intervju) 

I resultatet framkommer att förskolans verksamhet sett ur ett livsperspektiv är 

mycket viktig och förskolans pedagoger anser att det är särskilt viktigt att skicka 

med barnen strategier för hur de ska lösa eventuell problematik som kan uppstå i 

framtiden. Enligt min tolkning så känner flera pedagoger dock en frustration över att 

det inte verkar självklart för skolan att fortsätta med de förebyggande strategier som 

förskolan byggt upp. 
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6 Diskussion 

I diskussionskapitlet kommer först en diskussion av de metodval som används i 

undersökningen. Sedan följer en resultatdiskussion där några frågor ur resultatet 

diskuteras. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Det relationella ställningstagandet samt undersökningens syfte och frågeställningar 

fick mig att välja den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Intervjumetoden 

har varit den semistrukturerade, där stort utrymme har givits till informanterna att 

utveckla intervjun åt olika håll.  En annan möjlighet som jag övervägde var att 

använda en kombination av en kvantitativ och kvalitativ metod till exempel en 

kombination av intervju och enkät s.k. flermetodforskning. Vad som talar för en 

sådan metod och som också styrks av Bryman (2012) är att en kombination av 

intervju och enkät kan kompensera de brister som förekommer med enbart det ena 

metodvalet, till exempel den så kallade intervjuareffekten där jag kanske omedvetet 

påverkar informanterna att svara på ett visst sätt (Patel & Davidsson 1994; 

Dahmström 2011). Då jag kände att informanterna ibland verkade något försiktiga i 

sina svar så hade jag möjligen kunnat fånga upp en mer varierad syn på 

pedagogernas barnsyn och arbetssätt med en kombinerad metod. Jag valde dock 

intervjumetoden eftersom jag ansåg att den metoden passade bäst till en 

undersökning som denna. Enkäter känns väldigt statiska vid en kvalitativ 

undersökning som enligt Ahrne & Svensson (2012)  handlar om att fokusera på 

tolkning och förståelse av den sociala verkligheten. Om jag hade haft mer tid så 

hade jag föredragit observationer som ett intressant komplement, för att se hur 

verkligheten i förskolans verksamhet ser ut för barn som anses ha eller riskerar att 

utveckla ett problemskapande beteende. 

I de etiska riktlinjerna, konfidentialitetskravet, har jag nämnt nyttan med att använda 

begreppet ”hen” för att försvåra identifikationen av informanterna. En tänkvärd 

metod när intervjupersonerna är ömsom manliga och ömsom kvinnliga. Detta 

förkastades dock eftersom det inte gick att finna några manliga förskollärare. Det 

vanliga är att använda fingerade namn i en resultatredovisning men för att ytterligare 

försvåra en eventuell identifiering av informanterna så valde jag att kalla alla för 

pedagogen eller förskolläraren. Jag gjorde också bedömningen att det är kvalitén på 

det insamlade materialet som är av vikt inte vad informanterna kallas. För att öka 

trovärdigheten hade jag tänkt att informanterna skulle få läsa igenom sin 

transkriberade intervju. Eftersom intervjuerna transkriberades ordagrant kändes det 

vid närmare eftertanke inte längre som ett realistiskt val, eftersom det hade tagit 

mycket tid att bearbeta intervjuerna så att de blev läsvänliga. Trost (2010) 

ifrågasätter också det etiskt riktiga i att lämna ut intervjuer skrivna och citerade i 

talspråk, och han frågar sig också vad man gör om informanten inte godkänner 

tolkningen. Ahrne & Svensson (2011) menar att en studie blir trovärdig om 

forskaren tydligt redogör och motiverar sina val i forskningsprocessen vilket jag tog 

fasta på för att uppfylla kravet på trovärdighet.  
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Eftersom förskolechefen fick möjlighet att påverka urvalet av informanter finns 

risken att det kanske ges en något tillrättalagd bild av verkligheten. Det antyds också 

i intervjuerna att det finns kollegor som har en annan barnsyn och som inte tycker 

att barn som har ett beteende som anses störande är intressanta. De pedagogerna har 

jag inte träffat i mina intervjuer.   

Informanterna har i första hand tillhört olika arbetslag vilket annars kan minska 

möjligheten till mångfald i svaren. 

Att använda en teori är enligt Ahrne (2011) en nödvändighet eftersom den skapar 

förståelse för vissa skeenden. Men enligt Lutz (2009) så innebär användandet av en 

teori och en metod också en begränsning och risken är att samma berättelser 

återupprepas. För att vidga perspektiven och göra texten mer intressant valde jag 

därför att analysera empirin utifrån flera teoretiska perspektiv och annan litteratur. 

Men von Wrights (2000) teori har hela tiden varit min utgångspunkt vid 

analyserandet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen hör nära samman med undersökningens syfte och 

frågeställningar men också till kapitlet ”Forskningsproblemet i sitt sammanhang”. 

Eftersom uppsatsen är ett självständigt arbete i specialpedagogik är diskussionerna 

främst av specialpedagogisk karaktär. 

6.2.1 Omständigheter styr pedagogerna mot ett punktuellt perspektiv 

I mitt resultat framkommer att pedagogerna är överens om att förskolan ska vara till 

för alla barn och att förskolan ska anpassas till barnen inte tvärtom. Detta är också 

uppdraget enligt LPFÖ 98 (rev 2010). I enlighet med Vallberg (2002) menar jag att 

det ställs stora krav på pedagogernas relationella förmåga för att leva upp till en 

förskola för alla barn. von Wright (2000) menar att det punktuella perspektivet är 

väl känt i pedagogiska sammanhang medan det relationella perspektivet ständigt 

behöver uppmärksammas. I resultatet framgår att pedagogernas intentioner är att 

leva upp till ett relationellt förhållningssätt, men det kan även skönjas ett punktuellt 

perspektiv. Vilka omständigheter är det då som styr pedagogerna mot ett punktuellt 

sätt att förhålla sig?  

Palla (2011) menar att det handlar om förskolans komplexa uppdrag där 

pedagogerna ska utgå från varje barns egen utveckling samtidigt som en 

kompensatorisk diskurs tar över när läroplanen ska följas. Detta ser Palla (2011) 

som en orsak till att kartläggningar och tester görs för att se till att barnen följer 

normalitetskurvan. Persson (2010) menar att det många gånger komplexa och 

motstridiga uppdraget som uppstår mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan beror på att skollag, förordningar och läroplaner uttrycker 

samhällets intentioner och ambitioner med förskolan utan att tala om hur 

intentionerna ska genomföras. Förskolans uppdrag är viktigt men ständiga 

neddragningar ger pedagogerna andra signaler. I mitt resultat kan utläsas en 

frustration över stora barngrupper, minskad personal samt lokaler som inte är 

anpassade för verksamheten, vilket leder till stress.  
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Tid för gemensam planering och reflektion verkar vara en bristvara. Enligt mitt 

resultat tvingar organisation och ekonomi i många fall pedagogerna till lösningar 

som kan ses som punktuella t.ex. nivågrupperingar, vilket inte är i enlighet med 

läroplanen. Bygdesson-Larsson (2010) menar att brist på reflektionstid är ett 

allvarligt hinder. Hon anser istället att tid för processinriktad reflektion ökar 

förskollärarnas kompetens när det gäller att tolka och förstå barnens perspektiv. 

Detta bör alltid provas innan barn kategoriseras eller diagnostiseras. Persson (2010) 

nämner att specialpedagogiken ofta använts för att överbrygga skillnaden mellan 

formuleringsarena och realiseringsarena.  I förskolans inkluderande tradition är 

emellertid specialpedagogen inte självklar, vilket framgår i mitt resultat. Bara en 

pedagog uppger att förskolan har en specialpedagog som är knuten till 

verksamheten. Det vanliga är att en övergripande specialpedagog kallas in när 

personalen känner stor oro för ett barn, ofta handlar det då om att testa eller 

kartlägga barnet. Detta innebär enligt Palla (2011) att specialpedagogik är något som 

upprätthåller ett synsätt som innebär att det letas brister vilket innebär ett punktuellt 

perspektiv. Frågan är vilka konsekvenser det skulle få om specialpedagoger blev 

naturligt knutna till förskolor i lika hög grad som till skolor. Om regelbunden 

specialpedagogisk handledning skulle kunna verka för ett långsiktigt, förebyggande 

fokus istället för ett bristfokus. 

Den nya läroplanen för förskolan är lik skolans. Förskolan omnämns också som 

barnen första skola (Vallberg 2002). Strävansmålen liknar skolans uppnåendemål. 

Detta kan ge indikationer på att förskolan bör bli mer lik skolan, vilket gör 

personalen osäker. I mitt resultat kan skönjas ett svalt intresse från skolan för att 

fortsätta det arbete som förskolan påbörjat och att förskolan därför rättar sig efter 

skolans krav. I resultatet framkommer att förskolan ser som sin uppgift att fålla in 

barn för att de ska passa in i skolan vilket innebär att barn försätts i situationer och 

aktiviteter som de inte klarar, såsom att sitta stilla länge i samlingar eller 

koncentrera sig på uppgifter som bestäms av de vuxna. Enligt Nordin Hultman 

(2011) innebär detta att barn som inte klarar dessa aktiviteter framstår som 

avvikande och fel och när barn avviker från det förväntade i förskolan så anses de 

ofta som problemskapande. Är det kanske så att skolan istället borde rätta sig efter 

förskolans arbets- och förhållningssätt där gruppen och interaktionen mellan barnen 

används som pedagogisk grundmetod och där personal och barn lär sig tillsammans. 

Hur skulle skolans verksamhet se ut då, och vilka konsekvenser skulle det kunna få 

för barn som anses ha ett problemskapande beteende?  

Kvinnodominansen nämns som ett hinder i mitt resultat, då den pedagogiska 

reflektionen i arbetslaget inte blir tillräckligt nyanserad. En pedagog hade erfarenhet 

av att arbetslag som består av både män och kvinnor fungerar bättre, pedagogen 

efterlyste också manliga förebilder inte minst för barn som anses problemskapande. 

Lutz (2005) nämner problematiken då han diskuterar omkring de 

avvikelsebedömningar som sker i förskolan och hur dessa bedömningar påverkas av 

den rådande kvinnodominansen. Utbildningsdepartementet (2012) menar att det är 

viktigt att höja medvetenheten om den bild som förskolan reproducerar när det 

gäller flickor och kvinnor respektiver pojkar och män. Enligt Nationella sekretariatet 

för genusforskning (2011) kan tanken om manliga förebilder konservera den 

traditionella synen på vad som är manligt och kvinnligt. I artikeln påtalas att kravet 

på att vara en manlig förebild är en orsak till att de manliga förskollärarna flyr yrket.  
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Palla (2011) kommer fram till att barn som anses problemskapande i allt högre grad 

diagnostiseras och exkluderas i särskilda verksamheter redan i förskolan. Detta är 

dock ingenting som framkommer i mitt resultat. Däremot verkar det pratas och 

spekuleras mer omkring olika ”syndrom” i förskolan idag. Bara en pedagog hade 

erfarenhet av en helt exkluderad verksamhet. I stället används interaktionen mellan 

barnen som redskap och att plocka ut barn från verksamheten verkar främmande.  

6.2.2 Förskolans insatser i ett livsperspektiv 

I uppsatsens inledning nämns att Tham (2007) och Andershed (2005) menar att  ett 

problemskapande beteende i förskolan innebär viss ökad risk för kriminalitet i 

vuxen ålder och i mitt resultat kan man utläsa att pedagogerna ser det som en stor 

utmaning att få vara med och bidra till framtiden. Enligt Bygdesson-Larsson (2010) 

är det viktigt att det förebyggande arbetet börjar redan i förskolan eftersom det är 

där barnens roller och identitet skapas. Enligt Vallberg (2002) är förskolan barnens 

första skola där det livslånga lärandet börjar. I mitt resultat framkommer att 

pedagogerna vill skicka med barnen ett bra självförtroende och en känsla av att duga 

såsom du är. I resultatet framkommer också vikten av kloka vuxna och av att ge 

barnen tid och fungerande strategier för att själva lösa de problem som uppstår. Hur 

ska detta följa barnet i ett livsperspektiv?  

Jag återknyter till inledningen där jag skriver att det långsiktigt förebyggande arbetet 

borde börja i förskolan för att sedan fortsätta i skolans regi. I mitt resultat kan det 

utläsas att förskolans intention är att arbeta förebyggande och att bygger upp 

strategier, men att samarbetet med skolan ofta brister. Flera pedagoger har erfarit att 

skolan inte följer upp varje barn där förskolan slutat. Detta kan enligt pedagogerna i 

min undersökning leda till att barnets ”glöd släcks”. Hur ska arbetet se ut som 

främjar detta viktiga samarbete? I min undersökning nämner en pedagog att det 

måste ske övergripande förändringar i lärarutbildningen. Hur ska överlämning 

mellan förskola, förskoleklass och skola ske? Gustafsson med fler (2010) trycker på 

hur viktig överlämningen mellan förskola, förskoleklass och skola är för barnens 

fortsatta skolgång men i mitt resultat framkommer att det i praktiken finns en stor 

osäkerhet över vilken information som är lämplig att lämna över från förskolan till 

skolan. Eventuella problem tenderar att sopas under mattan eftersom risken att 

stämpla barnen och konservera ett beteende känns överhängande. Enligt Karlsudd 

(2011) kan dock stämpling också uppfattas som positivt beroende av pedagogernas 

förhållningssätt. Han menar att man kan se ett barn som är föremål för många 

insatser som ett särskilt viktigt barn. Är det kanske i ett sådant gemensamt 

förhållningssätt som förskolans och skolans pedagoger kan mötas och kan måhända 

specialpedagogiken fungera som brygga mellan förskolans och skolans personal 

under uppbyggnaden av ett sådant gemensamt förhållningssätt? 

6.2.3 Förskola och forskning 

Pedagogerna i min undersökning är medvetna om den pedagogiska miljöns 

betydelse för barns utveckling. Metoderna som används är dock oftast skapade inom 

arbetslaget och innebär ett resultat av den erfarenhet, kunskap och barnsyn som 

finns och som råder inom arbetslaget. Andershed (2005) trycker på effekten av 

forskningsbaserade metoder när det handlar om att beteendeträna barn men det 

verkar finnas ett gap mellan forskning och förskolans verksamhet. I mitt resultat 
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framkommer att kunskap om aktuell forskning om evidensbaserade pedagogiska 

metoder är mycket liten. Pedagogerna har istället förhoppningar om att 

specialpedagogen ska införa eller informera om aktuell forskning. Bygdesson-

Larsson (2010) menar att det finns flera orsaker till att forskningsbaserade metoder 

inte fått någon genomslagskraft i förskolan. Dels så finns det inte så mycket 

forskning om beteendeproblematik i Sverige och dels är de evidensbaserade eller 

vetenskapligt framtagna metoder som finns inte anpassade till förskolans arbetssätt.  

Enligt Isaksson (2003) är skolutvecklingen mycket viktig för samhällsutvecklingen 

och han tror att lösningen kan vara att skolans praktiker och forskare åstadkommer 

ett gemensamt kunskapsbygge. Författaren menar att en orsak till att detta inte redan 

sker i större utsträckning kan vara att forskarnas gemensamma dilemma är att de 

beskriver enkla saker på ett komplicerat sätt när de borde hitta enkla beskrivningar 

av komplicerade saker. Frågan som måste ställas är hur förskola och forskning ska 

kunna mötas, ska forskningen anpassas efter tänkta läsare eller behövs det måhända 

fler forskande praktiker? 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Att se problemskapande beteende i ett längre perspektiv är en angelägen fråga. 

Gustafsson med flera (2010)  trycker på den viktiga överlämningen mellan förskola, 

förskoleklass och skola och det vore intressant att undersöka hur dessa 

överlämningar går till och vilka de goda exemplen är. 

 Min undersökning har begränsats till att omfatta förskolans arbete och därför vore 

det också av intresse att undersöka vilka resurser pedagoger i förskoleklasser anser 

sig ha när det gäller att arbeta med barn i problemskapande beteende. Har 

förskoleklassen till exempel en självklar tillgång till skolans specialpedagoger 

eller…? 

Ett tredje område som vore av intresse att forska omkring är manliga pedagogers 

betydelse i den pedagogiska verksamheten när det gäller barn i problemskapande 

beteende. Det vore till exempel intressant att undersöka om och i så fall hur 

bedömningarna om vad som anses avvikande påverkas i ett arbetslag där både 

kvinnor och män arbetar. 

 

6.4 Slutord 

Jag sätter härmed punkt med ett tänkvärt citat hämtat från en av intervjuerna:  

”Skulle jag slåss för något skulle det vara att man får vara den man är” 
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Bilagor 

Bilaga 1 Information till förskolechefer 

X den 15 maj 2013 

Information till förskolechefer 

Hej! 

Jag heter Lena Atte och jag studerar till specialpedagog på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Mitt examensarbete innebär ett självständigt arbete med specialpedagogisk inriktning 

som kommer att handla om tidiga insatser för barn i förskolan som riskerar att utveckla 

ett problemskapande, utagerande beteende.  

För att klargöra hur förskollärare ser på sina möjligheter och svårigheter att arbeta med 

förebyggande, tidiga insatser behöver jag få möjlighet att intervjua 6-8 förskollärare, 

varav minst två i X kommun. 

Finns det möjlighet att få ställa frågor till förskollärare på din enhet? Intervjun tar högst 

en timme. 

Jag är mycket tacksam om du ville mejla namn, telefonnummer och mejladress till 2 

personer som är intresserade av att delta. Jag tar kontakt med dem via telefon för att 

bestämma tid och plats och skickar före intervjun ett missivbrev till dem, där bl.a. syftet 

med studien förklaras närmare. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar:  

Lena Atte 

Barn- och ungdomsteamet 

XX 

lena.atte@X.se 

0705-xxxx eller 0704-xxxx 
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Bilaga 2 Missivbrev 

Missivbrev 

Information om examensarbete gällande specialpedagogik i förskolan 

Hej! 

Mitt namn är Lena Atte och jag studerar till specialpedagog vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Jag står nu inför det avslutande examensarbetet som innebär en studie med 

specialpedagogisk inriktning. Syftet med studien är att klargöra hur förskollärare ser på 

sina möjligheter och svårigheter att inom förskolans organisation arbeta med barn som 

riskerar att utveckla ett problemskapande, utagerande beteende.   

Min förhoppning är att arbetet ska ge ökad förståelse för tidiga insatser i förskolan. 

Min metod för att få kunskap om frågeställningen är att genomföra intervjuer med 

förskollärare. Frågorna handlar om: 

 

 En förskola för alla barn. 

 Vad problemskapande, utagerande beteende kan innebära i förskolans 

organisation.   

 Vilka möjligheter, svårigheter och ev. risker som kan förknippas med tidiga, 
förebyggande insatser.   

Frågorna är övergripande och tanken är att informantens tankar ska ges stort utrymme. 

För att föra samtalet vidare har jag förberett ett antal följdfrågor. Jag har 

rekommenderats att inte lämna ut frågor och följdfrågor i förväg. 

Deltagandet i studien är frivilligt och deltagaren kan när som helst under intervjuns 

gång välja att inte svara på en fråga eller att avbryta sin medverkan. Det insamlade 

materialet kommer att förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till det. Dessutom 

garanteras att det s.k. konfidentialitetskravet är uppfyllt, vilket innebär att personer och 

arbetsplatser kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kommer endast att 

användas i detta examensarbete. Intervjun kommer att spelas in. 

Det är viktigt och värdefullt att få ta del av din erfarenhet och din kunskap och jag är 

mycket tacksam för att du vill delta. Om du vill veta mer om studien är du välkommen 

att ringa eller mejla till mig. 

Med vänliga hälsningar 

Lena Atte 

0705-xxxxxx eller 0704-xxxxxx 

lena.atte@x.se 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Syftet med studien är att belysa när barn anses som problemskapande i förskolan samt 

att undersöka vilka möjligheter och hinder som förskollärare upplever i det tidiga, 

förebyggande arbetet med fokus på barn som riskerar att utveckla ett problemskapande 

beteende.  

 Hur anser förskollärare att problemskapande beteende kan förstås och 
förklaras? 

 Hur ser personal i förskolan på möjligheter och hinder när det gäller att med 

tidiga förebyggande insatser förhindra utvecklingen av problemskapande 

beteende?  

Problemskapande beteende innebär ett beteende som skapar problem för personer i 

omgivningen vilket också innebär att ansvaret ligger i den miljö där problemet 

uppkommer. Andra mer vanliga definitioner kan vara utagerande beteende eller 

beteendeproblem. 

Underliggande teman: 

Vad ser du för möjligheter och svårigheter att skapa en förskola för alla barn? 

 Erfarenheter? 

 Särlösningar? 

Vilka orsaker kan det finnas till att barn utvecklar ett problemskapande beteende? 

 När anses ett barn ha ett avvikande beteende i förskolan? 

 Normalitet och avvikelse 

 Erfarenheter av beteendediagnoser? 

Hur arbetar ni med barns beteende på din förskola? 

 Arbetssätt? 

 Forskningsbaserade metoder? 

 Bemötande? 

Vilka möjligheter, hinder och eventuella risker kan du se med tidiga insatser?     

 Externa samarbetspartners?  

 Föräldrarnas roll? 

 Riskfaktorer och skyddande faktorer?  

 Hur går överlämning till förskoleklass och skola till? 

 Risker med tidiga insatser
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