
 

 

 

Examensarbete 15 hp 

 

Vad är ett avvikande beteende? 
Förskollärarens syn på avvikande beteende hos barn. 

 
 

Författare: Camilla Gustafsson & Maria Häggmar 

Handledare: Zara Bersbo 

Examinator: Gunilla Gunnarsson 

Termin: ST14 

Ämne: Allmändidaktisk/utbildningsvetenskaplig inriktning  
Nivå: Grundnivå 15 hp 

Kurskod: GO2963 



  
 

i 
 

Titel: 

Vad är ett avvikande beteende? – Förskollärares syn på avvikande beteende hos barn. 

 

Engelsk titel: 

What is deviant behavior? – Preschool teacher's view of deviant behavior in children. 

 

Abstrakt 
 

Syftet med undersökningen är att få en förståelse och fördjupad kunskap i vad som 

anses vara ett avvikande beteende hos förskolebarn. Undersökningen granskar hur 

förskollärarna beskriver barn som avviker från normen, samt om förskollärare har några 

metoder eller strategier, när de arbetar med dessa barn. Vidare undersöks även om 

förskollärarna har tillgång till något stöd och hjälp när de har barn i verksamheten, som 

avviker från normen. Studien bygger på semistrukturerade frågor, som genomförs med 

hjälp av åtta utbildade förskollärare på tre olika mindre orter i södra och västra Sverige. 

För att få substans i arbetet, används även litteratur och tidigare forskning. 

 

Studien visar, att ett avvikande beteende hos ett barn kan yttra sig på flera olika sätt. 

Oftast beskrivs dessa barn som utåtagerande och att det händer mycket saker omkring 

dem. Men det framkommer även att ett avvikande beteende kan visa sig som ett tyst och 

omärkbart barn, som drar sig undan från de andra. Det som är gemensamt för dessa barn 

är, att de har svårt med det sociala samspelet. I studien framkommer även att 

förskollärarna ser på dessa barn ur olika teoretiska perspektiv. Men ett perspektiv är 

framträdande, det salutogena synsättet, som Antonovsky myntade, där man väljer att 

fokusera på det som fungerar hos individen. Inom det salutogena synsättet inkluderas 

även begreppet KASAM, som står för en känsla av sammanhang. I studien framträder 

även Vygotskijs teorier, som Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010) till viss del bygger 

på.  
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1 Inledning 
 

 

 
I dag har Norun gått från plats till plats. Hon har alltid problem med att komma 

in i andras lek och idag kommer hon till mig och beklagar sig. Jag observerar 

henne en stund och noterade följande händelse: Kristin, Anne och Anita spelar 

teater i köket. Det hade gjort en slags scen och det fanns flera åskådare. De 

växlar mellan repliker och sånger och använde Truls- och Trinedockorna 

tillsammans med några handdockor.  Efter en stund kommer Norun. Hon ställde 

sig tillsammans med de andra bakom scenen och tog fram en Pocahontas-figur 

som hon och Anie hade ritat. Så knuffade hon de andra flickorna åt sidan och 

började sjunga högt. De andra flickorna gick ut i rummet och fortsatte leken där. 

Norun kom till mig och sa att ingen ville leka med henne.      

                                                                                                      Pape (2001:39) 

 

 

   

Citatet ovan är hämtad från en observation på en förskola som visar att vissa barn har svårt att 

socialisera med andra. De har en oförmåga en ”bristande social kompetens”, vilken ofta tolkas 

som ett avvikande beteende.  I skollagen (SFS 2010:800) står att förskolan skall erbjuda alla 

barn i verksamheten, oavsett psykiska, fysiska eller andra skäl, stöd i sin utveckling. Detta för 

att kunna utvecklas och uppnå den kapacitet som individen har möjlighet att uppnå. 

Verksamheten skall med andra ord ta hänsyn till och stödja alla barns olika behov. I Läroplan 

för förskolan Lpfö 98 (2010) kan man även utläsa att personalen på förskolan ska ge barn med 

svårigheter det stöd de behöver, så att vistelsen på förskolan blir positiv och att barnet får 

erfara att det blir en tillgång i gruppen. Men hur vet man att ett beteende är avvikande då 

diagnos är något som de flesta barn i förskolan sällan har. Och när anses beteendet vara 

avvikande? Vi skribenter blev nyfikna på detta. Vilken syn har förskolan och förskolläraren 

och hur arbetar man i så fall med de barn som avviker? Det kan finnas flera orsaker till att ett 

beteende eller en diagnos inte har fastställts. Oavsett faktorer till att det saknas diagnos eller 

inte, så ingår dessa barn i verksamheten. Förskollärarna ser barnens svårigheter och problem 

och måste ge dessa barn ett stöd, så barnet kan utvecklas och få en bra vistelse på förskolan. 

Det vi även frågar oss är om förskollärarna har tillgång till något stöd, i arbetet med dessa 

barn, så som tillgång till en specialpedagog eller möjlighet till kompetensutveckling?  
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1.1 Syfte 

 

 

Syftet med denna studie är att utifrån begreppen normalitet – avvikelse undersöka 

förskollärares arbete med barn.  Fokus riktas mot förskollärares definition av och 

arbetsmetoder i sitt möte med ”barn som avviker från normen”.  Genom intervjuer önskas en 

fördjupad kunskap, samt en ökad förståelse för pedagogers arbete, såväl i teori som i praktik.  

 

 

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

 

 

 Hur beskriver förskollärarna barn som avviker från normen? 

 

 Vilka metoder och strategier använder förskollärarna för att inkludera och stötta barn 

som avviker från normen?  

 

 Vilket stöd och hjälp får förskollärarna med barn som avviker från normen? 
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2 Tidigare forskning 
 

Under detta kapitel kommer det en presentation av den forskning som vi funnit utifrån våra 

frågeställningar. Avslutningsvis presenteras även möjliga orsaker till ett avvikande beteende 

hos barn. 

 

 

2.1 Synen på normalitet och avvikelser 

 

Pedagogerna kan välja att se och beskriva barnen som vistas på förskolan i olika situationer, 

vilken av situationerna som väljs kan ha en avgörande roll för beskrivningen menar Nordin–

Hultman (2004). Bland annat beskrivs några barn i situationer där de inte fungerar eller där de 

inte tycker om aktiviteten, till exempel i utevistelsen och i en samling. Sedan beskrivs samma 

barn när de gjorde aktiviteter som de upplevde som lustfyllda och berikande, till exempel att 

vara inne och måla och slå in paket. Det författaren frågar sig är i vilken situation som 

pedagogen väljer att titta på och beskriva barnet i. Är det i den situationen som barnet 

fungerar eller i den där barnet inte kommer till sin rätt. Exempelvis som okoncentrerade, 

apatiska, tillbakadragna och ointresserade (Nordin–Hultman 2004). 

 

I sin forskning vid Malmö universitet tar Lutz (2006, 2009) i sina två avhandlingar upp hur 

granskning av barn kan leda till kategoriseringar, samt vilka påföljder detta kan innebära. 

Författaren har gjort empiriska fallstudier, där en stadsdel med knappt tjugo förskolor i en 

större stad studerats. I studieresultatet framkom att de flesta barn kunde börja i grundskolan, 

men samtidigt förekom även barn som efter förskoleperioden fick börja i särskolan. När 

författaren tittade på ansökningshandlingar och pågående samtal kring resursfördelning i 

förskolan, framkom ett mönster att det var vanligt med kategorisering och 

utvecklingsbedömning av barnen. Det framkom att det är vanligt att personalen söker 

specifika resurser för att kunna lyfta ur ett barn ur barngruppen för träningstunder. De olika 

verksamheterna har lett till många lokala lösningar. Samtidigt anser personalen att det finns 

ett begränsat utrymme för dem att påverka arbetet med barn som avviker från normen. Lutz 

(2006)  ställer sig tveksam till att en inkludering har skett genom att verksamheten har 

anpassats efter barnen, i stället för tvärtom.  Från resultatet av sina studier har Lutz (2006, 

2009) utgått från samma empiriska material. Författaren tittade på den administrativa nivån 

och dess pågående processer. Här såg författaren hur barn definierades i förskolan och vilka 

beteenden som låg till grund för definitioner som ansågs som avvikande. Detta har författaren 

uttryckt på följande sätt: 

 

 
Inom sociologin finns idag en rad forskare som diskuterar gränsdragningen 

mellan det normala och det avvikande. Kritiken riktar sig emot tanken om att 

klassificera, kategorisera och diagnostisera människor utifrån bedömda 

avvikelser. Detta ses ofta som ett försök att legitimera rådande ordning och 

syftar i stor utsträckning till att reproducera maktförhållanden. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                      (Lutz 2009:24) 
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Det är en svår fråga vad som anses vara ett avvikande beteende och vem som ska besluta om 

vem som har ett normalt eller ett avvikande beteende menar Lutz (2006, 2009) och Isaksson 

(2009). I sitt empiriska material visade även Lutz (2009) att de svårigheter som förskollärarna 

uppmärksammat hos barnet, i den dagliga verksamheten, inte efterfrågades vid olika hälso- 

och sjukvårds besök. Författaren menar att ett nära samarbete mellan förskolans pedagoger 

och föräldrarna blir ett måste, då information kring barnen ofta ligger som underlag för beslut 

om resurser och tillägg i förskolan. Förskolans personal arbetar på en genomförandenivå där 

personalens kompetens och kunskap inte används i någon större utsträckning utanför den 

pedagogiska verksamheten.  

 

Det är inte garanterat att barn som anses avvika från normen, får en viss kvalitet på det stöd 

som erbjuds, utan beslutet handlar om antal resurstimmar per barn. Det framkommer även att 

det pågår en diskussion som handlar om specialundervisning i skolan, där diskussionen 

handlar om integration eller segregation. Detta menar författaren kan vara av intresse för 

förskolan att följa, då praxis i förskolan är att integrera i princip alla barn, i en inkluderande 

miljö (Lutz 2009).  

 

När ett barn avviker från normen och behöver får stödinsatser, kan det leda till att det blir en 

inkludering eller exkludering i verksamheten. Utifrån Isakssons (2009) studien framkom tre 

olika mönster som klassificerade barn i behov av extra stöd. Det som framkom var social 

situation, sjukdom och hälsa samt anpassningssvårigheter. Författaren ser i sin studie att det 

blir en form av balansakt mellan normalitet och avvikelse, där personal behöver identifiera 

tecken på svårigheter hos barn som avviker från normen, så att stödinsatser i verksamheten 

kan komma till stånd. För att ett barn ska få extra stödinsatser, så behöver barnets problem 

först identifieras (Lutz 2006, 2009, Isaksson 2009). Men enligt Isaksson (2009) så är det även 

en risk med en diagnos och stödinsatser för barn med svårigheter. Här menar författaren att 

det kan bli en stämpling, då både individen och förskolan kan se på barnet som icke normalt. 

Slutligen menar både författarna i sina avhandlingar att det finns en tydlig koppling mellan 

vilka stödinsatser som erbjuds och hur dessa utformas. Isaksson (2009) kommer även med 

följande påstående, att om svårigheterna relateras till brister och svårigheter hos individen, 

blir det naturligt att åtgärderna riktar in sig på att det är individen som ska korrigeras eller 

”normaliseras” i förhållande till normer, beteende och kunskap. Om svårigheterna där emot 

beror på verksamheten och dess miljö, så måste denna anpassas efter individens 

förutsättningar och behov. 

 

 

Både Nordin–Hultman (2004) och Granbom (2011) ser på det “rumsliga arrangemang” som 

finns och hur detta påverkar barnen. Båda författarna kommer till slutsatsen att de stora 

barngrupperna och dåligt anpassade lokaler ställer stort krav på arbetslaget.  Kadesjö (2010) 

och Hellström (1993) menar att insatserna för ett barn som avviker från normaliteten, i första 

hand måste vara inriktade på att skapa sådana förhållanden runt barnet så att det kan fungera 

optimalt. Miljön kring barnet måste tillrättaläggas så den blir mer förutsägbar, samt få en 
tydligare koppling till en vuxen. Det behöver även skapas en möjlighet för avskärmning och 

ro för barnet. Hellström (1993:9) menar också att “Förhållandena i förskolan med andra ord 

kan förebygga eller skapa problem hos barn”. Det författaren menar med detta är att om 

miljön och förhållandena på förskolan är sådana att personalen inte kan komma överens eller 

inte orkar med de barn man har i barngruppen, så påverkas barnen negativt av detta. 
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2.2 Social kompetens och barn som utmanar i förskolan 

 

 

Ett barn som avviker från normen kan ofta beskrivas som utmanande för sin omgivning, 

genom att ofta störa och kanske förstöra för andra. Kadesjö (2010) menar att det är barn som 

ofta väcker irritation, ilska och besvikelse hos sin omgivning. Det som författaren lyfter fram, 

är att barnens beteende inte enbart är ett problem för omgivningen, utan även för det enskilda 

barnet. Barnet skapar ofta svårigheter i sin befintliga situation och svårigheter för framtiden. 

Det som framkommer tydligt i texten är hur beroende dessa barn är av att förskollärare och 

annan personal skapar en lugn miljö och en förståelse för dessa barn, där de får hjälp i sina 

dilemman. Många barn kan i unga år etablera ett beteendemönster som kommer att prägla 

deras sätt att vara under uppväxten och dessa mönster kan förstärkas till en varaktig 

problembild, med ett asocialt beteende. För att motverka detta är det viktigt att de vuxna har 

strategier som kan hjälpa dem i ett längre perspektiv än bara för stunden (Kadesjö 2010). 

 

Faktorer som barnets sociala kompetens och vad den har för betydelse för synen på normalt 

beteende, samt på pedagogernas roll i förskoleverksamheten har Pape (2001) forskat om. 

Pedagogerna måste vara medvetna om sin egen roll för att bidra till att stärka barnens sociala 

kompetens och stärka barnet i sin relation med andra. Detta för att barnen ska får möjligheten 

att uppleva sig själva som en positiv del av en social gemenskap. Ett barn med dålig 

självkänsla eller en svag självbild har ofta svårt att markera sig självt i samspelet med andra. 

Det är även viktigt, menar författaren att bromsa en del barn med stark självhävdelse. Här 

behöver barnet pedagogisk stöttning så de kan kontrollera sig själva i situationer som kräver 

detta och ge plats åt andra som inte hävdar sig lika starkt. Betydelsen av trygga och nära 

relationer och vilken sorts erfarenhet man gör i samspelssituationer, spelar en mycket viktig 

roll i utvecklingen och understryker att motivationen för att uppträda empatiskt förstärks när 

omgivningen reagerar positivt (Pape 2001, Kadesjö 2010). I Papes (2001) undersökning 

framkom att barnen ofta har goda kunskaper om hur man lämpligast uppför sig i olika 

situationer. Men det fanns ett stort glapp mellan barnens kunskaper och deras förmåga att 

omsätta dessa i handling. 

 

 

 

2.3 Bemötande och strategier 

 

Inom svensk förskola finns en stor tolerans och vilja att förstå och tillmötesgå alla barns 

önskemål och vilja menar Hellström (1993). Författaren framhåller att alla barn är olika och 

detta är helt normalt. En del barn är lätta att ha att göra med och andra barn kan vara krävande 

och utmanande. Men ibland så får vissa barn en stämpling som avvikande, hur mycket man än 

har försökt undvika detta. Dessa barn kan då vara i behov av stöd, antingen varaktigt eller 

under en begränsad period (Hellström 1993). Man måste skapa bra förhållanden kring ett barn 

som avviker från normaliteten så de kan fungera optimalt. Det som lyfts fram är att miljön 

måste tillrättaläggas och att barnet får en tydligare koppling till en vuxen (Kadesjö 2010, 

Hellström 1993). 

 

Man kan utläsa att Nordin–Hultman (2004) i sin avhandling delvis är kritisk till de svenska 

förskolorna. Kritiken riktar sig mot att förskolorna anser att det är viktigt att hålla på alla tider 

och aktiviteter, detta utan att ta hänsyn till att barns lek ofta blir avbruten. Vidare beskrivs 
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svenska förskolor ha en pedagogik som är naturalistisk, där utevistelse och samling anses 

nyttigt och lärorikt för barn. Här menar författaren att detta synsätt gör det svårare för barn 

som har svårt med att till exempel sitta still i en samling. Det som barnet utsätts för i en sådan 

situation är upprepade misslyckanden.  Tvärt emot Nordin–Hultmans (2004) synsätt, så lyfter 

Hellström (1993) samlingar på förskolan som något som skapar gemenskap och vikänsla. 

Men samlingen måste vara välplanerad, intressant och utformad med de barn i åtanke, vilka 

har svårt att till exempel sitta länge i en samling.  Författaren lyfter även förskolornas rutiner 

som kan vara något positivt, speciellt för barn som avviker från normen och kan vara i behov 

av tydliga regler och rutiner. Om detta säger författaren: 

 

 
Rutinsituationer är själva basen för det pedagogiska arbetet. De ger struktur åt 

dagsprogrammet. Måltider, på- och avklädningssituationer, hygiensituationer, 

vila, städning, undanplockning kan mycket väl utnyttjas pedagogiskt, särskilt för 

att utveckla barns sociala förmåga och självständighet, men även för att arbeta 

med språk, motorik och begrepp. Här, som i andra sammanhang, gäller det att ta 

hänsyn till barns utvecklingsnivå och övriga förutsättningar för att veta vilka 

Krav man ska ställa. 

 

 Hellström (1993:148) 

 

 

 

 

 

2.4 Möjliga orsaker till avvikande beteende 

 

 

Ett barn som avviker från normen kan behöva få mera stöd och hjälp på förskolan, för att 

klara av sin dag. Det kan finnas många olika faktorer på grund av både fysiska och psykiska 

svårigheter. Dessa faktorer menar Hellström (1993) kan bidra till att personal på en förskola 

upplever att de inte klarar av ett vanligt pedagogiskt arbete utan extra stödinsats. Barn med 

funktionshinder kan vara barn som har hörselskada, synskada, rörelsehinder, 

utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sedan finns så kallade 

medicinska handikapp, som till exempel astma, allergi, blödarsjuka, epilepsi och diabetes. 

Vidare nämner även barn som har känslomässiga problem, vilka har svårt med 

impulskontroll, är utåtagerande, har dåligt självförtroende, är tillbakadragna och ängsliga. 

Man får inte heller glömma barn som har svåra hemförhållanden med skilsmässor, sjuka 

föräldrar eller barn som mist en förälder eller anhörig. Därtill har även invandrar- och 

flyktingbarn ofta ett ökat behov av stöttning. Detta behov kan vara både språkligt och 

emotionellt (Hellström 1993). 
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3 Teorianknytning 
 

 

I teorianknytningen kommer vi att diskutera ett brett spektrum av olika teorier. Anledningen 

till att vi har valt flera olika teorier är att det inte finns någon teori som enbart kan användas 

rakt av som metod eller tankesätt, när det rör barn som avviker från normen. Dels beror det på 

vilka förutsättningar som finns i till exempel miljön och verksamheten, men även 

pedagogernas perspektiv och erfarenheter är en orsak till att det är svårt att följa bara en teori.  

 

 

Det har en stor betydelse för vilket perspektiv en pedagog har i sitt arbete, det är viktigt att se 

på en människas utveckling ur flera teoretiska perspektiv, då olika aspekter hamnar i fokus 

utifrån vilket perspektiv man väljer (von Wright 2002, Persson 2008). Med ett salutogent eller 

lösningsinriktat, synsätt som Antonovsky myntade, väljer man att se det friska och det som 

fungerar hos barnet. Ett känt begrepp från det salutogena synsättet är KASAM som står för en 

känsla av sammanhang. Kasam är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet. Man vill med detta synsätt fokusera på en lösning i stället för 

att enbart titta på brister och ett avvikande beteende hos barnet (Målberg & Sjöblom 2009). 

Tittar man på den svenska förskolan så finns det en tolerans där man ser på hela barnet och 

inte enbart fokuserar på det avvikande beteendet (Hellström 1993). Enligt Vygotskij (1995) 

sociokulturella perspektiv, utgår man från att människan lär sig i relation med andra genom att 

kommunicera och interagera med varandra. Även ett barns kunskap och fantasi påverkas av 

dess omgivning. Ju mer ett barn får uppleva, desto större blir barnets kunskaper och 

fantasivärld. Vygotskijs teorier är något som Lpfö 98 (2010) är baserad på och som åligger 

förskolans personal att följa. 

 

Att se på människan i relation med andra har även von Wright (2002) och Persson (2008) 

gjort.  I det relationella perspektivet uppfattas individen i en flersamhet och i ett sammanhang 

med den omgivande miljön i både grupp-, skol- och samhällsnivå. Detta blir en grund för vem 

människan är och skulle kunna vara. Här är utgångspunkten vad som händer i möten mellan 

människor i den aktuella situationen. Jakobsson och Nilsson (2011:254) framhåller att ett 

relationellt perspektiv “ger en lyhörd och aktiv pedagog som ser sin egen del i det som sker, 

och som upplever att man som pedagog kan påverka barnens möjlighet till lärande”. 

  

I ett punktuellt perspektiv där uppfattas människan i första hand som en ensam, fristående 

varelse och personlighet menar von Wright (2002). Förmågor och svårigheter kan förstås i sig 

och i andra hand hur dessa tar sig uttryck i handlingar. Med ett punktuellt perspektiv studerar 

man barnens individuella behov. Detta behov kan vara tidsbegränsat och upphöra när man 

tycker att man åtgärdat eller tillfredställt de behov och svårigheter som barnet har. Med ett 

punktuellt perspektiv så hittar man lösningar på de brister man hittar hos individen, så att det 

kan ske en utveckling (von Wright 2002). 

. 

Mot det relationella perspektivet sätter Persson (2008) det kategoriskt perspektiv. Det 

kategoriska perspektivet påminner om von Wrights punktuella perspektiv. Men här ligger ett 

större fokus på individen, där en effekt av till exempel låg begåvning eller svåra 

hemförhållanden blir en effekt. Detta är en kortsiktig lösning som, precis som von Wrights 

(2002) punktuella perspektiv, inriktar sig på själva svårigheterna med metodiska och praktiska 

förslag och åtgärder (Persson 2008).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Aaron_Antonovsky
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I tabell 1 (se nedan) har vi gjort en schematisk jämförelse för att förtydliga vad som skiljer på 

ett kategoriskt-/punktuellt perspektiv, samt ett relationellt perspektiv som von Wright (2002) 

och Persson (2008) beskriver. Den tydligaste skillnaden dessa perspektiv emellan är hur man 

väljer att se på individen och dess problem. Med ett Kategoriskt/Punktionellt perspektiv ser 

man på människan där den är sitt problem. Men med ett relationellt perspektiv ser man på 

människan att den har ett problem. 

 

 

 

Tabell 1. Olika perspektiv och deras inverkan på den pedagogiska verksamheten och 

människosynen enligt von Wright (2002) och Persson (2008). 

 

Kategoriskt/Punktionellt 

perspektiv 

Relationellt perspektiv 

Synen på barnet  Människan är en 

fristående varelse 

 

 Problemen är individens 

egna   

            ex. - Jag är avvikande 

 Människans ses som en del i ett 

sammanhang, där olika faktorer 

kan påverka hur man blir och 

uppfattas 

 

 Individen ser sig ha svårigheter 

ex. - Jag har ett avvikande               

beteende 

Orsak till 

svårigheter 

Barn med svårigheter. 

Problemen är antingen medfödda 

eller på annat sätt bundna till 

individen 

Barn i svårigheter.  

Problemen kommer till i möten med 

olika händelse i förskole- och 

uppväxtmiljön 

Tidsperspektiv Kortsiktigt Långsiktigt 

Fokus på 

åtgärden ligger 

hos 

Barnet Barnet, pedagogen och miljön 

 

 

 

 

 

3.1 Normalitet och avvikelse 

 

 

Normalitet eller norm är benämning på när en individ har ett godtagbart beteende utefter de 

normer och lagar som råder i det sammanhang eller den samhällsgrupp individen befinner sig. 

Vi har formella normer, som de lagar som finns i samhället. Vi har även informella normer 

som finns i våra traditioner, seder och bruk. Avvikande beteende är inom psykologin en 

benämning för när individen bryter mot de normer och den sociala ordning som finns i 

samhället eller den grupp personen befinner sig i (NE, 2000). 
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I tabell 2, (se nedan) har en sammanställning gjorts över det som litteraturen benämner som 

normalt- och avvikande beteende hos barn. I den vänstra spalten är alla de egenskaper som 

anses normala, godtagbara och önskvärda hos barn. I den högra spalten är de egenskaper och 

beteende som anses bryta mot den normativa mallen. Dessa beteenden räknas som avvikande 

och negativa egenskaper, som skapar problem hos barnet och dess omgivning. 

 

 

 

 

Tabell 2. Normalt- och avvikande beteende hos barn. 

Normalt beteende Avvikande beteende 

Koncentrerad, fokuserad Okoncentrerad, ofokuserad 

Närvarande, nyfiken, intresserad Likgiltig, ointresserad 

Socialt beteende Asocialt beteende 

Konstruktiv   Destruktiv 

Harmonisk, Vänlig Ilsken, aggressiv 

Empatisk, hänsynstagande Hänsynslöst beteende, ingen empati 

Smidig, bra samarbetsförmåga Skapa Irritation, ilska och besvikelse 

lydig trotsig 

Medlande, samarbetsvillig Konflikt benägen 

Lågmälda, använder “normal” 

samtalston, 

inga ”konstiga” ljud eller tics 

Skriker, gör “konstiga” ljud, enformig röst, tics (t.ex. 

hostar, harklar) 

Lugn Bråkar, slåss 

gott självförtroende, Litar på sin 

förmåga 

Låg självkänsla 

Ödmjuk Stör, provocerar, utmanar 

Hjälpsam Förstör för andra och sig själv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.synonymer.se/?query=likgiltig
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Gustafsson (2002) har beskrivit normalitet och avvikelse utifrån tre synsätt. Först ett rent 

statistiskt synsätt, sedan ett etiologiskt synsätt och till sist ett normativt synsätt.  

 

Först tar författaren upp normalitet som en rent statistisk term, där man tittar på en 

normalfördelningskurva, även kallad Gauss-kurva (se bild 1, nedan). I mitten av kurvan 

hamnar de flesta människor, oavsett vad man mäter, till exempel IQ, betyg, längd eller vikt. 

Detta räknas som ett medelvärde och som en normalitet. Desto längre ut på kurvan åt höger 

eller vänster man kommer, ju färre individer omfattas.  

 

 
Normalfördelning är ett begrepp som beskriver hur en mängd olika värden 

fördelar sig. Det kan handla om fördelningen av kroppslängd eller intelligens 

hos en grupp människor, men också om fördelningen av mätvärden som man 

fått med hjälp av ett mätinstrument. Normalfördelningen avtar på båda sidor om 

ett medelvärde och liknar formen hos en kyrkklocka.                              

                                                                                     (NE.se. Hämtad 14-09-01) 

 

 
Bild 1. Normalfördelningskurva, även kallad Gauss-kurva. Bild publicerad efter tillstånd från 

Jonas Gruvö, chefredaktör för NE Nationalencyklopedin AB. (NE.se, hämtad 14-09-01). 
 

 

Vidare beskrivs det etiologiska synsättet, där man även väger in varför ett barn inte når upp 

till ett normalvärde. Här nämns till exempel sjukdom som en orsak. Författaren beskriver 

följande: 

 
Ett alternativt sätt att tänka kring normalitet kan alltså vara: Det barn är normalt 

som är friskt, mår bra och når upp till sin optimala förmåga, alldeles oberoende 

var på den förmåga, statistiska normalfördelningskurvan barnet hamnar. Det 

barn som avviker från det normala är det barn som på grund av sjukdom, 

olycksfall eller social katastrof inte når upp till den optimala förmåga barnet var 

försett med från början. 

                                                                                             (Gustafsson 2002:28) 

 

 

Till sist beskriver det normativa synsättet. Här ser man på normalitet som något som följer 

normen genom att vara och fungera som den normen som man befinner sig i. Detta synsätt 

kan variera helt godtyckligt, till exempel efter skolan, byn, föreningen, kyrkan man tillhör, 

familjen eller den enskilda lärarens tycke. Här beskrivs till exempel att homosexuella, som i 

vissa kretsar kan ses som en avvikelse, eller som en av Gustafssons (2002) lärare, som ansåg 

att brunögda personer är en avvikelse. På en förskola kan det finnas en kultur eller vissa 
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egenskaper som man där anser vara normalt, som till exempel språk, religion eller 

förhållningssätt. Detta kan skilja sig åt på olika förskolor eller till och med mellan olika 

pedagoger. Man kan helt enkelt ha olika uppfattningar om vad som är normalt eller 

avvikande. 

 

 

Gustafsson (2002) menar att när man bedömer ett barn som avviker från normen ställer man 

ofta en diagnos. Denna diagnos, menar författaren, kan på många förskolor inte sällan avgöra 

om ett barn får det stöd som de har rätt till. Men att ställa en diagnos på ett barn i 

förskoleåldern är även något som Banaschewski (2010) problematiserar. Problemet menar 

författaren, är å ena sidan att det kan medföra risk för en överdiagnostisering på barn med 

beteendeproblem, å andra sidan så är det viktigt med en tidig insats för barn med 

neuropsykiatriska funktionsstörningar. Man får inte bortse från att ett barn har stora 

beteendevariationer och förändringar i sitt beteende under sin tidiga barndom. Detta måste tas 

hänsyn till i en bedömning av ett barn, som upplevs avvika från normen. Det blir en 

diagnostisk utmaning att skilja på vad som är neuropsykiatrisk funktionsstörning och vad som 

är en beteendevariation, vilken kan räknas till den naturliga utvecklingen enligt Banaschewski 

(2010). Här beskrivs störande beteenden på förskolan, som till exempel problem med hetsigt 

temperament, trots, aggressioner, bristande empati och dåligt uppförande. Dessa beteenden är 

en normal företeelse hos de flesta barn, men när dessa beteenden blir ett problem för barnet 

och omgivningen, då får man börja fundera på om det kan finnas en bakomliggande 

neuropsykiatrisk funktionsstörning. Man måste ha ett utvecklingspsykologiskt perspektiv i 

åtanke. Författaren menar således att forskare och kliniker måste skilja mellan barns 

sjukdomssymtom från ungdomars och vuxnas sjukdomssymtom, eftersom barn helt naturligt 

har stora variationer i sitt beteende. Med det nuvarande klassifikationssystemet så tenderar det 

att se på sjukdomsbilden hos barn på samma sätt som hos vuxna, menar Banaschewski 

(2010).  

 

 

 

3.2 Inkludering – Exkludering – Pedagogiska metoder 

 

 

Inkludering kan ses i ett kommunikativt grupperspektiv, där individen blir accepterad och får 

delta. En social inkludering ger en positiv lärandemiljö och en social exkludering har en 

negativ inverkan på lärandemiljön. Det finns många faktorer som påverkar hur inkluderingen 

fungerar och ser ut. Här nämns pedagogens attityder till barn som avviker från normen i deras 

förhållningssätt och roll på förskolan, förskolans organisation, schemaläggning, tillgång till 

bra pedagogiskt material samt möjlighet till kompetensutveckling (Vernersson 2002). Juul och 

Jensen (2009:106) säger: ”I samspel mellan barn och vuxna är samspelets kvalitet och dess 

konsekvenser uteslutande den vuxnes ansvar”. I en inkluderande verksamhet vilar ett stort 

ansvar på pedagogerna i verksamheten. Det krävs kompetens för att kunna hjälpa och stötta 

barn som avviker från normen. Här menar Hellström (1993) att det är viktigt att man som 

pedagog kan få stöd och råd med professionell handledning, för hela arbetslaget, eftersom 

ansvaret inte får vila på en enskild pedagog. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

beskriver att det utvecklingspsykologiska perspektivet är inriktat på barnets egen mognad och 

att det är den som styr hur man lägger upp verksamheten. Men om man tittar på den nya 

läroplanen Lpfö 98 (2010) så kan man se att den grundar sig på ett relationellt perspektiv, där 

man inriktar sig på att man lär tillsammans i en relation. Barnen ska inkluderas i 

verksamheten, genom att göra dem till medskapare i ett samspel med barn och pedagoger på 
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förskolan. Detta kan även ha en positiv inverkan på ett barn som avviker från normen, genom 

att vara utåtagerande. Blir barnet inkluderat och får vara med och bestämma aktiviteter efter 

sitt eget intresse, så blir det en roligare och mer stimulerande lärandemiljö för alla (Johansson 

& Pramling Samuelsson, 2003). 

 

Det är viktigt att besitta god social kompetens menar Pape (2001) och belyser ytterligare hur 

viktigt det är att barnen har förmågan till självhävdelse, en egenskap som är nödvändig för att 

barnet ska kunna bli inkluderat i barngruppen och få vänner. Självhävdelse är även en förmåga 

som hör ihop med barnets självkänsla. Ett barn med dålig självkänsla eller en svag självbild 

har ofta svårt att markera sig själva i samspelet med andra. Vidare ställer sig författaren 

frågande till hur pedagogerna fångar upp de barn som har låg självbild och påpekar också att 

det är viktigt att bromsa en del barn med stark självhävdelse. Det är angeläget att de får hjälp 

så de kan kontrollera sig själva i situationer som kräver detta och ge plats åt andra som inte 

hävdar sig lika starkt. Ytterhus (2003) har i en studie på fem förskolor i Norge tittat på barns 

sociala samvaro och vilka som på olika sätt kategoriserades som “annorlunda barn”, vilket 

innebar att barnen på olika sätt hade fysiskt eller psykiskt ”utmärkande” egenskaper vilka 

avvek från normen. Orsaken till att inkludering och exkludering sker är, enligt Ytterhus 

(2003), ett växelverkande mönster med sociala regler. För att ett samarbete skulle kunna 

uppstå, fortskrida eller avslutas är dess regler något som alla förhåller sig till. Det som främst 

främjade en inkludering var att baren inte skadar någon annan, förstörde andras lek, frågade 

om de fick vara med och förmågan att vara här och nu, samt att kunna läsa av sin situation.  

 

 

 

4 Metod  
 

Under denna del kommer vi att redogöra för vår metod, vårt urval, genomförande, etiskt 

ställningstagande, hermeneutisk analysmetod samt tillförlitlighet och trovärdighet. Denna del 

avslutas med en metodkritik. 

 

 

4.1 Val av metod 
 

Vår studie är baserad på semistrukturerade intervjuer, som är av kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att samma frågor ställs till alla informanter. Frågorna har 

öppna svarsmöjligheter och ger utrymme för informanterna att framföra sina åsikter kring 

frågeställningarna. Vi valde semistruktuerade intervjuer då dessa kan upplevas som positiva 

och konstruktiva för båda parter i samtalet. Detta skapar även ett utrymme för följdfrågor. 

Som intervjuare så är det viktigt att behärska språket, inte bara det muntliga utan även det 

kroppsliga. Genom att nicka och visa sitt intresse under intervjun, kan man hjälpa 

informanterna framåt i samtalet (Patel & Davidson 2003). Precis som Bryman (2002) 

påpekar, har vi skribenter varit noga med att agerar objektiv för att utesluta att informanterna 

känner, eller blir styrda i samtalet. Detta genom att inte “lägga ordet i mun på dem” och att vi 

väntade in deras svar när de funderade.  
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4.2  Urval 

 

Vi skribenter kontaktade förskollärarna på tre olika mindre orter i södra och västra Sverige. 

Totalt var det femton förskollärare som blev tillfrågade om att vara med i studien. Utav de 

femton som blev tillfrågade var det tolv som var positiva till att deltaga. Men på grund av 

semestrar och andra orsaker, blev det slutligen åtta som bidrog till vårt arbete. Alla åtta 

informanter var utbildade förskollärare. Två av dessa hade även en specialpedagogisk 

utbildning och en hade utbildning till speciallärare. Utav dessa åtta informanter blev det 

endast tre stycken som intervjuades vid personliga möten. De andra fem informanterna 

intervjuades via e-post korrespondens. I tabell 3, nedan beskrivs informanternas utbildning, år 

inom yrket samt deras nuvarande verksamhetsform. 

 

 

 

Tabell 3. Urval av informanter till studien. 

Namn Utbildning År inom yrket Verksamhetsform 

A Förskollärare 25 år Förskola 

B Förskollärare/Specialpedagog 24 år  Förskoleklass 

C Förskollärare/ Specialpedagog 9 år Förskola 

D Förskollärare 25 år Förskola 

E Förskollärare 34 år Förskola 

F Förskollärare 20 år Förskola 

G Förskollärare/ Speciallärare 30 år Förskola 

H Förskollärare 20 år Förskola 

 

 

 

 

4.3 Genomförandet 
 

Totalt var det femton förskollärare som blev tillfrågade om att vara med i studien. Samtliga 

förskollärare informerades om arbetet, samt att det handlade om barn med avvikande 

beteende. Vi skickade även ett informationsbrev till alla förskollärare med intervjufrågorna 

(se bilaga A), samt våra kontaktuppgifter (se bilaga B). De informerades även om de 

forskningsetiska principerna. Detta för att underlätta för informanterna, samt att de vid 

genomförandet skulle känna sig bekväma inför intervjuerna. Tid och plats bestämdes med 

informanterna.  Av de tre personliga intervjuerna, så skedde två av dem på de förskolor där de 

arbetade. Den tredje utfördes i egen bostad.  Som hjälpmedel använde vi ljudupptagning. 

Informanterna var informerade om att de hade möjligheten att avbryta inspelningen när de så 

önskade. Patel och Davidson (2003) tar upp att i ett kvalitativt undersökningsarbete använder 

man ljudinspelning eller video upptagning, som sedan granskas och transkriberas ordagrant 

till en text. Även vi har transkriberat de ljudupptagningar vi gjort till en ordagrann text. 
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4.4 Etiskt ställningstagande 
 

Innan undersökningen påbörjades informerades förskollärarna att vi skulle skriva ett 

examensarbete om barn som avviker från normen. Vi informerade även berörda att vi skulle 

genomföra intervjuer, dokumentera med ljudinspelning och text. De berörda informerades 

även om att slutresultatet skulle publiceras på Diva. Detta för att följa informationskravet. 

 

Vi har även följt samtyckeskravet, genom att alla förskollärare som deltagit har varit 

införstådda om deras roll och att det har varit frivilligt att delta. För att följa 

Konfidentialitetskravet så har vi inte skrivit personernas riktiga namn och var de arbetar eller 

bor i vår text. Detta arbete kommer inte att användas till kommersiellt bruk. Myndigheter och 

sjukvården kommer ej heller att få tillgång till materialet som framkommit, detta för att följa 

nyttjandekravet. De som är berörda får ta del av det framkomna materialet, om så önskas. Allt 

enligt rekommendationer från Forskningsetiska principer inom humanistisk - 

samhällsvetenskaplig forskning (2002).  

 

Under vårt arbete har vi arbetat utifrån trovärdighet och äkthetsprincipen. Våra informanter 

fick ett informationsbrev och frågeställningar i god tid innan genomförandet (se bilaga A och 

B). Alla våra informanter har blivit erbjudna att ta del av den transkriberade texten om de så 

önskade.  Men ingen har känt sig i behov av detta eller velat ta del av sina lämnade bidrag. 

 

Vi har valt att benämna våra informanter som A, B, C, [...], H för att avidentifiera dem. Allt 

enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning (2002), se nedan. Alla våra informanter har givit sitt samtycke till att bli kontaktade 

om ytterligare frågor eller om oklarheter i svaren behövde förtydligas. I genomförandet av 

denna undersökning har hänsyn tagits till de berörda förskollärarna och de förskolors 

verksamheter där de arbetar.  

 

 

Vi har utgått från de fyra individskyddshuvudkraven enligt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 

                                            

1.    Informationskravet: 

Alla undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare skall informeras om sina uppgifter i 

projektet. Även gällande villkor i deltagandet skall framgå. Det skall också tydligt 

framkomma att deltagandet är frivilligt och att man har rätt att avbryta sin medverkan. 

 

2.   Samtyckeskravet: 

Alla undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare skall delge sitt samtycke. Om de undersökta 

är under 15 år skall föräldrar/vårdnadshavare ge sitt samtycke. Undersökningsdeltagare och 

uppgiftslämnare har rätt till att själva bestämma hur länge, på vilka villkor och om de skall 

delta. Likaså skall alla som medverkar i undersökningen ha rätt att avbryta sitt deltagande när 

de själva vill. Detta utan negativa följder. Ingen som deltar får utsättas för påtryckning eller 

påverkan i sitt beslut att delta eller avsluta deltagandet i undersökningen. Det bör inte finnas 

beroendeförhållande mellan undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och forskare. 
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3.   Konfidentialitetskravet: 

Allt material som framkommer i undersökningen skall behandlas konfidentiellt. Materialet 

skall vara av sådan karaktär att det inte går att identifiera personerna i undersökningen. 

Utomstående skall inte kunna få tillgång till materialet. 

 

4.   Nyttjandekravet: 

Insamlade uppgifter får endast användas till forskningsändamål och inte till icke 

vetenskapliga ändamål eller för kommersiellt bruk. Endast om den berörda ger medgivande 

får det användas till syfte som rör den berörda, till exempel om det gäller vård eller 

tvångsvård.  Den berörda har rätt till att ta del av forskningsresultaten om denne önskar. 

Utomstående eller myndigheter kan inte begära att få tillgång till materialet mot 

undersökningsdeltagarnas vilja. 

 

Förutom individskyddshuvudkraven finns även två rekommendationer. För det första, att alla 

berörda i undersökningen har rätt att ta del av etiskt känsliga avsnitt och kontroversiella 

tolkningar innan undersökningen publiceras. För det andra så skall undersökningsdeltagare, 

uppgiftslämnare och andra berörda personer bli informerade om att de kan få tillgång till 

studiens resultat om de önskar. 

 

 

 

4.5 Hermeneutisk analysmetod 
 

Under dessa semistrukturerade intervjuer använde vi ljudinspelningar. Dessa ljudinspelningar 

transkriberades sedan ordagrant till text och analyserade utifrån en hermeneutisk metod, den 

så kallade Hermeneutiska spiralen. Detta för att nå en ökad förståelse om förskollärares arbete 

med barn, som de uppfattar avviker från normen successivt. Hermeneutisk representerar ett 

synsätt som skapar en tolkning och förståelse av texter. En central fråga för hermeneutiken är 

att forskaren analyserar en text och därefter försöker få fram textens mening, utifrån 

författarens perspektiv (Bryman 2002). En så kallad hermeneutisk spiral, som betyder att en 

tolkning växer fram i en process från de nya erfarenheterna, där de enskilda delarnas mening 

kan förändras av det transkriberade materialet vi tagit del av. Detta har efter en hermeneutisk 

spiral givit oss nya infallsvinkar på arbetet. Detta är i princip en oändlig process, men upphör 

då en enhetlig mening kan uppfattas. Författarna menar att en hermeneutisk spiral pekar på 

sambandet mellan det vi ska tolka, förståelsen och det sammanhang som det måste tolkas i, att 

den handlar om sambanden mellan helhet och delarna eller tolkningar som bygger på andras 

tolkningar (Patel & Davidson, 2003). 

 

 

4.6 Trovärdighet och äkthet 
 

 

De pedagoger vi intervjuat hade alla en förskollärarutbildning och har arbetat som 

förskollärare under flera år (se tabell 3 på sidan 13). Den förskollärare som arbetat längst hade 

arbetat inom yrket i 34 år och den som arbetat den kortaste tiden hade arbetat i 9 år som 

förskollärare. Utöver förskollärarutbildningen hade även två av förskollärarna en 

specialpedagogisk utbildning och en var utbildad speciallärare. Vi kan se att våra informanter 

har en lång och gedigen erfarenhet och ett brinnande intresse för barn, som avviker från 

normerna. Vi kunde även utläsa att de lade stor vikt vid att arbeta efter läroplanens uppdrag, 
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med tonvikt på barn som behöver extra stöd enligt Lpfö 98 (2010:5) “Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra, ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 

och förutsättningar”. Genom att vi skickade intervjufrågorna till informanterna i god tid, så 

fick de tid att reflektera över frågorna. För att ge arbetet och resultatet mer trovärdighet och 

äkthet har vi spelat in intervjuerna och transkriberat texten ordagrant. De informanter som vi 

ej har kunnat intervjua personligt, har skrivit ner sina svar själva via e-post korrespondens. 

Detta har sedan citerats ordagrant i arbetet. Vi skribenter bedömer att materialet har den 

trovärdighet och äkthet som Bryman (2002) anser att ett insamlat material bör ha.  

 

 

4.7 Metodkritik 
 

Utav de femton som blev tillfrågade var det tolv som var positiva till att deltaga. Men på 

grund av semestrar och andra orsaker, blev det slutligen åtta som bidrog till vårt arbete. Av 

dessa var det endast tre informanter som kunde bidra med personliga intervjuer. De var 

informanter, som vi har haft svårt att få tag på då de har varit på semestrar, dessa har i stället 

lämnat svar genom e-post. Här ser vi att svaren vi mottagit via e-post blev mer komprimerade 

och inte lika fylliga, jämfört med de intervjuer som vi skribenter har genomfört personligen 

med informanterna. Vid personliga intervjuer har vi kunnat ställa följdfrågor och fått mer 

uttömmande svar.  Fördelen med vår studie är att informanterna har varit förbereda och insatta 

i arbetets syfte. Ytterligare en styrka i vår undersökning är att informanterna har bott på tre 

orter/städer i sydvästra delen av landet inom ett avstånd på tjugo mil.   

 

 

 

 

5  Resultat & Analys 
 

 

Vårt resultat och vår analys kommer att presenteras i underrubriker, vilka hör i hop med våra 

frågeställningar. Vi har valt detta tillvägagångssätt för att kunna knyta ihop resultat och 

analys. 

 

 

5.1 Beskrivning av barn som anses avvika från normen 

 

Att ha ett barn i verksamheten som avviker från normen, kan det ibland vara svårt att förklara 

vad det är som är avvikande. Förskollärare A beskriver att det kan vara en ”magkänsla”: 

 

 
Det märks när ett barn skiljer sig från mängden, men det kan vara på olika sätt 

och ibland kan det vara svårt att peka exakt på vad som är annorlunda, man får 

en magkänsla. Många gånger är det inte bara en orsak som skiljer sig utan 

många olika och tillsammans blir det ett avvikande beteende. Det kan till 

exempel vara att barnet inte klarar av att ta en instruktion som ges till hela 

gruppen, avsluta en aktivitet när det efterfrågas, klarar inte av att ta kontakt och 

kommunicera som det förväntas, väldigt aktiv och de som är i vägen blir bort 

knuffade mm. 

                                                                                                                                 

                                                                                                    (Förskollärare A) 
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Genom att granska de intervjuer vi gjort, har vi kunnat utläsa ett mönster på vad 

förskollärarna ansåg var ett avvikande beteende hos barn. Deras syn på avvikelser stämmer 

relativt väl överens med den syn på avvikelser som framkom i den litteratur och den 

forskning, som vi tagit del av (se tabell 2, sidan 9). 

 

 

 

 

Tabell 4. Förskollärarnas syn på vad som är ett avvikande beteende hos barn. 

Normalt beteende Avvikande beteende 

Klarar av att ta instruktioner Svårt att ta instruktioner 

Har lätt för att få kamrater Svårt med kamratrelationer 

Har god relation med både barn och 

vuxna 

Hamnar ofta i konflikter, både med barn och 

vuxna 

Lågmäld Högljudda 

Ingen fixering vid speciella aktiviteter Fixera sig vid speciella aktiviteter 

Förstår ett socialt samspel Svårt med socialt samspel 

Förstår lekreglerna och kan leka med 

andra 

Svårt att leka tillsammans med andra 

Det är lugnt kring barnet Det händer saker kring dessa barn 

Är empatisk Dålig insikt i empati 

Kan vara stillsam Svårt att vara stilla 

 

 

 

 

 

I litteraturen nämns bland annat okoncentrerade, likgiltiga/ointresserade, destruktiva och trots 

som avvikande beteende. Dessa påståenden har inte någon av de intervjuade nämnt. Dessa 

faktorer kan vi tolka att förskollärarna inte ser som ett avvikande beteende, eftersom de kan 

utgöra en del av den normala utvecklingen, så som till exempel trots. Här kan man tolka det 

som att förskollärarna utgår från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, när det gäller barn i 

yngre åldrar.  

 

Ett genomgående mönster i intervjuerna är att informanterna beskriver hur svårt barn som 

avviker från normen har för att ta instruktioner. Detta kunde vi inte se i den litteratur och 

forskning vi tagit del av. Förskollärare H svarade exempelvis att: “det är ju i de sociala 

sammanhangen i så fall, som man märker det eller vid instruktioner. Hur barnen klarar av 

instruktioner, i det dagliga liksom”. Det framkom även under intervjuerna att dessa barn 

oftare hamnar i konflikter med andra barn och vuxna där de inte interagerar fullt ut. 
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Förskollärare B säger: “det är främst svårigheter att passa in i gruppen, de får svårt med 

kamratrelationer, de hamnar ofta i konflikter både med barn och vuxna”. Oftast beskrivs barn 

som avviker från normen, under intervjuerna, som utåtagerande. Men det finns även barn som 

kan avvika från normen genom att vara tysta och dra sig undan. Detta nämner förskollärare D 

och säger att: “det vanligaste är att de bråkar med omgivningen, skriker, vill inte samspela 

med andra barn. De finns även tysta barn som helst drar sig undan och bara klipper, målar och 

så vidare”. Det beskrivs även att det blir många misslyckanden för det enskilda barnet. 

Förskollärare B beskriver följande: 

 

 
De råkar in i mycket misslyckande det är nog det lättaste sättet att se på dem, de 

har svårt att få kamratrelationer och komma i gruppen fullt ut. De har ofta låg 

självkänsla svårt att passa in helt enkelt, […] detta är nog det jag kan se, att här 

kommer ett barn från förskolan med mycket misslyckande i bagaget. 

                                                                                                                                 

                                                                                                   (Förskollärare B) 

 

 

Det som även framkommer är att barnen har svårt i det sociala samspelet. Förskollärare C 

säger att: “Barnet förstår inte det sociala samspelet, det blir ofta konflikter eller att barnet blir 

missuppfattat. Barnet har inget intresse av att leka med andra barn”. Pape (2001) lyfter fram 

hur viktig pedagogens roll är för att bidra till att stärka barnens sociala kompetens och hur 

viktigt det arbetet är, så att alla får möjligheten att uppleva sig själva som en positiv del av en 

social gemenskap. Kadesjö (2010) beskriver barn som utmanar sin omgivning genom att ofta 

störa och kanske förstöra för andra. Det är barn som ofta väcker irritation, ilska och besvikelse 

hos sin omgivning. Det som författaren lyfter fram är att barnens beteende inte enbart är ett 

problem för omgivningen, utan även för det enskilda barnet. Kadesjö (2010) menar att det 

handlar om barn som upprepat gör saker som vuxna regerar med frustration och irritation på. 

Detta gör att den vuxne mest blir arg, eftersom denne känner att barnet provocerar, är 

otacksamt och visar ett hänsynslöst beteende mot de andra. Effekten av detta kan leda till att 

läraren kan känna sig misslyckad, då barnet inte lever upp till dennes förväntningar (Kadesjö 

2010). 

 
 

5.2 Bemötande och strategier 

 

I intervjuerna framträdde ett tydlig salutogent synsätt där förskollärarna arbetade med att 

framhäva det positiva och det som fungerar hos barn som avviker från normen och har 

svårigheter. Det framkom även att det är viktigt att lyfta dessa barn, så de inte blir det svarta 

fåret i gruppen. Förskollärare G beskriver: ”Det som vi verkligen tror på, så är det att titta på 

vad det är vi kan förändra och att barnet inte blir ett svart får i barngruppen”. Under 

intervjuerna sades också att man måste släppa på prestigen och att det är viktigt att sträva efter 

ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgruppen. Förskollärare B beskriver bemötandet på 

följande sätt: 

 
Jag tycker att man bemöter alla barn utifrån det behov de har. Lilla tysta Lisa 

bemöter jag med stöttning så hon vågar ta steget ut, medan de som är tvärtom 

hjälper man dem att lyssna så i egentligen bemöter jag inte Kalle på ett speciellt 

sätt utan utifrån hans behov och det gör jag med alla i egentligen.  

 

                                                                                                     (Förskollärare B) 
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Flera av informanterna nämner att det är viktigt att titta på sitt eget förhållningssätt, detta tar 

förskollärare G upp: ”[…] vi försökt att tänka att vad kan vi ändra för att inte det barnet ska 

misslyckas hela tiden. Vad kan vi förändra hos oss? ”Detta är även något som förskollärare B 

uttrycker på ett tankfullt sätt: ”Jag tänker på frågan hur bemöter vi barn med speciella behov 

hur viktigt det är att vi släpper prestigen och principer och verkligen lyssnar på barnen, för det 

gynnar inte dessa barn om de inte förstår principerna”. 

 

Förskollärare C säger att: “Barnet förstår inte det sociala samspelet, det blir ofta konflikter 

eller att barnet blir missuppfattat. Barnet har inget intresse av att leka med andra barn”. Pape 

(2001) lyfter fram hur viktig pedagogens roll är för att bidra till att stärka barnens sociala 

kompetens och hur betydelsefyllt detta arbete är, så att alla får möjligheten att uppleva sig 

själva som en positiv del av en social gemenskap. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

skriver att man i arbetslaget måste se på hur bemötandet och samspelet med barnen ser ut och 

vad det kan ha för innebörd för relationerna. De belyser även att ett kompetent samspel 

mellan barn och lärare är viktigt för att främja ett gott samarbete. Detta är även en del i vårt 

uppdrag som finns sammanställt i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010:5) ”Alla barn ska få 

den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig 

vara en tillgång i gruppen”.  

 

Nordin-Hultman (2004) Beskriver i sin avhandling den syn på barn som ofta råder inom 

förskolans värld, med ett utvecklingstänkande och med ett framtidsperspektiv där utveckling 

är det samma som framsteg. Här blir det, menar författaren, ofta fokus på barns brister och 

svaga sidor. Lärarna menar att det barnen inte klarar, som till exempel lilla Kalle som inte 

klarar av att sitta still i en samling, måste åtgärdas. Här är tankegångarna att barnen måste 

tränas på det som de inte klarar för att kunna klara detta när de börjar i skolan. Nordin-

Hultman (2004) menar att detta skapar ännu mer svårigheter för barnen. Det leder även till 

återkommande misslyckanden och obehag för barnet i fråga. Tvärtemot Nordin-Hultmans 

(2004) kritiska syn på förskolans rutiner och som författaren kallar naturalistisk syn, på den 

nytta som till exempel en samling kan ha för ett barn, ställer sig Hellström (1993) positiv till 

fasta regler och rutiner. Dessa menar författaren är ett bra tillfälle för både ett lärande, samt 

ger en gemenskap i gruppen. Dessa rutiner har även en positiv inverkan på barn som har ett 

avvikande beteende, då dessa barn blir hjälpta av struktur och rutiner. 

 

Det som är intressant är att man kan se att de intervjuade förskollärarna har samma synsätt 

som Hellström (1993), angående rutiner och en tydlig struktur. Förskollärarna poängterar 

vikten av tydliga ramar, rutiner, användandet av schema samt bildstöd som viktiga faktorer i 

stöttningen av barn som avviker från normen. Men dessa stöd menar de, hjälper hela 

barngruppen. De är även viktigt att alla får ta del av dessa stöd, så att det enskilda barnet inte 

blir utpekat. Detta beskriver förskollärare G: 

 

 
Förstärka allt som är positivt försöker vi göra då så att det inte bara blir det här 

negativa. Det blir lätt så när det är ett barn som det händer mycket kring. Att det 

hela tiden blir massa negativt.[...] Sedan har vi bestämda platser och bestämda 

platser på saker. Vi har mycket rutiner. Vi har ett schema som barnen tittar på, 

där de ser vad som ska hända under dagen och i vilken ordning saker kommer  

Under dagen.[...] Och sedan har vi delat in barnen i grupper. 

                                                                                                              

                                                                                                     (Förskollärare G) 
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Under intervjuerna har förskollärarna beskrivit många olika metoder och strategier som de 

använder i sitt arbete med barn som avviker från normen, men de nämner även att dessa 

metoder och strategier är bra för hela barngruppen. Förskollärare D beskriver sina strategier i 

ett samtal med ett barn som avviker från normen: 

 

 
Jag använder mig ofta av att rita ner streckgubbar tillsammans med barnet för att 

begränsa alla ord som så lätt bara öses över dem. När de ser på papper vad som 

händer får de ofta en egen förståelse om vad som hänt och hur de kunde gjort i 

stället. Upprepar man det under en längre tid förändras barnets förståelse om 

vad som blir fel. Även kort som visar att det är fel det du gör nu gör att de 

bromsas i handling och tänker efter före det har hänt. Detta kräver en närvarande  

pedagog som är A och O i att stötta dessa barn. 

                                                       

                                                                                                    (Förskollärare D) 

 

    

Det poängteras även att ett nära vuxenstöd och bemötandet är viktigt, speciellt för barn som 

avviker från normen. Detta säger förskollärare E: ”Vara en lyssnande pedagog. Tänk efter 

innan du svarar, vara en jasägare inte en nejsägare. Behandla barnen som medmänniskor”. För 

att barnen ska känna sig delaktiga i verksamheten lyfts och används barnen positiva 

egenskaper och kunskaper för att stärka barnet i gruppen. Förskollärare A menar att man 

måste: 

 
Reflektera, observera, analysera och utvärdera för att utveckla, samt att ställa 

frågor till barnet för att få reda på barnets tankar, funderingar och lösningar på 

problemet eller vad som kan förändras för att det ska bli bättre. 

                         

                                                                                                    (Förskollärare A) 

                                    

                                                                           

                                                                                                                     

Man måste se vilken barnsyn och teori om barns lärande som finns på förskolan och i 

arbetslaget menar Johansson och Pramling Samuelsson (2003). Där behöver man även se på 

hur organisationen, förhållningssättet till barnen och hur verksamheten är strukturerad. Det 

som författarna även framhåller är att kompetens och erfarenhet hos läraren styr barnens 

kunskap och kompetens. von Wright (2002) menar att lärarens val av perspektiv har en stor 

betydelse för hur lärare - barn relationen ser ut, samt vilka möjligheter som barn har att 

komma till tals och att vara delaktiga i besluten som berör dem själva.  Isaksson (2009) menar 

i sin avhandling att det finns en tydlig koppling mellan vilka stödinsatser som erbjuds och hur 

dessa utformas i förskolan. Författaren menar att om svårigheterna relateras till brister och 

tillkortakommande hos individen, blir det naturligt att åtgärderna riktar in sig på att det är 

individen som ska korrigeras eller ”normaliseras” i förhållande till normer och beteende. 

Detta perspektiv är det som von Wright (2002) och Persson (2008) kallar det 

punktuella/kategoriska perspektivet. Men med ett relationellt perspektiv ser man på 

svårigheterna som ett resultat av ett samspel mellan individen och omgivningen och riktar 

fokus mot att undanröja barriärer i miljön, samt anpassa undervisningen efter individens 

förutsättningar. Det är även av stor vikt att man utgår från ett salutogent synsätt, där man ser 

på det som fungerar hos barnet. Den så kallade lösningsinriktade pedagogiken där fokuset 

riktas på en lösning i stället för att enbart titta på brister och ett avvikande beteende hos barnet 

(Målberg & Sjöblom 2009). 
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Förskollärare C har även funderingar kring barngruppens storlek och säger: “Storlek på 

gruppen har varit ett problem. Vissa barn kräver en pedagogs fulla uppmärksamhet, då 

försvinner en pedagog från den övriga barngruppen.  Gruppen blir extra sårbar på morgonen 

och eftermiddagen då personalstyrkan är mindre”. Förskollärare G säger angående deras 

lokaler att: 

 
Det vi saknar i dag är ett lugnt rum, alltså en lugn hörna. Framför allt för det här 

barnet då som behöver dra sig undan. [...] Sedan tycker vi generellt att det är 

svårt med stora barngrupper att få till miljöer som passar de här barnen, som har 

svårt att sortera intryck.  

                                                                                             (Förskollärare G) 

 

Här ser man att lokaliteterna har en påverkan, då främst för att skapa lugna miljöer. Det som 

förskollärare G syftar på är att barn, speciellt barn som avviker från normen och som har svårt 

att sortera intryck, måste kunna få dra sig undan i lugn och ro ibland. Det framkommer även 

att en uppdelning av barngruppen i mindre grupper gynnar alla barn och i synnerhet barn som 

avviker från normen och kan vara i behov av lite lugnare miljö och extra stöd.  

 

 

 

5.3 Stöd och handledning 

 

Våra informanter känner att de har haft tillgång och stöd av specialpedagog och 

elevhälsoteamet för konsultation och handledning, när det varit aktuellt. Stödet från en 

specialpedagog ser lite olika ut efter de behov som behövs i de aktuella fallen. Detta stöd kan 

bland annat vara samtal med personalgruppen. Förskollärare E säger: ”Vid behov ringer vi vår 

specialpedagog. Till att börja med får vi pedagoger konsultation av henne, vid behov kommer 

hon ut i barngruppen”. Det som framkommer är att det görs en plan över hur stödet ska se ut 

och hur ofta som stödet ska ges. Förskollärare C beskriver följande: 

 

 
Vi har tillgång av kommunens specialpedagog som vi kan få handledning av. Vi 

hör av oss till specialpedagogen vid behov. När vi träffas görs det en plan på hur 

mycket handledning vi kommer att behöva. Vi får till exempel hjälp hur det 

berörda barnet ska stödjas samt hur vi i helhet ska arbeta med hela barngruppen. 
                                                                                                                                 

                                                                                                (Förskollärare C) 

 

 

Det framkommer även att specialpedagogen i vissa fall även gör både studier av barngruppen, 

samt filmar hur barnen och pedagogerna interagerar. Förskollärare G beskriver 

specialpedagogens arbete: 

 
Ja, vi har fått handledning från kommunens specialpedagog under våren nu, då 

vi tycker att det har förändrats. Handledningen är specifik för det enskilda 

barnet. Och där har vi dels haft samtal, som har varit otroligt bra. Sedan så har 

vi även filmat […] Så hon var här och filmade och så tittade vi gemensamt på 

filmen. Då har vi fått stöd i hur vi ska agera i olika situationer. Vad som vi gör 

som är bra och mindre bra. Och så framförallt så, det som var otroligt bra var att 

man såg så mycket hos barnet och även de andra barnen som man inte hinner 

uppfatta. Men det såg vi när vi filma. 
                                                                                                    (Förskollärare G) 
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Däremot uttrycker väldigt få av våra informanter rektorns bidrag kring handledning eller 

rekrytering av specialpedagog. Endast två av våra informanter nämner förskolechefen eller 

rektorn i sammanhanget. Förskollärare A säger: ”I vår kommun finns EHT, elevhälsoteam, 

där vi i samråd med vår förskolechef kan lämna in ett uppdrag […] därefter kontaktar 

exempelvis specialpedagogen oss och ofta kommer även kuratorn, som också är kopplad till 

EHT”. I rekryteringen av specialpedagog nämner förskollärare F förskolechefen roll: 

 

 
Vi kan få hjälp av ett team som består av specialpedagog och kurator. För att få 

denna hjälp behöver vi oftast först prata med vår förskolechef som sedan 

anmäler vårt behov av hjälp och stöd till teamet. 

                                                                                                     (Förskollärare F) 

 

 

Juul och Jensen (2009) menar att det är rektorn som har ansvaret för stämningen och 

kvaliteten i hur de anställda förvaltar sina ledarroller. Barns beteende är alltid en konsekvens 

av skolans allmänna kultur. Även Persson (2008) lyfter betydelsen av att rektorn ger ett aktivt 

stöd till läraren när det kommer till specialpedagogiska frågor. Under intervjun kunde man 

avläsa att det finns vissa brister hos en del rektorer i sin ledarroll. Detta kan bli en negativ 

konsekvens för verksamheten, som både personal och barn kan påverkas av. Detta 

framkommer i svaret från förskollärare D, som säger: 

 
När vi så väl behövde det stödet för några år sen så uteblev det och vi fick klara 

oss själva, det tog vi pedagoger skada av. Vi hade så väl behövt någon som 

lyssnat på oss under den tiden. Nu kommer vi att få en högre personaltäthet på 

grund av att vi är många som varit sjukskriva och mått dåligt och vår nuvarande 

chef vill att vi ska må bra och att sjuktalet ska minska. 

                                                                                                                              

                                                                                                    (Förskollärare D)  
 

 

Att få extra stöd och resurser är inte alltid så självklart. Man kan i intervjuerna utläsa att 

behovet av extra resurser finns ute i verksamheterna. Men även om dessa resurser uteblir, så 

måste verksamheten fortgå utan att barnen blir lidande.  Detta menar även förskollärare G: 

 

 
Vad krävs det att man ska få en resurs? Ganska mycket tror jag. Man får liksom 

inte fastna i att man ska ha en, att det inte går om man inte får en resurs. Utan att 

det går visst liksom. Men man får tänka på vad man lägger på barnet och vad 

lägger vi på oss. 

                                                                                                                                 

                                                                                                    (Förskollärare G) 

  

 

Det är även viktigt att man byter rollen som ansvarande pedagog under dagen, emellan 

pedagogerna. Detta då den psykosociala situationen kan bli tung för en personal utan någon 

form psykiatrisk/psykologisk utbildning (Hellström 1993). Författaren menar även att i en 

situation där kompetensen eller orken inte räcker till och där man går och har dåliga samvetet, 

bara för att man känner sig otillräcklig. Så kan det leda till att man bränner ut sig.  Hellström 

(1993) pekar på att det är viktigt att man redan från första början har kanaler till professionell 

hanledning, såväl för arbetslaget som för den enskilde läraren. Författarna säger också att var 

och en i personalen måste vara “ersättlig”, så inte verksamheten vilar på en person. 

Det beskrevs under intervjuerna hur viktigt det är att alltid ha en ordinarie personal som 
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stöttning för barn som avviker från normen. Det är också viktigt att man avlöste varandra 

under dagen, både för barnets, men även för personalens skull. Bland annat detta framhåller 

förskollärare G under intervjun: 

 

 
Alltså först så […] hade vi det hela dan, men det går inte utan vi byter under 

dagen. Vi byter antingen om man inte orkar mer eller när det passar. Om jag 

leder en aktivitet så får någon annan ta över. Men vi lämnar alltid över så man 

får bekräftat att man har lämnat över. 

                                                                                                    (Förskollärare G) 

 

 

I ovanstående citat poängteras att man måste ha bra kommunikation och ett fungerande 

arbetslag, när man har barn i verksamheten som avviker från normen. Detta poängterar även 

förskollärare C, och menar att: ”struktur och rutiner är viktigt, att barnen vet vad som ska 

hända. […] Att försöka ha ett bra och fungerande arbetslag där det finns kontinuitet”. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) framhåller att det är viktigt att arbetslagets ser 

över vilken organisation, struktur och förhållningssätt som man har i sitt arbete med barn som 

avviker från normen. De menar att det är ett kompetent samspel mellan alla parter på 

förskolan. Fungerar detta samarbete och det finns en vuxenkompetens, så skapar detta en bra 

lärandemiljö på förskolan, för alla som vistas i den (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2003). 

Utöver kontakt och stöd från specialpedagog framkom även att pedagogerna vid behov fick gå 

på olika kurser och kompetenshöjningar. Detta var ofta i samband med situationer som hade 

direkt anknytning till specifika problem, som hade att göra med enskilda barn. Förskollärare 

G berättade: ”Vi har fått stöd i att vad det innebär att mista en förälder. Alltså hur sörjer ett 

barn? Det har också varit otroligt bra, eftersom sorgen ser annorlunda ut”. Sedan hade de även 

fått träffa en socialsekreterare som berättat om förhållningsätt och problematik kring ett barn 

de har i verksamheten som var familjehemsplacerad.  
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6 Diskussion 
 

 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera de resultat vi har sett i vår undersökning samt 

diskutera vår metod. Till sist presenterar vi ett förslag till vidare forskning, av de tankar och 

funderingar som väckts av denna studie.  

 
 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur förskollärarna beskrev barn som avviker 

från normen, samt undersöka vilka metoder och strategier som förskollärarna använde för att 

inkludera och stötta barn som avviker från normen. Vi var även intresserade av att undersöka 

om förskollärare fick någon stöttning och hjälp med dessa barn.  

 

Resultatet i studien visar att beskrivningen av vad som anses vara ett avvikande beteende hos 

barn stämde ganska väl överens när vi jämförde vad vi fick fram i litteraturen (se tabell 2, 

s.9), samt hur förskollärarna beskrev dessa barn (se tabell 4, s.17). Vi har sammanställt en 

tabell där man kan se litteraturens beskrivning av avvikande beteende kontra förskollärarnas 

beskrivning av barn som har ett avvikande beteende.  

 

Det finns vissa skillnader på vad som ansågs som en avvikelse när vi tittade på det som 

framkom i litteratur och forskning, samt det som framkom i intervjuerna med förskollärarna. 

(Dessa skillnader kan utläsas i tabell 5, s.25). Det som vi kan utläsa av denna tabell är att 

förskollärarna inte nämnde okoncentrerad, ofokuserad, likgiltig, ointresserad, trotsig eller 

destruktiv. Detta resultat tolkar vi som att förskollärarna har ett salutogent synsätt där man 

väljer att se det som fungerar hos barnet. Man kan även anta att förskollärarna ser på barnen 

från ett utvecklingsteoretiskt perspektiv, där bland annat trots och okoncentration kan ses som 

en mognadsfråga, som räknas som helt normala beteenden hos ett barn.  

 

När man jämför det som förskollärarna nämner som avvikande beteende, men som vi inte 

har sett i litteraturen, som till exempel svårt att ta instruktioner, svårt att sitta stilla och svårt 

med kamratrelationer. Så tolkar vi detta som en svårighet som blir mer tydlig i en större 

barngrupp och som kan bli ett problem där det krävs att barngruppen kan samarbeta för att 

fungera. Barnets svårigheter kan kopplas till von Wright (2002) och Persson (2008) 

relationella perspektiv, där man ser individen i en relation och i ett sammanhang med den 

omgivande miljön. Här är utgångspunkten vad som händer i möten mellan människor i den 

aktuella situationen. Ett barn som avviker från normen kan få svårigheter i relationen med 

andra. Det blir avgörande att förskolläraren ser barnets problem och är lyhörd och delaktig i 

det som sker menar Jakobsson och Nilsson (2011) och på så vis påverka barnet positivt till ett 

lärande och social kompetens. 

  

Det som även framkommer i våra intervjuer och litteraturen är att ett barn som avviker från 

normen, är ett barn som inte har förmågan att hitta sin plats i gemenskapen, det som i 

vardagligt tal kallas för social kompetens. Bristen på social kompetens är något som vi ser 

kommer till utryck på olika sätt i vår studie. Men främst benämns detta som ett avvikande 

beteende. För att främja en inkludering av dessa barn har förskolläraren en viktig roll. Pape 

(2001) har tittat på förskollärarens roll i förskoleverksamheten och menar att det är viktigt att 
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barnen stärks i sin sociala utveckling, så alla barn får en upplevelse att de är en tillgång i 

gruppen och får en stärkt självkänsla. 

 

 

 

Tabell 5. Skillnader på synen kring avvikande beteende hos barn, som vi funnit i litteratur 

och i forskning samt hos våra informanter.   

Avvikande beteende: Litteratur Avvikande beteende: förskollärarna 

Okoncentrerad, ofokuserad  

Likgiltig, ointresserad  

Trots  

Destruktiv   

Asocialt beteende 

 

Svårt med socialt samspe. 

Inte intresserad av att leka  

Hänsynslöst beteende, ingen empati Dålig insikt i empati 

Skapa Irritation, ilska och besvikelse Det händer saker kring dessa barn 

 

Konflikt benägen Hamnar ofta i konflikter, både med barn och 

vuxna, Det händer saker kring dessa barn 
 

Skriker, gör “konstiga” ljud, enformig 

röst, tics (t.ex. hostar, harklar) 

 

Högljudda 

Bråkar, slåss, Ilsken, aggressiv Bråkar, Svårt att leka tillsammans med andra 

Låg självkänsla tysta, undandragna, låg självkänsla 

Stör, provocerar, utmanar Det händer saker kring dessa barn 

 

Förstör för andra och sig själv Det händer saker kring dessa barn 

 

 Svårt att vara stilla 

 Fixera sig vid speciella aktiviteter 

 Svårt med kamratrelationer 

 Svårt att ta instruktioner 

 

 

 

 

http://www.synonymer.se/?query=likgiltig
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Något som Kadesjö (2010) trycker på är att barnens beteende inte enbart är ett problem för det 

enskilda barnet, utan även påverkar omgivningen och människorna kring dem. För att möta 

dessa barn, kan vi se att både våra informanter och forskningen visar hur viktigt det är att 

skapa en lugn och avskärmande vrå för dessa barn. Vi ställer oss frågande till, hur man i 

praktiken kan åstadkomma detta. Eftersom vi genom Granbom (2011) har fått information om 

att de flesta lokaler, som används i dag, är avsedda för betydligt färre barn än vad dagens 

gruppstorlekar oftast är. Detta leder till att barnen ofta blir avbrutna i sin lek och att konflikter 

uppstår på grund av den fysiska kontakten, som uppstår i trånga lokaler med för stora 

barngrupper. Detta ställer stora krav på förskollärarens tålamod, kunskap och strategier. 

Ytterligare ett krav, som ställs på förskollärarens professionalitet, är vid samlingarna där 

syftet med dessa är att stärka gruppgemenskapen och vikänsla. Dessa samlingar måste vara 

välplanerade, intressanta och utformade med en extra tanke på de barn som avviker från 

normen, något som även Hellström (1993) betonar.   

 

 

Vi ser i vårt material att kunskapen och engagemanget är stor hos förskollärarna när det 

handlar om barn som avviker från normen. Alla hade både genomtänkta men även 

oreflekterade strategier i sitt arbete med barn som avviker från normen. Det som vi kunde se i 

intervjusvaren var en väl genomtänkt struktur på dagen. De använde bland annat schema med 

bilder där man kunde se hur dagen var planerad, bestämda platser för barnen, både vid 

samlingar och vid matbordet. De hade även bestämda platser för leksaker och kläder. Detta 

stöd och dessa rutiner var bra för alla barn i verksamheten framkom det i intervjuerna. Flera 

av våra informanter talar om att förbereda barnen inför övergångar i verksamheten. De menar 

att i bland måste man avleda barnen och styra in barnen på ett annat spår så att konflikter inte 

uppstår. Informanterna talade även om vikten att vara tydlig och ge de stöd och ramar som 

fungerar för de avvikande barnen. något som Hellström (1993) också tar upp i litteraturen. 

Men vi ser även att ett barn som avviker från normen, kan vara ett komplext dilemma och att 

det inte är en samsyn som speglas då variationen från att se “det kompetenta barnet” till 

“vuxna vet bättre” speglas i vissa situationer. Utifrån dessa synsätt kan man föreställa sig att 

demokrati och barnsyn är en orsak som leder till konflikter som kan vara både 

demoraliserande och en väg till nytänkande kring barn som avviker från normen, beroende på 

vilket synsätt som får starkast mandat. Ett arbetslag som kontinuerligt arbetar med en samsyn 

i dessa frågor, får en verksamhet som arbetar i enlighet med styrdokumenten.  

 
 

Våra informanter upplevde att de vid behov kunde få stöd och råd från kommunens 

specialpedagoger. Denna kontakt kunde dock se lite olika ut och var ofta utformat efter 

behovet som fanns. Det fanns även förskolor som hade ett nära samarbete med skolan de var 

knutna till. Genom detta samarbete hade förskolorna tillgång till skolans elevhälsoteam. 

Denna kontakt togs genom förskolechefen och kunde ibland uppfattas lite krånglig. 

Förskollärare F uttryckte tillvägagångssättet så här: “för att få denna hjälp behöver vi oftast 

först prata med vår förskolechef, som sedan anmäler vårt behov av hjälp och stöd till teamet”. 

Detta kan tolkas på så sätt att barnens behov måste kategoriseras för att få eventuellt stöd. 

Men att få en extra resurs eller extra stöd kan ibland vara svårt och även om behovet finns där, 

så är det inte säkert att man får det stödet. Här kan även finnas risk för att man kategoriserar 

barnet. Lutz (2006) tar upp detta i sin avhandling och menar att personalen tvingas hitta lokala 

lösningar, då nivån för när det är lönt att söka extra resurser är hög. För de barn som renderar i 

en ansökan om extra personalresurs, kommer barnet svårigheter ytterligare att kategoriseras 

och bedömas efter en “normativmall”.  Förskollärare G beskrev att det var svårt att få extra 

resurser till verksamheten och gav uttryck för att det förmodligen skulle kräva väldigt mycket, 
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för att få den hjälpen. Vidare beskrevs att man inte fick låsa sig vid att man måste få hjälp, 

utan det var tvunget att fungera i alla fall. Om denna uteblivna hjälp berodde på att det inte 

fanns någon diagnos hos ett barn eller ej, framkom inte under intervjun. Här kan man befara 

att konsekvenserna kan bli som Hellström (1993) menar, att personalen bränner ut sig, när 

man strävar efter att räcka till åt alla. 

 

 

Något som vi förvånades över att man inte stöter på i litteraturen så ofta, men som vi har 

uppmärksammat i vårt vardagliga yrkesliv, är det som Pape (2001) har forskat kring, när det 

handlar om empati och social kompetens. Författaren menar att social utveckling inte är 

beroende av ålder och mognad som man förut har trott. Vi skribenter menar att det är det 

synsätt och den miljön som råder kring barnet som färgar av sig på barnet, oavsett ålder. Att 

vara nära barnen i leken och ge barnen uppmärksamhet gör att man upptäcker barnens behov 

och framförallt deras styrkor. Detta är det så kallade salutogena synsättet där man väljer att se 

det som fungerar hos barnet och där även KASAM (Känsla Av SAMmanhang) är av vikt. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 
 
 

Tanken med vår studie var att utgå enbart från semistruktuerade intervjuer. Dock hamnade vi 

ett dilemma, då vårt arbete sammanföll med att personalen på de tilltänkta förskolorna gick på 

semestrar. Detta är något som vi skribenter inte har kunnat påverka, då vår avslutande kurs 

och handledning är inplanerad och strukturerad på detta sätt. Tyvärr så innebar detta att en del 

tackade nej till att deltaga och att en del fick lämna sina intervjusvar via e-post. Vi ser 

skillnader i vårt material på de som intervjuats personligen och de som lämnat svar via e-post. 

Nackdelen med semistruktuerade intervjuer är att man inte har så stort urval, då 

ljudupptagningarna ska transkriberas till texter. Det blir inte hanterbart med ett stort antal 

intervjuer, eftersom transkriberingen är tidskrävande. Däremot så är styrkan med personliga 

intervjuer att man får ett fylligare material, då man har möjlighet till spontana följdfrågor och 

också kan fånga upp informantens sinnesstämning, såsom tonfall och kroppsspråk. Vi 

upplevde att informanterna blev mer engagerade vid de personliga intervjuerna och det var 

även därför vi valde att genomföra en kvalitativa undersökning, genom att göra intervjuer. Att 

fånga upp informanternas sinnestämning, kroppsspråk och tonfall är inte möjligt på samma 

sätt med kvantitativa intervjuer genom enkäter.  

 

 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Vi har i denna studie endast haft fokus på förskolans syn kring barn som avviker från normen. 

Det skulle ha varit intressant att se om det fanns skillnader på synsätt kring dessa barn, när 

man jämförde mellan förskolan och förskoleklassen. Detta eftersom pedagogerna i båda 

verksamheterna är utbildade förskollärare.  
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I 
 

Bilagor 
 

 

 

 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

 

Intervjufrågor 

 
 

1. Hur ser din bakgrund ut, vilken professionell erfarenhet har du av att arbeta med barn 

med behov av särskilt stöd? 

 

2. Hur märker ni när ett barn har ett avvikande beteende gentemot de andra barnen i 

gruppen? 

 

3. Hur bemöter och stötar ni barn som är i behov av extra stöd? 

 

4.  Har ni pedagoger några strategier som ni använder för att öka barnens delaktighet 

och inflytande?   

 

5. Upplever ni att era lokaler/material eller barngruppens storlek påverkar ert arbete 

kring barn som behöver extra stöd? 

 

6.  Får ni handledning utifrån med barngruppen, av till exempel specialpedagog? hur ser 

denna hjälp ut i så fall? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

II 

Bilaga B Brev till informanterna 

 

 

Brev till informanterna 
 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Camilla Gustafsson och Maria Häggmar. Vi läser till förskollärare och går vår 

sista termin på Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

Du får detta brev för att du har tackat ja till att medverka i vårt självständiga arbete, 

examensarbetet. Vårt självständiga arbete handlar om barn i behov av särskilt stöd. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka förskollärares förutsättningar och arbete med 

barn som är i behov av särskilt stöd. Samt om förskollärare har några strategier att stötta 

dessa barn så de klarar av sin dag. För att kunna undersöka detta kommer vi att använda 

oss av personliga intervjuer. Intervjuerna kommer att vara 30-45 minuter och kommer 

att spelas in för att underlätta vår bearbetning av materialet. 

 

Vi är mycket tacksamma för att du valt att ställa upp på en intervju och bidra med dina 

tankar. Självklart kommer din medverkan att avidentifieras och ingen obehörig kommer 

att kunna ta del av intervjumaterialet. Allt råmaterial (intervjuer och inspelningar) som 

intervjun genererar kommer att förstöras när studien är slut. Intervjun kommer endast att 

användas till vårt arbete. Medverkan är också frivillig och du kan när som helst avbrytas 

utan vidare förklaring. Allt enligt forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, Se länk nedanför. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.  

 

 

Vår handledare under examensarbetet är Zara Bersbo, xxxx@xxxxxx 

Har du frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss eller Zara. 

Camilla Gustafsson: XXXX-XXXXXX eller xxxx@xxxxxx 

Maria Häggmar: XXXX-XXXXXX eller xxxx@xxxxxx 

 

 

Tack på förhand 

 

 

 

Camilla Gustafsson och Maria Häggmar 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

