
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, 
Självständigt arbete,  
15 hp 

”Jag vill inte vara som alla 
andra, jag vill bara vara jag” 
En studie om barn som utmanar 
 

Sabina Hansson 
Saga Ivarsson 

Handledare: Helena Häll 
Examinator: Jörgen Mattlar 

Rapport 2017ht02411 



 

Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att studera pedagogers förmåga att möta barn med 

utmanande beteenden med utgångspunkt i pedagogens ledarskap och förhållningssätt. 

Arbetet grundar sig i svar från vår enkätstudie samt 12 observationstillfällen på en förskola 

i södra Sverige. Studien har utförts med utgång från ett kritiskt perspektiv där skolor och 

förskolor ska se till miljöns påverkan på barns beteende och inte placera problemen hos 

barnen. Resultaten av enkät- och observationsstudien har synliggjort olika utmanande 

beteenden som kommer till uttryck i förskolan samt påvisat en viss skillnad i hur pedagoger 

bemöter barn som utmanar. Olika utmanande beteenden har lockat fram olika typer av 

ledarstilar. Det framkom även utmanande beteenden där pedagogerna kände sig osäkra när 

det kom till bemötande samt en viss skillnad i bemötande gentemot pojke-flicka.    
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1. Inledning 

Vi fann snabbt vårt gemensamma intresse för ledarskap. Sedan tidigare är vi båda även 

mycket intresserade av ämnet specialpedagogik, vilket gjorde att vår inriktning ledarskap 

utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv föll sig naturligt. Under VFU-perioder har vi 

observerat mindre bra exempel på hur pedagoger bemöter barn som utmanar, vissa 

pedagoger fastnar ofta i det negativa och där vissa beteenden hos barn som är i behov av 

särskilt stöd faller mellan stolarna. Exempelvis tenderar de barn som har ett passivt beteende 

glömmas bort och istället lägger pedagogen fokus på de barn som syns och hörs mycket. 

Därmed ville vi studera pedagogers förhållningssätt och förmåga att möta barn som utmanar. 

Det är lätt att man fastnar i negativa mönster på förskolan där man ofta tillrättavisar och 

tyvärr ”gnäller” om samma barn om och om igen, vi tycker det är viktigt att bryta detta och 

ta sig ur dessa negativa banor.  

1.1 Arbetsfördelning 
Från start gjordes alla förberedelser såsom sökning av böcker och artiklar gemensamt. 

Därefter delades ansvarsområden upp. Sabina ansvarade för sammanställning av 

forskningsartiklar och Saga ansvarade för att läsa och plocka relevanta källor ur böcker. Saga 

skrev bakgrund och tog hand om formalia, såsom att dela in rubriker och underrubriker etc. 

All text såväl som enkät och observationsschema är utformade tillsammans och arbetet har 

avslutningsvis korrekturlästs att den är enhetligt skriven av både Sabina och Saga. 

 

Under studiens gång har vi delat oss under observationsstudien. Förmiddagarna observerade 

vi tillsammans då små-respektive storbarnsavdelning hade gemensam fruktsamling. Under 

den strukturerade samlingen observerade vi var för sig. Transkribering och sammanställning 

av observationer gjordes var för sig medan transkribering och sammanställning av 

enkätsvaren genomfördes tillsammans. Därefter skrevs resultat och diskussion gemensamt.   
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2. Bakgrund 

Denna studie syftar till att undersöka vilka utmanande beteenden som ges till uttryck i 

förskolan samt i vilka avseenden pedagogens handlingsförmåga, ledarskap och 

förhållningssätt påverkar barns beteenden utifrån begreppen ledarskap och 

specialpedagogik. Vi har varit i kontakt med en avdelningschef i södra Sverige ansvarig för 

förskolor och pedagogisk omsorg beträffande vilken benämning vi ska använda gällande de 

barn som har oönskade beteenden då olika författare har olika termer på dessa barn. De 

forskare och författare vi har stött på talar om barn i behov av särskilt stöd medan 

avdelningschefen för pedagogisk omsorg hänvisar till benämningen barn som utmanar. Vi 

kommer att använda oss utav båda termerna barn i behov av särskilt stöd och barn som 

utmanar när vi i texten talar om barn vars beteende inte tillhör normen.  

 

Utformningen av förskolans verksamhet kräver duktiga pedagoger med god förmåga att 

anpassa innehåll av verksamhet på så sätt att den passar alla, oberoende vilken bakgrund och 

förutsättning barnen har. Läroplanen för förskolan omfattar strävansmål som förskollärare, 

barnskötare och annan personal i verksamheten ska tolka och omvandla till praktisk 

handling. Den ska vara greppbar och meningsfull för samtliga individer oavsett 

förutsättningar. Arbetet i förskolan innebär att vara en förebild för barnen i verksamheten, 

att vara en ledare och inspiratör. Ledarskap som begrepp är inte entydigt, det har många 

olika definitioner beroende på vilken syn på ledarskap pedagogen har. Det finns lika många 

definitioner av ledarskap som det finns ledare i praktiken. Nationalencyklopedin definierar 

begreppet ledarskap som följande: att ha bestämmande ställning. Det vill säga någon som är 

beslutstagare och bestämmer över en annan part.  

Maltén (2000) definierar ledarskap och dess pedagogiska funktioner som förmåga till 

konstruktiv kritik och konflikthantering, samarbetsförmåga, lyhördhet, initiativförmåga, 

beslutsförmåga, tydlighet och målinriktning vilket överensstämmer med 

nationalencyklopedins framställning av begreppet ledarskap. Som ledare värderas vissa 

egenskaper och förmågor högt såsom förmågan att förmedla verksamhetens vision och 

riktning på ett inspirerande sätt så att samtliga deltagare förstår och strävar åt samma mål. 

En god pedagogisk ledare använder situationsanpassat ledarskap, har ett professionellt 

förhållningssätt, ger återkoppling på ett sätt som leder framåt, eftersträvar inflytande och 
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delaktighet samt har ett jämställdhetsperspektiv (Axelsson & Blohm, 2014, s. 12). Vidare 

menar Juul och Jensen (2002, s. 83–84) att intresse och bekräftelse är centrala delar i mötet 

med barn. Detta innebär att förskollärare, barnskötare och annan personal i den pedagogiska 

verksamheten ska visa intresse för varje enskilt barn, lära känna och ha förmågan att se 

barnet utifrån hens egna premisser samt bekräfta och återkoppla barnets beteenden på så vis 

att den är främjande och utvecklande. När pedagogen bekräftar barn speglas medvetna eller 

omedvetna värderingar, vad som anses bra och dåligt – acceptabelt och oacceptabelt i vissa 

situationer, vilket innebär att pedagogen måste ha insikt i sin egen människosyn samt vilka 

värden, normer och egenskaper pedagogen ser som goda.  

 

Eftersom förskolans verksamhet ska anpassas på så vis att den passar alla barn oavsett 

bakgrund och förutsättning kan man ta hjälp av specialpedagogik. Nationalencyklopedin 

definierar specialpedagogik som den undervisning som tillämpas när den vanliga 

undervisningen inte räcker till, den undervisningen som finns till för att ge särskilt stöd. Trots 

att man säger att alla genomgår en individuell utveckling finns det ett medelvärde, en form 

av ”normal” utveckling som förväntas uppnås av alla individer. De individer som inte uppnår 

detta medelvärde går inom ramen för specialpedagogik.  Vernersson (2007, s. 12) menar att 

specialpedagogik är ett utbildningsområde som idag är högt prioriterat då vi önskar skapa en 

mer inkluderande skola. Samhället talar om människors rätt till utbildning och hävdar allas 

lika värde samtidigt som skolan segregeras på grund av normalitetsbegreppet. En skulle 

kunna säga att samhället skapar utrymme för det kompensatoriska perspektivet i 

skolsystemet. Lärande och utveckling bör anpassas till barnets förutsättning och möjlighet 

men istället tenderar man att fokusera på barnets brister och avvikelser från det normala och 

man börjar tala om barn med svårigheter.  

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 

för alla barn som deltar […]. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. (lpfö 98, s. 5).  

Regeringen och Utbildningsdepartementet har gett ut ett material som heter Förskola i 

utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (2010) där man kan utläsa ett 

förstärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan. Verksamheten ska främja barns lärande och 

utveckling oberoende förutsättning och det handlar om att som förskollärare utmana sina 

personliga värderingar, normer och förväntningar av hur barn ska agera och reflektera kring 

hur barn bemöts i olika situationer (Utbildningsdepartementet, 2010). Förskolan är en 
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spegling av det samhälle vi lever i och det är på förskolan många av våra framtida 

samhällsmedborgare fostras. Barn utvecklar utifrån verksamheten och de vuxnas 

förhållningssätt bland annat i sin syn på omvärlden och andra individer (Smeds, 2016). Den 

mest grundläggande fråga man måste ställa sig är då vilka medborgare vill vi forma?  

 

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna enkät- och observationsstudie är att studera pedagogens strategier i 

bemötandet av barn som utmanar under samlingen.  

• Vilken typ av utmanande beteende finns hos barn i förskolan? 

• Hur påverkar barnens olika utmanande beteende pedagogens bemötande? 

• Hur påverkar olika ledarstilar barns beteende? 

• Hur bemöts pojkar kontra flickor i samlingen?  
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4. Tidigare forskning 

4.1 Barn som utmanar 

En av specialpedagogikens negativa effekter är ofta att det avvikande betonas i sådan utsträckning att 

man inte längre ser barnens resurser (Asmervik, 2001, s. 7). 

Barns beteende är kopplat till biologiska erfarenheter och förutsättningar, men även till 

samspel och kontakt med andra människor de stöter på. Bedömningen av barns beteende kan 

variera beroende på vem eller vilka som observerar, det vill säga att barn kan uppfattas olika 

beroende på vem som ser detta (Ogden, 2001, s. 85). Beteenden som avviker från normen 

kallar Ogden för beteendestörning. Beteendestörning handlar om det beteende som avviker 

från det normativa och accepterade inom skolans värld (Ogden, 2001, s. 109), vilket vi i 

denna studie benämner som barn som utmanar eller barn i behov av särskilt stöd.  

 

Den största utmaningen utifrån ett vuxenperspektiv är att arbeta med de barn som stör 

undervisningen och bråkar, reagerar våldsamt och hotfullt mot tillsägelser samt opponerar 

sig starkt mot ledaren (Ogden, 2001). I dessa fall blir ledaren lätt osäker eller provocerad 

och har därmed svårt att upprätthålla en god inställning och relation till dess barn (Ogden, 

2001, s. 84-85). Om ledaren inte klarar av att anamma en god relation och positiv inställning 

gentemot barnet kan ledaren snabbt ge barnet en roll där barnet ständigt ses som ett problem 

och ställer till med scener, något som Johansson (2008) kallar för typifiering. Typifiering 

påverkar barnets och barngruppens etik då förväntningar av ett handlande skapas. Begreppet 

typifiering kan laddas med positiv såväl som negativ klang beroende på hur ledaren 

framställer barnet i fråga (Johansson, 2008, s. 113).  

 

4.2 Ledarstilar 
För att skapa främjande lärandesituationer för alla individer i förskolans verksamhet måste 

en se över sitt ledarskap och sätt att lära ut. Ledarskap reflekterar inte enbart ledarindividens 

personlighet och egenskaper utan formas även utifrån sin natur och miljö, det vill säga att 

ledaren påverkas och agerar olika beroende på vilken situation de möter – en viss situation 

kan kräva en ledarstil medan en annan situation väcker en annan form av ledarstil (Maltén, 

2000, s. 62), något som exemplifieras genom ett medvetet ställningstagande i kombination 
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av teoretisk kunskap såväl som praktisk erfarenhet. Nedan beskrivs tre olika ledarstilar: 

demokratisk, auktoritär och låt-gå. Axelsson och Blohm (2014) definierar det demokratiska 

ledarskapet som den ledarstil som syftar till att skapa delaktighet och engagemang i gruppen 

samt att ledaren skapar förutsättning för alla att delta i beslutsprocesser. Maltén (2000) 

beskriver även det demokratiska ledarskapet i sin bok Det pedagogiska ledarskapet likt 

Axelsson och Blohms (2014) definition, att ledaren planerar, genomför och tar beslut 

tillsammans med gruppen. Maltén (2000) beskriver även ytterligare två ledarstilar; auktoritär 

och låt-gå. Det auktoritära ledarskapet kännetecknas av att ledaren tar alla beslut och initiativ 

helt själv och styr sin grupp med järnhand. Till skillnad från det demokratiska ledarskapet 

rådgör sällan den auktoritära ledaren med gruppen utan reglerar verksamheten helt på egen 

hand. Låt-gå-ledaren är tillbakadragen och passiv, lämnar gruppen att göra vad den vill – hur 

den vill och ger endast upplysningar och råd på efterfrågan av gruppen (Maltén, 2000, s. 63).  

I artiklarna skrivna av Brodin & Lindstrand (2007) samt Sandberg (2010) et 

al. beskriver de ledarskap som demokratiskt, dels för att det i läroplanen står att 

förskolläraren ska sträva efter att utveckla demokratiska medborgare och dels för att 

författarna i de båda artiklarna har ett sociokulturellt perspektiv där de ser barn som 

kompetenta individer. Författarna skriver även om de ekonomiska åtaganden som regeringen 

i Sverige har varit tvungna att göra vilket har bidragit till större barngrupper. Större 

barngrupper i sin tur kan kräva ett visst ledarskap av pedagogen, ett mera auktoritärt 

ledarskap, då pedagogen har många barn samtidigt och för att upprätthålla en god stämning 

och kvalitet av verksamheten måste styra gruppen med hårdare grepp. Det vill säga att större 

barngrupper kan tvinga fram ett visst ledarskap hos pedagogen då det inte finns utrymme för 

demokrati i verksamheten. 

 

Pramling Samuelsson och Johansson (2007) menar på att i klasser med barn i behov av 

särskilt stöd krävs en blandning mellan de olika ledarstilarna som är låt-gå-ledaren, 

demokratiska ledaren och den auktoritära ledaren. Det gäller som ledare att vara medveten 

om vilken typ av grupp man har, vilka olika typer av individer som finns för att därefter 

medvetet kunna avgöra vilket ledarskap som är mest lämpligt att tillämpa. Något som 

utmanar ledarens förmåga att forma sitt ledarskap utifrån gruppens behov, det finns ingen 

grupp som är den andra lik vilket innebär att det aldrig heller finns någon ledarstil som är 

mer rätt eller fel än den andra. Även Ljusberg (2010) styrker detta när hen skriver i sin artikel 

The Structured Classroom att när pedagoger jobbar med elever/ barn som har olika 

svårigheter eller utmanande beteenden gäller det att ha en blandning av de olika ledarstilarna. 
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Ibland krävs det att ha en demokratisk ledarstil för att upprätthålla lusten till att lära och för 

att aktiviteterna ska fortsätta vara intressanta och lustfyllda. Ett auktoritärt ledarskap krävs 

vid andra tillfällen för att hålla barn med beteenden som utmanar på samma spår hela 

aktiviteten igenom. Avslutningsvis krävs ibland ett låt-gå ledarskap för att inte göra 

aktiviteten tråkig och full av regler.  

 

 

4.3 Specialpedagogik och utmanande beteenden 

Jane Brodin och Peg Lindstrand (2007) trycker på i sin artikel Perspective of a school for all 

att det inte bara kan vara specialpedagogerna som använder sig av specialpedagogik utan 

även förskollärare och lärare behöver kunna en del specialpedagogik för att kunna hjälpa 

barn som utmanar och är i behov av särskilt stöd. Annette Sandberg et.al (2010) beskriver 

hur viktigt det är att pedagoger i förskolan förstår specialpedagogik för att kunna driva en 

verksamhet för alla. Sandberg (2010) trycker även på arbetet i svenska förskolan med 

utgångspunkt i förskolans läroplan där det står att förskolan är till för alla barn. 

Verksamheten ska därmed formas på så vis att alla kan delta, även de barn som utmanar och 

är i behov av särskilt stöd.  

 

Sandberg (2010) med flera tar även upp formuleringen på ”barn i behov av särskilt stöd” och 

varför det är så viktigt att alla professionella pedagoger använder sig av just denna 

formulering. Författarna menar att de andra formuleringarna som har funnits innan har satt 

problemet på barnets sida, och på så vis gett barnet skulden till sina problem medan vi i 

Sverige anser istället att det är miljön som måste ändras på för att verksamheten ska fungera 

för alla barnen på förskolan. Brodin, Lindstrand (2007) och Sandberg et al. (2010) beskriver 

att det kan vara svårt att hitta lärare som är kvalificerade inom specialpedagogik, dels för att 

många lärarstudenter inte gör tillvalet specialpedagogik och dels för att det idag råder 

lärarbrist. Detta kan leda till att verksamheten inte anpassas till alla olika individer på 

förskolan fullt ut. För att återgå till varför det är viktigt att lärare och förskollärare är insatta 

i specialpedagogik så har Lagacé Seguin och d’Entremont (2004) nämnt två beteenden som 

kan komma till uttryck i förskolan. Reticent beteende är ett av dessa beteenden. Det reticenta 

beteendet baserar sig på härmning i leken. Barnet iakttar och leker bredvid samt imiterar de 

andra barnen.  Detta beteende menar Lagacé Seguin och d’Entremont (2014) kan bero på 

social rädsla, ångest eller att barnet helt enkelt inte förstår lekkoder. Det andra beteendet 
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kallar författarna för hård lek och baserar sig på våldsam och hård lek som krig och brottning. 

Detta beteende kan bero på hyperaktivitet. Ogden (2001) beskriver ytterligare sju beteenden 

som kan synas i förskolan. Passivt deltagande är ett av dessa och kan liknas med det reticenta 

beteendet på så vis att barnet iakttar från sidan av och deltar inte aktivt i aktiviteten. De andra 

beteenden Ogden (2001) talar om är koncentrationssvårigheter, ofokuserad, 

uppmärksamhets-och bekräftelsekrävande, otrevlig eller ohövlig, högljudd samt barn med 

förmåga att få med sig resterande barngrupp på oönskat beteende. 

Anledningen till varför det är viktigt att förskollärare och lärare känner till 

detta är just för att det i dagens samhälle är en skola för alla, där även barn med beteenden 

som ovan ska kunna vara delaktiga i verksamheten. Då krävs pedagoger med kunskap och 

kompetens inom detta ämne. Samtidigt nämner Langmann och Månsson (2016) att 

specialpedagogiken och toleranspedagogiken kritiseras då det ofta kan komma upp frågor 

som: vad är normalt och vem bestämmer vad som är normalt? Just toleranspedagogiken 

kritiseras då det handlar om att ”vi normala” ska tolerera de som inte är ”normala”. Därmed 

menar Langmann och Månsson (2016) att pedagoger bör reflektera kring dessa frågor då 

barnen påverkas av de vuxnas föreställningar av normalitet.  

4.4 Pojke – flicka perspektiv 

Ett stort arbetsområde inom den normkritiska pedagogiken är genusnormer. Genus 

definieras av Kalonaityté (2014) som det sociala könet, föreställningar och socialt skapande 

innebörder av det biologiska könet. Även Salmson och Ivarsson (2015) styrker detta då de 

menar att genus är en social konstruktion och omfattar de förväntningar vi har på en person 

baserat på vilket kön hen har. Målet är att alla barn ska få vara vilka de vill oberoende vilket 

biologiskt kön de har. Trots detta tenderar man att hos pojkar förvänta sig enkelt språkbruk, 

svårigheter att förhålla sig till regler, fysisk aktivitet och lek i stora grupper medan man hos 

flickor generellt förväntar sig rikt ordförråd, vara till lags, stillsam lek i mindre grupper 

(Salmson & Ivarsson, 2015, s. 195). Detta styrker även Ärlehamn – Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009) där de nämner att pojkar ofta ses som mer våldsamma och 

experimenterande medan flickor ses som sociala och lugna. Det finns en fördom och 

föreställning om att pojkar ofta är våldsamma och använder sig av ett hårdare lekbeteende 

medan flickor istället oftast är lugnare och använder sig av ett reticent beteende. 
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Antagandet att pojkar är våldsamma innebär även att det är mer accepterat, då man ofta hör 

uttrycket ”det är typiskt pojkar” (Salmson & Ivarsson, 2015). Hellman (2010) poängterar 

även denna fördom genom att i sin artikel skriva om att hen har observerat på en förskola 

där pojkarna leker mer våldsamma lekar än vad flickorna gör ute på gården. Hellman (2010) 

skriver även att många pedagoger anser sig ha svårt att skapa miljöer där pojkar får uttryck 

för sin motoriska aktivitet och kampvilja. Detta bevisar och styrker därmed de olika 

förhållningssätten som finns gentemot pojkar och flickor i förskolan. Ärlehamn – Hagsér 

och Pramling Samuelsson (2009) nämner att lärare har en föreställning om att pojkar behöver 

mer stöd än flickor, detta skulle då även förklara varför pojkar får fler tillsägelser än vad 

flickor får i förskolan. Frågan är då i vilken utsträckning våra föreställningar kring genus 

och kön påverkar konsekvenserna, det vill säga att när man generellt förväntar sig att pojkar 

bryter regler och är väldigt fysiska – triggar det då dessa pojkar att agera efter detta (Salmson 

& Ivarsson, 2015, s. 202).  

Att förändra dessa föreställningar om genusnormer tar tid och kräver en hel del 

medvetet arbete. Lärare i förskolan tenderar att ge mycket tid, energi och fel sorts 

uppmärksamhet till de barn som bryter regler genom tillsägelser och tillrättavisningar, 

Salmson och Ivarsson (2015) menar då att de istället bör arbeta mer med att ge barn positiv 

uppmärksamhet, tid och energi. Givetvis ska bråk eller förstörelse uppmärksammas och inte 

tillåtas men pedagogen ska inte bara ge uppmärksamhet vid dessa situationer. Om pedagogen 

ger barn negativ uppmärksamhet vid ett tillfälle måste hen fylla på med massor av positiv 

respons vid ett annat (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 205). Pedagogen ska erkänna sin makt 

och vara medveten om vilka värden och normer hen själv har och arbetar utifrån. 

 

4.5 Normkritisk pedagogik och barnsyn 

Som en del av skolsystemet bör pedagoger ställa sig kritiskt och hela tiden granska huruvida 

de formar en miljö som skapar förutsättning för lärande och utveckling, även för de barn 

som är i behov av särskilt stöd. Asmervik (2001) styrker detta eftersom skolor och förskolor 

tenderar att agera utifrån det kompensatoriska perspektivet och placera problemen hos 

barnen menar hen att det är viktigt att fundera över frågor som: vad är det i skolans krav, 

miljö och innehåll som bidrar till och skapar problem hos barn – och hur kan vi ändra dem 

på så vis att den passar alla. Olsson (2007) ifrågasätter vem man är att döma en individ som 

normal kontra icke normal samt var och på vilka grunder man drar den gränsen. Ambitionen 



 

13 
 

med en skola som passar alla innebär att man måste se mångfald och allas olikhet som en 

tillgång, något som kan göras med normkritisk pedagogik. 

Genom att arbeta med normer i förskolan bidrar ni till att barn får utvecklas som de unika individer de 

är, utan att begränsas av föreställningar om de olika grupper de ingår i som tillexempel kön, funktion, 

etnicitet etc. (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 22). 

Normkritiskt arbete syftar till att synliggöra förväntningar och osynliga regler som styr oss 

och påverkar våra val. Samhället har följande människosyn; de som strävar efter att hålla sig 

inom ramen för begreppet norm belönas och ses som normala medan de som sticker ut på 

något vis ifrågasätts och tas avstånd ifrån (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 22), något som man 

i förskolor och skolor ska arbeta för att komma ifrån. Att hela tiden reflektera och ställa sig 

kritisk kring normer är viktigt då normer kan skapa distans, diskriminering och mobbning. 

Det finns en maktaspekt kallad toleransmakt där man har makt att tolerera eller att inte 

tolerera de som befinner sig utanför normen (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 27), varpå det i 

detta fall är förskollärare som besitter denna makt.  

 

Förskolan ska forma självständiga och självsäkra samhällsmedborgare som värnar om 

varandra, tar hänsyn till allas olika livssituation och kämpar för jämställdhet och allas lika 

värde (Lpfö98, rev.2016). Olsson (2007) har skrivit en lista på vilka fördelar och 

förutsättningar barn med god inre självkänsla bär med sig. Exempelvis tenderar de barn att 

anamma en positiv livsinställning, förmåga att identifiera och uttrycka känslor samt sina 

behov och sin integritet såväl som att skapa goda relationer till andra individer. Barns 

identitet och självbild är kopplat till det kollektiva såväl som det personliga planet 

(Kalonaityté, 2014, s. 72), något som betyder att barn själva formar sin identitet och självbild 

men påverkas även av yttre faktorer såsom samhälle, förskola och de vuxna de har runt sig. 

Synen på barn som kompetenta ställer höga krav på flexibilitet och lyhördhet hos lärare 

(Iwarson Alm, 2013, s. 93-94) vilket innebär att pedagoger måste medvetandegöra samt se 

över vilka förhållningssätt och kategoriseringar de har gentemot barn inom genus, 

funktionsförmåga, sexuell läggning etc. det är först då man kan skapa en förändring. 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Det kritiska perspektivet 

Inom det kritiska perspektivet som myntades av Claes Nilholm förespråkas en skola för alla. 

En skola för alla är en föreställning som kan tolkas olika. Grundtanken syftar till att barn 

som utmanar och är i behov av särskilt stöd tidigare har särbehandlats och skiljts ut och ska 

nu integreras i skolans organisation och verksamhet, det vill säga att alla individer ska vara 

delaktiga oberoende förutsättning (Nilholm, 2007). Om detta skriver Haug (1998) utifrån ett 

perspektiv likvärdigt det kritiska perspektivet. Haug (1998) talar om det demokratiska 

deltagarperspektivet där hen beskriver skolans tendens att utgå från individers prestationer 

som oetiskt korrekt, det vill säga att skolan och dess pedagoger har som ansvar att forma en 

verksamhet där innehållet är anpassat och meningsfullt för alla. Något som är högst relevant 

och prioriterat under denna studie där vi undersöker pedagogers förmåga att möta barn som 

utmanar.  

Nilholm talar om begreppet inklusion eller inkludering med betydelsen att 

skolan ska organiseras utifrån den föreställningen att alla barn är och lär olika. Skolans värld 

omfattar en mångfald där barns olikhet bör ses som en berikande tillgång, något som vilar 

på pedagogens axlar att utforma en miljö där alla känner delaktighet oberoende förmåga och 

förutsättning (Nilholm, 2007). Pedagogens ledarskap utmanas dagligen då hen möter barn 

med olika bakgrund och utgångspunkt i lärandet och det gäller för pedagogen att skapa 

lärmiljöer där mångfalden kan mötas och berika varandra, en plats där barnen kan mötas och 

utvecklas. Haug (1998) menar att utformning av miljön där barn kan mötas bidrar till 

ömsesidig acceptans och respekt för varandra.  
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6. Metod  

Det finns två olika perspektiv eller traditioner inom forskningen som använder olika metoder 

för att samla in data, kvalitativt och kvantitativt. Kvantitativ forskning används när en 

forskare vill ha reda på numeriska fakta så som ålder eller kön, ofta inom statistik (Bell, 

2016, s.20). Kvalitativ metod syftar till att i utgångspunkt med djupgående frågor ta reda på 

hur människor upplever sin omvärld (Bell, 2016, s.20), något som kommer tillämpas i denna 

studie. Kvalitativ metod kommer till uttryck genom fem enkätfrågor där pedagogen fick dela 

med sig av sina tankar kring vad de anser som utmanande beteenden bland barn samt 

skriftligt reflektera kring hur de skulle agera utifrån olika scenarion som utspelar sig på 

förskolan.  

6.1 Urval 

Vid uppstart av det självständiga arbetet hade vi ambitionen att söka anställda med olika 

befattningar inom förskoleverksamheter för att svara på vår enkät. Vi vände oss till en 

avdelningschef för förskolor och pedagogisk omsorg i önskan att få maillista till dessa 

anställda. Avdelningschefen hänvisade oss till alla förskolechefer inom regionen och 

skickade oss en maillista till dem, och menade att förskolecheferna i sin tur får avgöra hur 

relevant och viktig denna enkät är och därefter dela vidare till sina anställda. Därefter 

formulerade vi ett mail till förskolecheferna (se bilaga 1). I mailet förklarade vi kort om vårt 

arbete, syfte och frågeställningar samt bifogade vår enkät. Därmed hamnade urvalet i 

förskolechefernas händer, vår önskan var givetvis att så många som möjligt skulle få chansen 

att delta. Beträffande observationerna kontaktade vi en förskola genom sms där Sabina 

tidigare har haft sin VFU. Efter att vi fått klartecken mailade vi kort information till förskolan 

angående vår studie, när vi planerade att komma samt hur länge vi skulle stanna. Förskolan 

har fyra avdelningar som i studien benämns som avdelning 1-4.  
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6.2 Reliabilitet och validitet 

När en forskare genomför ett projekt måste hen alltid kritiskt granska informationen för att 

se att den är tillförlitlig och giltig. Det finns två olika sätt att granska detta på. Reliabilitet, 

eller tillförlitlighet som det även kallas, är ett mått på i vilken utsträckning forskaren får 

samma resultat på till exempel en enkät vid olika tillfällen under olika omständigheter. De 

frågor som ställs påverkar respondentens svar, något som exemplifieras genom öppna och 

stängda frågor. Öppna frågor innebär större variation av svaren då respondenten får tänka 

och svara fritt, medan stängda frågor gör att resultatet tenderar att bli densamma oberoende 

omständigheterna (Bell, 2016). Denna studie omfattar enkätundersökning innehållande 

mestadels öppna frågor vilket gav en bred variation av svar. Dock ser vi att studien håller 

relativt låg reliabilitet då svaren är beroende på personlighet och pedagogisk kompetens 

vilket innebär att svaren sällan bör bli densamma oberoende tillfälle och omständighet. 

 Validitet, eller giltighet, är ett mått på om en viss fråga mäter det forskaren vill 

ha svar på. Om forskaren har ett kortare projekt är det sällan nödvändigt att fördjupa sig i 

validitet (Bell, 2016) vilket till viss del stämmer i detta fall då projektet sträcker sig två 

veckor. Däremot visade enkätfrågorna hög validitet då svaren mötte vårt syfte och 

frågeställningar. 

6.3 Observation 
Som metod för datainsamling har vi valt att genomföra en strukturerad observationsstudie 

på en förskola i södra Sverige. Strukturerad observation beskrivs som den systematiska 

datainsamlingsmetod där man i förväg bestämt vad som ska observeras (Bell, 2016, s. 296). 

Observation kan med ett annat begrepp beskrivas som informantundersökning. 

Informantundersökning innebär, när forskaren studerar hur verkligheten är i ett visst 

sammanhang (Esiasson, 2017, s. 227).  

 

Under observationstillfällena noterades utmanande beteenden hos barn, pedagogens tonläge, 

kroppsspråk, ledarstil och förhållningssätt samt hur det enskilda barnet samt barngruppen 

reagerade på pedagogens bemötande. Allt detta utifrån ett observationsschema (se bilaga 2). 

Under observationerna satt vi i bakgrunden, en bit utanför samlingen, och antecknade utifrån 

observationsschemat. Observationerna delades upp på fyra dagar, två måndagar samt två 

tisdagar och slutade i 12 observationstillfällen. Vi befann oss på förskolan mellan klockan 

9.00-11.00 och observationerna pågick generellt cirka 10-17 minuter. Emellan 
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observationerna diskuterade vi utifrån observationsschemat vad vi sett under samlingen. 

Förskolan hade två samlingar per dag, en fruktsamling och en strukturerad samling innan 

lunch. Fruktsamlingen hölls utomhus och avdelning 1 och 2 respektive 3 och 4 höll sina 

fruktsamlingar tillsammans. Då fruktsamlingen hölls gemensamt föll det sig naturligt att vi 

observerade samtliga fruktsamlingar tillsammans. Den strukturerade samlingen innan lunch 

hölls för sig inne på respektive avdelning och därmed observerade vi var för sig. 

Under första måndagen observerades avdelning 1 och 2 med fyra respektive 

åtta barn i åldrarna 1-3. På fruktsamlingen deltog 12 barn samt två förskollärare, två 

barnskötare samt två långtidsvikarier. Under den strukturerade samlingen på avdelning 1 

deltog fyra barn samt en långtidsvikarie. På avdelning 2 deltog åtta barn samt en 

förskollärare. Första tisdagen observerades avdelning 3 och 4 som även de hade gemensam 

fruktsamling. På fruktsamlingen deltog 28 barn, två förskollärare, en barnskötare, en 

långtidsvikarie samt en person från daglig verksamhet. Under förmiddagens strukturerade 

samling hade avdelning 3 13 deltagande barn samt en förskollärare. Avdelning 4 hade 15 

deltagande barn och en förskollärare. 

Andra veckan observerades återigen avdelning 1 och 2 på måndagen. Under 

fruktsamlingen deltog 19 barn, två förskollärare, en barnskötare, två långtidsvikarier samt 

en tillfällig vikarie. På avdelning 1 deltog åtta barn under den strukturerade samlingen samt 

en barnskötare. På avdelning 2 deltog elva barn, en barnskötare samt en förskollärare. Under 

tisdagen, andra veckan deltog 25 barn på fruktsamlingen samt en förskollärare, en 

barnskötare, en långtidsvikarie, en tillfällig vikarie och en person från daglig verksamhet. 

Den strukturerade samlingen på avdelning 3 omfattade 12 deltagande barn samt 

förskollärare. På avdelning 4 deltog 13 barn och en barnskötare.  

6.4 Enkät 
 

Utöver observation omfattar även studien en enkät (se bilaga 3) med övervägande kvalitativa 

frågeställningar. Enkätundersökning innebär att svarspersonerna fyller i ett skriftligt 

frågeformulär och sedan returnerar till forskaren. Enkätundersökning kan liknas med 

begreppet respondentundersökning som enligt Esiasson (2017) syftar till egna åsikter och 

tankar hos den som studeras. Enkäten består av nio frågor, varav fyra flervalsfrågor samt 

fem öppna frågor. Enkätstudien delades ut till 229 anställda inom förskolor i södra Sverige 

varav 22 svar återkopplades vilket innebär ett bortfall på 91 %. Utifrån detta bortfall vet vi 
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däremot inte hur många av dessa som är sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga etc. 216 av 

dessa delades ut per länk från surveymonkey och resterande 13 enkäter delades ut 

personligen till den förskola vi observerade då vi hoppades på 100 % svarsfrekvens om vi 

delade ut enkäten personligen. Inför utskicket av enkäten utfördes en pilotstudie på fem 

personer för att säkerställa studiens validitet. Pilotstudien medförde en del ändringar av 

enkätfrågornas formalia, bland annat formulering av fråga fyra där vi förtydligade frågan.  

6.5 Etiska hänsynstaganden 

En studie som denna har sin utgångspunkt i etikprövningslagen (2003:460, 2008:192) med 

utgångspunkt i fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet syftar till att forskaren innan eller i samband med sin studie 

informerar berörda angående forskningsstudiens syfte, vilket togs hänsyn till då vi mailade 

kort information till föräldrar och vårdnadshavare till barn på de avdelningar där vi skulle 

genomföra vår studie (se bilaga 4). Samtyckeskravet innebär att berörda och deltagare inom 

forskningsstudien själva har rätt att besluta om medverkan i studien, under vilka villkor hen 

vill delta samt har rättigheten att när hen vill kunna avbryta sin medverkan utan negativa 

påföljder. Pedagogerna tillfrågades ett flertal gånger inför varje observation om de 

fortfarande ville delta, vi redogjorde även för vilka villkor vi förväntades observera. 

Konfidentialitetskravet är en fråga om sekretess och offentlighet, det handlar om att 

uppgifter och personlig information som framkommer under studien skall förvaras på så sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem, samt nyttjandekravet som handlar om att de personliga 

uppgifter och data som samlats in endast får användas för forskningsändamål. Dessa krav 

hanteras på så vis att data vi får in under studien enbart kommer att användas i vårt 

självständiga arbete i syfte att utveckla oss själva som ledare. Då studien är avslutad har vi 

strimlat och eldat upp personlig information och uppgifter om den förskola vi observerade. 

6.6 Analysmetod och databearbetning  

Data vi samlat in under studiens gång analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys syftar till att tolka insamlad data och placera in i kategorier 

(Esiasson, 2017, s. 199), något som exemplifieras då vi efter observationsstudien 

transkriberade innehållet till flytande text. Därefter söktes texten igenom efter teman som 
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kunde ställas mot varandra. Detta resulterade i en del bortfall då observationerna innehöll 

mycket information som var irrelevant för studien då vi inte kunde koppla det till vårt syfte 

och frågeställningar.  

 

När enkätsvaren kommit in transkriberades även det till flytande text där vi letade efter 

samband utifrån de observationer som utförts. Några av de gemensamma teman och koder 

som gavs tillkänna var ledarstilar och utmanande beteenden. Utstickande för observationerna 

var ett annat tema, nämligen skillnaden i bemötandet av pojke kontra flicka, något som inte 

gavs tillkänna i enkätstudien. I enkäterna framgick en del utmanande beteenden som inte 

gavs till uttryck under observationsstudien. 46 % av pedagogerna upplevde att våldsamma 

barn som ett utmanande beteenden där barn som bits och rivs var återkommande. Utfrysning 

och exkludering var även några av de utmanande beteenden som framgick i enkäten men 

som inte syntes under observationerna. Under databearbetning utgick vi främst utifrån de 

observationer som utförts då observationsschemat hade sin utgångspunkt i våra 

forskningsfrågor. Därmed användes observationerna som grund och med hjälp av 

enkätstudien styrka och hitta samband emellan dessa.   
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7. Resultat  

7.1 Vad är oönskade beteenden? 
Nedan har vi kodat och kategoriserat utmanande beteenden utifrån sex olika teman: passivt 

deltagande, våldsamt beteende, ofokuserade barn, uppmärksamhetskrävande barn, 

utfrysning och exkludering samt pojke-flicka. Utöver dessa kategorier framkom i 

enkätstudien ytterligare information om vad pedagoger anser som oönskade beteende. Bland 

dessa listade pedagogerna ”när ett barns namn ropas ut som ett skällsord”, ”tillrättavisningar 

och förmaningar”, ”när ett barn får en stämpel på sig som t.ex. bråkig, syndabock eller 

klassens clown”. Utifrån dessa svar frångår pedagogen det faktum att problemet läggs hos 

barnet och ifrågasätter istället organisationens utformning och innehåll då pedagogen lägger 

fokus på hur pedagogen och verksamheten får ett barn att framstå.  

7.2 Passivt deltagande 

Under passivt deltagande observerades bland annat barn som satt tysta och inte svarade på 

tilltal, barn som helt enkelt inte deltog aktivt under aktiviteten. Passivt deltagande barn 

bemöttes på så vis att barnet återkopplades av pedagogen med öppna, lättsamma frågor och 

gav positiv respons när barnet deltog och svarade på tilltal. Detta exemplifierades under ett 

observationstillfälle vid en strukturerad samling där pedagogen hade med sig en skokartong 

som skulle symbolisera Pippi Långstrumps hus. Barnen i samlingen höll en dialog till Pippi, 

knackade på kartongen och sjöng tillsammans. Ett av barnen satt tyst under hela samlingen 

och ville inte kommunicera verbalt med pedagogen. Pedagogen gav då barnet en annan 

chans till deltagande än genom verbal kontakt. Barnet uppmuntrades att knacka på 

kartongen, barnet knackade på lådan och pedagogen återkopplade hela tiden genom att 

berätta vad barnet gjorde och hur glad Pippi blev när hen knackade. På så vis fick barnet 

delta utifrån sina egna förutsättningar och villkor samt blev bekräftad av pedagogen. 

Under ett annat observationstillfälle tenderade pedagogen att agera hånfullt 

gentemot barnet, hen härmade barnets beteende och sa till barnet att hen var elak som inte 

deltog under samma villkor som de andra barnen då hen inte ville hålla de andra barnen i 

handen. Barnet reagerade genom att bli ledsen. Här bedömer vi att pedagogen inte agerar 

utifrån det kritiska perspektivet då hen lägger skulden och problemet hos barnet. Om 
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pedagogen hade agerat utifrån det kritiska perspektivet hade hen kunnat se över miljön och 

sitt eget förhållningssätt för att därmed låta barnet delta under sina förutsättningar och 

villkor. Utifrån enkäterna kunde vi inte utläsa några direkta eller konkreta svar i hur man 

bemöter barn med passivt beteenden mer än att aldrig pressa barnet till verbal 

kommunikation samt alltid placera en vuxen intill barnet. Enkäterna gav även lösningar 

genom att dela barnen i mindre grupper för att därmed kunna ge varje barn större utrymme. 

I likhet med passivt beteende kan en se till Lagacé Seguin och d’Entremonts (2004) tolkning 

reticent beteende. Där det reticenta beteendet kan bero på ångest eller social rädsla och ges 

till uttryck genom barn som är passiva och iakttar från sidan av (Lagacé Seguin & 

d’Entremont, 2004). Dock saknas forskning kring hur pedagoger kan bemöta detta beteende 

under här-och-nu situationer, utan de hänvisar till att arbeta med detta under lång sikt genom 

att exempelvis förminska barngruppen och ge barnet chans till talutrymme.  

 

7.3 Våldsamt beteende 
Enligt pedagogerna definieras våldsamt beteenden genom barn som bits, knuffas, slåss, rivs, 

sparkas och förstör. När pedagogerna har svarat barn som förstör som ett utmanande 

beteende vet vi inte vad de menar när de skriver ”förstör” men vi tolkar det som att när barn 

har andra föreställningar än pedagogen kring ett visst område då vi själva har den 

uppfattningen av begreppet ”förstör”, exempelvis när pedagogen håller i en strukturerad 

samling och barnet inte lever upp till pedagogens förväntningar att barnen ska sitta på sin 

plats, vänta på sin tur, svara först när hen blir tilltalad etc.  

 Återkommande svar i enkäterna var barn som bits och rivs, något som 46 % av 

de tillfrågade pedagogerna såg som ett utmanande beteende. Dock var det inget beteende 

som framkom under våra 12 observationstillfällen. Däremot såg vi andra våldsamma 

beteenden. Vid ett tillfälle började ett av barnen att dra i ett annat barns kläder. Barnet tog 

tag i andra barnets luva höll ett stadigt grepp. Barnet som blev dragen i luvan blev ledsen 

och sa ifrån. Pedagogen noterade detta och gick in med ett auktoritärt ledarskap då hen sa 

till barnet som drog i luvan att sluta. Barnet tog till sig kritiken och slutade sitt beteende. Ett 

annat tillfälle var i slutet av en fruktsamling där ett barn sparkade på ett annat barns ben. 

Detta beteende smittade av sig och resulterade i att ett flertal barn satt och sparkade på 

varandra. Pedagogen gick emellan och sa med auktoritärt ledarskap att beteendet inte var 



 

22 
 

okej, barnen fortsatte dock att sparka på varandra. Samlingen avslutades och situationen 

avtog.  

 

Även detta beteende går i linje med Lagacé Seguin och d’Entremonts (2004) tolkning av 

hård lek där barn brottas och är fysiska med varandra, ofta beroende på hyperaktivitet. För 

att förebygga detta beteende menar Hellman (2010) att förskolan måste forma miljöer där 

barn får uttrycka sin motoriska aktivitet och få utlopp för sina fysiska behov, något som även 

det kritiska perspektivet förespråkar – att skapa lärmiljöer där barn kan mötas och skapa 

ömsesidig respekt och acceptans för varandra (Haug, 1998). I resultatet av enkätstudien 

framkom som tidigare nämnts barn som bits, rivs och är fysiska som utmanande beteende då 

dryga hälften av respondenterna svarade detta, det vill säga att många upplever våldsamt 

beteende som något oönskat. Ogden (2001) betonar även detta då hen menar att utifrån ett 

vuxenperspektiv är våldsamma eller rent av fysiska barn generellt den största utmaningen 

för pedagoger i förskolan, vilket vi kunde utläsa i resultaten av observationer och enkäter –

pedagoger tycker våldsamt beteende är svårt att bemöta.  

 

7.4 Ofokuserade barn 
Ofokuserade barn tenderar utifrån observationerna att ha svårt att hålla sig till samling av 

olika skäl. Under flera tillfällen sprang barn iväg från samlingen. Pedagogen bemötte detta 

beteende lite olika beroende på barn och situation. Vid ett tillfälle ignorerade pedagogen 

barnet som sprang ifrån samling, detta på grund av att barnet har diagnosen autism och det 

är orimligt att kräva av barnet att hen ska sitta still under samma villkor som de andra barnen, 

detta har sin utgångspunkt i det kritiska perspektivet där pedagogen ser till barnets behov 

snarare än prestationskrav och ser andra möjligheter för barnet att delta (Nilholm, 2007). 

Vid ett annat tillfälle då ett annat barn lämnade samlingen gick pedagogen efter och förde 

barnet tillbaka till samlingen utan verbal kommunikation, barnet satte sig och deltog aktivt i 

samlingen.  

Under ett av observationstillfällena såg vi ett barn som tappade fokus från 

samlingen, något vi tolkade var på grund av att barnet inte såg samlingstavlan som 

pedagogen hade. Barnet började då samtala med kamraterna intill. Pedagogen noterade detta 

och placerade barnet närmre samlingstavlan och barnet fick åter fokus. Detta kunde vi även 

utläsa i enkätstudien där pedagogerna hade för avsikt att placera barnen närmare intill en 
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vuxen. Återkommande bemötande från pedagogen var att tilltala barnen med sitt namn, ställa 

återkopplande frågor samt handpåläggning. Med handpåläggning menar vi när pedagogen 

lägger en hand på barnet för att samla och rikta barnets uppmärksamhet åter till samlingen. 

En annan viktig och intressant upptäckt bland enkätsvaren var pedagoger som svarade att 

problemet inte ligger hos barnet utan pedagogen måste se över samlingsinnehållet – är det 

relevant och viktigt, samt se över det egna ledarskapet. Om detta skriver även Pramling 

Samuelsson och Johansson (2007) då de nämner hur viktigt det är som pedagog att 

medvetandegöra vilka individer som finns i gruppen för att därmed kunna avgöra vilken 

ledarstil och vilket innehåll som är lämpligt att tillämpa då det inte finns någon grupp som 

är den andra lik och därmed inte heller någon ledarstil som är mer rätt eller fel. 

7.5 Uppmärksamhetskrävande barn 
Ett samband mellan observations- och enkätstudie var att samtliga nämnde behovet av 

uppmärksamhet och bekräftelse som ett utmanande beteende. Utifrån enkätsvaren svarade 

fem personer av 12 att de skulle ignorera beteendet i den mån som var möjligt, utan att 

gruppen stördes. Några pekade på vikten av att inte ge barnet fel sorts uppmärksamhet, 

pedagogerna förespråkade här att ge barnet positiv uppmärksamhet och bekräfta barnets 

positiva handlingar och beteenden. Detta observerade vi även på förskolan under flera 

tillfällen då pedagogerna både gav positiv uppmärksamhet genom att bekräfta barnets goda 

egenskaper och sidor såväl som negativ uppmärksamhet genom tillrättavisningar och 

tillsägelser. Vid några observationstillfällen skrek barn rakt ut under samlingen. Barnen 

ropade och skrek ända tills pedagogen gav barnet uppmärksamhet. Pedagogen agerade här 

lite olika, vid ett tillfälle bemötte pedagogen barnet genom att själv skrika åt barnet att vara 

tyst. Vid ett annat tillfälle visade pedagogen med kroppsspråk att hen såg barnet men att 

barnet får vänta på sin tur. Det förekom även under dessa utmanande beteenden att 

pedagogen medvetet eller omedvetet ignorerade barns utmanade beteende. Ett scenario som 

utspelade sig lika under observationen som enkätsvaren var när ett barn ropade på 

uppmärksamhet, en pedagog noterade detta och utan att säga något satte hen sig nära barnet 

och la en hand på barnets rygg. I enkäterna framkom det att pedagogerna skulle tänka på 

placeringen av barnen, att placera barnet i närheten av en vuxen för att på så vis kunna fånga 

upp barnet utan att verbalt behöva säga till. Detta tolkar vi som positiv kontra negativ respons 

och återkoppling. Pedagogen undviker här att tillrättavisa barnet och väljer att till viss del 

ignorera beteendet. Salmson och Ivarsson (2015) styrker detta bemötande och menar på att 
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man lägger alldeles för mycket tid och energi på att tillrättavisa barn som bryter regler och 

normer och förespråkar istället ett förhållningssätt där man arbetar med positiv respons. Det 

kräver mycket tid och medvetet arbete för att förändra dessa beteenden och med hjälp av att 

uppmärksamma positiva och önskvärda beteenden har man kommit långt på vägen mot en 

god förmåga att möta barn som utmanar.  

7.6 Utfrysning och exkludering 
Ett utmanande beteende som kunde utläsas i enkätstudien var utfrysning och exkludering. 

Dessa beteenden kunde vi inte utläsa utifrån vår observationsstudie från barnens sida. 

Däremot kunde vi se utfrysning och exkludering i de vuxnas bemötande gentemot barnen, 

då pedagogerna tenderade att medvetet eller omedvetet ignorera barnen vid vissa situationer. 

Ett scenario där pedagogen ignorerade ett barn var under en samling där ett barn sprang ifrån 

samlingen, pedagogen noterade detta men valde medvetet att ignorera barnets beteende. 

Däremot tycker vi inte att detta hör till utfrysning och exkludering då det har negativ 

betoning. Under samtliga observationsstudier förekom det situationer där pedagogen 

ignorerade barn. Vi har inte kunnat utläsa något mönster som detta beteende utgår ifrån, utan 

oberoende av vilka barn med utmanande beteenden som pedagogen ställs inför tenderade 

pedagogen att under vissa tillfällen ignorera barnet. Det var alltså inte något visst beteende 

som framkallade detta bemötande. I enkäten utifrån våra tre scenariobeskrivningar (se bilaga 

3) var det genomgående svar där pedagogerna skrev att de till viss mån ignorerar ett 

beteende, till dess att övriga barn i gruppen stördes men aldrig nämnde pedagogerna 

begreppen utfrysning och exkludering som bemötande. 

 Anledningen till att vi inte observerade beteenden som utfrysning och 

exkludering tror vi kan bero på fler saker, dels att vi observerade korta samlingssituationer 

som inte gav utrymme för detta beteende och dels det faktum att det inte hör hemma inom 

ämnet specialpedagogik då man särbehandlar och skiljer ut vid utfrysning och exkludering.  

 

7.7 Pojke – flicka med utmanande beteende 
Fördelningen på förskolan av pojke-flicka var relativt likvärdig, det vill säga att det fanns 

ungefär lika många flickor som pojkar till antalet. Närmare bestämt 24 flickor och 30 pojkar. 

Utifrån transkriberingen av observationerna framkom generellt att pojkarna fick fler 

tillsägelser än flickorna. Baserat på observationsmodellen utifrån kön (se bilaga 2) 
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observerades 168 situationer med barn som utmanar under tolv observationstillfällen med 

totalt 71 tillsägelser och tillrättavisningar. Av dessa 168 situationer var 112 av dessa bland 

pojkar och 56 bland flickor, det vill säga att pojkar skapade dubbelt så många situationer än 

flickor där utmanande beteende gavs till uttryck. I procent hade pojkarna ca 67 % tillsägelser 

medan flickorna enbart hade 33% av tillsägelserna. Bland pojkarna såg vi 112 situationer 

varpå de fick 48 tillsägelser, det vill säga att 64 situationer ignorerades. Hos flickorna såg vi 

56 situationer varpå de fick 33 tillsägelser, vilket betyder att 23 situationer ignorerades. 

Pedagogerna bemötte dem olika på så vis att pojkarna fick mer auktoritära tillsägelser än 

flickorna. Exempel på detta var när en pojke inte ville sitta på sin plats under den 

strukturerade samlingen. Pedagogen visade här sin auktoritet och hänvisade med mycket 

bestämd röst pojken tillbaka till sin plats. En liknande händelse utspelade sig under samma 

samling där en flicka kröp iväg från samlingen. Pedagogen ignorerade till en början flickans 

beteende och bad sedan flickan med mjuk röst att sätta sig på sin plats. 

 

Observationerna med perspektiv pojke-flicka kunde inte styrkas i enkätsvaren då vi medvetet 

valde att inte ställa några frågor kring bemötande gällande kön. Vi valde att undvika frågor 

kring kön då vi tror att vi inte skulle få sanningsenliga svar som stämmer överens med 

verkligheten. Pedagoger skulle med störst sannolikhet inte erkänna att det finns en skillnad 

i ledarskap när det gäller pojkar kontra flickor då det är ett känsligt ämne utan vi valde 

därmed istället att observera hur det ser ut i verkligheten. Däremot undertonar Salmson och 

Ivarsson (2015) vår teori att det är skillnad i bemötande gentemot pojkar och flickor. Vuxna 

tenderar att förvänta sig att pojkar bryter regler medan flickor är andra till lags vilket i sin 

tur påverkar ledarskapet, i ett sådant fall behöver man se över verksamhetens genusnormer. 
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8. Diskussion  

8.1 Vilken typ av utmanande beteende finns hos barn i förskolan? 
Ogden (2001) definierar några utmanande beteenden i följande benämning: 

koncentrationssvårighet, högljudda barn, barn med förmåga att få med sig andra barn samt 

passivt deltagande varav några av dessa framkom under observations-och enkätstudien. 

Utöver ovan nämnda beteenden framkom i enkät-och observationsstudien: våldsamt 

beteende samt utfrysning och exkludering. Observationer och enkäter har gett mest tyngd 

inom temat uppmärksamhetskrävande, ofokuserad och passivt deltagande. Inom området 

koncentrationssvårighet och högljudda barn fann vi temat ofokuserade och 

uppmärksamhetskrävande barn. Dessa kom till uttryck genom barn som inte kunde sitta 

stilla, bråkade med andra barn, svarade utan tilltal och lämnade samlingen. Passivitet var ett 

vanligt förekommande beteende under observationsstudien och framkom av enkätstudien att 

det är det beteendet pedagoger är mest obekväma med. Många gånger uppmärksammade 

pedagogerna inte de barn som var passiva utan fortsatte enbart med sin aktivitet och de barn 

som var mer framåt i sitt kroppsspråk och tal. Lagacé Seguin och d’Entremont (2004) talar 

om passivt deltagande utifrån benämningen reticent beteende, där beteendet kan ha ursprung 

i ångest och social rädsla. I samlingen var passivt deltagande ett vanligt förekommande 

fenomen och med utgångspunkt i Lagacé Seguin och d’Entremonts (2004) 

orsaksbeskrivning kan vi utifrån observationsstudien tolkar vi det passiva beteendet som ett 

resultat av social rädsla där barnet i fråga är rädd att göra fel.  

Olika beteenden bedöms olika från pedagog till pedagog. Beroende på 

pedagogens erfarenhet och sätt att se på saker bedömer hen huruvida ett beteende är 

utmanande eller inte (Ogden, 2001) det vill säga att olika pedagoger bedömer beteenden 

olika, något som styrker vårt resultat av enkät-och observationsstudie där exempelvis vissa 

pedagoger tenderade att ignorera ett ofokuserat beteende och tillrättavisa ett 

uppmärksamhetskrävande beteende medan annan pedagog tillrättavisade det ofokuserade 

beteendet och ignorerade det uppmärksamhetskrävande barnet.  
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8.2 Hur påverkar barnens olika utmanande beteende pedagogens 
bemötande? 
Ivarsson Alm (2013) menar att en kompetent lärare i förskolan sätter sig in i barnets 

perspektiv, de lyssnar till barnets tankar och skapar därifrån goda förutsättningar för barnets 

fortsatta lärande. Olsson & Olsson (2007) listar åtgärder att ta till för att hjälpa och stötta 

barn med utmanande beteenden. Bland annat ska man ge omedelbar feedback, ge beröm när 

andra hör på, vara tydlig när man presenterar en uppgift samt dela upp den i delmål, hjälpa 

barnet att strukturera information och vara medvetna om vad som styr deras 

inlärningsprocess. Utifrån Olssons (2007) lista på åtgärder framkom i enkät-och 

observationsstudien att pedagoger tillämpade omedelbar feedback, i positiv såväl som 

negativ betoning. Passivt beteende bemöttes mestadels genom positiv respons och 

återkoppling från en pedagog med lugnt och tydligt tal-och kroppsspråk. Exempelvis under 

det tillfället där ett passivt barn fick knacka på Pippis kartong gav pedagogen omedelbar 

positiv feedback genom återkoppling och bekräftelse. Vi observerade ett flertal tillfällen där 

barn med uppmärksamhetskrävande beteende tenderade att locka ett bemötande av 

pedagogen där pedagogen mestadels tillämpade omedelbar negativ feedback. Om detta 

skriver Ogden (2001) att de beteenden som syns och hörs mest är de beteenden som vuxna 

anser är den största utmaningen då ledaren lätt blir osäker eller provocerad och klarar inte 

av att upprätthålla en god inställning eller relation till dessa barn. Ett exempel på detta var 

under en samling där ett barn var högljudd och pedagogen bemötte beteendet genom att 

skrika åt barnet att vara tyst. Till skillnad från passivt- och uppmärksamhetskrävande 

beteende bemöttes de ofokuserade barnen mestadels genom icke verbal kommunikation. 

Under observationerna bemöttes ofokuserade barn genom en enkel handpåläggning eller 

genom att pedagogen handgripligen ledde barnet tillbaka till samlingen. Ytterligare ett 

bemötande som observerades utifrån detta beteende var pedagoger som, omedvetet eller 

medvetet, ignorerade barnet. Det fanns alltså en markant skillnad i bemötandet gentemot 

uppmärksamhetskrävande och ofokuserade barn kontra barn med passivt beteende då 

pedagogen tenderade att agera mer varsamt med de passiva barnen. Pedagogerna var måna 

om att inte pressa barnet till verbal kommunikation utan ville ge barnet fler chanser till 

deltagande utöver det verbala.  

Utifrån enkäterna fanns flertalet svar kring bemötande av barn som utmanar på 

lång sikt respektive här-och-nu. Pedagogernas svar på lång sikt var att arbeta med 

värdegrunden och barngruppens relation sinsemellan samt se över samlingsinnehåll på så 

sätt att den intresserar och motiverar alla barn medan lösningarna här-och-nu innehöll att 
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placera barnet i närheten av en pedagog oberoende vilket utmanande beteende barnet har, 

återkoppling och omedelbar feedback till barnet samt ge barnet en artefakt att fokusera på 

samtidigt som samlingen fortgår, till exempel en stressboll. 

8.3 Hur påverkar olika ledarstilar barns beteende? 
Tre huvudsakliga ledarstilar framkom under enkät-och observationsstudien, auktoritär, 

demokratisk och låt-gå. Den ledarstilen med bäst respons från barnen var den demokratiska. 

Ett exempel på detta var när en pedagog hade planerat att läsa en bok under samlingen men 

barnen ville leka en lek. Pedagogen valde då att låta barnen utföra denna lek istället för att 

läsa sin bok. Ett annat exempel på demokratiskt ledarskap var när en pedagog höll i en 

samling och hade bestämt att barnen skulle få hitta på räkneramsor men ett barn ville sjunga 

en sång. Pedagogen frångick sin planering med räkneramsor och mötte barnets intresse för 

sång. Hela gruppen sjöng sången och gick sedan vidare med räkneramsorna. Detta styrker 

Axelsson och Blohm (2014) då de definierar demokratiskt ledarskap som det ledarskap när 

pedagogen ser till att alla deltar i processen, är delaktig i att välja aktiviteter och 

gemensamma beslut tas. Barnens reaktion på den demokratiska ledarstilar var vad vi tolkade 

enbart positivt då de fick delta på sin egen nivå samt att alla barn valde att delta aktivt. Till 

skillnad från den demokratiska ledarstilen hade den auktoritära ledaren inte samma positiva 

respons. Den auktoritära ledaren styr sin grupp med järnhand och ledarstilen syftar till att få 

andra att lyda genom hot, mutor och förtryck (Axelsson & Blohm, 2014, s. 13). Exempel där 

vi observerade ett auktoritärt ledarskap var när pedagogen tillrättavisade barnen och gav inga 

utrymmen för diskussion. Barnens reaktion vid denna ledarstil var 50/50 att respektera och 

lyssna vad pedagogen sa såväl som ignorera tillrättavisningen och fortsätta sitt beteende. Att 

fortsätta sitt utmanande beteende genomsyrade även låt-gå-ledarstilen då låt-gå-ledaren är 

tillbakadragen och passiv samt låter sin grupp göra som den vill (Maltén, 2000, s.63). Det 

vill säga att ett visst samband mellan den auktoritära och låt-gå-ledarstilen observerades trots 

den stora skillnaden på pedagogens ledarskap, oberoende om ledaren var strikt och 

tillrättavisande kontra passiv tenderade barnen att göra lite som de kände för. När barn inte 

lyssnar och respekterar pedagogens tillrättavisning har vi sett att pedagogen kan börja 

uppträda osäkert eller till och med bli arg och hånfull vilket i sin tur kan leda till osämja och 

dålig stämning i relationen barnen emellan såväl som mellan barnen och pedagogen. 

Däremot tenderar en pedagog med demokratiskt ledarskap att ha en bättre relation med 

barnen då pedagogen är lyhörd och lyssnar in barnens behov och intresse. Den demokratiska 
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pedagogen anpassar sitt ledarskap efter situation och barngrupp vilket leder till goda 

ömsesidiga relationer där man tar vara på varandras sidor, lägger fokus på det positiva och 

växer tillsammans som grupp. 

 

8.4 Hur bemöts pojkar kontra flickor i samlingen? 
Det finns en föreställning av att pojkar är mer fysiska och har svårt att följa regler medan 

flickor är mer stillsamma och är alla till lags (Salmsson & Ivarsson, 2015, s. 195). Vår 

observationsstudie styrker denna föreställning då pojkarna fick fler tillsägelser än flickorna. 

En markant skillnad i bemötandet gentemot pojke kontra flicka var att pedagogerna 

tenderade att tillämpa en auktoritär ledarstil bland pojkar då de tillrättavisade och gav 

omedelbar negativ feedback medan de bland flickor upprätthöll en mer demokratisk 

ledarstil. Om detta skriver Salmsson och Ivarsson (2015) där de ifrågasätter huruvida en 

pedagogs föreställning påverkar barns beteende. Om en pedagog förväntar sig att en pojke 

är våldsam och fysisk kommer han då triggas till att bli just detta? Pedagogers föreställningar 

och syn på pojke-flicka präglar verksamhetens normer. När pedagoger talar om typiskt 

pojkaktigt eller flickaktigt beteende skapas en norm som barn förväntas leva upp till.  

Frågan vi ställer oss är då var i problemet ligger, är det barnen som ska anpassa 

sig eller är det pedagogen som skapar problemen? Asmervik (2001) nämner att pedagogen 

allt för ofta placerar problemet hos barnet istället för i miljön och Hellman (2010) menar att 

många pedagoger har svårt att skapa stimulerande lärmiljöer som är anpassade för barns alla 

behov, för de som är i behov av lugn och ro såväl som de barn med stort fysiskt behov där 

de får uttryck för sin motoriska aktivitet. Är miljön på förskolan inriktad mest till de barn 

som är lugna och mer av det stereotypiska flick-beteendet tror vi att dessa beteenden kommer 

att fortlöpa. Det vill säga att om pedagogen anser att alla barn ska sitta still, vänta på sin tur 

och vara andra till lags blir det normen för verksamheten och de barn som inte lever upp till 

detta sticker ut och blir stämplade som barn med utmanande beteenden.  
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8.5 Pedagogiska implikationer 
Observationer och enkäter synliggjorde en del utmanande beteenden hos barnen och 

ledarstilar hos pedagogerna. Dock kunde vi inte utläsa några samband mellan dessa 

utmanande beteenden och pedagogens ledarstil. Detta fick oss att reflektera över vilka 

faktorer som kan ha påverkat detta resultat, varför tillämpade inte pedagogen en viss ledarstil 

gentemot ett visst beteende etc. Utifrån vår analys av observationerna anser vi att det inte 

finns någon ledarstil som passar bäst till ett visst beteende utan pedagogen måste 

rekonstruera sin ledarstil såväl som den pedagogiska miljön eftersom inget barn är den andra 

lik. Vår analys går i linje med det kritiska perspektivet då förskolan handlar om att skapa en 

verksamhet utifrån vad barnen tycker är meningsfullt och främjande för sitt lärande. Det 

kritiska perspektivet lägger fokus på förändringen av verksamheten då den möter en 

mångfald av aktörer och ska forma en inkluderande verksamhet (Nilholm, 2007). 

 Beroende på vilket utmanande beteende pedagogen ställs inför samt vilken 

ledarstil pedagogen tillämpar påverkar det den pedagogiska undervisningen på olika sätt. 

Den auktoritära och låt-gå-ledaren tenderar exempelvis att ha större distans i relationen 

pedagog-barn medan den demokratiska ledaren situationsanpassar ledarstil och miljö efter 

barns behov. En analys av vilket utmanande beteenden som påverkar pedagogen mest 

ändade i uppmärksamhetskrävande barn. De uppmärksamhetskrävande barnen tar ofta till 

vilka medel som krävs för att få just uppmärksamhet och bekräftelse och lägger ingen vikt 

vid om uppmärksamheten är i positiv eller negativ betoning. Pedagogen påverkas av de 

uppmärksamhetskrävande barnen på så vis att pedagogen blir osäker i sitt ledarskap, tar 

onödig tid och energi från de övriga barnen i gruppen. Som blivande förskollärare och 

pedagog i verksamheten tar vi med oss det kritiska perspektivet och tanken om en föränderlig 

verksamhet, att hela tiden ställa sig kritisk till och reflektera över miljön och sitt ledarskap 

snarare än att stämpla barn som avvikande och med ett utmanande beteende.  
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9. Slutsats 

Det vi såg under våra observationer och det vi fått ta del av utifrån enkäterna så kan vi dra 

slutsatsen att utmanande beteenden klassas som uppmärksamhetskrävande barn, 

ofokuserade barn eller passiva barn, samt att pedagogerna ansåg de passiva beteendet som 

mest utmanande i sin egen ledarroll. Vi kan också säga att nästintill oberoende av vilken 

ledarstil pedagogerna använde sig utav så ignorerade barnen pedagogens tillsägelse eller så 

lyssnade barnet och tog åt sig av informationen. De fåtal tillfällena där pedagogen tillämpade 

demokratisk ledarstil fick det mest positiv reaktion från barnen än utifrån någon av de andra 

ledarstilarna.  

 Utifrån de observationerna vi har gjort så kan vi dra slutsatsen att pojkar får 

mycket fler tillsägelser än vad flickor får samt att pojkar är mer aktiva och fysiska när de har 

ett värderande öga på sig. Vi anser att det är på grund av vårt förhållningssätt gentemot 

pojkar och vi vill starkt trycka på att detta är något alla inom förskolan måste bättra sig på.  

Under hela detta arbete har vi kunnat se att det finns ett stort glapp i forskningen gällande 

barn med passivt beteende och hur lärare ska kunna hjälpa dessa barn på plats för att kunna 

få dem mer deltagande i en aktivitet, då de tenderar att falla mellan stolarna. Vi vill gärna se 

mer forskning gällande förhållningssätt gentemot flickor och pojkar och hur lärmiljöerna ska 

skapas för att främja barns aktiva och fysiska behov. Vidare skulle vi vara intresserade av 

att forska mer kring pojke-flicka perspektiv samt hur de olika miljöerna påverkar varje 

individ och hens utveckling och lärande. Det vill säga hur man som ledare skapar 

stimulerande och motiverande utomhus-och inomhusmiljöer där barn oberoende kön kan 

skapa goda och sunda relationer, utveckla sin identitet och självkänsla samt där barn får vara 

vem de vill vara.  
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11. Bilaga 1 Informationsbrev förskolechefer  
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12. Bilaga 2 Observationsschema 
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13. Bilaga 3 Enkät 
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14. Bilaga 4 Informationsbrev föräldrar 

 


