
 

 

 

 

 

 

 

”Alla barn är olika 

men ska ha samma 

möjligheter” 
   

 

Förskollärares bemötande och arbetsmetoder med barn i förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS: Examensarbete för förskollärare. 15hp.  

   PROGRAM: Förskollärarprogrammet  

   FÖRFATTARE: Angelica Liljeblad, Anette Haglund 

   HANDLEDARE: Emma Sjögren 

   EXAMINATOR: Karin Renblad 

   TERMIN: VT 19  

 



 
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY             Examensarbete för förskollärare 15hp   

School of Education and Communication             Förskollärarprogrammet  

                                                                             VT 19   

 

 

 

Sammanfattning  

 

Arbetets art: Examensarbete för förskollärare 15hp. 

Titel: ”Alla barn är olika men ska ha samma möjligheter”   

Engelsk titel: “All children are different but have the same opportunities” 
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Författare: Angelica Liljeblad & Anette Haglund  

Handledare: Emma Sjögren 

Examinator: Karin Renblad 

Syfte: I studien vill vi undersöka förskollärares strategier i möten och arbetsmetoder 

samt hur förskollärarna skapar en inkluderande miljö för alla barn i förskolan. Vi vill 

även ta reda på hur förskollärarna använder sig av normer, makt och delaktighet i 

verksamheten.  

Metod: Vi utgår från en kvalitativ metod som bygger på förskollärares tankar och 

uppfattningar om möten, strategier av arbetsmetoder och miljö. I studien använder vi oss 

av semistrukturerade intervjuer och en tematisk analys där normer, makt och delaktighet 

är tre teman som har växt fram.  

Huvudresultat: Resultatet visar att barns utmaningar leder till inflytande och 

delaktighet i förskolans verksamhet genom möten och mellan alla aktörer i 

organisationen där normer och maktsituationer uppstår. Det framkommer av empirin att 

miljö och material ska vara anpassat, förändringsbart, att förskolläraren har ett positivt 

bemötande, ett medvetet förhållningssätt och en barnsyn som ser till varje individ, där 

barnet ges bästa möjliga förutsättningar när utmaningen gör sig påtaglig. 
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1. Inledning   

Enligt styrdokumenten för förskolan ska utbildningen riktas mot alla barn. Barn ska 

mötas med respekt för sin person, verksamheten ska anpassas till att alla barn upplever 

gemenskap och tillhörighet (Skolverket, 2010). I Förskolan talas det om att olikheter är 

en tillgång. Livet på en förskola erbjuder dagligen många möten mellan människor i 

olika åldrar, utbildningsnivå, erfarenheter och intressen därför har vi valt normer, makt 

och delaktighet som är viktiga begrepp i förskolan som utformas.  

 

De erfarenheter vi har från förskolan är att vi reflekterat över att förskollärare kan ha 

olika bemötande och strategier mot barn som ”testar gränser”. Olsson och Olsson (2017) 

uttrycker att det är av vikt att fundera över bemötande och vilka pedagogiska strategier 

som pedagogen använder sig av. Barnens olikheter kan utmana oss förskollärare i att 

exempelvis vara tystlåtna och inte våga ta för sig och att vara svåra att nå i en dialog. I 

exempelvis en matsamling kan barnet vägra att sitta stilla som de andra barnen gör. Här 

uppstår för förskolläraren en utmaning i hur hen ska bemöta barnet på bästa sätt. Ibland 

är det en otillräcklighet då pedagoger lägger ansvaret på barnen istället för att själva 

reflektera och ta ansvar för situationen som uppstår i verksamheten. Förskollärarna kan 

möta och lösa utmaningar med barnen på olika sätt genom att förändra strategier som kan 

leda till en positiv utveckling för barnet. Vi är intresserade av vilka strategier i möten och 

arbetsmetoder som förskollärare beskriver samt hur normer, makt och delaktighet har en 

betydelse för hur det är att arbeta med barn som tar egna initiativ eller som i motsats kan 

vara mer tystlåtna och svåra att nå fram till. Vi har även ett intresse av hur miljön kan 

påverka och förändra barnens agerande. Förskollärare är delaktiga i en process av 

barnens identitetskapande i förskolan där makt och styrning får betydelse (Palla, 2011). 

Dolk (2013) skriver att pedagoger i förskolan försöker få barnen delaktiga i en 

maktposition där barnen inte alltid låter sig styras utan de kan bli ”bångstyriga”. Ett 

exempel kan vara att barnet inte får ha keps under matstunden för förskolläraren fast 

barnet själv vill det. Utmaningen här blir hur förskolläraren ska bemöta barnets önskan 

på bästa sätt. Vi vill genom föreliggande studie undersöka hur förskollärarna bemöter 

barnen samt hur förskollärarnas strategier syns i de arbetsmetoder som används i mötet 

mellan barn och förskollärare i en gemensam miljö.  
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2. Bakgrund 

Vi är inspirerade av det poststrukturalistiska perspektivet, vilket är stort och mycket 

komplext. Vi kommer därför att tona ner vår teoretiska ingång men ändå befinna oss i ett 

sammanhang där interaktionen har en betydelse för barns beteende. Nedan följer en kort 

introduktion till teorin och därefter redogör vi för de begrepp vi valt att förhålla oss till, 

vilka är normer, makt och delaktighet. I styrdokument samt litteratur av Lenz Taguchi 

(2004, 2013), Nordin-Hultman (2005), Palla (2011) och Dolk (2013) söker vi stöd för 

denna studie.  

 

Teoretisk bakgrund  

Det teoretiska perspektivet beskriver barns sätt att vara olika. Barnen blir någon i 

sammanhang och i samspel med andra beroende på i vilken miljö och omgivning barnen 

befinner sig i (Nordin-Hultman, 2005). Barnet ställer sig i relation till miljöer och 

aktiviteter, vem man bör vara i olika sammanhang. I olika händelser kan förändring ske, 

den kan vara förutsägbar eller överraskande. Ett barns dialog skapas med material och 

möjligheter där även miljön ingår i ett nätverk, där mångfalden påverkar verksamheten 

och ger stöd och stimulerar olikheter i förskolan (Nordin - Hultman, 2005). Lenz Taguchi 

(2004) beskriver att pedagoger agerar i olika sammanhang och att makt påverkar vårt sätt 

att vara. I praktiken kan barnet eller även den vuxne ifrågasätta situationen motstridigt. I 

och med detta erbjuds möjligheter till förändring och reflektion i förskolans verksamhet 

och i bemötande av barn som testar gränser. Lenz Taguchi (2004) lyfter även hur 

pedagoger kan identifiera ett problematiskt område hos ett barn där teorier och kunskap 

inkluderar synsätt om hur barnet påverkas av sin omgivning och ser barnets resultat, 

barnets kognitiva utveckling. Denna aspekt kan påverka förskollärarens förhållningssätt 

mot det utmanande barnet och kan leda till bedömning av barnet. Konsekvensen blir hur 

förskolläraren bemöter och behandlar barnet. Hon uttrycker vidare att de flesta 

pedagogerna har nära i tanken att det mesta beror på barnet när utmaningen gör sig 

uppenbar och att miljö, material och pedagogik har en mindre påverkan. En lärare gör val 

inte bara utifrån kunskap om barns utveckling utan även utifrån andra erfarenheter. Palla 

(2011) skriver om ett officiellt förhållningssätt till barns olikheter. Barns beteende kan 

förbrylla och utmana förskolläraren och verksamheten i förskolan. När man med ett 
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förhållningssätt ser barnens olika sätt att vara i en social konstruktion och med 

kommunikation mellan människor är språket med och påverkar hur skeenden skapas, 

bevaras och förändras (Palla, 2011). Dolk (2013) beskriver att barnets delaktighet ökar 

genom ett meningsskapande som är i en ständig process. Hon uttrycker att dessa begrepp 

uppstår i relationer till något eller till någon annan. I förskolan möts förskollärare och 

barn i normer, makt och delaktighet som kan ta olika uttryck.  

 

Normer kan bli en utmaning under en process 

Normer är föränderliga och uppstår i olika interaktioner. Det är inte alltid vi uppfattar 

normerna utan vi märker dem först när effekten av dem uppstår. Rådande normer 

framstår som begripliga och naturliga men när man bryter mot normer uppfattats de som 

overkliga eller konstiga. Normer har en förbindelse till makt där människor medvetet 

eller omedvetet anpassar sina viljor och tankesätt (Dolk, 2013).  

 

Martinsson och Reimers (2014) nämner att alla inte anpassar sig till det som förväntas av 

dem, även om man kan identifiera de dominerade normerna så är de ständigt i en 

förhandling och i en förändring. Förskolan omfattar en rad olika normer där både barn 

och pedagoger skolas in i de olika normerna. Vissa normer är uttalade och betraktas som 

självklara medan andra normer är osynliga men närvarande. Barnens handlingar ändras 

utifrån olika situationer, sammanhang och tidpunkter. Vidare nämner författarna att det 

finns normer som är osynliga men de är ändå tydligt närvarande som klass, genus och 

nationalitet. Martinsson och Reimers (2014) uttrycker att vi alla är medskapare till många 

olika normer, de skapar olika ståndpunkter som är möjliga att identifieras med, det visar 

hur viktiga normer är för hur man kan identifiera sig med dem. Palla (2011) nämner att 

det kan uppstå en syn på barnet som är styrt av förskolan och består av specifika mönster. 

Gränserna kan vara flytande och där olika situationer har en betydelse för hur barnen ska 

kunna behärska regler och rutiner i förskolans verksamhet. Martinsson och Reimers 

(2014) talar om att det är av vikt att förstå hur normer upprepas och att de blir till i 

förskolan. När normerna skapas av både barn och pedagoger leder det till att normerna 

utmanas och förändras i verksamheten. Nordin - Hultman (2005) lyfter att det finns en 
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historisk infallsvinkel som visar att ett dagsprogram i förskolan inte är något givet eller 

nödvändigt utan visar att vi fogat in oss i en disciplinering av rumsliga förflyttningar, det 

vill säga alla aktörer inom förskolan skapar ett gemensamt mönster. Denna 

traditionsburna ordning begränsar barns inflytande att få agera utifrån normer och behov. 

Vidare beskriver Martinsson och Reimers (2014) att det motstånd som barnen ger mot 

normerna i verksamheten kan bidra till en vitalisering, ett införande, av demokrati i 

förskolan. Dolk (2013) uttrycker som föregående författare att barnens handlingar kan 

leda till att de reagerar på verksamhetens aktiviteter. De inarbetade rutinerna på 

förskolan, exempelvis en sångsamling där barnen möts tillsammans, följer ett 

rutinmässigt mönster som barnen inte har en möjlighet att påverka eller bestämma över. 

Hon uttrycker att det pedagogiska arbetet där förskollärare och barn får möjligheter till 

att reflektera tillsammans kring olika normer som uppkommer i arbetet vilket leder 

processen vidare. Martinsson och Reimers (2014) skriver att förskollärarna har färdiga 

normer där barnen ska antas göra det som erbjuds. De uttalar vidare att de utmanande 

barnen är en tillgång för utvecklingen av förskolans arbete och är med och skapar 

förändring där alla barn inkluderas. 

 

Dolk (2013) uttrycker att normer stödjer nyskapande handlingar vilket sedan är beroende 

av hur det tas emot och hur andra reagerar. Genom att de utmanande barnen ”gör fel” 

riktas fokus på normer och att problemet då sällan beror på individen. Hon beskriver 

normers ”dubbelhet” som vi ibland av rättviseskäl måste bekämpa i arbetet med barnen. 

Hon menar att normer ibland kan vara kränkande och som förskollärare måste man stå 

emot normerna för rättvisans skull. Dolk (2013) beskriver att vissa barn behöver stöd i att 

ledas rätt i de situationer där barnet behöver få hjälp. Hon använder sig av begreppet 

bångstyrighet, en metafor för barn som av olika anledningar är svåra att styra, som 

betraktas som vilda eller blyga. Nordin - Hultman (2005) talar om att anpassningar som 

krävs av barn såväl av förskollärare kan vara svåra att ifrågasätta och göra motstånd till. 

Alla arrangemang i miljön bör ha en hänvisning till barns kunskapsbehov. De 

pedagogiska inslagen styr barnen och sig själva genom diskurser om lärande, utveckling 

och normalitet som de pedagogiska inslagen har i sitt innehåll. De flesta barn fogar sig 

och följer ett ordningsmönster som ger uttryck i att fylla ett behov. Det medföljer dock 
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att det är svårt att se en maktproducerad styrning. När barn inpassas i en styrning och i 

situationer kan det leda till negativa identiteter (Nordin - Hultman, 2005). 

 

Förskolans uppgift att möta alla barn 

Dolk (2013) beskriver att de utmanande barnen kan vara de barn som inte nöjer sig med 

pedagogernas förslag och idéer utan blir ”bångstyriga”. Olsson och Olsson (2017) anser 

att ett utmanande beteende hos barn utmärks ofta av ett utagerande, barnet kan reagera på 

vuxnas krav, hamna i slagsmål och ordväxlingar vilket kan ge uttryck för rädsla och oro. 

Barn utmanar sin omgivning på olika sätt genom ilska, irritation och en besvikelse över 

andra. Nordin - Hultman (2005) menar att barnens protester och utmaningar kan vara ett 

barns tysta motstånd eller ett utagerande motstånd. Vidare beskriver hon att makt och 

auktoritet finns i planerade regleringar, i tiden, rummens ordning, vanor och rutiner. 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) uttrycker att genom en uppmuntran till en dialog att 

lyssna på barnen vad de tänker och gör kan vi skapa en meningsfull miljö som ökar 

barnets kunskap men även ger ett värde åt deras tankar.   

 

Palla (2011) skriver att barnets subjektskapande uppstår i förhållande till en relation där 

normer ingår och blir då trygghetsskapande, kärleksframkallande och gör att barnet kan 

hitta sin plats. Att avvika från normen kan då innebära en förlust av detta som kan ta 

uttryck i form av ett utmanande beteende. Olsson och Olsson (2017) skriver om att barn 

som syns och tar plats ofta kräver uppmärksamhet från vuxna. Många av barnen 

utvecklar olika handlingar som präglas av deras omgivning och livsförhållanden. De 

tystlåtna barnen har ett stort behov av att bli lyssnade på. Det är då förskolans uppgift att 

vägleda, ge stöd och hjälp in i vuxenvärlden.  

 

Makt och delaktighet kan leda till förändring 

Pedagogerna måste bli medvetna om den makt de har i arbetet i förskolan och vilken stor 

påverkan det ger i barns vardag nämner Åberg och Lenz Taguchi (2007).  Dolk (2013) 

beskriver att maktförhållandena är asymmetriska, att situationer inte kan upplösas men 

kan omförhandlas. Det ger förskollärarna en större möjlighet än barnen att påverka det 
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som sker. Palla (2011) beskriver att tiden i förskolan ses inte enbart som ett stadium på 

väg mot vuxenlivet, utan har ett värde i sig självt. Betydelsefulla frågor rör barnets egen 

röst och den maktutövning som sker i relationer mellan barn och vuxna. Dolk (2013) 

beskriver att vuxnas olika arbetssätt kan styra barns lekar och avgöra vad som är rätt sätt 

att leka på. Då framkommer vuxnas makt att organisera den pedagogiska miljön utifrån 

ett önskvärt sätt medan andra uppfattas som avvikande. Hon påvisar att delaktighet är en 

möjlighet till att skapa relationer, förändra normer och att kunna vara med och påverka 

ramar i verksamheten. Delaktighet kan vara knutet till makt och är något som uppstår 

mellan människor som blir en del av en process där maktrelationer och normer utmanas. 

Barns delaktighet sätts i fokus när barn och en vuxen tillsammans undersöker vad de kan 

påverka, vems idéer som tillåts bidra till förändring och på vilket sätt det bidrar till 

motståndet i en händelse eller en utmaning i verksamheten. Det kan råda en maktordning 

mellan vuxna och barn som kan påvisas och förhandlas i värdegrundsarbetet i förskolan. 

Hon beskriver att förskollärares barnsyn skapar en normalisering i förskolan om vad som 

är rätt och fel men utmaningen kan erbjuda nya möjligheter genom förändrade 

arbetsmetoder i förskolan (Dolk, 2013).  

 

Nilholm (2012) nämner att det är vanligt i förskolan att pedagoger inte ser potentialer i 

att förändra sitt arbetssätt för att förebygga att barnen hamnar i svårigheter. Förskolan har 

ett ansvar i att förebygga åtgärder för barn som är i behov av stöd. Om förskolläraren inte 

uppfattar olikheter hos barnen finns det risker att barnen inte får det stöd de behöver. 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) anser att pedagogerna har ett stort ansvar när det gäller 

miljön. Pedagogernas makt ligger i hur de utformar verksamhetens miljö och material. 

Det är av betydelse om materialet är tillgängligt för barnen och att det inte är 

pedagogerna som bestämmer när det ska plockas fram för att stödja barnens delaktighet. 

När miljön inte ger barnen en möjlighet att själva välja aktivitet när de vill är barnen 

beroende av när pedagogen har tid och lust att ta fram materialet. Om miljön är 

inspirerande ger det barnen lust att göra aktiviteter som att måla eller konstruera 

samtidigt som de tar eget ansvar. Almqvist (2014) nämner att förskolemiljöns fysiska 

utformning har en betydelse för när det känns meningsfullt och roligt och att barnen då 

blir mer engagerade i förskolan. Han lyfter fram att genom att ha specifika och 

avgränsande aktivitetsområden där pedagogerna finns tillgängliga och ger stöd åt barnen 

för det med sig ett ökat intresse hos barnen. Vallberg - Roth (2014) anser att genom 
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dokumentation kan pedagogerna skapa möjligheter till förändring i arbetets utveckling 

vilket kan användas både för att stödja barn och barn som är i behov av utmaningar. 

Vidare ställer hon sig frågan hur pedagogerna använder sig av makt, det handlar inte bara 

om val av aktiviteter utan om varje liten detalj som finns i förskolans verksamhet. Det är 

pedagogerna som sätter ramarna för när det ska ske en aktivitet och vad barnen klarar av 

att göra. Barn ska inte jämföras med något annat barn och inte utifrån bestämda normer 

som existerar. Nordin - Hultman (2005) beskriver att de pedagogiska miljöerna och det 

pedagogiska rummet får en betydelse för barns identitetsskapande och hur barn och 

förskollärare förflyttar sig i sin pedagogiska verksamhet för att möta utmaningar. Hon 

nämner även att material bär på föreställningar, normer om vad barn bör hålla på med. 

Materialet ger på så vis förutsättningar om hur barn uppfattas och bedöms av andra men 

även hur de ser och förstår sig själva.  

 

 

Styrdokument som ligger till grund för förskolans verksamhet  

Följande styrdokument ligger till grund för förskolans verksamhetsarbete. Läroplanen 

(Skolverket, 2010), Skollagen (SFS 2010:800), Barnkonventionen (Unicef, 1989), 

Skolverket (2013).  

 

Förskollärare har ett uppdrag enligt läroplanen (Skolverket, 2010) att hänsyn ska tas för 

barnens olika behov och förutsättningar. Verksamheten ska utformas efter barnens behov 

och med en helhetssyn på barnet så att utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet. 

De barn som är i behov av mer stöd och stimulans ska få detta utifrån barnets egna behov 

och förutsättningar. Alla som arbetar i förskolan skall arbeta för att det enskilda barnets 

åsikter och uppfattningar respekteras. Förskolan ska arbeta för att erbjuda en bra miljö 

och speciellt hjälpa och uppmärksamma de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 

utveckling. Det ska även ges särskilt stöd till barn som befinner sig i svårigheter av olika 

slag (Skolverket, 2010). 

 

I Barnkonventionen (Unicef, 1989, s. 29) kan man ta del av att konventionsstaterna är 

överens om ”att barnets utbildning skall syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i 
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fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga”. Riksdagen (Sveriges 

Riksdag) har tagit beslut att Barnkonventionen (Unicef, 1989) blir svensk lag och gäller 

från den 1 januari 2020. Barnkonventionen (Unicef, 1989, s. 29) nämner att alla barn är 

lika mycket värda. Barnen har samma rättigheter och inget barn ska diskrimeras. Vid alla 

beslut som rör barn ska barnets bästa komma i första hand. Barnets åsikter ska tas hänsyn 

till i förhållande till barnets mognad och ålder samt att varje barn har rätt att uttrycka sin 

mening och höras i de frågor som rör barnet. Barnen har rätt till yttrandefrihet, att tycka, 

tänka och ge uttryck för sina åsikter samt att få delta i samhället på lika villkor. 

 

I skollagen (SFS 2010:800) framgår det att stöd för barns utveckling och lärande ska ges 

så långt det är möjligt utifrån barnens egna förutsättningar. Skolverket (2013) skriver: 

Förskolan och skolan ska vara en miljö för lärande och utveckling och hur miljön är 

utformad har betydelse för vilken utveckling som är möjlig. En förskola eller en skola är inte 

en statisk miljö utan alla som vistas i denna miljö är medskapare av den. Den blir till i mötet 

mellan människor och i samspelet med den fysiska miljön. (Skolverket, 2013, s.13)   

 

Enligt Skolverket (2012) ska barnen göras delaktiga och ha inflytande. Genom att 

uppmärksamma barnets behov görs det möjligt att forma och omforma bemötandet hos 

förskollärarna i verksamheten. Dokumentationen kan ge kunskap om vilka 

förutsättningar som finns för barnets förändrande kunnande inom olika områden. Det ger 

en ökad förståelse för det som sker i verksamheten. Skolverket (2013) påtalar att miljön 

är identitetsskapande och bör erbjuda tillgänglighet för barnen. Den pedagogiska 

dokumentationen innehåller en reflekterande arbetsmetod vilket synliggör hur 

förskollärarens förhållningsätt, arbetssätt och barnsyn påverkar barns delaktighet. Enligt 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska miljön inte vara statisk utan de som arbetar i 

förskolan är en medskapare av miljön. 
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

I studien vill vi undersöka förskollärares strategier i möten och arbetsmetoder samt hur 

förskollärarna skapar en inkluderande miljö för alla barn i förskolan. Vi vill även ta reda 

på hur förskollärarna använder sig av normer, makt och delaktighet i verksamheten.  

 

I förskolans läroplan (Lpfö, 1998) betonas vikten av att förskolans verksamhet ska 

anpassas till alla barn. Förskolan ska utveckla bättre arbetsprocesser för att förbättra 

förutsättningarna för barnen. Förskollärarna ska ansvara för att barnen ska få ett reellt 

inflytande i verksamhetens innehåll.  

 

 

  

Frågeställningar 

- Hur beskriver förskollärare mötet med de barn som de upplever har ett utmanande      

beteende i olika situationer?  

- Hur beskriver förskollärare sina arbetsmetoder i mötet med utmanande barn?   
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4. Metod 

För att belysa studiens syfte utgår studien från en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer där frågor och följdfrågor är bestämda i förväg. Genom att ställa intervjufrågor 

blir samtalen på så vis mer följsamma och informanterna kan styra i vilken ordning saker 

tas upp (Eriksson - Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjun kan bli mer strukturerad och 

flexibel när vi som intervjuare kan ändra på ordningsföljden av frågorna (Björndal, 

2013). Med hjälp av följdfrågorna kan det garanteras att alla frågeområden kommer med 

skriver Hallin och Helin (2018). Genom att använda de kvalitativa metoderna kan 

nyanser, värderingar och normer komma in i ett sammanhang som grundar sig på 

informanternas tankar, åsikter och meningar vilket ger en förståelse för olika perspektiv 

och miljöer (Ahrne & Svensson, 2015). När vi tog ställning till att använda metoden med 

teman från intervjuerna och följdfrågorna har det ett värde för vilka 

problemformuleringar, resurser och tidigare erfarenheter vi har vilket har en betydelse för 

vilken metod vi kom att använda oss av (Björndahl, 2013). 

 

Urval 

I den insamlade empirin behövdes inte någon särskild inriktning på förskolorna. I studien 

ingår sex förskollärare vilka har en betydande roll i vår forskningsfråga där de blir 

viktiga i vårt resultat (Eriksson - Zetterquist & Ahrne, 2015). Förskollärarna har 

erfarenhet av att arbeta med olika åldersgrupper, 1–6 år. De har olika lång 

arbetslivserfarenhet, mellan 3 - 25 år. Förskollärarna är verksamma på tre förskolor i en 

medelstor stad. Av bekvämlighetsskäl förenklade det för oss att ta kontakt med 

förskollärarna för medverkan i vår studie då vi kände dem. Några av förskollärarna som 

vi kontaktade tvekade att vara med i studien. Efter några dagar togs åter en kontakt med 

förskollärarna om de då ville medverka i studien. Tid och plats bokades för de 

förskollärare som valde att vara med i studien.  
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Genomförande 

Inledningsvis kontaktades förskollärarna och därefter lämnades ett informationsbrev ut 

via mail eller personligen. Genom informationsbrevet fick förskollärarna beskrivet syftet 

med undersökningen vilket även innehöll intervjufrågor och följdfrågor så informanterna 

kunde förbereda sig innan intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes på informantens 

arbetsplats som var likvärdiga i samtalsrum där intervjun kunde genomföras ostört och 

inte påverka studiens resultat (Hallin & Helin, 2018). Som enskild intervjuare framställde 

vi de muntliga frågorna med ett öppet och utforskande sätt där det gavs utrymme för att 

ändra ordningsföljden av frågorna, där upplevelsen av samtalet kunde kännas följsam 

(Björndahl, 2013).  

 

Med tillåtelse från informanterna gjordes en ljudupptagning med mobiltelefon. Med 

ljudupptagning nås en trovärdighet det vill säga en likvärdighet i alla intervjuer där inga 

yttre faktorer har kunnat påverka svaren (Hallin & Helin, 2018). Vi använde oss av 

papper och penna för att anteckna stödord och fraser för att kunna återställa samtalets 

innehåll utifall tekniken i detta fall mobiltelefonen skulle fallera. Anteckningarna gav oss 

även en möjlighet i att gå tillbaka och titta vad som sades i intervjun. (Eriksson - 

Zetterquist & Ahrne, 2015). Med inspelningen via mobiltelefon ges det även en 

möjlighet till att kunna lyssna flera gånger av formuleringar för en transkribering av 

intervjun (Hallin & Helin, 2018). Intervjun genomfördes i form av ett öppet och 

utforskande sätt samt genom muntliga frågor där vi som intervjuare kan ändra 

ordningsföljden av frågorna och där samtalet blir mer följsamt (Björndahl, 2013). 

 

Etiska aspekter 

Deltagarna fick ett informationsbrev innan intervjutillfället och har där kunnat ta del av 

de riktlinjer som gäller för studien (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt informationskravet 

ska deltagarna få information om att de kan avbryta deltagandet när de vill och att det är 

frivilligt att delta. Med stöd av samtyckeskravet och ett godkännande från deltagarna 

inhämtades uppgifter till studien samt till vilket syfte datainformationen var ämnad för 

(Hallin & Hellin, 2018). Informanterna benämns med siffror istället för fingerade namn. 

Enligt nyttjandekravet utsätter vi inte informanterna för påtryckningar, vilket kan leda till 
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ett beroendeförhållande och till en sämre arbetssituation som inte får påverka deltagandet 

och resultatet. Det insamlade materialet får bara användas till det som informerats om 

(Hallin & Helin, 2018). Under studien kommer datamaterialet att förvaras på en säker 

plats och kommer att förstöras när studien är klar för att det ska vara omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna. Vi har vidtagit åtgärder för att det inte ska gå att 

identifiera förskollärarna för utomstående då vi har fingerat namnen (Hallin & Helin, 

2018) vilket står och följs i konfidentialitetskravet, vilket är Vetenskapsrådets (2017) 

riktlinjer. 

 

Analys  

Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till genomförandet. Vilket kan vara en 

fördel då materialet känns aktuellt och ger en fördel när vi själva är förtrogna med 

materialet. Vårt tolkningsarbete började redan under skrivandet och lyssnandet vid 

intervjun. När vi transkriberade materialet fördjupade vi oss ytterligare under tiden och 

analyserade vad som hade sagts av informanterna (Eriksson - Zetterquist & Ahrne, 

2015).  

 

Därefter läste vi och analyserade intervjuerna. Vi klippte isär texten där vi funnit våra 

utvalda teman, normer, makt och delaktighet vilka var intressanta för studien. De 

sorterades in under gemensamma teman, vilket gör det möjligt att bearbeta texten vidare 

(Hallin & Helin, 2018). När vi analyserade texterna såg vi att förskollärarna talade olika 

om begreppen men de hade även likvärdiga beskrivningar i många frågor. Detta ledde 

oss vidare med nya infallsvinklar, vilket tog processen vidare.      

 

Till sist valdes de övergripande rubrikerna, förskollärarnas upplevelser i mötet med barn, 

barnsyn, att vara en bro och en rik miljö, vilka har väglett oss i syftet och 

frågeställningar. Vi valde att fördjupa oss i strategier av möten och arbetsmetoder samt 

miljö utifrån vår analys av intervjuerna. Utifrån studien med en tematisk metod kunde vi 

urskilja olika mönster, se samband och om teman relaterade till varandra utifrån 

intervjufrågorna och forskningsfrågorna (Hallin & Helin, 2018).  
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Tillförlitlighet    

Då vi har använt oss av den kvalitativa metoden med intervjuer kommer vi nära 

människor och miljöer och får en mer förtrogenhet om det som forskningen handlar om. 

Det ges även möjligheter till att anpassa studien i relation till vad som sker under 

fältarbetet. Det är även viktigt att vi tydliggör sambandet mellan analysen och det 

empiriska materialet då materialet kontrollerar och sätter gränser för analysen (Svensson 

& Ahrne, 2015). Vår ambition är att informanterna ska mötas av respekt och ödmjukhet. 

Det är betydande att processen framkommer för att öka trovärdigheten och kvalitén i 

studien. Till följd av att vi tydliggör våra metodval har vi strävat efter att motivera våra 

val och påvisat hur vi har planerat vår forskningsprocess för att eftersträva att studien ska 

bli tillförlitlig (Svensson & Ahrne, 2015). Under vår empiri vill vi skapa tillit för oss som 

intervjuare och det resultat studien kommer att presentera (Hallin & Helin, 2018). Med 

den kvalitativa metoden tas nyanser, normer och värderingar in i ett sammanhang på ett 

helt annat sätt än med den kvantitativa metoden (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Innan vi tog beslut om empirins frågor och frågeställningar har vi utbytt tankar och 

funderingar med våra kollegor för att säkerställa att frågor och följdfrågor är tillförlitliga. 

Under intervjuerna använde vi ljudupptagning och antecknade vilket gör att vi kan lyssna 

igenom intervjuerna flera gånger så att missförstånd inte uppstår. Information framgick 

genom informationsbrevet om hur studien kommer att bli publicerad. Det är frivilligt för 

informanterna att vara med i studien. Informanterna kan välja att avbryta deltagandet när 

och om de själva vill, enligt Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 

rekommendationer.  
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5. Resultat  

Här presenteras analysen av intervjuerna. Utifrån vår tematiska analys har teman 

framkommit vilka är förskollärarnas upplevelser i mötet med barn, barnsyn, att vara en 

bro och en rik miljö. 

 

Förskollärarnas upplevelser i mötet med barn  

Förskollärarna kan i möten med barnen uppleva dem som arga, ledsna, tystlåtna, 

tillbakadragna, rörliga, utåtagerande, uppstudsiga och som kan säga emot vuxna. ”Barn 

som har extra behov kanske biter, slår och tänder till snabbt, de har svårt att koncentrera 

sig” nämner en förskollärare utifrån sin erfarenhet. Övergripande beskrev flertalet av 

förskollärarna att de uppfattar en del barn som mer rörliga och fysiskt aktiva. Det är inte 

alltid som barnen följer de inarbetade normerna som finns nämner en förskollärare. 

Barnen kan falla utanför de ramar och mönster som finns, exempelvis i förskolans 

vardagliga rutiner i tamburen vid påklädning för utevistelse.  

 

Förskollärare 2 berättar att de utmanande barnen ”kanske inte har gränser hemma, de kan 

vara utmanande för de inte har gränssättningar som andra barn har eller har fått”. 

Gränssättningar kan vara vanliga vardagliga rutiner som exempelvis att inte ta alla 

köttbullar i skålen. Förskollärare 3 uttrycker att ”inte de som beter sig som man tänker 

och som är lite överrörliga i sitt sätt, man får tänka lite extra kring hur vi ska arbeta kring 

barnen”. Flertalet av förskollärarna nämner att det kan vara barn som är väldigt tysta och 

som inte vågar ta för sig. Barnen kan vara ledsna, de vill inte vara med eller barnet vill 

gärna vara med en vuxen. I mötet ser förskollärarna att de utmanande barnen har olika 

beteenden, barnen behöver inte vara aggressiva utan bara arga. Förskollärare 2 berättar 

att det finns ”gråzonsbarn, barn som inte syns”. Förskollärare 1 berättar vidare:  

Barn kan vara inåtvända och ha svårt med relationer, barn som försvinner ut i periferin.  

Vidare nämner hen att ”Det finns barn som inte har någon diagnos men som ändå inte 

har några gränser. De utmanande barnen kan ta olika uttryck och kan ha olika 

beteenden”.  
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Barnsyn  

Flera av förskollärarna lyfter att pedagogers förhållningssätt är viktigt, att de känner att 

de är trygga i sin roll i mötet med barnen, att de finns med och förklarar och är en 

stöttning för de utmanande barnen. Förskollärare 5 berättar att man i mötet med de 

utmanande barnen inte vill att barnen känner att man har makt över dem utan att ”man 

inte står över utan är tillsammans”. En av förskollärarna uttrycker att man som pedagog 

har en stor makt över hur barnen utvecklas, vilket bemötande pedagogen har och vad 

barnen får vara med om. I mötet med de utmanande barnen kan det vara en balansgång 

av hur man bäst känner av hur man som förskollärare bemöter barnen, ”i beroende på vad 

det är för typ av barn så är det olika metoder fast jag försöker alltid, för mig är 

bemötande och barnsyn är jätteviktigt för mig och varje barn är jätteviktigt” uttrycker 

förskollärare 1. Förskollärare 4 nämner vidare att de utmanande barnen ” får man ge 

mera tid, så är det ju, och försöka bemöta utifrån vart man är, se varje barn och hitta ett 

sätt som funkar för det här barnet”. Vidare nämner hen ”att man behöver känna av varje 

barn och bemöta barnen olika och då använda sig utav andra insatser utifrån barnets 

behov”. Förskollärare 5 nämner:  

Att man försöker vara lyhörd, lyssna och förstå vad just det här barnet behöver. Likadant 

med de barnen som försvinner o inte syns behöver lyftas fram på ett annat sätt, att man 

puscha att man finns närvarande också.  

Flertalet av förskollärarna anser att det är viktigt att bemöta barnet utifrån den personen 

man är, att se varje barn. Tre av förskollärarna berättar att det är av vikt att 

uppmärksamma barnen när de gör positiva saker. En förskollärare uttrycker att ”man 

försöker ju möta varje individ till den de är och försöker hitta lösningar som passar just 

den individen”. Även förskollärare 3 uttrycker:  

Jag försöker testa mig fram vad som fungerar, vissa barn behöver tydligare regler och ramar 

och med andra barn går det inte alls för de vill bara mer och då får man lirka sig igenom dit 

man vill komma på något sätt att man får försöka hitta på det som fungerar för barnen. 

”En beprövad erfarenhet, så här gjorde vi då det kanske liknar det här barnet man kanske 

har nåt barn med sig i bakhuvudet, det här var ganska bra, då gjorde vi så här då kanske 

vi kan göra på det här sättet nu” nämner förskollärare 4. Förskollärarna lyfter aspekter 

som att barnsyn är viktigt, att det finns tydliga regler och ramar. Förskollärare 2 säger 
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”många just det här med ramar många mår bra av att veta vad det är som gäller och vad 

man ska förhålla sig till”.  

 

Att vara en bro 

”Alla barn är olika men man ska ha samma möjligheter och försöka få samma 

förutsättningar” uttrycker en förskollärare. Förskollärare 6 nämner ”att vi är som en bro 

som hjälper dem in i aktiviteten eller leken. Det är det viktigaste att vi är med både för att 

se och hjälpa att det ska fungera bra”. Flertalet av förskollärarna tycker att begreppet 

makt är ett svårt begrepp, det klingar negativt. De uttalar sig om att man har makt som 

vuxen över barnen och att det gäller att använda sig av den på rätt sätt, i makten går man 

bort från normen, de nämner att normer och makt går in lite i varandra.  

 

Utifrån sina erfarenheter beskriver förskollärarna att delaktighet och inflytande är 

betydelsefullt för barnen, det är viktigt att veta vad som gäller för att kunna rätta sig efter 

vad förskolläraren säger. Förskollärare 1 uttrycker ”jag tänker att normer är något som är 

pågående hela tiden i oss personer i vårt samhälle och på vår förskola, att introducera 

förskolans normer för barnen är viktigt”. Förskollärarna menar att struktur, bemötande, 

ett tillåtande och ett bra arbetsklimat är något som påvisar delaktighet. Förskollärare 4 

beskriver att: 

Det handlar om sitt egna förhållningssätt liksom, man får tänka att alla är olika men att man 

ska ha samma möjligheter och försöka få till samma förutsättningar. Till de barnen får man 

ge mera tid, så är det ju och försöka bemöta utifrån vart dem är.    

Generellt nämner förskollärarna att det är bra om pedagogerna delar in barnen i mindre 

grupper och arbetar med tydlighet. Förskollärare 4 nämner att ”hundraspråkligheten är 

någonting för alla och att man då försöker hitta det för det här barnet, vilket språk är det 

här barnet liksom” vidare nämner hen ”vad behöver det här barnet, vad är det som han 

eller hon vill göra och vilket är bäst för det barnet”. Förskollärare 5 uttrycker att:  

En metod är att använda sig av sociala berättelser och bilder med de barn som har svårt för 

förändringar och förflyttningar. Teckenkommunikation förstärker allting, försöker att ta in 

alla sinnen i allt man gör och förstärka språket och kommunikationen, allt det ger en trygghet 

för barnen och för alla barn.  
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Här kan förskollärare förebygga konflikter, stödja barnen i leken och finnas tillhands så 

barnen känner sig lugna och trygga berättar en av förskollärarna. Flertalet av 

förskollärarna menar att man måste vara tydlig med vem som bestämmer, att det finns 

ramar, vi som förskollärare har en makt i att forma verksamheten och vilken metod man 

använder sig av men att det blir en sorts auktoritet när jag som vuxen går in och 

bestämmer nämner förskollärarna. Alla förskollärare är eniga i att man måste anpassa 

verksamheten, förändra arbetssätt och normerna måste ändras eller anpassas till barnen. 

Förskollärarna menar att man har normer inbakade i sig, de tänker mer och mer på att gå 

utanför normen. En av förskollärarna berättar att om barnet vill göra på ett annat sätt 

istället försöker man som vuxen att förändra, man vill att det ska fungera för alla och att 

vuxna vågar släppa kontrollen och ändå inge trygghet för alla. Någon tycker att det kan 

vara ett svårt arbetssätt att förändra normer, man kan inte ”köra på” hela tiden att alla ska 

vara lika, samtidigt beskriver de att de har olika sätt att se på normer.  

 

Två av förskollärarna lyfter att den pedagogiska dokumentationen är viktig i barnens 

delaktighet, då barnen får berätta och reflektera över sitt arbete tillsammans med 

pedagoger och övriga barn. Förskollärare 3 beskriver att ”barnen ska få vara med och 

bestämma och vara med och plocka fram saker, lägger jag upp en bild på väggen kanske 

barnen ska vara med, att de är med i själva arbetet”. Barnen ska känna att man inte alltid 

gör på ett visst sätt utan att barnen kan förhandla och argumentera för att få göra på ett 

annat sätt vilket ökar deras delaktighet. Samtidigt ändras normen och barnen känner en 

delaktighet i att få ändra och göra på sitt sätt och de är då med och påverkar. Det är av 

vikt att vi pedagoger lyssnar på de utmanande barnen nämner flera av förskollärarna och 

att vi finnas med och är nära dem. Det är viktigt att barnen känner att de är synliga, att vi 

ser dem och att de får vara delaktiga på förskolan beskriver förskollärarna. Förskollärare 

6 nämner att ”det här med delaktighet, hur kan det synas i verksamheten just med de här 

utmanande barnen, jag tänker att dem blir delaktiga när de får vara med, de får lite 

uppdrag”.  
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En rik miljö  

Miljön är en viktig del av arbetet lyfter fem förskollärare. Miljön ska erbjuda många 

olika material, det ska finnas någonting till alla och att man som pedagog skapar, tillför 

och förändrar miljön utifrån barnens behov och intressen. Förskollärare 5 menar att ”det 

är just att man ska skapa förutsättningar att man ska lyckas”. Vidare tar hen upp att det är 

bra att ”rigga miljöer” det skapar en lugn miljö som inte uppmuntrar till spring och 

kamplekar. En förskollärare uttrycker att: 

 Anpassa både det man gör och anpassa miljön så att det passar så många barn som möjligt.  

Förskollärare 4 beskriver ” att barn inte är utan barn blir och det kan man se tydligt 

utifrån miljöerna och vad man har för miljöer att formas utifrån det”. Två av 

förskollärarna beskriver att en rik miljö avspeglar sig på att det finns en stor delaktighet 

för barnen samtidigt som materialet ska vara tillgängligt. Förskollärare 3 beskriver:  

Att det är en slags metod hur man har iordninggjort miljön på avdelningen. 

Förskollärare 1 beskriver att ”plats och rum är ju jätteviktigt och att man skapar miljöer 

utifrån de barn man har”. Förskollärare 1 nämner vidare att man ibland behöver tänka 

nytt och man ska introducera miljöer eller olika situationer. Förskollärare 6 nämner att 

”som pedagog har man stor makt i hur barnen utvecklas, vad de får vara med om och hur 

det fungerar i barngruppen beroende på hur man är och vad man planerar, hur man 

möblerar, vad man har för material”. En av förskollärarna lyfter att ”i miljön kan vi få 

väldigt mycket kunskap i hur vi kan forma den utifrån barnen, när barnen får vara 

delaktiga och blir mer engagerade och det finns ett samspel mellan pedagoger och barn 

hur de formar miljön tillsammans”. En förskollärare menar att det har en betydelse vad 

man planerar, hur man möblerar och vilket material som vi förskollärare erbjuder de 

utmanande barnen. 
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Sammanfattning 

Under processens gång finner vi att förskollärarna beskriver att det är de mest fysiskt 

aktiva barnen som uppmärksammas och benämns som utmanande barn. Vidare berättar 

förskollärarna om att de tysta barnen är förekommande, vilka inte hörs och ses på samma 

sätt som de aktiva barnen. Förhållningsätt och barnsyn är en viktig del av förskollärarens 

bemötande anser förskollärarna. Alla barn ska få möjlighet till samma förutsättningar och 

uppmärksamhet. Det tycks som att flertalet av förskolläraren är positiva i sitt bemötande 

samt att de ser varje barn utifrån den individ man är. Vid flera tillfällen menar 

förskollärarna att de behöver vara lyhörda, lyssna och hitta olika strategier och lösningar 

som passar barnet. 

 

För oss tycks det som förskollärarna har en uppfattning om att makt är ett svårt och 

negativt ord. De uttrycker att makt är förekommande i bemötande och förhållningssätt 

när verksamhet och aktiviteter ska planeras. Flertalet av förskollärarna uttrycker att 

delaktighet är viktigt samt att göra normer föränderliga. Någon av förskollärarna lyfter att 

organisationens regler och normer är viktiga för att barnen ska kunna veta vad som 

gäller. En väl inarbetad norm kan vara svår att förändra i arbetet med barnen menar de. 

Delade åsikter framkommer i hur förskollärarna arbetar med normer utifrån vilken 

barnsyn och vilket förhållningssätt de använder sig av. En bra förutsättning är att 

förskolans miljö och material är anpassat och är förändringsbart utifrån förskollärarnas 

barnsyn och barnens delaktighet berättar förskollärarna. Här framkommer det att 

förskollärarna har makt i att iordningställa miljö och innehåll av material som erbjuds 

barnen. Förskollärarna beskriver att en rik miljö avspeglas utav barns delaktighet. 

Bildstöd och pedagogisk dokumentation är en metod för att ge de utmanande barnen 

inflytande vilket ger barnen en ökad delaktighet, nämner de. Förskollärarna uttrycker 

vidare att om det finns ett bra arbetsklimat med struktur, förhandlingar och i ett bra 

bemötande framkommer barns delaktighet.  
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6. Resultatdiskussion    

Studien har ett fokus på förskollärares bemötande och arbetsmetoder med barn, där 

normer, makt och delaktighet är verksamma i förskolans verksamhet. I resultatet 

framkommer det att barnens utmaningar kan leda till hur delaktigheten kan påverka 

utvecklingen i verksamheten när barn och förskollärare möts i förskolans organisation.  

 

Normer  

Förskollärarna nämner att barnen inte alltid följer normerna utan följer ett eget mönster 

vilket kan bli ett problem. På så vis blir det en utmaning för förskollärarna i de vardagliga 

aktiviteterna. Oftast är det kanske inte barnet det beror på utan hur pedagogerna tar emot 

och förhåller sig i situationen. Dolk (2013) nämner att normer är föränderliga och uppstår 

i olika samspel. Det är när man bryter mot normen som den blir synlig, den är ständigt i 

en förändring vilket alla kanske inte kan anpassa sig till. Vi anser att det är viktigt för alla 

som ingår i verksamheten att kunna förändra en norm, möta barnen på olika sätt, agera 

och utmana barnen i olika situationer. Någon förskollärare nämner att det är av vikt att 

introducera normerna som finns i olika sammanhang. Det handlar om sitt egna 

förhållningsätt och se till att alla barn får vara olika i de situationer som uppstår. 

Martinsson och Reimers (2014) nämner att en norm skapas tillsammans med andra 

normer. Pedagogerna bör se vilka normer som förändras i verksamheten, samtidigt 

bekräfta den förändrade normen för att det ska bli så bra som möjligt för barnen.  

 

Förskollärarna anser att det är ett svårt arbetssätt att förändra normerna, de har ett behov 

av att behöva se alla barn, att barnen är olika och behöver olika strategier och lösningar 

och få samma möjligheter nämner de. Vissa normer är uttalade medan andra är naturliga 

nämner Martinsson och Reimers (2014). Pedagogerna måste kunna anpassa sig utifrån 

olika situationer och se vad som passar i den aktiviteten som utförs. En förskollärare 

nämner att de är som en bro som stödjer barnen in i leken och i olika aktiviteter, som 

förskollärare har man makten i att förändra normen och vilka metoder som använts anser 

de men nämner även att de har olika sätt att se på normer. För förskollärarna är det av 

vikt att kunna diskutera och reflektera över vad en norm är och vilka normer som kan 
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vara föränderliga i arbetet med barnen. De är i behov av att tänka på att gå utanför boxen 

och hur de kan förändra normerna så det passar alla barn i verksamheten. När barnen får 

vara med att förhandla och argumentera för att få göra på ett visst sätt ökar det barnens 

delaktighet nämner förskollärarna. Efter hur normen ändras ges det olika förutsättningar 

och möjligheter för barnen att kunna påverka innehållet i verksamheten. Dolk (2013) 

menar att de inarbetade rutinerna följer en struktur som barnen inte kan vara med att 

bestämma eller påverka. Om förskollärarna har en medvetenhet i makt och normer har de 

en möjlighet i att utveckla olika strategier i verksamheten.   

 

Förskollärarna menar vidare att det är betydelsefullt att de lyssnar, finns nära och möter 

barnen på olika sätt, det är då barnen får vara med och påverka det som sker. Då 

normerna upprepas eller utmanas av alla som är verksamma i förskolan leder det till att 

normerna förändras och utmanas menar Martinsson och Reimers (2014). Nordin - 

Hultman (2005) anser att alla, både barn och pedagoger tillsammans formar normerna, 

vilket begränsar barnens inflytande att få handla utifrån behov och normer. Vi tror att det 

ibland kan det vara bra att det finns en norm, vilket blir tydligt och klart vad som förvänts 

av barnet medan det i andra fall är sämre då barnet inte blir delaktig. De barn som 

utmanar normerna blir en tillgång för verksamhetens utveckling, de är med och skapar en 

förändring där alla barn inkluderas (Martinsson & Reimers, 2014).    

  

Makt och delaktighet  

Förskollärarna talar om att de har en maktposition i att förändra sitt arbetssätt och de 

uttrycker även att det är viktigt att anpassa den i verksamheten och tillsammans med 

barnen. Lenz Taguchi (2004) uttrycker att barn och förskollärare ingår i olika 

sammanhang där kommunikation är en metod att öppna upp för samarbete och 

delaktighet vilket kan ge en ökad förståelse i olika situationer. Språket kan förstärkas och 

ge en trygghet samt att när barnen får komma till tals och få säga sin mening ges även ett 

stöd i att förebygga konflikter beskriver förskollärarna. Palla (2011) uttrycker att 

kommunikationen har en central del mellan människor, och att språket är aktivt vilket 

stödjer i hur skeenden skapas, bevaras och förändras. Förskollärarna beskriver att i en 

metod som att ge bildstöd och sociala berättelser inför, i eller under pågående aktiviteter 
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kan språket och förståelsen öka i olika situationer. De uttrycker att det är viktigt att känna 

av, se och bemöta barnen på olika sätt genom att ge barnen möjlighet att förhandla och 

argumentera vilket kan ökar barns delaktighet i det som pågår. Palla (2011) uttrycker att 

makt kan vara en förutsättning när värderingar är med och formar människor, och där 

barn blir beroende av olika värderingar men får en möjlighet att forma dem som sina 

egna. Förskollärarna uttrycker att beroende på hur de möter barnet kan makt och 

delaktighet påverka hur barnet utvecklas. De nämner att makten måste användas på rätt 

sätt. 

 

Dolk (2013) beskriver att delaktighet ökar genom att ett meningsskapande ska vara i en 

ständig process och att utvecklingen på så vis sker. Detta kan vara en balansgång i att 

hitta lösningar beroende på vilken barnsyn förskolläraren har i mötet barnet och hur 

anpassningar genomförs. Förskollärarna försöker att finna lösningar som fungerar för alla 

barn men de uttrycker att vissa barn kan behöva tydliga regler och ramar mer än en del 

andra barn. En del barn kan vara lugna och tystlåtna eller i motsats fysiskt aktiva och mer 

verbala. Förskollärarna beskriver att delaktigheten för barnen är en viktig arbetsmetod. 

De nämner att genom att arbeta med hundraspråkligheten, vilket ges flera möjligheter för 

barnen att få uttrycka sig på och det alltid finns någonting för barnen att göra. När barnen 

delas in i mindre grupper kan det finnas mer tid till att se varje barn uttrycker 

förskollärarna. Vi ser att det framkommer i studien att när förskollärarna är med och 

skapar en lugn situation, ger en trygghet för barnen är det viktigt hur förskollärarna är 

med och stödjer och finns med i närheten utifrån de olika behov som finns. Flertalet av 

förskollärarna anser att det är betydelsefullt att bemöta barnet utifrån den person hen är 

och att se varje barn. Vidare uttrycker de att det är av vikt att ha tid för barnen, ha ett knä 

som barnet får sitta i och att tillit då kan skapas.  

 

Förskollärarna lyfter fram att miljön är viktig för de utmanande barnen. ”Barn blir utifrån 

miljöerna” nämner en förskollärare, ”om det finns en rik miljö finns det en stor 

delaktighet för barnen” beskriver hon vidare. Nordin-Hultman (2005) beskriver att 

genom barnets dialog, material och där även miljön erbjuder något, sker en utveckling. 

Förskollärarna menar att de behöver tänka nytt och skapa nya miljöer utifrån barnens 
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behov på förskolan. När barnen får vara delaktiga och utforma miljön samt att materialet 

finns tillgängligt skapar det ett lugn hos barnen. Förskollärarna påvisar att de har en stor 

makt i hur de iordningställer miljöerna och vilket material de tar fram. De beskriver att 

förhållningssätt är avgörande i bemötandet av barnen, att miljön och material anpassas 

utifrån barnens olika behov och hur barnen utvecklas och erfarenheter de får med sig i 

livet. De menar att det ska finnas någonting till alla i materialväg utifrån barnens behov 

och intresse som stimulerar. Genom att barnen får vara delaktiga i att utforma miljön 

ökar barnens meningsskapande vilket berikar barnens kunskaper. När förskollärarna ser 

barnens sätt att vara olika, där omgivning och miljö är föränderlig, gör att barnen blir 

någon. Hur förskollärarna utvecklar sitt synsätt och sina arbetsmetoder för barnen ger det 

en möjlighet för barnen att få bli delaktiga i verksamheten.  

 

7. Metoddiskussion   

Den kvalitativa metoden med semistrukturerad intervju och en tematisk strategi var 

framgångsrik för studien (Hallin & Helin, 2018). Vi inkluderade teman i 

frågeställningarna som vi ville studera. I studien valde vi att intervjua sex förskollärare 

med intervjufrågor, tillhörande följdfrågor utifrån en semistrukturerad metod (Björndal, 

2013). Vi anser att vi fick fram resultat från förskollärarna i intervjufrågorna, 

följdfrågorna i deras syn på utmanande barn. Eftersom vi lämnade ut frågorna några 

dagar innan intervjun kom förskollärarna förberedda och kunde svara uppriktigt och 

öppet. Vid alla intervjuerna kunde vi sitta ostört på förskollärarnas respektives 

arbetsplats.  

 

Det hade varit intressant att se om resultatet hade blivit annorlunda om vi hade lämnat ut 

enkäter, haft fokusgrupper eller gjort observationer. Vid en observation kanske både barn 

och förskollärare känt sig förolämpade i situationen om vi tittat på, eventuellt filmat eller 

antecknat vad som hände. Svensson och Ahrne (2015) nämner att det kan bli en 

maktrelation när personer ska studeras på något sätt, det är att betraktas som känsligt och 

utsatt. Vi som observatörer hamnar i en maktposition, därav valde vi att inte göra 

observationer. Det känns inte etiskt riktigt att observera barn och förskollärare då vi 

hamnar i en maktposition (Unicef, 1989) och vi inte är övertygade om att vi hade fått fler 
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svar jämfört med intervjufrågorna. Eventuellt fick vi fler svar på intervjufrågorna än om 

vi hade observerat då förskollärarna har en beprövad erfarenhet med sig och kan 

återkoppla till flera tidigare situationer. Vår tanke är att om vi hade använt oss av enkäter 

hade det gett en begränsning på de svar vi fått och det hade försvårat möjligheten till att 

ställa följdfrågor. Vi var inte intresserade av att jämföra olika yrkeskategoriers arbetssätt, 

därför valdes endast yrkeskategorin förskollärare ut i studien. Det har varit lättare att hitta 

litteratur och forskning som stödjer utåtagerande barn. För oss är det lika viktigt att lyfta 

fram de tystlåtna barnen som de utåtagerande barnen. Vi var tvungna att granska 

litteraturen för att se hur man där benämner utmanande och tystlåtna barn. Det har under 

processens gång visat sig att det är ett begrepp som i viss litteratur syftar till bland annat 

beteendestörning eller individer med utvecklingsstörning medan det i annan litteratur 

riktas mot barn med socio-emotionella svårigheter. Orsaken till att begreppet utmanande 

barn är splittrat kan dels förklaras med att det inom litteraturen beskrivs ur olika 

perspektiv. Vi har använt oss av relevant och nyskriven litteratur.  

 

8. Vidare forskning 

Studien kan komma att bidra med kunskaper om förskollärares strategier i möten och 

arbetsmetoder samt en inkluderande miljö. I resultatet ser vi att det finns en medvetenhet 

för begreppet utmanande barn hos de intervjuade förskollärarna, då de utformar 

arbetsmetoder i förskolans verksamhet. Vår förhoppning är att alla barn ska ges samma 

möjligheter trots olikheter i förskolan. Kan det innebära att förskollärarna utvecklar sitt 

förhållningsätt i arbetet med bemötande och arbetsmetoder, vilket ger möjligheter att 

förändra normer och maktpositioner i att ”göra som man alltid gjort”. En vision är att 

barn och förskollärare möts i en hållbar förändring där förskolans arbete kan ge en bättre 

delaktighet till de utmanande barnen. Vi önskar en utökad forskning kring de tystlåtna 

barnen och om de barn som inte har en diagnos men som ses som utmanande, vilket 

skulle kunna bidra till en ökad kunskap av förskollärares bemötande och arbetsmetoder 

om utmanande barn.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjubrev med frågeställningar 

Hej! 
 

Vi, Anette och Angelica studerar till förskollärare på Jönköpings University. 

Genom vår studie vill vi få mer kunskap om hur förskollärare bemöter och 

vilka metoder som används med utmanande barn i förskolan. Barn som 

kliver utanför normen och som kräver lite mer. 

Vi hoppas att du vill delta i en intervju och berika vårt yrke med svar som 

ökar våra kunskaper inom detta område. Vi ställer frågor med följdfrågor 

till dig. Vi kommer att göra en ljudupptagning som vi sedan kommer att 

använda till transkriberingen. Det är frivilligt att vara med och du kan 

avbryta deltagandet när du vill. Ditt namn kommer att vara anonymt i vår 

studie. Efter uppsatsens godkännande raderas intervjuvens innehåll. Om du 

önskar får du ta del av studien. Studien kommer att läggas ut på DIVA.  
 

Fråga 1) Vad tänker du kring begreppet ”utmanande barn”?  

 

Fråga 2) Hur bemöter du som förskollärare utmanande barn i förskolan? 

 

Fråga 3) Vilka arbetsmetoder använder du i mötet med utmanande barn? 

 

Följdfrågor: 

 

Vilka erfarenheter har du kring makt i arbetet med utmanande barn?  

 

Vilka beskrivningar kan du göra utifrån normer i arbetet med utmanande 

barn? 

 

Kan du beskriva hur delaktighet synliggörs i arbetet med utmanande barn?                                         

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Angelica och Anette 

 

 

 


