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Abstrakt 
Syftet med undersökningen var att få en ökad förståelse för pedagogers syn gällande hur deras 
förhållningssätt och bemötande kan stötta och hjälpa utmanande barn. För att synliggöra detta 
valde jag att ta reda på hur verksamma pedagoger i förskola och förskoleklass såg på 
begreppet utmanande barn samt vilka erfarenheter de hade av att möta dessa barn i 
verksamheten. Vidare efterfrågades vilka pedagogiska egenskaper som informanterna ansåg 
viktiga i arbetet samt vilken betydelse föräldrasamverkan hade gällande utmanande barn. 
Andra organisatoriska stöd såsom arbetslag, rektor och andra yrkesprofessionellas roll har 
även belysts. För att få en kvalitativ förståelse gällande människors subjektiva upplevelser 
utgick jag ifrån en hermeneutisk ansats och således genomfördes semistruktrerade intervjuer 
med fem pedagoger. Resultaten framhöll vikten av en positiv barnsyn och en tilltro till 
barnens egen kompetens. Det framhölls som viktigt att sträva efter att hitta något positivt hos 
varje barn som gick att bygga vidare samt att bygga goda relationer med såväl barn, föräldrar 
och arbetslag. Tydlig struktur, rutiner och genomtänkta regler skapade möjligheter för barnen 
att lyckas. Förutom vikten av att ha ett väl fungerande arbetslag hade rektorerna en viktig 
stödjande funktion och att ta hjälp av utomstående professionell hjälp sågs som en positiv 
möjlighet. Däremot framkom det att alla arbetslag inte samarbetade på ett positivt sätt eller 
strävade åt samma håll samt att det fanns omfattande tidsmässiga variationer i hur snabbt 
pedagogerna kunde få hjälp från elevhälsa eller specialpedagog. Pedagogernas åsikter 
gällande gränssättning samt vikten av samtal och dialog tillsammans med barnen för att 
bearbeta konflikter gick isär. Några av informanterna premierade tydliga regler och gränser 
medan andra pedagoger ifrågasatte för vems skull gränserna fanns till. Frustration uttrycktes 
även från några av de intervjuade pedagogerna gällande att de tysta barnen lätt sätts åt sidan i 
den pedagogiska verksamheten till förmån för andra, mer utmanande, barns behov.  
 
Sökord: Barnsyn, förutsättningar, föräldrasamverkan. 
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Inledning 
Så här i slutskedet av min utbildning har jag fått möjlighet att välja ett ämnesområde jag vill 
fördjupa mig inom som kommer att vara relevant och ha betydelse för mitt kommande 
yrkesverksamma liv. Som blivande förskollärare är det många områden jag förväntas vara 
kompetent inom och det finns många mål i läroplanen att leva upp till. Förskolan ska inte bara 
lägga grunden för ett livslångt lärande, utan verksamheten skall även vara trygg, rolig och 
lärorik för alla barn (Lpfö 98, rev 2010). Som pedagog är även målet att förankra 
grundläggande värden, som alla människors lika värde, rättvisa och jämställdhet samt 
demokratiska rättigheter och skyldigheter. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till 
alla barn i förskolan, vilka förutsättningar och behov dessa individer än har, och vistelsen i 
förskolan skall vara ett positivt stöd för vilka barn som än befinner sig i svårigheter. I den 
pedagogiska verksamheten är det inte bara barnen som ställs inför svårigheter och 
utmaningar. Dagligen möter pedagoger olika utmaningar som ska tacklas och bemötas. Det 
kan röra sig om bristfälliga personalresurser, ramfaktorer som ekonomi eller lokaler, arbetslag 
som inte kan kommunicera och arbeta tillsammans eller stora barngrupper och barn som 
genom sitt beteende sätter igång tankeprocesser, utmanar pedagogernas förhållningssätt och 
värderingar, väcker frustration eller rent av irritation, ilska och en känsla av maktlöshet. 
 
I all verksamhetsförlagd utbildning under mina drygt tre år på förskollärarprogrammet har jag 
stött på barn som av olika anledningar skulle kunna uppfattas som utmanande. Det har varit 
barn som varit våldsamma, arga, provocerande, utagerande, trotsiga och så vidare. Utmanande 
barn kan även vara de tysta barnen, som nästintill är så försynta och osynliga att det knappt 
märks, vare sig de är där eller inte. Pedagogernas förhållningssätt, framförallt mot de 
utagerande barnen, har varierat kraftigt; från frustration, konstanta tillsägelser och negativa 
förväntningar till empatisk förståelse och kreativa uppmuntrande vägar för att nå fram till 
barnet. Vad är det som gör att pedagoger bemöter dessa barn på olika sätt? Vad får det för 
konsekvenser för barnet i fråga? Hur kan man som pedagog anpassa sitt förhållningssätt och 
sitt bemötande för att på bästa sätt bemöta dessa utmanande barn? 
 
Under hela utbildningen har fokus legat på vad det kommande arbetet som förskollärare ska 
rikta sig mot, men det har givits lite utrymme för hur detta ska kunna införlivas och 
implementeras i den kommande yrkesverksamheten. Gällande de utmanande barnen och de 
som behöver extra stöd i verksamheten känner jag verkligen att jag behöver fler och mer 
konkreta verktyg. Min förhoppning är att detta arbete ska ge viktiga och användbara redskap i 
hur pedagoger på ett konstruktivt sätt kan arbeta med olika typer av utmanande barn i 
förskolan. 
 
Syfte 
Syftet med min undersökning är att få en ökad förståelse för arbetet med utmanande barn i 
förskola och förskoleklass med fokus på pedagogernas syn på hur deras förhållningssätt och 
arbetssätt kan stötta och hjälpa dessa barn. 
 
Frågeställningar 

• Hur definierar pedagoger utmanande barn? 
• Vilka erfarenheter har pedagoger av att arbeta med utmanande barn? 
• Vilka pedagogiska egenskaper är viktiga i arbetet med utmanande barn? 
• Vad har föräldrasamverkan för betydelse i detta arbete? 
• Vilka stöd är betydelsefulla för ett konstruktivt arbete? 
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Litteraturgenomgång/Bakgrund 
Gällande materialinsamlingen har Internet varit ett oumbärligt verktyg. Såväl 
Universitetsbibliotekets (UB) webbsida som Google har använts flitigt för att kartlägga vilken 
relevant litteratur som fanns att tillgå. Sökord har bland annat varit utmanande barn, bråkiga 
barn, förskollärares förhållningssätt. På UB’s webbsida har jag när jag funnit intressant 
litteratur även klickat vidare på länkar till ämnesord för att således kunna finna annan 
potentiellt värdefull litteratur inom samma ämne som inte nödvändigtvis hade samma sökord i 
rubriken. Ett specialpedagogiskt examensarbete har gett mig förslag till litteratur som har varit 
relevant för mitt ämnesområde och såväl Socialstyrelsens rapport som läroplanerna för 
förskola och förskoleklass har legat till grund för undersökningen. I litteraturgenomgången 
kommer olika författares syn på områden som belyser syftet och frågeställningarna att 
redovisas under olika rubriker, nämligen; utmanande barn, pedagogiska egenskaper och 
förhållningssätt, relationer, beröm, uppmuntran och bekräftelse, konflikter, att skapa 
förutsättningar för barnen att lyckas, inkludering och exkludering, gränser och regler, 
utomstående stöd, föräldrasamverkan samt arbetslagets betydelse i den pedagogiska 
verksamheten. 
  
Utmanande barn 
Greene och Ablon (2012) menar att det finns många sätt att beskriva utmanande barn; 
aggressiva, trotsiga, utagerande, envisa, egensinniga, omedgörliga och motsträviga för att 
nämna några. Författarna har fokuserat på explosiva barn och deras bok bygger på tanken att 
dessa barn har bristande färdigheter gällande förmåga att hantera frustration, bristande 
flexibilitet/anpassningsförmåga samt svårigheter med att lösa problem. Green, Mays och 
Jolivette (2011) menar att utmanande och utagerande beteende, som exempelvis att slåss, 
sparkas, gå omkring i rummet under instruktioner och så vidare kan förhindra barn både från 
själva deltagandet samt från lärande i olika pedagogiska aktiviteter. I fråga om utmanande 
barn så menar Juul och Jensen (2009) att olydnad är barnets första steg mot ett inre 
ansvarstagande och en egen integritet. De menar även att det är viktigt att vuxna respekterar 
barnens egna sätt att avgränsa och definiera sig själva och kopplar samman vuxnas irritation 
på barns provocerande beteenden med oarbetat material i de vuxnas eget liv. Hur de vuxna 
agerar och reflekterar över relationen avgör om det kommer något gott ur situationen som 
gynnar bägge parter eller om skulden läggs över på barnet som kategoriseras som 
problematiskt (Juul & Jensen, 2009).  
 
Drugli (2003) lyfter fram att orsaker till barns beteende kan vara såväl biologiska, psykiska 
som neurologiska och nämner bland annat inlärningssvårigheter, språkliga svårigheter och 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). En annan faktor kan vara att barnen har en 
bristande självtillit och inte tror på sin egen förmåga. Vidare menar författaren att barnen 
söker uppmärksamhet och har lärt sig att de negativa beteendena också leder till 
uppmärksamhet. Vilka bakomliggande faktorer som än ligger till grund för barnens beteende 
så är det viktigt att som pedagog varken ta deras beteenden eller problematik personligt och 
inte heller kritisera barnen för deras uppförande. Pedagogerna måste istället försöka se bortom 
barnets beteenden och verkligen försöka förstå barnet. Det är lätt hänt att pedagoger handlar 
gentemot barnet i frustration och Drugli (2003) menar att det är viktigt att vara uppmärksam 
på sitt eget beteende då agerande i frustration mycket sällan främjar en positiv relation eller 
positiva förändringar hos barnet. En nära, ömsesidig och engagerande relation är långt 
viktigare än att försöka fostra barn genom restriktioner och regler. 
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Juul och Jensen (2009) skiljer på inåtvända och utåtvända uttrycksformer för barns beteenden. 
Till de inåtvända räknar de till exempel social blyghet, de så kallade ”snälla” barnen, 
depression, ätstörningar och så vidare. De inåtvända uttrycksformerna framkallar ofta positiva 
reaktioner som exempelvis sympati, stöd och omsorg från omgivningen. Gällande de 
utåtvända uttrycksformerna nämner författarna bland annat ett konstant självhävdande 
beteende, att alltid vara tvungen att vara ”störst, bäst, vackrast” eller ett aggressivt beteende. I 
motsats till de inåtvända uttrycksformerna så påkallar de utåtvända beteendena ofta kritik och 
avvisande från omgivningen. Vare sig det rör sig om barn med inåtvända eller utåtvända 
uttrycksformer så gäller det att som pedagog försöka hjälpa dem med det grundläggande 
problemet som Juul och Jensen (2009) anser vara den låga självkänslan. 
 
Socialstyrelsen har i sin skrift Barn som utmanar (2010) sammanställt kunskaps-
sammanfattningar för personal i förskola och skola gällande barn som har eller riskerar att 
utveckla psykisk ohälsa. De menar att det finns barn som på olika sätt utmanar sin omgivning. 
Det kan vara barn som såväl medvetet som omedvetet stör och förstör för andra; barn som av 
olika anledningar väcker ilska, irritation och inte sällan besvikelse hos dem som finns 
runtomkring. De här barnens beteende är inte bara ett problem för omgivningen, än viktigare 
är det att förstå att deras beteende också påverkar deras egen situation och framtid. Trots att 
det finns vissa barn som onekligen utmanar vuxna i sin omgivning så är det otroligt viktigt att 
förstå att dessa barn också är mer beroende av hjälp och förståelse än andra. 
 

Dessa barn stör och förstör kanske också, men inte bara för andra utan också för sig 
själva. De misslyckas ofta med sitt skolarbete, har svårt att få nära och ömsesidiga 
kamratrelationer, har svårt att utveckla intressen och får ofta möta de vuxnas 
besvikelse och ilska. Deras utveckling och framtid hänger därför på att de får 
förståelse för sitt motsägelsefulla beteende och att de vuxna i deras omgivning ser 
sin roll för dem. Det handlar om barn som upprepat gör saker som vuxna reagerar 
på, ofta med frustration och irritation. Som vuxna kan vi förstå att ett barn är argt, 
besvikna barn går att trösta och ledsna barn väcker medlidande och omsorg. Vissa 
beteenden gör dock att den vuxne mest blir arg eftersom man tycker att barnet 
uppför sig hänsynslöst, otacksamt och provocerande. Dessa beteenden får ofta den 
vuxne, antingen man är pedagog eller förälder, att känna sig misslyckad för att man 
inte får barnet att leva upp till sina förväntningar på det. (Socialstyrelsen: 2010, s. 
10-11) 

 
Eresund och Wrangsjö (2008) skriver att: ”Bråkigheten hos ett barn är ingen given egenskap 
utan definieras i ögonblicket av de känslor som väcks hos de vuxna i omgivningen.” (Eresund 
& Wrangsjö, 2008, s. 24). Författarna lyfter, liksom ovanstående citat från Socialstyrelsen, 
fram att pedagoger absolut kan ha förståelse för att barn blir både arga och aggressiva, men 
menar att det är lättare att möta barn som antingen är besvikna eller ledsna eftersom dessa 
barn vanligtvis väcker både medkänsla och omsorg. Dock hävdar de att det inte är ovanligt att 
personalen regerar med ilska gällande vissa barn i vissa situationer. Eresund och Wrangsjö 
(2008) uppmanar till eftertanke och åsyftar att det är troligt att besvärliga och arga barn 
faktiskt har samma grundläggande behov som alla barn; att någon bryr sig, tröstar, vägleder, 
skyddar, som både kan leka, stödja samt hjälpa till att tyda och förstå tillvaron. Vidare skriver 
författarna att vi vuxna också är olika och att vissa naturligt har lättare för att handskas med 
bråkiga barn än andra. Med ”lättare” menar Eresund och Wrangsjö (2008) inte att de vuxna 
ska ge efter för barnets krav och önskningar, utan de syftar på att i problematiska situationer 
behålla besinningen och göra en realistisk bedömning av situationen vilket således kan 
resultera i utvägar som inte i onödan bidrar till en stegring av konflikten utan istället ger en 
lösning som alla inblandade parter kan känna sig tillfreds med.  
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Green et al. (2011) menar att förskollärare och andra pedagoger idag möter ett ökat antal barn, 
så unga som två år, som uttrycker utmanande beteenden. Olyckligtvis så kan dessa utmanande 
beteenden fortgå både genom tonåren och till barnen blir vuxna om det inte bemöts tidigt. 
Författarna hänvisar således till nyligen genomförd forskning som visar att barn med 
utmanande beteende som tillhandahålls preventiva och positivt laddade miljöer löper en 
minskad risk för en fortgående negativ utveckling. Författarna synliggör även möjligheter av 
att de negativa beteendena kan bli ersatta av mer passande handlanden. Även Drugli (2003) 
påpekar att det är vanligt att yrkesutövare i såväl förskolan som skolan upplever arbetet med 
utmanande barn som en krävande uppgift. Hon poängterar dock vikten av att alla pedagoger 
på något sätt måste förhålla sig till barnen, oavsett vilka ramfaktorerna än är. Författaren 
menar att det finns barn i varje klass och på varje avdelning som befinner sig i riskzonen för 
att utvecklingen ska gå snett. Dessa barn är dels beroende av att någon vuxen ser detta, men 
framförallt att de vuxna är beredda att försöka göra något åt det. Om pedagogerna inte är 
förberedda för att arbeta med utmanande barn så kan det leda till att de varken ser barnets 
behov eller har möjlighet att ge barnen det stöd de så väl behöver. Författaren skriver att: 
 

Lärarnas förhållningssätt utgör grunden för deras handlingar – eller brist på 
handlingar… Barn behöver lärare som har den inställningen till sitt arbete att de ska 
försöka ge alla barn goda utvecklingsbetingelser, oavsett vilken utgångspunkt de 
har. (Drugli: 2003, s. 15) 

 
Att som vuxen ha kunskap gällande utmanande barn och hur dessa kan hanteras och bemötas 
blir allt viktigare i den pedagogiska verksamheten. Detta är ett arbete som kräver extra 
engagemang, medvetenhet, uthållighet, förtroende och stöd från arbetsledningen samt tid för 
handledning från pedagoger som har särskilt god kunskap gällande barn med 
beteendeproblem (Socialstyrelsen, 2010). Greene och Ablon (2012) menar att pedagoger 
sällan har tillräckliga kunskaper om bakomliggande kognitiva faktorer som kan resultera i 
problematiska beteenden hos barn och ungdomar. Författarna anser även att pedagoger 
dessutom har bristfälliga kunskaper om olika typer av utvecklingsförsening hos barn och att 
pedagogerna vet för lite om såväl medicinska som psykosociala åtgärder. Således har Greene 
och Ablon (2012) sett en stor, ofta desperat, efterfrågan från pedagoger i form av såväl 
information som vägledning, vilket förhoppningsvis kan bidra till att minska 
beteendestörningar hos ett visst barn. Trots detta stora behov av vägledning upplever 
författarna också ett motstånd från pedagogernas sida gällande att ta till sig råd som kräver 
förändringar i de vardagliga rutinerna. De skriver vidare att en del pedagoger lyckligtvis 
förstått att explosiva utbrott beror på inlärningssvårigheter, men återkommer till att många 
pedagoger har för lite eller ingen erfarenhet av barnpsykologi eller olika behandlingsformer 
vilket resulterar i att pedagogerna helt enkelt inte har verktyg att förstå, hantera eller bemöta 
dessa utmanande barn. Juul och Jensen (2009) riktar å sin sida kritik mot att den pedagogiska 
debatten till stor del fokuserar på varför det kan vara svårt att vara med och arbeta 
tillsammans med barn, men menar att fokus istället borde ligga på hur pedagoger kan skapa 
ett mer positivt och konstruktivt arbete med såväl barn som föräldrar. Att ändra barnens 
beteende har varit genomgående under diskussionerna, men Juul och Jensen (2009) menar att 
det med säkerhet är den enda väg som inte är framkomlig.  
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Typiska åtgärder som har använts gällande utmanande barn har varit kraftiga reaktioner från 
pedagogernas sida, vilket vanligtvis har lett till någon form av konsekvens (Green et al., 
2011). Dessa konsekvenser har bestått av såväl ”time-outer” som telefonsamtal hem till 
föräldrarna. Fokus har således inte legat på att förebygga det problematiska beteendet utan 
snarare att straffa barnet efter att problematiska beteenden och situationer uppstått. För att 
förebygga utmanande beteenden såväl som att bygga social kompetens hos alla barn menar 
författarna att det är viktigt att skapa positiva relationer med såväl barn som familj och 
kollegor. Att skapa stödjande miljöer, lära barnen sociala och emotionella strategier för att 
hantera sitt beteende samt att individanpassa den pedagogiska verksamheten efter barnens 
behov ses som a och o för att skapa så positiva förutsättningar som möjligt för barnen i fråga. 
Green et al. (2011) lyfter även vikten av att låta barnen vara delaktiga i val och beslut, vilket 
enligt författarna inte bara ökar deras motivation och självständighet utan också tillåter dem 
att använda och förbättra sina kommunikativa och sociala färdigheter. Pedagogerna bör 
dessutom dokumentera när ett barn har svårigheter samt uppvisar utmanande beteenden i den 
pedagogiska verksamheten samt att försöka hitta mönster på när de bekymrande beteendena 
uppträder och således kunna skapa goda förutsättningar även för de utmanande barnen. 
 
Pedagogiska egenskaper och förhållningssätt 
Eresund och Wrangsjö (2008) menar att det inte finns någon patentmodell för hur personal 
inom varken förskola eller skola kan arbeta med utagerande och utmanande barn, utan menar 
att det allra viktigaste är att utgå från varje enskilt barn och deras behov. I Läroplan för 
förskolan står det att: 
 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och 
samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i 
förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den 
tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva 
sig vara en tillgång i gruppen. (Lpfö98 rev 2010: 2011, s. 5) 

 
Eresund och Wrangsjö (2008) menar att bemötandet är det samspel som äger rum i barnets 
vardag; vare sig det är i hemmet, i förskolan, i skolan eller på fritidshemmet. Bemötandet på 
de olika socialisationsarenorna handlar ofta om att förebygga eller hantera konfliktsituationer, 
men författarna framhåller att det även handlar om att skapa förutsättningar för att barnet ska 
kunna utveckla olika färdigheter och kompetenser. Här har pedagoger ett stort och viktigt 
ansvar. En viktig komponent som påverkar såväl barnets utveckling av skilda förmågor som 
samspelet i nuet är den vuxnes empati, vilken har en betydelsefull roll i allt mellanmänskligt 
samspel. Empatin beskrivs som förmågan att kunna leva sig in i den andra personens tänkbara 
upplevelser, känslor och behov av det gemensamma samspelet samt att låta bemötandet 
påverkas av detta. Författarna har gjort en tolkning av skolpsykolog Inger Carlssons 
tankemodell för hur pedagoger inom barnomsorg och skola kan arbeta med utmanande barn. 
Författarna framhåller vikten att initialt skapa en tillits- och förtroendefull relation med det 
specifika barnet. Genom att leka med, lyssna på, ge positiv uppmärksamhet och uppmuntra 
barnet att kommunicera med ord kan grunden läggas för en tillitsfull relation (Eresund & 
Wrangsjö, 2008).  
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Eresund och Wrangsjö (2008) betonar dock att det inte alltid är så lätt som det är sagt, 
eftersom barnet i frågas besvärliga beteende både kan väcka blandade och starka känslor hos 
de vuxna. Därför menar de att det är existentiellt att arbetet med utmanande barn ska vara och 
behöver vara ett lagarbete. Även om det bör vara en specifik person som lägger huvudfokus 
på det aktuella barnet så kommer pedagogen att behöva stöd och hjälp både från arbetslaget 
och från övrig personal i verksamheten. Att barnet känner tillit till övriga pedagoger är 
givetvis viktigt för att skapa en harmonisk vistelse i såväl förskolan som i förskoleklass, då 
den ansvariga pedagogen ibland också oundvikligen kommer att vara ledig och bli ersatt av 
någon annan.  
 
Relationer 
Green et al. (2011) ser en fara med att utmanande barn kan ligga i riskzonen för att utveckla 
bristfälliga relationer samt svårigheter gällande relationer med jämnåriga kamrater, familj 
samt övriga betydelsefulla vuxna. Folkman (1998) skriver att en essentiell uppgift för 
pedagoger i förskolan är att hjälpa barnen att utveckla meningsfulla och ömsesidiga relationer 
med människor i omgivningen. Hon har i sin bok fokuserat på såväl utagerande som 
inåtvända barn och vilka möjligheter det pedagogiska samspelet har i förskolan och har 
genom forskning och intervjuer sammanställt betydelsefulla förhållningssätt och metoder för 
arbetet med utmanande barn. En viktig hörnsten i arbetet som tidigare nämnts är att skapa 
tillitsfulla relationer med barnen. Gällande de utagerande barnen så behövs det för att öka 
barnens tillit och välbefinnande finnas vuxna som barnen kunde knyta an till, som både orkar 
med aggressivitet och testande. Att som vuxen ge skydd och omsorg, kroppskontakt och 
närhet, synliggöra ramar och visa vad som gäller samt skapa en vardag som är förutsägbar 
samt har tydlig rytm och struktur är grundläggande för att öka barnens tillit och skapa en 
fungerande samspelsrelation i förskolan. Vilken relation och vilka känslor som pedagogen har 
för barnen i verksamheten betyder mycket för utvecklingsmöjligheterna för dessa barn 
(Drugli, 2003). Kvaliteten på relationerna har särskilt stor betydelse, framförallt gällande barn 
som är i behov av särskilt stöd. Som pedagog är det en förutsättning att bry sig om och 
intressera sig för barnet i fråga för att kunna skapa en positiv relation. Hur jobbigt det ibland 
än kan vara så är det den vuxne som har ansvar för att skapa goda relationer till alla barn. 
Gällande relationer mellan pedagoger och barn så skriver Drugli (2003) vidare att: 
 

Även om man vill ingå i positiva relationer till alla barnen på avdelningen eller i 
klassen upptäcker man snabbt att detta inte är lika enkelt i varje enskilt fall. En del 
barn är mycket uppmärksamhetskrävande, en del mycket störande, vissa är 
omotiverade och negativa, andra drar sig undan allt och alla, och återigen andra vill 
absolut inte göra det man ber dem om. Detta är barn som lätt väcker de vuxnas 
frustration och kan skapa störningar som återverkar på hela barngruppen. De vuxna 
kan reagera med ilska, kritik och bestraffningar gentemot sådana barn. Det kan vara 
förståeligt men hjälper inte barnen det allra minsta. (Drugli: 2003, s. 75) 

 
Som tidigare nämnts så menar Drugli (2003) att det alltid är de vuxna som är ansvariga för att 
utveckla positiva och konstruktiva relationer till alla barn, oavsett barnens beteenden. För det 
krävs det att pedagogerna är så trygga i sig själva så att de klarar av både barnens beteenden 
och reaktioner utan att varken avvisa eller nedvärdera dem.  
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Beröm, uppmuntran och bekräftelse 
Socialstyrelsen (2010) framhåller vikten av att barn med olika typer av beteendeproblem, 
liksom alla barn, också måste få uppmuntran, respekt och uppskattning, trots att de ibland stör 
eller förstör och framförallt måste även de här barnen få uppleva och känna sig kompetenta 
och att de behärskar något. Pedagogerna i förskolan och skolan har ett viktigt och utmanande 
uppdrag att anpassa verksamheten efter alla individer och kunna genomföra aktiviteter med 
innehåll som leder till framgång för alla barn. Som pedagog är det således viktigt att på olika 
sätt tydligt visa uppskattning för barnet och att verkligen se barnet (Kimber & Petré, 2008). 
De lyfter olika vardagliga, enkla saker för att bekräfta och uppmuntra varje enskilt barn; att 
hälsa varje barn välkommet varje morgon, dokumentera barnet i olika situationer eller sjunga 
sånger eller ramsor vilka innehåller moment där barnet bli uppmärksammat och sett. Vidare 
skriver författarna vikten av ”att verkligen bemöda sig om att lyssna på ett barn är ett utmärkt 
sätt att visa ”dina tankar och frågor är viktiga för mig och du är alltså viktig för mig.” (Kimber 
& Petré, 2008, s. 15). Ytterligare en viktig faktor som pedagog är att på olika sätt stärka 
barnets självbild (Folkman, 1998). Genom att visa barnet att ”Du duger som du är!”, ge 
positiv och bekräftande uppmärksamhet, visa och synliggöra barnens framsteg och att 
han/hon klarar av saker, ha en realistisk bild av barnet samt att uppmärksamma det unika och 
positiva hos varje barn menar författaren att barnens självbild kan stärkas. Hon uppmuntrar 
dialogen tillsammans med barnen, både för att skapa en förtroendefull relation, men även för 
att stärka barnens kunskaper exempelvis gällande turtagning, samt att visa humor och vara 
lyhörd inför andra uttryckssätt än just verbal kommunikation. 
 
Kimber och Petré (2008) menar att grundläggande för arbetet med alla barn är positiv 
förstärkning, beröm och belöning. Genom att visa genuint intresse för barnen och berömma 
sådant pedagogerna vill att barnet ska utveckla så ökar barnets lust av att göra mer av precis 
det. Författarna menar att det som barnen blir uppmärksammade för gör de mer av och att det 
är de vuxna som ansvarar för klimatet i barngruppen. Författarna framhåller dock att de 
oönskade beteendena definitivt inte får ägnas större eller ens lika mycket uppmärksamhet som 
de positiva, önskvärda beteendena. Författarna menar att pedagoger bör ge barnen så lite 
uppmärksamhet som möjligt då barnen gör något som inte uppskattas och att de istället ska få 
mängder av uppmärksamhet när de gör något positivt. Författarna skriver att: 
 

En del barn får inte så mycket beröm och uppmärksamhet när de gör rätt, däremot 
får de massor av uppmärksamhet så fort de gör fel. Och hellre än att inte få någon 
uppmärksamhet alls, så ser barnen till att få uppmärksamhet för de saker de vet att 
vi inte tycker om. När vi ger ett barn uppmärksamhet då det gör tokiga eller dumma 
saker förstärker vi det oönskade beteendet och barnet gör mer av det vi faktiskt 
önskar att det skulle göra mindre av. (Kimber & Petré: 2008, s. 14) 

 
Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) framhåller att den viktigaste typen av uppmuntran 
som vuxna kan ge barn är den sociala uppmuntran, vilket innebär att umgås och vara 
tillsammans med barnen, att bekräfta, berömma och ge uppmärksamhet. Författarna menar att 
metoden självfallet bör användas i omfattande utsträckning i förhållande till alla barn, men de 
pekar särskilt på att det är extra viktigt gentemot de barn som har en negativ självbild och 
saknar självtillit. De problematiserar hur dessa barn kan bemötas av de vuxna runt omkring: 
 

Barn som uppvisar beteendeproblem får sällan beröm och uppmuntran. De behöver 
berömmet mer än de flesta andra barn, men det är många gånger svårt att berömma 
dem. I stället får de ofta negativ återkoppling, tillrättavisningar och drabbas av 
straffande sanktioner. (Nordahl et al.: 2007, s. 234) 
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Nordahl et al. (2007) poängterar, liksom Kimber och Petré (2008), vikten av att i stället rikta 
uppmärksamheten mot det som är positivt samt att konsekvent ge barnen beröm och 
uppmuntran, vilket i deras mening är en mycket mer konstruktiv väg att gå för att lära barn ett 
önskvärt beteende. Gällande beröm och uppmuntran så har författarna sammanfattat viktiga 
faktorer som ökar möjligheterna för att barnen ska kunna ta till sig den positiva 
återkopplingen. De nämner att pedagogen, gällande uppmuntran och beröm, ska vara konkret 
och specifik, kunna ge beröm direkt, visa verbal/icke verbal entusiasm, stötta och uppmuntra 
barnet på vägen genom en svårighet eller uppgift, lära barnet att berömma sig själv samt att 
kunna berömma både uppgifter som genomförs och socialt beteende. Vidare menar författarna 
att pedagogen, förutom att uppmuntra alla enskilda individer, också ska kunna ge beröm till 
gruppen i helhet. Flera av författarna framhåller således beröm som en utmärkt positiv 
förstärkning, men de varnar även för att blanda beröm och kritik, då det oftast är kritiken som 
barnet lättast tar till sig (Eresund & Wrangsjö, 2008; Drugli, 2003; Nordahl et al., 2007). 
 
Även Drugli (2003) lyfter fram vikten av att barn som befinner sig i olika typer av problem 
behöver få mer beröm än andra barn. De barn som riskerar att hamna i en negativ 
utvecklingsspiral har enligt författaren helt enkelt ett större behov av positiv uppmuntran och 
beröm än vad andra barn har eftersom dessa med största sannolikhet får mycket positiv 
uppmärksamhet från sina föräldrar eller andra betydelsefulla närstående. Drugli (2003) menar 
således att pedagogerna i förskolan eller skolan nästintill är den enda källa till beröm som 
många utsatta barn har. Gällande bekräftande kommentarer och beröm så bör dessa ges med 
värme i både kroppsspråk och ansiktsuttryck (Drugli, 2003). Berömmet bör komma i direkt 
anslutning till det positiva som barnet gjort, vara specifik och gärna tas medan andra barn hör 
på. Författaren skriver: 
 

Detta är särskilt viktigt om det är fråga om barn som annars gör mycket fel och får 
mycket negativ uppmärksamhet. Det är viktigt att visa kamraterna att också detta 
barn kan bete sig på ett positivt sätt. Barn som får mycket negativ uppmärksamhet 
från vuxna löper risk att uppfattas negativt också av andra barn. Den vuxne har 
därför ett stort ansvar för att tydligt visa att barnet har fler sidor och egenskaper. 
(Drugli: 2003, s. 103) 

 
Grunden för alla positiva relationer är att som pedagog bekräfta de positiva sakerna som 
barnet gör, verkligen sträva efter att skapa en tillitsfull relation till alla barn samt att göra sitt 
bästa för att försöka se och förstå barnet i fråga (Drugli, 2003). Genom att nyttja de positiva 
sidorna samt den kompetens som även utmanande barn har så leder det till att barnen blir 
bekräftade, känner att någon vuxen litar på dem, bidrar till att skapa en ökad självkänsla samt 
ger övriga barn i gruppen möjlighet att se även dessa utmanande barns starka och positiva 
sidor. Eresund och Wrangsjö (2008) skriver att när det har utvecklats en tillitsfull relation 
mellan barnet och pedagogen så är det läge att uppmuntra barnet till att våga pröva nya 
övningar och aktiviteter i lagom mängd och anpassat till barnets förutsättningar. Syftet med 
detta är att barnet ska få möjlighet att uppleva att han/hon lyckas och känna sig kompetent 
vilket således kan resultera i motivation till fortsatt engagemang och ansträngning. Författarna 
betonar att detta ofta innebär att sänka ribban i förhållande till den övriga gruppen och 
anpassa kraven för det specifika barnet istället för att barnet ska anpassa sig till kraven som 
ställs på den övriga gruppen.  
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Eresund och Wrangsjö (2008) skriver att det som pedagog är läge att ta ett steg tillbaka och 
begränsa omhändertagandet när barnet allt eftersom visar ökad positiv självkänsla och 
kompetens i olika situationer. Att finnas kvar i barnets närhet och uppmuntra och stötta barnet 
så att han/hon kan ta ett större eget ansvar samt att hantera sina känslor och impulser, men att 
finnas till hands och vara redo att gå in och stödja barnet om det skulle behövas är en viktig 
utveckling för barnets självkänsla. Som pedagog är det viktigt att vara lyhörd och 
uppmärksam gällande hur mycket eget ansvar som barnet är kapabelt att klara av på egen 
hand i en viss situation för att barnet ytterligare ska få tilltro till sin egen kompetens och sina 
egna förmågor. Om barnets förmåga överskattas och det leder till en oönskad konflikt som 
skulle kunna ha förhindrats så kan barnet enligt Eresund och Wrangsjö (2008) lätt få skuld- 
eller skamkänslor för sitt misslyckande.  
 
Konflikter 
Gällande pedagogernas förhållningssätt när barnen angriper andra, såväl vuxna som barn, så 
menar Folkman (1998) att det är viktigt att stoppa, avleda och ingripa. Som pedagog är det 
viktigt att klargöra skillnaden mellan känsla och handling samt att hjälpa barnet att gottgöra 
det dumma som han/hon gjort. Konsekvenserna när ett barn har angripit någon fysiskt eller 
verbalt måste vara pålitliga och lätta att förstå. Genom att utveckla metodiska förhållningssätt, 
som exempelvis rollspel, så kan pedagogerna motverka och förhindra att konfliktsituationer 
uppstår. Författaren lyfter även fram vikten av att som pedagog försöka sätta sig in i barnets 
perspektiv, även vid oönskade beteenden och handlanden. Andra betydande förhållningssätt 
som Folkman (1998) framhåller är att det är viktigt att undvika en maktkamp, att hitta en bra 
balans mellan vilka krav som ställs på barnet, vilka konsekvenser ouppfyllda krav kan få samt 
att vara följsam och lyhörd. Det är enligt författaren viktigt att alltid stå för det som har sagts 
och att använda det som hon benämner som mellanområdet genom att skoja och lirka ibland 
istället för att varje gång ta en konflikt. 
 
Gällande tillsägelser så menar Eresund och Wrangsjö (2008) att dessa bör vara tydliga, korta 
och gärna helst hinna sägas i förebyggande syfte innan något olyckligt hunnit inträffa. De 
skriver: ”Om man exempelvis märker att ett barn är på väg att sparkas, säger man snabbt: 
”Sparka inte. Ingen får sparkas här.” Ge också korta exakta påminnelser: ”Lyssna.” ”Vänta.” 
”Sitt stilla.” ”Låt Stella vara i fred!” ”Rör inte.” ”Vila.” ”Lek lugnt.”” (Eresund & Wrangsjö, 
2008, s. 296). Om situationen eskalerar och barnet trots tillsägelser börjar bete sig destruktivt 
så måste pedagogerna stoppa beteendet och lyfta ur barnet ur konfliktsituationen, vilket kan 
göras genom att ge barnet alternativ; att antingen sitta tillsammans med pedagogen och ta 
paus för att lugna ner sig eller få möjlighet att leka med något annat för tillfället. Vissa 
situationer stannar inte vid att barnet byter aktivitet, utan det händer att barn får raseriutbrott. 
Vid dessa utbrott måste pedagogen lugna barnet och hindra det från att skada antingen sig 
själv, andra eller bägge delarna (Eresund & Wrangsjö, 2008). Att förhindra utbrott innebär 
vanligen att pedagogen måste hålla om eller i barnet. Vid sådana incidenter är det av största 
vikt att efteråt, när barnet lugnat ned sig tillräckligt för att lyssna, tillsammans med barnet gå 
igenom varför det blev som det blev, att som pedagog berätta vad vederbörande såg, hörde 
och tänkte om det som hände och låta barnet få möjlighet att berätta hur det kändes för 
honom/henne. Att senare berätta för föräldrarna om situationen som uppstod är minst lika 
viktigt. 
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Under pågående konflikter menar Juul och Jensen (2009) att det aldrig är någon god idé från 
pedagogens sida att förmana barn och säga hur de bör uppföra sig. Detta får oftast bara barnen 
att känna att det är fel på dem, vilket gör att konflikten antingen eskalerar eller att barnen 
slutar lyssna. Även Nordahl et al. (2007) avråder från försök att tala barnet till rätta genom att 
moralisera. Författarna skriver vidare:  
 

Det är viktigt att undvika tvång. Skäll och hot leder sällan till varaktiga 
beteendeförändringar. Det leder vanligen till ökat motstånd hos barnet, undvikande 
och upptrappning av konflikten. I värsta fall kan det för den vuxne bli ett ”normalt” 
sätt att kommunicera med barnet eftersom det på kort sikt kan tyckas ge resultat. 
(Nordahl et al.: 2007, s. 243) 

 
Folkman (1998) belyser vikten av att inte bara släcka eldar när en konfliktsituation redan 
uppstått utan att arbeta preventivt och förebygga oron runt barnen bland annat genom att i god 
tid förbereda barnen på eventuella förändringar, skapa lugna vrår på avdelningen, sträva efter 
att bygga upp och stärka det positiva hos varje barn och att anpassa verksamheten efter det 
barnen är mogna för och inte vice versa. Trots förebyggande insatser är det viktigt att som 
pedagog tolerera och acceptera utbrotten när de väl kommer. Att hålla om barnet, bekräfta och 
uppmuntra gråten samt att trösta och krama var något som kom fram i Folkmans (1998) 
intervjuer. Författaren betonar också vikten av att efteråt prata om det som hänt för att 
tillsammans hitta nya vägar för att undvika eller på ett mer konstruktivt sätt lösa liknande 
framtida konflikter. 
 
Att skapa förutsättningar för barnen att lyckas 
Barn bör, enligt Juul och Jensen (2009), självfallet ha medinflytande i sina liv och i den 
pedagogiska verksamheten. Det barnen dock har störst behov av är ett vuxet ledarskap som tar 
ett ansvar för helheten i barns liv. Författarna menar att barn behöver vuxna som lyssnar på 
dem, bekräftar dem och är intresserade för deras behov och önskemål. Några av de 
kompetenser författarna anser vara viktigt i relationer mellan pedagoger och barn är den 
vuxnes förmåga att se barnet på ett positivt sätt. Juul och Jensen (2009) hänvisar till ett 
gammalt ordspråk som säger att ”vi ser det vi vill se” och menar med det att pedagoger 
bemöter barn baserat på vilken människosyn de har; positiv som negativ. Vidare lyfter de 
pedagogens ledarskap och autenticitet, vilket berör förmågan att planera och genomföra en 
god pedagogisk verksamhet, vilken inte kränker barnens integritet samt pedagogens förmåga 
att vara närvarande och skapa en god relation. Juul och Jensen (2009) betonar, liksom Drugli 
(2003), att det är den vuxne som har ansvar för relationens kvalitet. Väl fungerande rutiner, 
strukturer och regler är grundläggande förutsättningar för positiva samspel i förskolan och 
skolan. Det är pedagogernas uppgift att skapa förutsättningar som främjar det positiva 
samspelet och uppmuntrar positivt beteende.  
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Drugli (2003) skriver att det som pedagog är viktigt att ha positiva förväntningar på barnen 
och att det ökar chanserna för att barnen lever upp till dem.  
 

De förväntningar man har på ett barn, utifrån den bild man har gjort sig av just detta 
barn, påverkar samspelet. Barn man har positiva förväntningar på utlöser helt andra 
responser än barn som omfattas av negativa förväntningar. Om förväntningarna inte 
stämmer, t.ex. genom att man förväntar sig att ett barn ska uppföra sig negativt i en 
situation där det lika gärna kunde ha uppfört sig positivt, kan den negativa 
förväntningen fungera som en självuppfyllande profetia. Negativa förväntningar 
kan påverka beteendet i en viss situation, så att man medverkar till att utlösa just det 
förväntade negativa beteendet hos barnet. Med andra förväntningar och ett annat 
beteende från en själv, kunde man ha utlöst ett annat och mer positivt beteende hos 
barnet. (Drugli: 2003, s. 17) 

 
Lek och samvaro har stor betydelse i barns sociala utveckling (Socialstyrelsen, 2010). En 
genomtänkt, välstrukturerad pedagogisk verksamhet har framförallt stor betydelse för 
stimulans och utveckling gällande barn i svårigheter. Hur dagen är strukturerad, vilka samt 
hur många barn som finns i barngruppen samt pedagogernas förhållningssätt är några viktiga 
faktorer som både kan motverka och bidra till problem hos barn. För att skapa goda 
förutsättningar för alla barn att lyckas gäller det för pedagogerna att skapa tydlighet och 
struktur i dagsprogrammet. Fasta ramar, återkommande inslag och regelbundenhet ger barnen 
en trygghet. Att förbereda barnet på situationer som pedagogerna på förhand vet kan vara 
besvärliga underlättar för barnet. Det är även viktigt att skapa förståelse för barnets 
förutsättningar och att anpassa verksamheten utifrån varje individs behov för att på så sätt 
minska risken för att barnet upprepade gånger misslyckas. Leken har som tidigare nämnts stor 
betydelse för barns sociala utveckling och pedagogerna ska enligt Socialstyrelsen (2010) vara 
delaktiga i leken för att väcka barns nyfikenhet och finnas med som stöd. Barn som har svårt 
att kontrollera sina impulser behöver ha en pedagog som kan lotsa och som hjälper till på 
vägen och stöttar när det blir fel för att undvika att barnet konstant upprepar samma negativa 
beteende som är välbekant för honom eller henne. 
 
Kimber och Petré (2008) framhåller att förutsägbarhet är viktigt för barnens trygghet och för 
att det ska fungera bra för dem i förskolan och skolan. Dagen bör således vara strukturerad 
och följa samma mönster för att barnen ska veta hur dagen kommer att se ut. Även Eresund 
och Wrangsjö (2008) menar att nya situationer eller förändringar i dagsrutinerna behöver 
förberedas noggrant och förankras i barnen i god tid. Såväl Green et al. (2011) som Eresund 
och Wrangsjö (2008) menar att det är viktigt att visualisera i så stor utsträckning som möjligt 
eftersom det är lättare för många barn att förstå och uppfatta visuella instruktioner i 
förhållande till enbart auditiva instruktioner. Att med hjälp av bilder åskådliggöra dagens 
innehåll hjälper även barnen att förbereda sig inför dagens kommande aktiviteter och Eresund 
och Wrangsjö (2008) ger exempel på att pedagogerna antingen kan rita upp situationerna eller 
spela upp dem med handdockor för att göra innehållet mer förståeligt. För att underlätta för 
barn i behov av särskilt stöd bör pedagogerna enligt Drugli (2003), Green et al. (2011) och 
Kimber och Petré (2008) begränsa antalet instruktioner. De få instruktioner som ges bör vara 
tydliga och konkreta och det är viktigt att ta vara på och fokusera på att lyfta fram det positiva 
hos såväl varje barn som hos hela barngruppen istället för att fokusera på det negativa.  
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Inkludering och exkludering 
Socialstyrelsen (2010) menar att barn med beteendeproblem tvingar den vuxne att reagera, 
vilket ofta blir tillsägningar eller andra exkluderande åtgärder, vilket ur pedagogens 
förhoppning ska resultera i lugn. Det finns dock i ett större perspektiv mer långsiktiga skäl för 
att engagera sig och bry sig om dessa barn. För att kunna motverka att barn utvecklar negativa 
beteendemönster så måste de vuxna ha kunskap och mer utvecklade strategier än sådana som 
just för stunden syftar till att få barnet att sluta upp med sitt olämpliga beteende. Det finns 
risker med att betrakta barn som att deras handlande är en följd av deras personliga 
egenskaper, som exempelvis aggressiv eller destruktiv. Vuxnas bemötande kan skapa såväl 
onda cirklar som negativa utvecklingsspiraler hos barnet och kan göra till att barnen kan hålla 
kvar eller förstärka olämpliga beteendemönster (Socialstyrelsen, 2010). Att som pedagog ha 
kunskap och förståelse för de mekanismer och faktorer som är bidragande orsaker till att 
negativa spiraler och onda cirklar skapas är av största vikt för att kunna motverka ytterligare 
negativa beteendemönster hos barn och unga. Om förskollärare, lärare och föräldrar inte orkar 
med belastningarna i sin egen vardag är det svårt för de vuxna att se barnets behov. Detta kan 
få till följd att de vuxna lätt tappar humöret, själva blir arga eller inte reagerar på ett bra sätt 
på vad barnet gör vilket försvårar att se, synliggöra och uppmuntra barnets positiva sidor 
vilket i sin tur kan leda till uteslutande åtgärder.  
 
Socialstyrelsen (2010) framhåller vikten av att motverka barns utanförskap och 
uppmärksamma de faktorer som leder till att vissa utesluts och exkluderas. I förskolan 
diskuteras exkludering kontra inkludering mer sällan än i skolvärlden samt för- och nackdelar 
med delade och särskilda undervisningsgrupper. Barn med utagerande beteendeproblem 
riskerar enligt Socialstyrelsen (2010) att exkluderas när de avskiljs från den ordinarie 
undervisningsgruppen och för att detta inte ska leda till ett förstärkt utanförskap så måste 
arbetet i gruppen baseras på ett genomtänkt vuxenbemötande, en tillrättalagd miljö och inte 
minst en väl planerad pedagogik. Författarna framhåller ett inkluderande förhållningssätt, där 
det betonas att även de utmanande barnen hör till gemenskapen och att även de har resurser 
som är värda att uppmärksamma. Det är hela gruppens ansvar att se till att dessa barn 
involveras i gemenskapen. För att det ska lyckas så krävs det att alla strävar åt samma mål, en 
utmaning som inte bara den enskilda pedagogen står inför utan det inkluderar hela arbetslaget, 
liksom elevhälsoteam och inte minst skolledningen. Socialstyrelsen (2010) menar även att 
vuxna genom mer eller mindre osynliga, sociala processer exkluderar olika barn genom sitt 
bemötande. I vissa enstaka situationer kan det vara nödvändigt och även rimligt att ta undan 
ett bråkigt barn från samlingen eller ut från klassrummet för att de andra barnen ska skyddas 
från faror eller störningar. De skriver vidare: 
 

Det är dock viktigt att inte gång på gång ge kritiska omdömen, sucka uppgivet, 
skälla och straffa. Genom att främst ge barnet negativ feedback befäster man andra 
barns bild av detta barn som besvärligt och inte värt att tycka om eller innesluta. 
Sådana mönster kan starta redan under förskoleåren även om det oftast blir tydligare 
under skoltiden. Barnens utsatta situation förstärks då och de får en känsla av att 
inte höra till. (Socialstyrelsen: 2010, s. 31) 

 
Eresund och Wrangsjö (2008) menar att det ofta blir tal om att åtgärder måste vidtas gällande 
barn med beteendeproblem. Med detta menar författarna de förändringar som utförs i syfte att 
skapa förutsättningar som kan främja en positiv utveckling för barnet, både på kort och på 
lång sikt. Såväl i familjen som i förskolan eller skolan så kan det exempelvis handla om att 
bemöta ett specifikt barn på ett specifikt sätt.  
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Eresund och Wrangsjö (2008) lyfter även fram exempel på strukturella förändringar som 
exempelvis att flytta ett barn till en annan barngrupp eller göra förändringar i en redan 
befintlig grupp för att den ska möta ett visst barns behov på ett mer tillfredsställande sätt. 
Eresund och Wrangsjö (2008) menar även att dessa strukturella förändringar kan innebära 
modifiering av såväl rums- som tidsfaktorer. Att sätta in en resurs som fungerar som 
stödperson och övervägande ägnar sig åt ”problembarnet” kan förändra och stabilisera den 
redan befintliga verksamheten och gruppkonstellationen i fråga så att denna kan fortsätta. 
Ibland är dock situationen trots försök till förändring fortsatt ohållbar, inte bara för 
pedagogerna utan framförallt för barnen och inte sällan också för flera av berörda föräldrar. I 
sådana situationer menar författarna att det för att bryta de negativa mönstren kan bli aktuellt 
att flytta det aktuella barnet till en mindre grupp. Författarna är medvetna om de 
differentierade åsikterna gällande hur barnet kan tänkas reagera och vad det kan få för 
konsekvenser att flyttas från den ordinarie gruppen till en mindre grupp och betonar att bytet 
av grupp kan upplevas både som en bestraffning och degradering av framförallt barnet, men 
även av de berörda föräldrarna. Att bli flyttad till en mindre grupp minskar enligt författarna 
barnets tillgång till förebilder som väl fungerande jämnåriga barns beteende erbjuder. Utöver 
detta kan barnet givetvis känna sig både utstött, mindre värd samt förlorar en tillhörighet i den 
tidigare befintliga gruppen. Eresund och Wrangsjö (2008) menar å andra sidan att barnet kan 
känna sig otillräcklig i den ordinarie gruppen eftersom samspelet inte fungerar. Författarna 
menar således att en mindre grupp absolut kan vara ett bra alternativ och skriver att: 
 

Den mindre gruppen har fördelar om den erbjuder en möjlighet för barnet att 
uppleva att det lyckas, såväl socialt som kognitivt: får mer konstruktiv 
uppmärksamhet, färre tillsägelser, och ett bättre avpassat individuellt stöd. (Eresund 
& Wrangsjö: 2008, s. 292) 

 
Om beslutet att placera barnet i en mindre grupp har vuxit fram genom en dialog med barnet 
och dess föräldrar så menar Eresund och Wrangsjö (2008) att placeringen har möjligheter att 
bli betydligt mer framgångsrik till skillnad från om beslutet tas utan att involvera berörda 
parter.  
 
Gränser och regler 
Nordahl et al. (2007) menar att en central del av varje barns självständighetsutveckling är att 
testa gränser. Detta gör barnet i syfte för att öka sitt inflytande, sitt ansvar och få en kontroll 
över sitt eget liv. Författarna menar således att gränssättning i den pedagogiska verksamheten 
bland annat handlar om att hitta en balans mellan barnets och pedagogens behov. De 
individuella och åldersmässiga variationerna är stora och det är viktigt för pedagogen att 
överväga inom vilka områden som barnet ska få möjlighet att vara med och påverka vilka 
gränser som sätts och inom vilka områden det är absolut nödvändigt att barnen följer reglerna. 
Gällande beteenden som skadar andra, exempelvis mobbning, våld eller trakasserier, så är det 
nödvändigt med omedelbar konfrontation för att stoppa beteendet. Socialstyrelsen (2010) 
menar att vuxna under stress inte har tillgång till sina pedagogiska kompetenser. De lyfter här 
fram gränssättningen och att den i stressade situationer inte baseras på vad barnet egentligen 
för stunden behöver, utan präglas av det som de vuxna tror sig orka med. Detta kan resultera i 
att reaktionerna på barnens beteenden både blir motsägelsefulla och varierade; ibland för 
eftergivna och ibland för stränga. Däremot framhåller Juul och Jensen (2009) att såväl 
förskola som skola bara kan fungera för alla parter om de inrymmer olydighet och menar att 
de mest verkningslösa motmedlen av olydighet är införandet av disciplin och regler.  
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Tvärtemot Juul och Jensen (2009) så anser Kimber och Petré (2008) att regler är viktiga på 
förskolan. Bryter någon mot reglerna så ska det åtföljas av en konsekvens, vilken ska vara 
såväl logisk som förutsägbar. Författarna är tydliga med att poängtera att en konsekvens inte 
på något sätt ska förväxlas eller likställas med straff. De ger exempel på att: ”En logisk följd 
om ett barn har stökat till är att få städa upp efter sig eller om ett barn har haft sönder något, 
får laga eller ersätta det.” (Kimber & Petré, 2009, s. 18). Även Nordahl et al. (2007) lyfter 
konsekvenser och menar att negativa konsekvenser inte behöver vara stränga för att vara 
effektiva. De menar, liksom Kimber och Petré (2008), att konsekvenserna måste ha en 
koppling till regelbrottet, komma i direkt anslutning till aktuell händelse samt inte vara allt för 
stränga. Författarna varnar för och lyfter vikten av att den vuxne inte genomför konsekvensen 
av ett barns handlingar i affekt och menar att ju lugnare pedagogen är, desto bättre för alla 
inblandade parter (Nordahl et al., 2007). De framhåller även att barn inte automatiskt 
förändrar sitt beteende enbart som ett resultat av yttre påverkan och menar att varken beröm, 
klara gränser eller konsekvenser hjälper ett barn att förändra sitt beteende om barnet inte är 
motiverat. Olika former av belöningssystem är varken det viktigaste för att skapa motivation 
för lärande och inte heller den viktigaste strategin för att lära barn önskvärt beteende. De 
menar att det oftast måste ske en förändring i såväl de relationella faktorerna omkring barnet 
samt en förändring i kontexten för att ett barn ska kunna förändra sitt beteende. Många vuxna, 
såväl yrkesprofessioner som föräldrar, upplever således stora påfrestningar och stor frustration 
i arbetet med barn som uppvisar någon sorts form av beteendeproblematik. Krasst nog så 
menar författarna att det inte finns några genvägar gällande sådana problem utan menar att det 
krävs långsiktigt, omfattande och brett arbete som vilar på vetenskapligt prövade modeller för 
att uppnå ett gott resultat. 
 
Utomstående stöd 
Gällande barn som utmanar ställs pedagogerna ofta inför svåra frågor och det är inte alltid 
självklart vad som är rätt och fel att göra i vissa situationer (Socialstyrelsen, 2010). Det som 
dock alltid är säkert är att det är barnets behov som måste stå i centrum. Förhållningssättet 
måste diskuteras både i arbetslag och på personalmöten så att samtliga pedagoger är överens i 
sitt handlande. Fortbildning och professionell handledning kan utan tvekan behövas för att 
hjälpa pedagogerna framåt i sitt arbete och det är viktigt att de insatser som görs inte baseras 
på vad pedagogerna tror är bäst, utan att de åtgärder som sätts in väljs utifrån aktuell och 
adekvat forskningsbaserad kunskap. Det är sällan någon enkel uppgift att hjälpa ett barn som 
är i behov av särskilt stöd och det kan mycket väl krävas att pedagogerna får hjälp från andra 
yrkesutövare (Drugli, 2003). Det är av största vikt att pedagogerna är villiga att synliggöra sitt 
förhållningssätt, att betrakta sig själva som ett viktigt redskap i arbetet och blir medvetna om 
vilken betydelse deras arbete har för barnets fortsatta utveckling. Juul och Jensen (2009) är 
kritiska till att pedagoger inte känner tilltro och nyttjar sin egen kunskap och sina erfarenheter 
gällande utmanande barn, utan hänvisar barnen vidare till specialister. Författarna menar att 
pedagogerna således underskattar vikten och betydelsen av den personliga kontakten och 
relationen med barnet till förmån för andras yrkeskompetens. Författarna menar att nyckeln 
till förbättrade relationer mellan pedagoger och barn är att ta reda på de relationsskapande 
möjligheter som finns på lekplatsen, i barngruppen och i samtal tillsammans med barn, 
föräldrar och kollegor. Drugli (2003) menar däremot att det i arbetet med de utmanande 
barnen är viktigt att snabbt involvera andra yrkesprofessionella som kan stötta samt betonar 
vikten av att skapa en god kvalitet gällande relationen och samarbetet med föräldrarna. 



 15 

Föräldrasamverkan 
Att bygga upp meningsfulla relationer i det dagliga samarbetet med föräldrar gynnar alla 
parter (Juul & Jensen, 2009). Samarbetet ger dessutom föräldrar en trygghet, och det är 
essentiellt för barnet att pedagogerna och föräldrarna har en positiv samarbetsrelation. 
Gällande alla samtal så är det pedagogerna som har ansvaret för atmosfären, tonen och 
stämningen i samtalet. Ju mer öppna omkring tankar, värden, känslor och hållningar bägge 
parterna kan vara, desto bättre blir kontakten. Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev 2010) 
liksom läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) betonar att det är 
förskolan respektive skolan som har ansvaret för att skapa ett nära och förtroendefullt 
samarbete med hemmet samt att skapa förutsättningar för att samarbetet ska fungera. I Lgr 11 
står det att: 
 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling 
till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare 
(Lgr 11: 2011, s. 9). 

 
För att arbetet, framförallt med utmanande barn, ska fungera menar Eresund och Wrangsjö 
(2008) att barnets föräldrar behöver engageras i processen. Även gällande relationen med 
föräldrarna så menar Eresund och Wrangsjö (2008) att pedagogerna måste ge såväl stöd som 
uppmuntran, att inte ha för bråttom och inte ställa för höga krav. Författarna menar att 
föräldrar till utagerande och besvärliga barn ofta både är uppgivna och slutkörda och kan 
således behöva all stöttning de kan få. För att skapa ett gott samarbete med föräldrarna krävs 
det tillit (Drugli, 2003). Genom att möta föräldrarna med respekt, en öppenhet och ett genuint 
intresse kan pedagogen tillsammans med föräldrarna skapa en positiv samspelsatmosfär. 
Föräldrarna ska redan från början ges positiv information om barnet och hur hans/hennes dag 
har varit. Genom kontakt kring positiva upplevelser så skapar pedagogerna lättare en positiv 
relation med föräldrarna, vilket underlättar vid eventuella mindre positiva spörsmål senare i 
samarbetet. Författaren lyfter vikten av att pedagogerna alltid måste vara positiva, hövliga och 
tillmötesgående i kontakten med föräldrarna. Trots att oenighet kan uppstå, vilket kan skapa 
frustration, så har pedagogerna betalt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
samarbete. Barnet och dess behov måste hela tiden sättas i fokus. Författaren skriver: 
 

Om man bara tar kontakt med föräldrarna när man har något negativt att meddela 
kan samarbetsrelationen lätt utsättas för slitage, vilket kan leda till total låsning. 
Många föräldrar till barn med beteendeproblem säger t.ex. att de gruvar sig för att 
telefonen ska ringa på eftermiddagarna. De är rädda för att det är skolan som ringer 
för att berätta om något som barnet har ställt till med igen. De känner sig maktlösa 
och frustrerade, något som ofta både går ut över barnet och det fortsatta samarbetet 
med personalen. (Drugli: 2003, s. 137) 

 
Gällande kontakten med föräldrarna så menar även Nordahl et al. (2007) att det trots 
konflikter är viktigt att ge föräldrarna positiv återkoppling för att stärka samarbetet med 
familjen. Om pedagogerna enbart ger föräldrarna negativ information så kan det bidra till att 
föräldrarna upplever att de får lite eller inget stöd från de professionella och således drar sig 
undan. Detta minskar möjligheterna till ett konstruktivt samarbete samt möjligheten till att ge 
både barn och föräldrar det stöd de behöver. Författarna framhåller vikten av en regelbunden, 
såväl skriftlig som muntlig kontakt med hemmet samt att föräldrarnas synpunkter och 
erfarenheter som viktiga för att kunna skapa en tydligare bild av barnet och de svårigheter 
som han/hon befinner sig i.  
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Målet är inte att pedagoger och föräldrar ska bli eniga om barnets beteende utan det viktiga är 
att etablera en väl fungerande samarbetsrelation där föräldrar och pedagoger i samförstånd 
gemensamt försöker få en förståelse för barnet och den problemsituation som han/hon 
befinner sig i för att på så sätt komma fram till potentiella vägar framåt (Nordahl et al., 2007). 
I arbetet är det väldigt viktigt med flexibilitet och att arbetet anpassas individuellt till varje 
enskilt barn och varje enskild familj. I kommunikationen tillsammans med såväl barn som 
föräldrar menar Kimber och Petré (2008) att det som pedagog är viktigt att känna till 
innebörden av jag-budskapet, vilket är ett sätt att uttrycka sin åsikt utan att lägga över skulden 
på barnet. Drugli (2003) beskriver att jag-budskapet förmedlar vad pedagogen känner och 
önskar, medan du-budskap i stället förmedlar värderingar, kritik eller skuld. Författaren menar 
att positivt formulerade jag-budskap också är otroligt viktigt i kontakten med föräldrar och 
ger exempel på det dömande du-budskapet kontra det samarbetsfrämjande jag-budskapet: 
 

”Hans kommer alltid för sent. Han har gått miste om många skoldagar. Varför kan 
ni inte få honom att komma iväg till skolan på morgnarna?” ”Jag är bekymrad över 
att Hans kommer så sent på morgnarna och går miste om så mycket av skoldagen. 
Jag funderar på om det finns något sätt vi kan samarbeta på, som hjälper Hans att 
komma i tid.” (Drugli: 2003, s. 150) 

 
Gällande kontakten så skriver även Nordahl et al. (2007) att fokus bör ligga på att ge 
föräldrarna positiv återkoppling, tillsammans komma fram till förslag till åtgärder samt att i 
både förskola och hem försöka implementera förändringar. Det är även viktigt att följa upp 
överenskomna åtgärder för att se om förändringarna har givit något resultat samt att komma 
fram till hur både föräldrar och pedagoger kan gå vidare i arbetet.  
 
Arbetslagets betydelse i den pedagogiska verksamheten 
Pedagogerna har ett viktigt uppdrag i att skapa en barngrupp med god sammanhållning där 
barnen känner sig trygga, där de trivs och där barnen har en god arbetsro tillsammans (Kimber 
& Petré, 2008). Likväl som att skapa förutsättningar för ett gott klimat i barngruppen så gäller 
det även att arbeta för att skapa ett gott klimat i arbetslaget. För att vara skickliga i 
yrkesprofessionen och kunna erbjuda en pedagogisk verksamhet med ett positivt klimat och 
hög kvalitet så krävs det att det finns ett väl fungerande arbetslag. Drugli (2003) menar att 
pedagoger måste vara villiga att diskutera och reflektera över sitt eget förhållningssätt och 
beteende, både gällande barn i allmänhet men framförallt så behöver pedagoger diskutera sitt 
beteende och förhållningssätt gällande barn som bekymrar dem i synnerhet. För att höja sin 
medvetenhet så är det viktigt att arbeta för att skilja mellan de egna känslorna och vad som 
faktiskt händer i verksamheten. Författaren framhåller det som en god idé att i arbetslaget 
observera varandra i olika samspelssituationer, särskilt gällande det barnet de bekymrar sig 
för, för att efteråt kunna diskutera detta öppet. Som pedagog menar Drugli (2003) att det är 
viktigare att leta efter och lyfta fram utvecklingspotentialen hos alla barn istället för att 
placera dem i olika fack. Drugli (2003) lyfter även fram vikten av en konstruktiv samverkan 
mellan förskola/skola och föräldrar och menar att det är oerhört viktigt att ett barn i behov av 
stöd får individuellt anpassad hjälp så tidigt som möjligt för att förhindra att en negativ 
utvecklingsspiral fortgår och förvärras.  
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För att kunna förhindra negativa utvecklingsspiraler menar Drugli (2003) att pedagogerna 
både måste vara villiga att ”se” varje barn och framförallt bry sig om varje barn. Hon skriver: 
”I en del fall kan det vara frestande att vända bort blicken för signaler om att något inte står 
rätt till, eftersom det krävs extra insatser för att göra något åt det.” (Drugli, 2003, s. 26). 
Vidare skriver författaren: 
 

Om man har ett barn man bekymrar sig för på avdelningen eller i klassen, räcker 
det inte med att vara aldrig så villig att ”se” barnet och analysera sitt eget 
förhållningssätt. Om barnet ska få hjälp, måste man också göra något. Om man 
väljer att inte göra något, blir man medansvarig till att barnet inte har det bra. 
(Drugli: 2003, s. 34) 

 
Drugli (2003) menar att det är viktigt att ha ett lösningsfokuserat fokus, där pedagogerna i 
första hand reflekterar över sitt eget förhållningssätt och hur de kan arbeta för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för barnet för att således kunna påverka barnet positivt. Vidare skriver 
författaren att pedagogernas individuella förhållningssätt i hög grad påverkar det arbete som 
utförs, framförallt gällande utmanande barn. Att vara medveten om och klargöra sitt eget 
förhållningssätt gentemot de barn som är extra krävande är inte alltid helt lätt, utan det krävs 
ibland att pedagogen tar hjälp av andra. Gemensamma diskussioner och handledning kan 
enligt Drugli (2003) vara mycket givande och faktiskt också en ren nödvändighet för att skapa 
en god utvecklingsmiljö för alla barn; i synnerhet de barn som är mest utsatta och sårbara. 
 
Arbetslaget är en av de många viktiga pusselbitar för att kunna skapa goda förutsättningar för 
alla barn i den pedagogiska verksamheten. De hörnstenar som har lyfts under litteratur-
genomgången är inte på något sätt heltäckande men kommer att användas i analysen för att 
jämföra skillnader och likheter gällande de olika författarnas samt de intervjuade 
pedagogernas syn och erfarenheter av utmanande barn. 
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Metodisk ansats 
För att tydliggöra undersökningens genomförande och göra det möjligt för läsaren att själv 
bedöma resultatens och tolkningarnas rimlighet har jag lutat mig mot såväl Patel och 
Davidsons (2011) som Johansson och Svedners (2010) metodbeskrivningar. Patel och 
Davidson (2011) menar att forskning förenklat sett kan indelas i ”kvantitativ” eller 
”kvalitativ” inriktning. Forskning som omfattar mätningar, statistisk analys och bearbetning 
inryms inom den kvantitativa forskningen medan kvalitativa forskningsmetoder fokuserar på 
datainsamlingsmetoder som exempelvis intervjuer och verbala, tolkande analysmetoder. 
Syftet med examensarbetet är att få en fördjupad förståelse för pedagogernas syn på hur deras 
förhållningssätt och arbetssätt kan stötta och hjälpa utmanande barn i förskola och 
förskoleklass. För att få en kvalitativ förståelse gällande människors subjektiva upplevelser 
har jag utgått ifrån en hermeneutisk ansats. Patel och Davidson (2011) beskriver hermeneutik 
som tolkningslära, vilket är en kvalitativ vetenskaplig inriktning som fokuserar på att försöka 
förstå och tolka andra människors intentioner och tankar genom det talade och skrivna språket 
samt genom människors handlingar. Vidare kan sägas att studien har ett fenomenografiskt 
förhållningssätt, där fokus är riktat mot att studera olika individers uppfattningar (Patel & 
Davidson, 2011). Johansson och Svedner (2010) menar att kontrollerbarheten framhålls som 
karakteristiskt för vetenskapliga tillvägagångssätt. Med detta menas att metoden ska vara så 
tydligt beskriven att någon annan, steg för steg, ska kunna genomföra i princip samma 
undersökning och få liktydiga resultat – alternativt komma fram till annorlunda svar och 
således kunna ifrågasätta vad det betyder och varför resultaten skilde sig. 
 
Datainsamlingsmetod 
En kvalitativ ansats kräver att en kvalitativ metod för datainsamling används. För att försöka 
få svar på frågeställningarna och undersökningens övergripande syfte valdes kvalitativ 
intervju som metod. Patel och Davidson (2011) beskriver att de metoder som används inom 
fenomenografi vanligen är öppna, kvalitativa intervjuer vilka ger möjlighet för 
intervjupersonerna att beskriva sin uppfattning av ett fenomen med sina egna ord. Johansson 
och Svedner (2010) uppmanar till försiktighet gällande att genomföra kvalitativa intervjuer 
inom samma område med ett fåtal informanter och menar att underlaget ofta är för begränsat 
för att några generella slutsatser skall kunna dras efter genomförda undersökningar. Intervjuer 
kan också ofta vara utformade så att de inte bidrar till ytterligare kunskaper om ämnet som 
undersökts, utan istället enbart bekräftar författarens förutfattade meningar. Författarna 
poängterar vikten av kompletterande metoder till kvalitativa intervjuer för att undersökningen 
skall kunna leda till nya, givande och intressanta kunskaper. Patel och Davidson (2011) 
skriver: 
 

Oavsett hur vi gör, måste vi se till att vi inte bara väljer ut sådant material som stöder 
våra egna idéer. Genom att bara välja vissa fakta, kan vi åstadkomma en skevhet i 
materialet och därigenom skapa en falsk bild av en händelse eller ett skeende… För att 
skapa en bild av händelsen eller skeendet bör vi också presentera och diskutera sådana 
fakta som motsäger våra resultat. (Patel & Davidson: 2011, s. 69) 

 
Intervjuerna som genomfördes kan enligt Patel och Davidson (2011) anses ha en låg grad av 
standardisering, då det fanns ett på förhand formulerat frågeformulär, men frågorna och 
följdfrågorna ställdes i den ordning som var lämplig för vederbörande informant. Författarna 
skriver att kvalitativa intervjuer i stort sett alltid har en så kallad låg grad av strukturering, 
men det menas att informanten ges möjlighet att svara med egna ord.  
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Att upptäcka och identifiera den intervjuades uppfattning eller syn på något, utan att på 
förhand ha givna svarsalternativ, är syftet med kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson, 
2011). Förutom att intervjuerna förbereddes genom litteraturgenomgång och diskussion med 
handledare så låg tidigare kurs inom ledarskap i förskola, förskoleklass och fritidshem som en 
god grund för intervjuerna. Under den kursen fokuserades det mycket på samtal, såväl enskilt 
som i grupp, och de samtalsmetodiska färdigheterna som erhölls under den kursen var en 
oumbärlig grund att stå på vid genomförandet av de enskilda intervjuerna.  
 
Urval 
Att välja intervjupersoner med olika erfarenhetsbakgrund ökar chanserna att finna de 
viktigaste uppfattningarna och även de olika varianterna av dem (Johansson & Svedner, 
2010). Utifrån syftet är det däremot inte meningen att skillnader mellan olika yrkeskategorier 
ska identifieras. Fem pedagoger deltog i undersökningen; en barnskötare, en förskollärare, en 
fritidspedagog, en förskollärare/tidigarelärare samt en förskollärare/special-pedagog. Två av 
dem var vid undersökningen verksamma i förskola och övriga tre arbetade i förskoleklass. 
Deras erfarenhet från yrket varierade från fyra till trettio år. Fyra av pedagogerna i fråga hade 
valts ut baserat på egna tidigare erfarenheter av hur just dessa pedagoger i mina ögon hade 
förmågan att bemöta utmanande barn på ett konstruktivt och positivt sätt. Den femte 
pedagogen valdes utifrån tips från en verksam pedagog som inte var aktuell för att delta i den 
här studien. Pedagogerna som intervjuades i förskola arbetade på samma område, medan 
pedagogerna i förskoleklasserna arbetade i geografiskt och socioekonomiskt skilda 
verksamheter och hade således skilda förutsättningar.  
 
Procedur 
Som ett första steg tillfrågades var och en av de utvalda informanterna om deltagande och när 
de samtyckt till att medverka fick de via e-post med ett följebrev (Bilaga 1), en formell 
förfrågan och vidare information om studiens syfte. Därefter konfererade vi via mail kring tid 
och plats för genomförandet av intervjun. Intervjufrågorna (Bilaga 2) hade utarbetats med 
stöd från handledare för att försöka täcka in undersökningens faktiska syfte. Intervjuerna 
genomfördes individuellt, i ett lugnt avskiljt rum, med varje informant och de enskilda 
intervjuerna tog mellan 35 till 45 minuter, vilka spelades in via mobiltelefon. I detta 
examensarbete, likaväl som i all forskning, så finns det vissa etiska principer som skall följas. 
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer som gäller inom humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning, vilka är grundläggande för att säkerställa att god och 
etisk forskning bedrivs. Det finns fyra allmänna huvudkrav som är viktiga för att säkerställa 
det grundläggande individskyddskravet och dessa är informations-, samtyckes, konfiden-
tialitets- samt nyttjandekravet. Med informationskravet menas att forskaren skall informera 
potentiella deltagare om undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som 
helst har rätt att avbryta sin medverkan. Detta gjordes i den aktuella undersökningen både via 
följebrevet som gick ut till informanterna (Bilaga 1) samt innan intervjun inleddes för att 
säkerställa att de verkligen varit införstådda och tagit del av informationen.  
 
Deltagarna hade givetvis själv möjlighet att bestämma om de ville delta i intervjuerna eller 
inte, och således uppfylldes samtyckeskravet. Gällande konfidentialitetkravet, som innebär att 
ingen av deltagarna ska kunna identifieras, så har alla anteckningar, mailkonversationer samt 
inspelningar förvarats på min personliga dator och min personliga telefon, som ingen 
utomstående har tillgång till. Informanterna har tydligt informerats om att när examensarbetet 
väl är godkänt så kommer alla inspelningar att raderas. 
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I rapporten skrivs inte heller ut vilken informant som sagt vad, för att ytterligare sträva efter 
att uppnå konfidentialitetskravet och att ingen ska kunna identifiera deltagande individer. Det 
fjärde huvudkravet är nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som har samlats in om 
enskilda personer enbart får användas för forskningsändamål. De uppgifter som jag genom 
detta examensarbete fått kommer inte att lämnas ut till någon annan, vare sig enskild person 
eller företag. 
 
Databearbetning och tillförlitlighet 
Patel & Davidson (2011) beskriver den fenomenografiska forskningsanalysen i fyra steg, 
vilka genomförs efter att intervjuerna blivit transkriberade. Det första forskaren ska göra är att 
bekanta sig med data som framkommit i intervjuerna för att kunna skapa sig ett 
helhetsintryck. Därefter ska likheter och skillnader i intervjuerna uppmärksammas. Utifrån 
detta kategoriseras uppfattningarna i beskrivningskategorier och slutligen ska den 
underliggande strukturen studeras. Samtliga intervjuer transkriberades nästintill i sin helhet 
samma dag som intervjuerna genomfördes. Dessa skrevs sedan ut för att lättare överblicka 
samtliga informanters utsagor för att skapa ett helhetsintryck. Utifrån studiens övergripande 
syfte och inledande frågeställningar försökte jag sedan urskilja såväl likheter som skillnader i 
informanternas svar. Efter att ha läst igenom de olika intervjuerna flertalet gånger kunde olika 
kategorier utrönas. Dessa kategorier fick olika färgkoder vilket gjorde att all väsentlig 
information lätt kunde kategoriseras som sedan har sammanställts till ett resultat. De delar av 
intervjuerna jag har valt att redovisa i resultatet ska förhoppningsvis bringa tydlighet i 
pedagogers syn på utmanande barn och hur deras förhållningssätt kan bidra till att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för de här barnen att lyckas.  
 
Inom forskningen finns det två väsentliga begrepp som dels beskriver att vi faktiskt 
undersöker det som sägs ska undersökas, validitet, men även att undersökningen genomförs 
med hjälp av tillförlitliga instrument, reliabilitet (Patel & Davidson, 2011). Det finns inga 
exakta mätmetoder gällande kvalitativ forskning och de ovan nämnda begreppen har inte 
heller samma innebörd för kvalitativ forskning som för kvantitativ forskning. Gällande 
validiteten i kvalitativa studier är ambitionen att tolka och förstå innebörder av olika 
företeelser eller att beskriva olika uppfattningar. I kvalitativa studier är begreppen reliabilitet 
och validitet nära sammanflätade, vilket gör att begreppet reliabilitet sällan används i 
kvalitativ forskning (Patel & Davidson, 2011). Författarna skriver vidare att de olika 
tolkningarna har central betydelse för validiteten och om dessa tolkningar verkligen tillför ny 
kunskap om det studerade.  
 
Ytterligare ett begrepp som lyfts gällande en studies tillförlitlighet är begreppet 
generalisering (Patel & Davidson, 2011). Till skillnad från kvantitativa studier, där 
generalisering innebär att resultat som uppnåtts genom att studera en grupp kan överföras till 
en större population, så innebär generalisering i kvalitativa studier att analyser har lett fram 
till förståelse av ett fenomen och vilka variationer som finns av detta fenomen. Det är svårt att 
finna entydiga procedurer, regler eller kriterier för att uppnå god kvalitet gällande kvalitativa 
studier eftersom dessa kännetecknas av en stor variation.  
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Som inledningsvis nämnts är det viktigt att beskriva hur processen gått till så att läsaren kan 
förstå och bilda sig en uppfattning om hur hela studien genomförts. Patel och Davidson 
(2011) skriver: 
 

Detta gäller hela processen från hur forskningsproblemet uppkommit, forskarens 
förförståelse, hur teoretisk kunskap spelat in, hur de som omfattats av studien valts ut, i 
vilken kontext och i vilka situationer studien genomförts, hur information samlats in 
och transkriberats till hur analysen genomförts och hur resultatet har redovisats. Om 
den kvalitativa forskningsrapporten författas med detta i åtanke kan detta stärka vad 
som menas med validitet i ett kvalitativt forskningssammanhang. (Patel & Davidson: 
2011, s. 109) 

  
Resultat 
Inledningsvis presenteras pedagogernas övergripande syn på begreppet utmanande barn och 
på olika sätt som pedagogerna stött på barn som av olika anledningar uppfattats som 
utmanande i deras yrkesverksamma liv. Därefter redovisas de pedagogiska egenskaperna som 
anses som viktiga i arbetet med utmanande barn. Vidare beskrivs viktiga faktorer i det 
praktiska arbetet med utmanande barn, vilken betydelsefull och ibland svår föräldrasamverkan 
pedagogerna ställs inför samt hur betydelsefullt arbetslaget är i att skapa en god pedagogisk 
verksamhet för alla barn. 
 
Pedagogernas syn gällande utmanande barn 
Samtliga intervjuade pedagoger hade erfarenheter av barn som på ett eller annat sätt kunde 
anses som utmanande. De var samtliga överens om att utmanande barn är ett vitt begrepp som 
kan tolkas på många olika sätt, men några beskrivningar återkom i de olika intervjuerna. 
Många förknippade utmanande, barn med eller utan diagnoser, som stökiga, uppstudsiga eller 
barn som på olika sätt sticker ut och har många olika slags behov. Flera av pedagogerna 
nämner ett utagerande, fysiskt beteende där barnen i fråga har slagits, bitits, rivits, tagit 
struptag, hotat och sagt kränkande saker till de andra barnen eller pedagogerna. Gällande de 
aggressiva och utagerande barnen så framkommer det att flera av pedagogerna har varit rädda 
för de övriga barnens säkerhet och menar att de här barnen tar lite extra tid och att man som 
pedagog behöver tänka lite extra kring dessa barn i verksamheten och engagera sig mer. 
Initialt så uttrycker de intervjuade pedagogerna utmanande barn först och främst i form av 
olika grad av stökiga, men två av pedagogerna återkommer senare under intervjun med att 
tillbakadragna och tystlåtna barn även kan vara utmanande och kräva extra tid för reflektion. 
Dessa beskriver även hur jobbigt, frustrerande och fel det har känts när de utmanande, 
framförallt utagerande, barnen kräver mer uppmärksamhet och energi vilket gjorde att de så 
kallade normala barnen, som klarade sig, tyvärr fick stiga åt sidan. Alla nämnde på olika sätt 
under intervjuns gång faran med att de utmanande barnen oftast får en roll i gruppen som inte 
är positiv. Några benämnde som att barnen tidigt får en stämpel, att de ofta förstör och bråkar 
medan andra benämnde det som att barnet i fråga blir gruppens svarta får. En pedagog sa: 
 

Jag är livrädd för de där stämplarna som barnen kan få redan på 6-års; att vara busiga 
eller få skulden för allt. Det är livsfarligt, för det följer med dem och då blir det 
självuppfyllande till slut. 
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Andra pedagoger berättar om hur barn växer upp i olika miljöer och familjesituationer som 
kan anses som en bidragande orsak till det utmanande beteendet. En pedagog berättade att hon 
hade jobbat med barn som varit utsatta för incest, blivit utsatta för psykisk och fysisk 
misshandel och barn som blivit kränkta på andra sätt. En annan pedagog pratar om att 
utmanande barn kan ha svårt med gränssättning, ha språkliga svårigheter eller ha sociala 
samspelssvårigheter. Det kan, som intervjuerna visar, finnas många olika faktorer eller olika 
beteenden som påverkar barnet självt eller dess omgivning. Vilka omständigheter som än 
ligger bakom, så menade en av pedagogerna att det allra viktigaste är vilka ögon pedagogen 
har till barnet i fråga.  
 
Viktiga pedagogiska egenskaper 
Det som återkommer i så gott som alla intervjuer om vilka pedagogiska egenskaper som anses 
nödvändiga för att kunna bemöta utmanande barn på ett positivt och utvecklande sätt är lugn, 
tålamod, kunskap, vara lyhörd och att ta hjälp av andra; såväl inom arbetslag som yttre stöd i 
form av specialpedagog, elevhälsa, rektor och så vidare. Gällande kunskaper så beskrivs det 
som viktigt att såväl ha teoretisk som praktisk kunskap och erfarenhet gällande barns 
utveckling och beteende. Som tidigare nämndes så framhölls det som viktigt vilken syn 
pedagogerna i fråga har på de utmanande barnen och barn i allmänhet. Så här resonerar en av 
pedagogerna: 
 

Min tanke är att barn är kompetenta och att inget barn vill göra illa något annat eller 
göra något dumt bara av sig självt…Det är vår uppgift att hitta förutsättningar för 
barnet att lyckas. 

 
En annan är övertygad om att barnen säkert vill klara av en uppgift som förväntas av 
honom/henne, men att det av någon anledning inte fungerar just nu. Hon menar att det är 
viktigt att tro på barnet. Alla pedagogerna är inne på att det är viktigt att hitta någonting 
positivt hos varje barn som går att bygga vidare på. Att dessutom försöka lyfta barnet och 
hjälpa honom/henne att skapa en bra självkänsla återkommer på ett eller annat sätt i samtliga 
intervjuer. Tre av pedagogerna lyfter dessutom vikten av att våga se och att våga ta tag i ett 
beteende som inte är acceptabelt. Så här beskriver två av pedagogerna vikten av att våga se: 
 

Att man vågar se de här barnen som finns. Jag tror att det är väldigt många vuxna 
som inte vågar öppna ögonen och se att de faktiskt finns. Jag har i tidigare arbetslag 
mött pedagoger som har pratat bort det och skyllt på att de exempelvis har en 
storebror som är likadan eller att mamman är si eller så, att det säkert är ett 
personlighetsdrag. Vår uppgift är ju inte att analysera utan att se barnet i vår 
verksamhet. Och funkar inte vår verksamhet det är ju då vi måste söka stöd. Så att 
våga se de barnen. Och sen när man har sett dem att man vågar lyssna på dem, för 
oftast har de ganska mycket att berätta. 

 
Sen våga se dem skulle jag vilja säga, våga se och våga ta tag i. Det här är inte okej, 
det här är ett beteende som inte är normalt, att man någonstans vågar se det. Även 
om det kan vara ett tystlåtet barn, det kan vara en tjej som sitter i ett hörn och är 
jätte tystlåten, men det kanske inte är okej heller. Samtidigt som det är en tjej i det 
här hörnet som bara bråkar och stökar och inte kan sitta, det är inte heller okej. Att 
man vågar se det. 

 



 23 

En av pedagogerna beskriver hur svårt det kan vara att få positiva känslor för ett utmanande 
barn, hur gärna man än vill, och hur tungt det är att ha en negativ känsla mot ett barn, för det 
menar hon att inget barn har gjort sig förtjänt av. Hon menar att alla barn förtjänar kärlek, 
kramar och närhet och att det som pedagog är viktigt att kämpa för att skapa en bra relation 
och hitta något positivt hos varje barn som man kan bygga vidare på. En annan pedagog säger 
att alla barn ska känna att de är betydelsefulla och att de duger som de är och att nummer ett i 
arbetet med de utmanande barnen är att skapa en god relation i en positiv anda.  
 
Viktiga faktorer i det praktiska arbetet med de utmanande barnen 
Som tidigare nämnts så säger samtliga pedagoger på ett eller annat sätt att det är deras uppgift 
att hitta förutsättningar för barnen att lyckas och att anpassa verksamheten efter barnet och 
inte tvärtom. Att dela in gruppen i små grupper, använda sig av bilder för att visualisera och 
förstärka samt att informera om eventuella förändringar i dagsrutinerna i god tid anses 
generellt viktigt för vissa barn. Gällande gränssättning så går pedagogernas åsikter isär. Några 
menar att barnet behöver tydliga regler, rutiner och gränser medan de andra pedagogerna i och 
för sig framhåller rutiner och tydlighet som viktiga delar i arbetet, men att det har blivit ett 
modeord med gränssättning. De pedagogerna som är restriktiva till gränser poängterar dock 
vikten av säkerhetsgränser; att barn exempelvis inte får springa rätt ut i vägen eller att reta 
eller slå någon annan. En av pedagogerna säger att hon tror att barn mår bra av att ha några 
gränser, att veta att man inte gör hur som helst och den andra pedagogen säger: 
 

Ordet gränser tycker jag inte om. Det här är fria tänkande barn som vi har väldigt 
lätt för att gränssätta för att vi vuxna tror att det ska vara så. Vi vuxna tror alltid att 
vi vet bäst, och det skrämmer mig lite grann.  

 
Alla pedagogerna är helt överens om att det är av största vikt att anpassa verksamheten utefter 
barnens intressen. Det är viktigt att försöka lyfta, uppmuntra och hitta det positiva och starka 
hos varje barn som man kan bygga vidare på. Några pratar om att starta igång roliga lekar 
tillsammans med det barnet som har hamnat utanför för att andra barn kan bli intresserade 
eller nyfikna och söka sig dit och på så sätt skapa en positiv stund tillsammans. Att få känna 
sig som en del av gemenskapen och ha kompisar är otroligt viktigt för barns självkänsla. 
Delaktighet är också något som några av pedagogerna under intervjuerna uppmärksammar. 
En pedagog menar att hon tycker att det fungerar dåligt att gå in och bestämma och säga hur 
barnen ska göra, till skillnad från om hon ger ett barn valmöjligheter. Med dessa 
valmöjligheter så får ju barnet själv välja vilket alternativ han/hon vill göra, men det är ändå 
någon aktivitet som pedagogen tycker är okej, utan att behöva ”domdera” och bestämma över 
huvudet på barnet.  
 
Gällande konflikter så berättade en av pedagogerna om ett verktyg som de hade använt sig av 
i arbetet med ett utmanande barn; sociala berättelser. Dessa berättelser var individuella och 
kunde exempelvis innehålla en bild på barnet när han/hon var glad och så stod det en text 
under som beskrev vad barnet var bra på. Vidare kunde det stå exempelvis att barnet gick på 
förskolan, hade många kompisar och om han/hon tyckte om något speciellt. Sen kunde det 
exempelvis stå att han/hon ibland blev arg och kunde då slåss och säga dumma saker, vilket 
det också fanns kort på, vilket då ledde till att kompisarna blev ledsna och fröknarna arga. Så 
då fick barnet i dialog tillsammans med pedagog komma fram till alternativa sätt för att 
hantera sin ilska, vilket exempelvis kunde vara att stampa med foten i golvet eller skrika i en 
kudde. Hon menade att detta var ett jättebra verktyg som de tog fram när de såg på barnet att 
han/hon höll på bli arg, för att då kunna gå undan till ett lugnt ställe där pedagogen 
tillsammans med barnet kunde läsa boken.  
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Pedagogen berättar vidare om andra konkreta verktyg som arbetslaget använde sig av efter 
kontakt med specialpedagog: 
 

I början pratade vi väldigt mycket, för vi ville ju bekräfta känslan, vi ser att du är 
arg, för det ska man ju göra, det är okej att vara arg, det är okej att vara ledsen, det 
vill man ju att barnen ska känna att det är okej, det är jätteviktigt för att de ska 
kunna utveckla både självkänsla och empati. ”Du får inte göra si och så” osv. så 
man pratade ju bort honom, han orkade ju inte lyssna på det. Så ju mer man pratade 
desto mer bara skrattade han oss i ansiktet, sa ”Du är ful fröken”, spottade oss i 
ansiktet. Tills specialpedagogen kom in och sa: ”Timeout! Ni pratar för mycket! Det 
är bara att säga ”Stopp”, och sätta upp handen. Prata inte, det är bara att säga stopp, 
du behöver inte förklara vad han har gjort för fel eller varför, just nu förstår han inte 
och han kan inte ta in det.” 

 
En av de andra intervjuade pedagogerna framhöll, tvärtemot specialpedagogens åsikt, just 
vikten av att samtala och att föra en dialog tillsammans med barnen. Om det är något som ett 
barn gör, exempelvis att i en samling störa de andra barnen, så gör hon ingen stor sak av det 
under samlingen men talar med barnet i fråga efteråt. Har barnet svårt för att förstå eller hellre 
vill ut och leka så kan hon ta ett papper och ritar några figurer för att visualisera för barnet att 
han/hon stör någon annan. Hon försöker sedan inbjuda barnet till att komma på en lösning och 
uppmärksammar det nästa gång och berömmer honom/henne om han/hon inte stör någon 
annan, även om det innebär att barnet själv krälar runt på golvet. Pedagogen sa vidare: 
 

Jag tror att de här barnen måste bli delaktiga i sitt beteende på ett positivt sätt. Att 
hela tiden förmana håller inte. Alla såna här uppifrån bannor där vi talar om hur det 
ska se ut och vara, det löser ingenting. Möjligen att det kan bli lite skräck och att 
man sitter i skräck för att man tycker att det är obehagligt att fröken skäller. Jag tror 
på att bjuda in ett barn i samtalet, även om det kan vara en lång väg att gå och 
kanske skället är effektivare för resultatet, men inte för barnet.  

 
Ytterligare en av pedagogerna förespråkade en medelväg av dessa två åsikter. Hon menade att 
barn som slåss är väldigt upprörda just då och kan då inte heller lyssna eller ta till sig av det 
pedagogerna försöker säga. Just i den stunden är barnet ofta så upprört att han/hon inte vet 
vad han/hon gör. Vid sådana tillfällen så stoppar pedagogen barnet från att slå och låter barnet 
vara själv en liten stund för att lugna ner sig. Pedagogen går sedan tillbaka till barnet efter en 
liten stund och pratar om det som har hänt då. Är det något allvarligt som har hänt så pratar 
pedagogen med föräldrarna, antingen via telefon eller vid hämtning. 
 
Den viktiga föräldrasamverkan 
Samtliga pedagoger lyfter föräldrasamverkan som en betydelsefull och viktig del i den 
pedagogiska verksamheten. I såväl förskola som förskoleklass har pedagogerna daglig kontakt 
med föräldrarna och således möjlighet att skapa förtroendefulla relationer för att få ett så väl 
fungerande samarbete som möjligt. De flesta pedagogerna upplever en öppen dialog 
tillsammans med föräldrarna och menar att de allihop strävar efter det som är bäst för barnet. 
Det framkommer även att det finns föräldrar som det är svårare att samarbeta med, som trots 
pedagogiska ansatser från de yrkesverksammas sida möts med motstånd från föräldrarna. 
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Det är oftast när barnet befinner sig i olika svårigheter i den pedagogiska verksamheten som 
motståndet kommer från föräldrarna. Två pedagoger beskriver det så här: 
 

Vissa är som så medvetna på något sätt om hur deras barn har det och är öppna i sitt 
sätt och det tror jag handlar om hur de är som människor överlag. Där är det som 
mycket lättare att skapa ett bra samarbete eftersom man har som gemensamt mål att 
det ska fungera för barnet. Sen en del föräldrar blundar ju bara ”Nä, men mitt barn 
är ju perfekt, det måste vara något fel på er”, eller att de är helt oförstående. 

 
Jag upplever att de som inte har så svåra eller mycket problem om man säger så, 
deras föräldrar är oftast väldigt med. Men där det är mycket, mycket problem, där 
tycker jag oftast att det är åt andra hållet. 

 
Som nämnts inledningsvis så framhåller samtliga pedagoger vikten av en god relation till-
sammans med föräldrarna för att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnet. 
En pedagog lyfter särskilt fram vikten av att vara ödmjuk och inbjuda föräldrarna till en 
positiv samspelsatmosfär där varken barnet åläggs som att vara upphov till allt elände eller 
föräldrarna på något sätt blir kritiserade eller anklagade för barnets beteende. Det viktigaste är 
att försöka skapa det här positiva samarbetet där både förskolan och föräldrarna kan hjälpas åt 
för att stötta barnet. En pedagog gav exempel på hur hon kunde inleda ett samtal med 
föräldrarna gällande ett barn i svårigheter: 
 

Vilken underbar unge du har! Han är så spännande och härlig på alla sätt! Men det 
blir jobbigt för honom i olika situationer. 

 
Det är i samtal med föräldrarna viktigt att säga de bra sakerna om barnet och det positiva som 
barnet faktiskt gör. Flera av pedagogerna nämnde i intervjuerna att det ibland känner sig 
tvungna att berätta för föräldrarna om negativa saker gällande barnet, eftersom det alltid 
händer så mycket negativt just kring det barnet. Samtliga pedagoger nämner deras tankar och 
förhållningssätt gällande att tala ovanför huvudet på barnen. De flesta pedagogerna vill inte 
lyfta konflikter som skett under dagen i hallen vid hämtningen, vilket de menar dels kan leda 
till att barnen får en dålig självkänsla samt att andra, såväl barn som föräldrar, också får höra 
det negativa som har hänt vilket kan bidra till fortsatta negativa förväntningar på barnet. 
Istället så framhåller pedagogerna möjligheten att ta föräldrarna åt sidan för att samtala om 
något som hänt under dagen, alternativt att ringa föräldrarna innan de kommer och hämtar. 
Pedagogerna visar således en tydlig ödmjukhet och medkänsla och framhåller hur jobbigt det 
måste vara för föräldrarna att ständigt höra det negativa om deras barn. Pedagogerna menar då 
att de helt enkelt får sålla; att inte ta upp varje konflikt utan att prioritera vad som verkligen är 
viktigt att föräldrarna får höra.  
 
En pedagog beskrev hur föräldrakontakten hade sett ut gällande ett barn som konsekvent, 
varje dag, var inblandad i olika konflikter på förskolan, där hon upplevde att den neråtgående 
spiralen av negativa berättelser om barnets dag när föräldrarna hämtade var tvungen att få ett 
slut. Hon berättade att arbetslaget under ett samtal gjorde en överenskommelse med 
föräldrarna att pedagogerna vid hämtning enbart skulle säga det som hade varit positivt. 
Pedagogerna berättade under samtalet hur en dag på förskolan kunde se ut, hur dagen kunde 
se ut för just deras barn, och att vissa saker kunde hända varje dag. Pedagogerna berättade 
även hur de jobbade med svårigheter och konflikter som kunde uppstå för deras barn under en 
dag. Överenskommelsen bestod i att om det hade varit en sådan dag med mycket konflikter, 
en ”vanlig” dag för det barnet, så skulle de inte säga någonting. 
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Föräldrarna hade således blivit informerade om vad som ”normalt” händer. Däremot så skulle 
pedagogerna vid hämtning säga det som faktiskt hade varit bra. Skulle det hända något 
extremt så kom de överens om att pedagogerna skulle ringa. På så vis så behövdes inget 
negativt tas över huvudet på barnet och föräldrarna behövde inte få höra det negativa om 
deras barn dag ut och dag in. Den intervjuade pedagogen menade att det var en 
överenskommelse som fungerade väldigt bra i det fallet; föräldrarna kunde känna sig trygga i 
att komma och hämta honom och faktiskt få höra det positiva istället för att ständigt höra det 
negativa.  
 
Som tidigare nämnts så är samtliga pedagoger på det klara med att samverkan och 
relationerna med föräldrarna är viktiga i det pedagogiska arbetet. Däremot kommer det fram 
att det kan skilja sig i hur mycket kontakt pedagogerna i respektive arbetslag har med 
föräldrar, i synnerhet gällande barn som av olika anledningar kan anses som utmanande. En 
av pedagogerna upplever att hon får ta ett väldigt stort ansvar för kontakten med i princip 
samtliga föräldrar, då hon upplever att hennes kollega inte tar ansvar för att föra information 
vidare till föräldrarna. 
 
Arbetslagets betydelse i det pedagogiska arbetet 
Arbetslaget lyfts av samtliga pedagoger som en möjlig och viktig tillgång för att kunna göra 
ett bra arbete i såväl förskola som förskoleklass. Det framkommer att det är viktigt, 
framförallt gällande utmanande barn och föräldrakontakt, att ha kollegor att bolla idéer 
tillsammans med. Förutom att ha färre barn i barngrupperna så påpekade alla pedagoger att 
det däremot inte alltid är en fördel att vara många i arbetslaget. Färre pedagoger, som inte är 
uppdelade på diverse halv- och deltider, skapar en trygghet för barnen och underlättar 
kommunikationen. Det är dessutom lättare att diskutera och komma fram till en någorlunda 
gemensam syn på arbetssätt och förhållningssätt. En av pedagogerna, som är märkbart 
frustrerad över att hon och hennes kollegor inte delar samma syn på barnen, menar att 
pedagogerna har ansvar för att lägga upp dagarna så att det fungerar för alla barn. Hon säger: 
 

Vad ger vi dem för förutsättningar att lyckas? Just nu där jag jobbar så förstör vi 
snarare för de här barnen för att vi komplicerar det och gör det mycket svårare än 
vad det skulle kunna vara. Vi har en jättesvår pedagogisk miljö som inte är 
tillgänglig för flera av de här barnen, en kaosmiljö där barnen inte kan orientera sig, 
det blir mer spring, mer konflikter, för att lokalerna inte är anpassade eller indelade 
ändamålsenligt…Som pedagog händer det att man skapar onödiga konflikter för att 
man inte tänker smart och underlättar för barnen.  

 
En annan av de intervjuade personerna berättade att de var tvungna att ha samma syn och fick 
någonstans bortse från sina egna principer, men att det inte var förrän specialpedagogen kom 
in och sa att det var okej att se mellan fingrarna och inte ställa samma krav på alla barn som 
de lyckades ändra sina förhållningssätt. Eftersom alla har olika personligheter och det inte 
finns någon som är den andra lik så måste arbetslaget ges möjlighet att diskutera. För att 
komma fram till gemensamma förhållningssätt så lyfter flera av de intervjuerna just vikten av 
att få möjligheten att diskutera tillsammans. Men det gäller att vara öppen för de andras idéer 
för att det ska vara ett fruktbart tillvägagångssätt. Ibland kan det, som ovan nämnts, krävas att 
det kommer in någon utomstående person som kan vägleda arbetslaget till att hitta en 
gemensam medelväg och ett gemensamt förhållningssätt. Den tidigare nämnda pedagogen och 
hennes arbetslag fick handledning och hjälp av en specialpedagog för att kunna bortse från 
sina egna principer och hitta en ömsesidig värdegrund att stå på. Ytterligare en pedagog 
menar att hon tycker att rektorn har ett ansvar att stötta och se till så att hela arbetslaget 
arbetar mot en gemensam barnsyn.  
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Kompetenshöjande aktiviteter och att försöka sträva åt samma håll framhålls som viktiga 
förutsättningar för att arbetslaget ska kunna skapa en så bra miljö som möjligt för alla barn. 
Övriga faktorer som pedagogerna under intervjuerna lyfter upp för att arbetet i arbetslaget ska 
fungera så väl som möjligt är att känna att det finns ett öppet klimat i arbetslaget med väl 
fungerande kommunikation, att ha kollegor som lyssnar, är öppna för nya förslag och som det 
går att bolla idéer med samt att kunna lita på varandra och att se det som att arbetskamraterna 
är några som går lära sig nya saker av och vice versa.  
 
Utomstående professionellt stöd 
Såväl rektor som specialpedagog har ytligt nämnts tidigare i resultatet. Dessa, likväl som 
elevhälsa, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), kuratorer med flera, är viktiga samarbets-
partners gällande att öka möjligheterna till att skapa goda förutsättningar för att barn i 
svårigheter ska kunna lyckas i den pedagogiska verksamheten. Samtliga intervjuade 
pedagoger tycker att de har ett bra stöd från rektorn. De framhåller att det är lätt att få tid till 
samtal mellan pedagoger och rektor om behovet finns, och de flesta understryker att 
rektorerna är väl insatta i vilka barn som finns i verksamheten samt vilka barn och pedagoger 
som är i behov av särskilt stöd. Det är även rektorn som pedagogerna måste gå via när de av 
någon anledning behöver kontakta elevhälsan. Gällande elevhälsan så skiljer sig 
pedagogernas erfarenheter åt markant. Merparten av pedagogerna har inte upplevt några som 
helst svårigheter att få hjälp från elevhälsan och att det har gått väldigt fort från första 
kontakten till att en specialpedagog har kommit ut och observerat. Däremot upplever en 
pedagog att trots att det inte är några svårigheter att få någon från elevhälsan som kommer 
och observerar så tycker inte hon att de bidrar med så mycket mer. Hennes erfarenhet är att de 
kan ge muntliga tips på hur pedagogerna kan läsa, leka och så vidare, men att det inte ger så 
mycket mer än det. Hon ser potential i eventuell utveckling av elevhälsans arbete vilket skulle 
kunna vara resultera i mer användbara, praktiska material och metoder. En av pedagogerna 
uppger däremot att det tog oerhört lång tid att få hjälp från elevhälsan och uppger att de, vid 
tillfället för intervjun, hade väntat i över två månader på en akut gruppansökan som i början 
av terminen hade skickats in till elevhälsan.  
 
Trots att nästintill samtliga upplevde det som lätt att någon från elevhälsan kom och 
observerade såväl pedagoger som barn i verksamheten, så var det till största del för att ge de 
redan befintliga pedagogerna verktyg för att kunna anpassa verksamheten för att bättre passa 
barnen i såväl förskola som förskoleklass. När det blev tal om resurser så var ekonomin till 
största del det som omöjliggjorde ytterligare personal. Pedagogerna hade dessutom samma, 
ganska negativa, bild av de resurser som i undantagsfall ändå togs in för att stötta övrig 
personal och barngruppen. En av pedagogerna beskrev att det övriga arbetslaget, efter att hon 
hade bytt arbetsplats, fick in en resurs på deltid. Hon sa att hon hoppades att det var någon 
som hade utbildning som kom in som extra resurs, men att det lika gärna kunde vara någon 
outbildad som kom in och stöttade. En av de andra pedagogerna beskrev situationen gällande 
resurser så här: 
 

Om man har ett riktigt, riktigt besvärligt barn, så ska man ha en riktigt, riktigt bra 
resurs. Och dom riktigt, riktigt bra resurserna dom kommer aldrig till skolan, utan 
ibland känns det som om det är någon som har cyklat förbi som man bara sätter till 
det barnet för att det ska bli lugn och ro, och det är ju så galet som det kan bli! Det 
behövs ju extra mycket kunskap för de barnen. 
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Analys 
I analysen kommer jag att försöka lyfta viktiga bitar ur resultatet för att väva samman och 
jämföra det med vad tidigare forskning har visat för att försöka visa på såväl samstämmighet 
som motsättningar. För att skapa en struktur och underlätta för läsaren har rubriker skapats 
utifrån innehållet som dels har kommit fram i intervjuerna, men även utifrån viktiga delar ur 
bakgrundslitteraturen som inte framkommit i undersökningen. 
 
Utmanande barn i den pedagogiska verksamheten 
Som resultatet visar så var samtliga intervjuade pedagoger överens om att utmanande barn är 
ett vitt begrepp och kan sammanfattningsvis sägas inrymma allt från bråkiga och utagerade 
barn till tystlåtna, försynta och tillbakadragna barn. Enbart två av de fem intervjuade 
pedagogerna nämnde de tystlåtna, inåtvända barnen. Eresund och Wrangsjö (2008) menar att 
det ofta är lättare för pedagoger att möta dessa stillsamma barn på ett konstruktivt sätt till 
skillnad från de utagerande och aggressiva barnen, vilka ofta leder till att både ilska, irritation 
och frustration väcks hos pedagogen. Även Juul och Jensen (2009) är inne på att inåtvända 
uttrycksformer leder till omgivningens sympati medan de utåtvända beteendena istället ofta 
möts med kritik och avvisande. Att vuxna blir irriterade på barns beteende menar Juul & 
Jensen (2009) beror på obearbetat material i de vuxnas eget liv. Vare sig det rör sig om barn 
med inåtvända eller utåtvända beteenden så menar författarna att de vuxnas agerande och 
reflekterande är avgörande för hur situationen bemöts; om det kommer något gott ur 
situationen som både gynnar bägge parter samt deras relation eller om skulden helt läggs över 
på barnet som stämplas som problematiskt. Pedagogerna har här en viktig uppgift att försöka 
stötta de utmanande barnen och hjälpa dem med det grundläggande problemet; den låga 
självkänslan (Juul & Jensen, 2009). 
 
Att stötta de utmanande barnen 
För att kunna stärka barnets självbild menar Folkman (1998) att det är viktigt att visa att alla 
barn duger som de är, kunna ge positiv och bekräftande uppmärksamhet, synliggöra barnens 
framsteg och kompetens samt att uppmärksamma det unika och positiva hos varje barn. I 
Lpfö 98 (rev 2010) lyfts det fram att samtliga barn ska få uppleva tillfredsställelsen i att göra 
framsteg och att uppleva sig som en tillgång i gruppen. Samtliga intervjuade pedagoger 
nämnde på något sätt att utmanande barn lätt får en roll i gruppen som inte är positiv; en 
stämpel som gruppens svarta får. Även om samtliga var medvetna om risken för att det skulle 
uppstå så var det få som kunde beskriva hur de i verksamheten arbetade med att motverka att 
barn hamnade i den rollen. Att få känna sig som en del av gemenskapen och ha kompisar är 
otroligt viktigt för barns självkänsla. Hur pedagogen bemöter barnet påverkar även hur andra 
barn bemöter honom/henne. En pedagog beskriver således att hon inte förmanar eller 
anmärker på barnets beteende inför andra barn, vilket i sådana fall synliggör negativa 
förväntningar som de övriga barnen kan anamma. Socialstyrelsen (2010) skriver: 
 

Det är dock viktigt att inte gång på gång ge kritiska omdömen, sucka uppgivet, 
skälla och straffa. Genom att främst ge barnet negativ feedback befäster man andra 
barns bild av detta barn som besvärligt och inte värt att tycka om eller innesluta. 
Sådana mönster kan starta redan under förskoleåren även om det oftast blir tydligare 
under skoltiden. Barnens utsatta situation förstärks då och de får en känsla av att 
inte höra till. ( s. 31) 
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Drugli (2003) menar att det är särskilt viktigt att berömma barn, gärna medan andra barn hör 
på, för att visa kamraterna att också detta barn kan bete sig på ett positivt sätt. Författaren 
menar, liksom Socialstyrelsen, att barn som får mycket negativ uppmärksamhet av vuxna 
också riskerar att uppfattas negativt av andra barn. Pedagogen har därför ett stort ansvar för 
att tydligt visa på alla barnets positiva sidor och egenskaper. Även de utmanande barnen hör 
till gemenskapen och även de har resurser som är värda att uppmärksamma och tillvarata 
(Socialstyrelsen, 2010). Vuxnas bemötande kan både skapa onda cirklar och negativa 
utvecklingsspiraler hos barnet samt bidra till att barnen behåller eller förstärker olämpliga 
beteendemönster. Det är därför viktigt att som pedagog ha kunskap och förståelse, både för 
barn i utsatta situationer och förmåga att reflektera över sitt eget förhållningssätt och 
bemötande för att skapa en så bra pedagogisk verksamhet som möjligt. 
 
I intervjuerna lyftes vikten av att som pedagog både ha teoretisk och praktisk kunskap om 
barns utveckling och beteende samt ha praktisk erfarenhet av barn som av olika anledningar 
kan anses utmanande. Hur trygga pedagogerna kände sig i sin yrkeskompetens gällande 
utmanande barn varierade, dock var samtliga överens om att det var viktigt att kunna ta stöd 
av såväl arbetslag och rektor som utomstående professionellt stöd i form av exempelvis 
elevhälsa eller specialpedagog för att skapa goda möjligheter till en god pedagogisk miljö 
gällande barn i svårigheter. De flesta tyckte att samarbetet med såväl elevhälsa som 
specialpedagog var ett värdefullt och betydelsefullt stöd i arbetet med utmanande barn. En av 
pedagogerna framhöll dock en erfarenhetsbaserad trygghet och menade att hon sällan hade 
hjälp av stöd från vare sig specialpedagog eller elevhälsa, utan att hon tillsammans med 
föräldrar och barn hittade vägar framåt. Ytterligare en av de intervjuade pedagogerna hade vid 
tillfället för intervjun fortfarande, trots en akut gruppansökan som skickats in två månader 
tidigare, varken fått kontakt eller stöd från elevhälsan eller specialpedagog, trots att 
arbetslaget verkligen var i akut behov av att få hjälp med att anpassa sitt förhållningssätt och 
verksamheten efter barnens behov.  
 
Juul och Jensen (2009) är kritiska till att pedagoger inte känner tilltro eller nyttjar sin egen 
kompetens och sina erfarenheter gällande utmanande barn. Genom att istället hänvisa barnen 
vidare till specialister så menar författarna att pedagoger underskattar vikten och betydelsen 
av den personliga kontakten och relationen tillsammans med barnet till förmån för andras 
yrkeskompetens. Däremot menar såväl Socialstyrelsen (2010) som Drugli (2003) att 
fortbildning och professionell handledning utan tvekan kan behövas för att hjälpa ett barn som 
är i behov av särskilt stöd. Greene och Ablon (2012) är också kritiska till pedagogers 
kompetens och menar att dessa sällan har tillräckliga kunskaper om bakomliggande kognitiva, 
medicinska och psykosociala faktorer i frågan om problematiska beteenden hos barn. 
Författarna menar att det finns ett stort behov av såväl information som vägledning hos 
verksamma pedagoger, vilket förhoppningsvis kan hjälpa till att skapa förutsättningar för 
barnet att lyckas, men de upplever också ett motstånd gällande att ta till sig råd från andra 
yrkesprofessionella som kräver förändringar i de vanliga rutinerna.  
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Förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten 
Överlag genomsyras intervjuerna av pedagogerna av en positiv barnsyn och en tilltro till det 
kompetenta barnet. De framhåller vikten av att lyfta det positiva som finns hos varje barn 
samt att våga reflektera över sitt eget förhållningssätt. Verksamheten ska, som det 
framkommer i intervjuerna, anpassas till barnen och inte tvärtom och pedagogerna har som 
uppgift att hitta förutsättningar för barnen att lyckas. Tydliga dagsrutiner, att dela in barnen i 
mindre grupper, att i god tid informera om eventuella förändringar i dagschemat samt att ta 
hjälp av bilder för att visualisera det som sägs lyftes som grundläggande i det pedagogiska 
arbetet. Att dessutom anpassa verksamheten utifrån barnens intressen sågs också som 
självklart av informanterna. Gällande regler och gränssättning så gick pedagogernas åsikter 
isär. Några pedagoger menade på att utmanande barn har ett större behov av tydliga gränser 
medan andra av de intervjuade ifrågasatte vilka typer av gränser som faktiskt var nödvändiga i 
verksamheten och för vem dessa gränser fanns; för att barnen behövde dem eller för 
personalens skull. Nordahl et al. (2007) menar att gränssättning i den pedagogiska 
verksamheten bland annat handlar om att hitta en balans mellan barnets och pedagogens 
behov medan Socialstyrelsen (2010) lyfter fram att vuxna i stressade situationer inte baserar 
gränssättningen på vad barnet egentligen för stunden behöver, utan att gränserna istället 
präglas av det som pedagogerna tror sig orka med. I fråga om gränser och överträdandet av 
gränser så är steget inte långt till konsekvenser. Ingen av pedagogerna tog upp vilka 
eventuella konsekvenser som kunde åtföljas av ett gränsöverträdande, men såväl Nordahl et al 
(2007) som Kimber och Petré (2008) menar att gränsöverträdande och regelbrytande 
omedelbart ska åtföljas av en konsekvens, vilken skall vara både logisk och förutsägbar samt 
att konsekvensen inte behöver vara sträng för att vara effektiv.  
 
Bemötande i konfliktsituationer 
Det fanns bland de intervjuade pedagogerna en differentierad syn på bemötandet gällande de 
utmanande barnen i olika konfliktsituationer som kan uppstå i den pedagogiska verksamheten. 
Just betydelsen av dialog och samtal tillsammans med barnet var det som på olika sätt lyftes i 
intervjuerna, men erfarenheterna och åsikterna gick isär gällande när, hur och om själva 
konflikten skulle bearbetas i dialog med barnet i fråga. Två av pedagogerna menade att det 
självfallet är viktigt att samtala och föra en dialog med barnen, men att situationen fick avgöra 
tillvägagångssättet. Att tala enskilt med barnet, försöka visualisera med exempelvis bilder, 
samt att uppmuntra barnet att reflektera över sitt eget agerande och försöka komma på en 
lösning på hur han/hon kan göra nästa gång en liknande situation uppkom var några saker 
som lyftes. Ytterligare en pedagog berättade att de tidigare försökt arbeta med att skapa en 
dialog gällande konflikter, men att det helt enkelt inte hade fungerat. Där hade de tagit hjälp 
av en specialpedagog som menade att det bara var att säga ”stopp”, att pedagogerna inte 
behövde förklara vad barnet hade gjort för fel eller varför och att han/hon inte för stunden 
varken förstod eller kunde ta in det. Konflikten fick således ett abrupt slut och bearbetades 
inte efteråt, utan det utvecklades istället de sociala berättelser, som nämnts i resultatet, vilka i 
fortsättningen fick fungera som ett avbrott i potentiella och redan uppstådda konflikter. Inför 
konstruerandet av dessa sociala böcker var barnen i fråga delaktiga och fick tillsammans i 
dialog med pedagogen själv försöka komma fram till alternativa sätt att hantera sin ilska. Men 
just i konfliktsituationerna fanns det som framkommit ingen möjlighet att försöka samtala 
tillsammans med barnen. Juul och Jensen (2009) menar att det aldrig under pågående 
konflikter är någon god idé att pedagogen förmanar barnen eller säger hur de bör uppföra sig. 
Detta leder oftast bara till att barnen känner att det är något fel på dem, vilket antingen gör att 
konflikten eskalerar eller att barnen slutar lyssna. Även Nordahl et al (2007) avråder 
eventuella försök att tala barnen till rätta genom att moralisera.  
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Folkman (1998) och Eresund och Wrangsjö (2008) menar att det i konfliktsituationer är 
viktigt att stoppa beteendet genom att avleda och ingripa. Genom att lyfta ur barnet ur 
konfliktsituationen och ge alternativ till andra aktiviteter, antingen tillsammans med pedagog 
eller enskilt, kan barnet i fråga få möjlighet att lugna ner sig. Vid raseriutbrott måste 
pedagogen lugna barnet och hindra honom/henne från att skada antingen sig själv, någon 
annan eller bägge delarna. Vid sådana utbrott menar Eresund och Wrangsjö (2008) att det är 
av största vikt att låta barnet lugna ned sig tillräckligt för att lyssna för att sedan tillsammans 
gå igenom varför det blev som det blev och låta barnet berätta hur det kändes för 
honom/henne. Folkman (1998) lyfter fram vikten av att pedagogen klargör skillnaden mellan 
känsla och handling samt att hjälpa barnet att gottgöra den fysiska eller verbala skada som 
han/hon åsamkat. Hon lyfter även rollspel som ett möjligt sätt att förebygga att 
konfliktsituationer uppstår samt att det kan ge barnen nya verktyg att hantera konflikter som 
kan uppstå. Vidare betonas vikten av att ibland skoja, lirka och avleda istället för att varje 
gång ta en konflikt. Nordahl et al. (2007) menar dock att olika former av belöningar inte är 
den viktigaste strategin för att förhindra konflikter, skapa motivation eller för att lära barn ett 
önskvärt beteende, utan att det oftast måste ske en förändring i de relationella faktorerna och 
en förändring i kontexten för att ett barn ska kunna förändra sitt beteende.  
 
Relationernas betydelse i det pedagogiska arbetet 
Några av de intervjuade pedagogerna nämner just förmågan att skapa goda relationer som en 
essentiell grundsten i det pedagogiska arbetet. Det nämns bland annat att det är viktigt att som 
pedagog kämpa för att skapa en bra relation till alla barn och hitta något positivt hos varje 
barn som går att bygga vidare på, vilket inte alltid är helt lätt. En annan menar att alla barn ska 
känna sig betydelsefulla, att de duger som de är och att det absolut viktigaste i arbetet med de 
utmanande barnen är att skapa en god relation i en positiv anda. Drugli (2003) framhåller att 
pedagogernas relation och vilka känslor dessa har för barnen i verksamheten är av stor 
betydelse för barnens utvecklingsmöjligheter. Gällande barn i behov av särskilt stöd så har 
kvaliteten på relationerna särskilt stor betydelse. Författaren menar att det som pedagog är en 
förutsättning att bry sig om och intressera sig för barnet i fråga, försöka förstå barnet samt 
bekräfta de positiva sakerna som barnet gör för att kunna skapa en tillitsfull och positiv 
relation samt att det är den vuxne som har ansvar för att skapa goda relationer till alla barn, 
hur jobbigt det ibland än kan vara. Även Juul och Jensen (2009) betonar att det är den vuxne 
som har ansvar för relationens kvalitet och menar att en viktig relationsbyggande kompetens 
är den vuxnes förmåga att se barnet på ett positivt sätt.  
 
Förutom vikten av att skapa goda relationer tillsammans med barnen så lyfter samtliga 
pedagoger föräldrasamverkan som en otroligt viktig del i den pedagogiska verksamheten. 
Förutom att skapa förtroendefulla relationer samt att ha en öppen dialog tillsammans med 
föräldrarna så är vikten av en god relation tillsammans med föräldrarna en viktig förutsättning 
för barnets utveckling samt för trivseln och vistelsen i förskola och förskoleklass. I en intervju 
lyfts pedagogens förmåga att vara ödmjuk samt att inbjuda föräldrarna till en positiv 
samspelsatmosfär. Samtliga pedagoger lyfter hur betydelsefullt och essentiellt det i samtalet 
med föräldrarna lyfta de positiva och bra sakerna som barnet gör, framförallt gällande 
utmanande barn. Pedagogerna menar även att negativa saker som barnet har gjort måste lyftas 
med föräldrarna, men de visar en tydlig förståelse och ödmjukhet inför föräldrarnas känslor 
inför negativ feedback gällande deras barn. Således säger pedagogerna även att de måste 
prioritera vad föräldrarna faktiskt måste få veta av det negativa som hänt och hur de kan hitta 
vägar till föräldrarna för att tillsammans med dem kunna skapa positiva förutsättningar för 
barnen, även i svåra situationer.  
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Juul och Jensen (2009) menar att pedagogens förmåga att bygga upp meningsfulla relationer i 
det dagliga samarbetet med föräldrar gynnar alla parter. Liksom relationerna med barn så är 
det pedagogens ansvar att skapa en god relation med föräldrarna och det är pedagogerna som 
ansvarar för atmosfären, tonen och stämningen i samtalet. Drugli (2003) framhåller tillit som 
en viktig del i att skapa ett gott samarbete med föräldrarna. Genom att möta föräldrarna med 
respekt, öppenhet och genuint intresse kan en positiv samspelsatmosfär skapas. Föräldrarna 
ska, enligt författaren, redan från början ges positiv information om barnet och hur 
hans/hennes dag har varit. Genom att ha en god, grundläggande positiv kontakt så skapas 
lättare en relation med föräldrarna. Denna relation underlättar även vid senare mindre positiva 
samtal som måste lyftas. Även Nordahl et al. (2007) anser att det trots konflikter är viktigt att 
ge föräldrarna positiv återkoppling för att stärka samarbetet med familjen. Om pedagogerna 
enbart ger föräldrarna negativ information så minskar möjligheterna till ett konstruktivt 
samarbete och således även möjligheten till att ge barnen det stöd de faktiskt behöver. 
Eresund och Wrangsjö (2008) menar att det gällande utmanande barn krävs att föräldrarna är 
engagerade i processen, vilket fordrar att pedagogerna har lyckats skapa en positiv, stödjande 
och uppmuntrande relation med föräldrarna för att möjliggöra så goda förutsättningar som 
möjligt för barnet i fråga.  
 
Vilken relation pedagogerna i arbetslaget har till varandra är av stor betydelse för det 
pedagogiska arbetet. Det framkommer i intervjuerna att ett väl fungerande arbete anses som 
en nödvändig förutsättning för att kunna göra ett bra arbete i såväl förskola som förskoleklass. 
Att kunna diskutera, bolla idéer, vara öppen för varandras förslag samt att ha en gemensam 
barnsyn är några av de utgångspunkter som anses viktiga för att samarbetet ska fungera. I alla 
arbetslag fungerade uppenbarligen inte kommunikationen och det uttrycktes frustration från 
en av de intervjuade pedagogerna att hon och hennes arbetslag inte delade samma barnsyn, 
vilket definitivt påverkade den pedagogiska verksamheten negativt. Drugli (2003) påpekar att 
pedagogernas individuella förhållningssätt i hög grad påverkar det arbete som utförs, 
framförallt gällande utmanande barn. Pedagoger måste vara villiga att diskutera och reflektera 
över sitt eget förhållningssätt och beteende och författaren framhåller det som en god idé att i 
arbetslaget observera varandra i olika samspelssituationer. I vissa fall krävs det att pedagoger 
vågar ta hjälp av andra yrkesprofessionella, då gemensamma diskussioner och handledning 
kan vara såväl givande som nödvändigt för att skapa en god utvecklingsmiljö för alla barn, i 
synnerhet de barn som är mest utsatta och sårbara. Socialstyrelsen (2010) framhåller att 
arbetslaget ofta ställs inför svåra frågor och situationer gällande utmanande barn. 
Pedagogernas förhållningssätt måste diskuteras både i arbetslag och på personalmöten så att 
samtliga pedagoger är överens i sitt handlande och ledstjärnan för arbetet är att det är barnets 
behov som måste stå i centrum.  
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Diskussion 
Arbetet har fokuserat på pedagogernas syn gällande utmanande barn, hur deras 
förhållningssätt och bemötande kan stötta och hjälpa utmanande barn, samt vilka faktorer som 
inverkar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för varje enskilt barn. Inledningsvis 
ges en kortfattad sammanställning av undersökningens huvudsakliga resultat där 
undersökningens frågeställningar besvaras. Vidare diskuteras vad arbetet kan tänkas ha för 
betydelse i den kommande yrkesrollen som förskollärare. 
 
Resultatet har visat att de intervjuade pedagogernas erfarenheter och uppfattning av 
utmanande barn skiljer sig åt. Alla pedagogerna hade under sin verksamma tid stött på barn 
som varit utmanande och det som alla på något sätt nämnde var de utagerande barnen som på 
olika sätt kan uppfattas som störande i verksamheten. Pedagogerna var tydliga med att det inte 
bara var barn som hade diagnoser som var utmanande och således i behov av särskilt stöd, 
utan att alla barn vid olika tillfällen kunde behöva stöttning i sin utveckling. Få av 
informanterna synliggjorde de osynliga barnen, som bara flyter med, men de pedagoger som 
uppmärksammat de tysta barnen var märkbart frustrerade över att de lättare sattes åt sidan till 
förmån för andra barns behov. Lugn, tålamod, lyhördhet, att ta hjälp av andra, teoretisk och 
praktiskt kunskap och erfarenhet gällande barns utveckling, tro på barnen, se barn som 
kompetenta, sträva efter att hitta något positivt hos varje barn som går att bygga vidare på och 
hjälpa barnet att stärka sin självkänsla är några av de egenskaper och förmågor som kommer 
fram i intervjuerna. Att våga se, lyssna och att våga ta tag i ett beteende som inte är 
acceptabelt nämns också. Pedagogerna trycker dock på vikten av att skapa positiva relationer 
och ha positiva känslor för barnet samt att alla barn ska känna att de duger som de är. 
Samtliga pedagoger framhåller att det är deras uppgift att hitta förutsättningar för barnen att 
lyckas och att anpassa verksamheten efter barnet, inte tvärtom. Metoder som de använder sig 
av är att dela in den stora gruppen i mindre grupper, använda sig av bilder för att tydliggöra 
samt att förbereda och informera barnen om dagens innehåll och eventuella förändringar. De 
lyfter fram vikten av struktur, tydliga regler och rutiner. Viktigt är även att barnen känner sig 
delaktiga i gemenskapen och har kompisar. Samtal och dialog är betydelsefullt för att 
utveckla relationen och tillsammans med barnet hitta lösningar på eventuella problem. 
Pedagogernas åsikter gick däremot isär gällande såväl gränssättning som vikten av att samtala 
och föra en dialog för att bearbeta konflikter som barnet varit inblandat i. Några av de 
intervjuade framhöll tydliga regler och gränser medan andra menade att vi vuxna ofta 
begränsar och sätter gränser utifrån våra egna värderingar utan att ta hänsyn till barnens 
behov.  
 
Samarbetet med föräldrarna är av största vikt och den dagliga kontakten i förskola och 
förskoleklass underlättar för att skapa förtroendefulla relationer tillsammans med föräldrarna. 
En öppen relation och en strävan efter att göra det som är bäst för barnet är några saker som 
lyfts. Vikten av att skapa en god relation tillsammans med föräldrarna, att som pedagog vara 
ödmjuk och inbjuda föräldrarna till en positiv samspelsatmosfär där pedagoger och föräldrar 
hjälps åt för att tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnet är en viktig 
del i det pedagogiska arbetet. Alla pedagoger framhåller vikten av att säga de bra och positiva 
sakerna som barnet faktiskt gör, samt visa ödmjukhet och medkänsla vid eventuella negativa 
spörsmål som måste dryftas. Att inte heller samtala om det negativa ovanför huvudet på 
barnen framkommer som viktigt.  
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Två av pedagogerna uttryckte frustration över att de tysta barnen, som bara finns och flyter 
med i verksamheten, lätt sattes åt sidan till förmån för andra barns behov. Andra källor till 
frustration var att det från en pedagog upplevdes som svårt och tidskrävande att få stöd och 
hjälp från elevhälsa eller specialpedagog. Vidare lyftes arbetslaget som både ett hinder och en 
möjlighet till ett väl fungerande pedagogiskt arbete. Arbetslaget ses som det primära stödet i 
arbetet med utmanande barn. För att detta ska fungera krävs det diskussioner för att komma 
fram till en någorlunda gemensam syn gällande arbets- och förhållningssätt. Det är viktigt att 
ha kollegor att bolla idéer tillsammans med och det är inte alltid en fördel att vara många i 
arbetslaget. Istället så betonas få pedagoger och mindre barngrupper som en möjlighet för att 
skapa trygghet i barngruppen och underlätta för kommunikation. Det är viktigt att som 
pedagog vara öppen för andras idéer, ha ett öppet klimat, ha kollegor som lyssnar och att 
arbetslaget kan lita på varandra. Gemensam tid för reflektion och diskussion samt 
kompetenshöjande aktiviteter framkommer som förslag för att underlätta för arbetslaget att 
kommunicera och således sträva åt samma håll för att skapa en så bra miljö som möjligt för 
alla barn. Samtliga informanter benämnde rektorn som ett viktigt och väl fungerande stöd i 
deras verksamheter. De upplevde det som lätt att få tid till samtal, att rektorerna var väl insatta 
i barnen i verksamheten samt tog kontakt med elevhälsan vid behov. Gällande elevhälsa och 
specialpedagoger så menade merparten av de intervjuade att det upplevdes som en positiv 
möjlighet till stöd utifrån, men erfarenheterna om vad det faktiskt gav och hur lång tid det 
kunde ta att få stöd skiljde sig markant åt. Gällande extrainsatta resurser i verksamheten så var 
samtliga informanter relativt kritiska. Deras erfarenhet var att det oftast kom in någon helt 
outbildad som extra stöd för ett barn som i verkligheten behövde någon med mycket kunskap 
och kompetens.  
 
I analysen jämförs pedagogernas syn på behov av kunskap och utomstående professionellt 
stöd kontra olika författares ställningstaganden gällande pedagogers yrkeskunskap i 
förhållande till andra yrkesverksamma, exempelvis psykologer, kuratorer, specialpedagoger 
och så vidare. Åsikterna går isär, både bland de intervjuade pedagogerna och bland 
författarna, gällande pedagogers kompetenser. Spontant, som snart nyexaminerad 
förskollärare, kan jag tycka att utbildningen definitivt inte är tillräckligt kunskapsbaserad eller 
förberedande för den kommande praktiska yrkesverksamheten, framförallt är utbildningen 
bristfällig gällande barns utveckling samt barn i behov av särskilt stöd. Av sammanlagt 3,5 års 
högskolestudier har 5 veckor fokuserat på specialpedagogik, där då fokus låg på hur skol-
situationen för barn i behov av särskilt stöd har förändrats från slutet på 1800-talet till 
införlivandet av begreppet en skola för alla. Fiktiva åtgärdsprogram baserat på olika 
svårigheter upprättades i basgrupper och redovisades, men det fanns ingen tid för feedback, 
stöd eller djupare bearbetning eller förståelse. Vid ett seminarium diskuterades kursen Att 
möta barn/elever i sociala och emotionella svårigheter, vilken utan tvekan borde vara ett 
obligatoriskt inslag i all pedagogisk utbildning.  
 
Min inledande önskan var att tillgodogöra mig fler hur-verktyg i det kommande arbetet som 
förskollärare. Intervjuerna har gett mig några få muntliga förslag på hur pedagoger kan arbeta 
med utmanande barn i specifika svårigheter, men det är svårt att tillgodogöra sig ett arbetssätt 
utan att varken se det konkreta materialet, att se pedagoger som använder metoden eller att få 
möjlighet att pröva själv.  
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Då endast en metod användes, nämligen kvalitativ intervju, så fanns det ingen möjlighet att 
genom exempelvis observationer stämma av vad pedagogerna sagt mot deras faktiska 
praktiserade arbetssätt. Intervjuerna gav inte heller utrymme för att observera eller inspektera 
lokaler eller material. De har däremot synliggjort vissa bitar i den kommande pedagogiska 
verksamheten som jag inte förrän nu riktigt förstått vikten av, nämligen hur viktigt samarbetet 
med föräldrarna är samt hur stor betydelse ett väl fungerande arbetslag har för barnens trivsel 
och utveckling samt för det egna välmåendet och den personliga utvecklingen.  
 
Det har varit oerhört lärorikt och givande att genomföra intervjuer med yrkesverksamma 
pedagoger som enligt min egen och andras erfarenhet anses duktiga i arbetet med utmanande 
barn. Vad som kan beskrivas som duktigt är givetvis varierande och en tolkningsfråga. Skulle 
en liknande undersökning genomföras av någon annan person är det inte alls säkert att samma 
svar skulle framkomma, dels på grund av att vi alla har egna subjektiva bilder av vad som 
anses som ett konstruktivt arbete, men även för att intervjuerna som genomfördes var 
semistrukturerade och utifrån egenkonstruerade övergripande frågeområden. Jag kände mig, 
tack vare tidigare utbildning och erfarenheter i samtalsmetodik, trygg i rollen som intervjuare 
och kunde således följa upp och ta vara på betydelsefulla aspekter som informanterna 
nämnde. Urvalet av informanter baserades som nyss nämnts på personliga erfarenheter och 
det slumpade sig så väl att dessa verksamma pedagoger arbetade på förskolor och i 
förskoleklasser med vitt skiljda kulturella och socioekonomiska förutsättningar. Detta kan ha 
bidragit till att skapa en variation av erfarenheter och kunskaper som i sin tur kan ha gett en 
bredare förståelse för bemötandet av utmanande barn. Då jag enbart har plockat ut de delar ur 
intervjuerna som jag ansåg som relevant för studien så visar det ju min personliga tolkning av 
det hela. Det har varit svårt att begränsa sig i litteraturgenomgången då det enligt min mening 
funnits mycket intressant och relevant att fördjupa sig i. Det har även varit förhållandevis 
svårt att hitta litteratur kopplat till mitt inledande syfte, gällande pedagogers syn på hur deras 
förhållningssätt och bemötande kan stötta och hjälpa utmanande barn. Däremot har det i såväl 
litteraturen som i intervjuerna framkommit hur adekvat det är att använda sig av 
evidensbaserad forskning, vilket jag hoppas ha kunnat täcka in någorlunda med den 
bakgrundslitteratur jag valt och på så vis förhoppningsvis ha fått en realistisk bild av syftet. 
Däri ligger också ett ställningstagande; hur mycket av litteraturen jag har valt stödjer 
respektive motsätter mina förutfattade meningar? Skulle det finnas tid och möjlighet skulle 
jag definitivt ha velat observera informanterna för att se hur dessa agerade i praktiken. 
Ytterligare ett intresseområde hade varit att fokusera undersökningen på att ta del av 
befintliga verktyg, metoder och framförallt material för att på så vis bygga upp ytterligare en 
förtrogenhet inför det kommande pedagogiska arbetet. Jag är dock övertygad om att detta 
arbete har gett mig nya synsätt, nya kunskaper och redskap som kommer att vara en 
oumbärlig och betydelsefull grund i mitt framtida yrke som förskollärare. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Jag studerar sista terminen till förskollärare vid Umeå Universitet och skriver nu mitt 
examensarbete. Syftet med mitt arbete är att få en ökad förståelse för pedagogers syn på 
arbetet med utmanande barn i förskola och förskoleklass. 
 
För att kunna få kunskap om detta behöver jag få möjlighet att ta del av yrkesverksamma 
pedagogers erfarenheter. Jag skulle därför vara tacksam om Du vill ställa upp på en intervju 
för att dela med Dig av just Dina erfarenheter. Intervjun kommer att omfattas av vardagliga 
frågor kring Dina erfarenheter, ta ungefär 45 minuter och spelas in på band.  
 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och eventuella kännetecken kommer att 
anonymiseras så att ingen utomstående kan röja varifrån uttalanden kommer. Eftersom Din 
medverkan är frivillig har Du när som helst rätt att avbryta Din medverkan. Information och 
material som jag får fram i undersökningen kommer endast att användas för det här arbetet. 
När examensarbetet är redovisat och godkänt kommer alla ljudinspelningar att raderas. Mitt 
färdiga arbete kommer att finnas tillgängligt på DiVa portal där Umeå Universitetsbibliotek 
elektroniskt tillhandahåller examensarbeten.  
 
Vill Du ha ytterligare information om examensarbetet är Du varmt välkommen att kontakta 
antingen mig eller min handledare via telefon eller mail. 
 
Jag vill avslutningsvis på förhand tacka Dig för att Du tar Dig tid och hjälper mig med mitt 
examensarbete! 
 
Med vänliga hälsningar 
Beatrice Sigvardsson, 070-xxx xx xx, besi0001@student.umu.se 
 
Handledare 
Signild Lemar, signild.lemar@edusci.umu.se 
 
 



Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 

• Vad har Du för utbildning och hur länge har Du varit verksam pedagog? 
• Berätta vad Du tänker på gällande begreppet utmanande barn. 
• Vilka erfarenheter har Du av utmanande barn? 
• Berätta om hur Ni arbetar med utmanande barn (i arbetslaget/individuellt). 
• Vilka pedagogiska egenskaper anser Du som viktiga för att förstå och bemöta 

utmanande barn? 
• Hur arbetar ni tillsammans med föräldrarna gällande utmanande barn? 
• Vilka stöd tror Du är viktiga för att göra ett så bra arbete som möjligt med utmanande 

barn? 
- Organisatoriskt 
- Specialpedagogiskt 
- Fortbildningar 


