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Abstrakt
Syftet med vår rapport är att forska kring hur pedagoger förstår beteendeproblematik och 
vilka konsekvenser denna förståelse får för den pedagogiska verksamheten. I första delen 
av bakgrunden visar vi på hur pedagoger genom tiderna har arbetat med beteendeproblem
även hur de förhållit sig till detta begrepp. Andra delen av vår bakgrund beskriver mer 
hur det ser ut idag gällande barn med beteendemässiga problem. Som 
datainsamlingsmetod har vi använt oss av kvalitativa intervjuer, för att kunna anknyta 
slutsatsen till syftet. Diskussionen betonar olika definitioner av begreppet 
beteendeproblem sett ur pedagogers perspektiv men även hur pedagogerna skall förhålla 
sig till barn som uppfattas ha beteendemässiga problem. Skillnader och likheter mellan 
att ha beteendemässiga problem och ”myror i brallan”, diskuteras också. Även om 
pedagogerna anser sig ha ”en förskola för alla” kommer upp för diskussion. Resultatet 
pekar på att definitionen av beteendeproblem kan vara svår att slå fast. Dock kan sägas att
majoriteten av de intervjuade ansåg att det beteendemässiga problemet sitter i miljön och 
att barnet inte skall ses som problemet. Skillnader ansågs synas tydligare än likheter 
mellan de två begreppen beteendemässiga problem och ”myror i brallan”. Resultatet visar 
även att ”en förskola för alla” är något som alla intervjuade pedagoger anser sig ha i deras 
verksamhet.

Nyckelord: pedagogiskt förhållningssätt, barnsyn, beteendeproblem
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Inledning 
Vi är två förskollärarstuderande tjejer som heter Denise Karlsson och Frida Sundqvist 
och vi har valt att inrikta oss på hur pedagoger förstår beteendeproblematik och vilka 
konsekvenser denna förståelse får för den pedagogiska verksamheten. 
Barn som har svårt att koncentrera sig vid olika aktiviteter som utförs dagligen på 
förskolan. Anledningen till att vi valde detta ämne var att få en ökad förståelse för barn 
som uppfattas ha dessa problem samt att vi senare i vår yrkesprofession ska kunna veta 
hur vi ska arbeta för att kunna skapa en god lärmiljö för alla barn. Vi vill utveckla ett 
förhållningssätt och förståelse som inkluderar alla barn.  Det vi kommer att lägga vår 
tyngdpunkt på är vilket förhållningssätt pedagogerna har till beteendeproblematik. Även 
vilken utsträckning av förståelse för beteendeproblematik som pedagogerna har då detta 
speglar hur den pedagogiska verksamheten senare utformas. Vi vill även ta reda på vad 
som skiljer beteendeproblematiken och ”att ha myror i brallan” vilka likheter/skillnader 
kan vi hitta mellan dessa två begrepp.

Första delen av vår studie kommer att belysa olika definitioner av begreppet 
beteendeproblem där olika forskare ger sin definition på det valda problemområdet.  Vi 
kommer att fördjupa oss i fyra olika bidragande faktorer till barns beteende så som könets 
betydelse, socioemotionella problem, miljöns betydelse och medicinska faktorer. Den 
andra delen av vår rapport kommer att behandla svaren på de intervjuer som vi har valt 
att göra med pedagoger ute i verksamheten. Dessa svar kommer senare att resultera i vår 
slutsats. 

Vi hoppas att denna forskning som vi kommer att utföra ska ge oss en bredare erfarenhet 
och förståelse, för att senare i vår yrkesprofession kunna bemöta och även hjälpa dessa 
”utsatta” barn på ett professionellt och respekterande sätt. Även för att kunna hjälpa alla 
barn till att få ta del av en god lärmiljö. Vår utgång är att vi ska se barnens kompetenser 
och inte deras begränsningar. Barnen är inte mindre begåvade för att de har svårt att sitta 
still. Alla barn är unika och ingen är den andre lik.
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Syfte
Vårt syfte är att utifrån ett kritiskt perspektiv, beskriva förskolepedagogers uppfattningar 
om beteendeproblematik och hur denna förståelse kan ge avtryck i verksamheten, på 
individ- grupp- och organisationsnivå, då målet är en förskola för alla. Utifrån nedan
ställda forskningsfrågor har kommer vi att bearbeta syftet.

Forskningsfrågor

 Hur ser förskolepedagogerna på begreppet beteendeproblem?
 Vilka likheter och skillnader finner pedagogerna mellan beteendemässiga problem 

och ”myror i brallan”?
 Hur utformar pedagogerna en förskola för alla?

Syftesprecisering

Kritiskt perspektiv
Definitionen av att ha en kritisk teori, menar Alveson & Sköldberg (2008) är att denna 
teori har sin tyngdpunkt i det kulturella och hur de kulturella traditionerna såväl som 
kända personers tillvägagångssätt är en bidragande faktor till att vi får en såkallad låst 
social verklighet. Med detta menas att intressen hos en specifik grupp av människor 
prioriteras högre än andras. Några viktiga punkter som en kritisk teori innefattar kan 
bland annat vara:

 Identifikation och ifrågasättning
Som innebär att vi måste ifrågasätta de hypoteser som finns då det kommer till 
hur vi ska bete oss och förstå vissa situationer.

 Historik och kultur
Medge att historia och kultur har haft en social position över hur vi uppfattar och 
handlar i olika avseenden.

 Skeptism
Vi måste se ur ett skeptiskt perspektiv, då det kommer till att se lösningar på 
problem, det finns inte enbart ett rätt svar.

Organisationsnivå
Definitionen av organisationsnivå kan enligt vår uppfattning ses ur två olika perspektiv. 
Rektor: Att kunna se det från rektors perspektiv hur han/hon förhåller sig till vad 
verksamheten behöver som exempelvis resurser med mera.
Verksamheten: Hur arbetslaget arbetar för att få ut mesta möjliga av verksamheten och 
att kunna hjälpa barn som behöver stöd och hjälp på olika sätt
Då vårt syfte är att se vilka konsekvenser som pedagogers förhållningssätt kan ha på den 
pedagogiska verksamheten är det av vikt att även beskriva hur det kan ses utifrån 
organisationen och inte den enskilda individen. Persson (2005) tar stöd av Lpo 94 där det 
står att det är rektorn som har det största ansvaret. Rektorn har ansvaret för att 
undervisning och elevvård utarbetas på ett sådant sätt som ger stöd och hjälp som barnet 
har rätt till, även att se till att resurser fördelas rätt och att stödåtgärderna är lämpade för 



7

just det barnet utifrån lärarnas bedömning av var barnet befinner sig i sin utveckling. 
Nordahl, Sørlie, Manger, Tveit (2007) poängterar att samarbetet i personalgruppen är 
något som kan anses vara avgörande för hur ett problem skall lösa sig. I varje samarbete 
som sker inom den pedagogiska verksamheten gäller det för pedagogerna att se till 
barnets bästa. Det är dock lätt att detta läggs åt sidan då det fokuseras mer på egna 
värderingar och åtgärder.

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 
eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna 
behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 
föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med 
svårigheter.(Utbildningsdepartementet, 1998, s.8) 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) refererar till Habermas, som ser världen från 
två olika sidor. Ena sidan bestod av livsvärlden och den andra av ett sorts system. Lena 
Fritzén (1998) anser att Habermas vill visa två sätt att se på samhället. 
Livsvärldsbegreppet visar samhället ur ett deltagarperspektiv, medan systembegreppet 
visar på ett mer utanförskap, det vill säga mer som åskådare än som deltagare. Då 
Alvesson och Sköldberg (1994) pratar om system, menar de att ett system är ”de aspekter 
på samhället som frikopplats från människornas omedelbara kulturella sammanhang.” 
(s.40) Så det de vill säga är att systemet styr större delen av ekonomin, administrationen 
och delar av världens politik. På så sätt blir systemet synligt i förskolan i såväl 
organisation och ekonomiska förutsättningar som i styrdokument och läroplaner där de 
politiska aspekterna träder fram.

Gruppnivå
Då vi hör ordet gruppnivå definierar vi det på detta sätt: hur individen integreras med 
barngruppen och även hur pedagogerna lägger upp sin verksamhet för alla barn och inte 
enbart för det enskilda barnet. Hur pedagoger förhåller sig till begreppet 
beteendeproblematik är en stor del av vårt syfte, så därför ansåg vi att detta var något som 
vi ville belysa. Nilholm (2008) framhåller att inom det kompensatoriska perspektivet 
handlar det mycket om att kompensera individerna för de olika problem som de besitter. 
För att kunna kompensera detta delas barnen in i olika ”problemgrupper”, pedagogerna 
försöker hitta olika neurologiska och psykologiska förklaringar så att de lättare kan förstå 
vilken form av problem som gruppen har. De försöker även införa olika tillvägagångssätt 
för att kunna tillgodose barnet med hjälp för de problem som de har. Han poängterar även 
att då vi pratar om den här sortens forskning så är det oerhört lätt att direkt komma in på 
diagnostisering. Eftersom detta arbetssätt medför att det måste arbetas kring barn som 
uppvisar samma sorts problem. 

Individnivå 
Vår definition av begreppet individnivå är, hur vi ser på de alla olika individer och ger 
dem stöd och hjälp som de är i behov av för att kunna fixa vardagen, även hur vi kan 
arbeta enskilt med barnen som är behov av hjälp och stöd. Nilholm (2008) menar att ett 
handikapp innebar för de flesta att individen bar på problemet, sympati från omgivningen 
var det enda de kunde förvänta sig. Han pekar även på att handikapp kunde uppstå 
beroende på hur miljön såg ut runt individen. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) 
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poängterar hur viktigt det är att verksamheten alltid utgår utifrån från barnens värld, att 
varje enskilt barn ska ha den möjligheten att kunna utvecklas utifrån sina egna behov. 
Därför måste det finnas olika sätt för barnen att utveckla sina färdigheter inom den 
pedagogiska verksamheten. 

Den allmänna bild man får av vår granskning är att de individualiserande förklaringarna som 
förlägger problemen hos det enskilda barnet är helt dominerande. De kategorier man
använder hänför sig i övervägande grad till faktorer som barnens intellektuella 
förutsättningar, deras beteende, mognad, motivation, förmåga att koncentrera sig och följa 
med i undervisningen. Många av förklaringarna uttrycks i termer som att eleven är svag, 
svagt begåvad, är lite dum i huvet, omogen eller skoltrött.  (Hjörne & Säljö, 2008, s.143)

Avgränsning
När man nämner begreppet beteendeproblem är det lätt att halka in på neuropsykiatriska 
funktionshinder såsom till exempel DAMP, ADHD och så vidare. Vi känner dock att 
detta ämne är så pass brett att vi vill inrikta oss mer på var problemen finns och hur vi 
som pedagoger ska bemöta dessa problem då de uppkommer.

Bakgrund
I bakgrunden kommer vi att fokusera på, hur, när och varför läroplanen för förskolan 
utfärdades. Tidigare forskning inom förskolan med inriktning mot specialpedagogiken 
kommer även det att tas upp. Jämförelser mellan skolans och förskolans läroplaner 
kommer även att belysas. Vi kommer också att ta upp om hur folkskolan kom att bli en 
allmän skola och varför det tillslut utfärdades en skolplikt i Sverige. Men vi inleder med 
några begrepp som vi anser vara viktiga när man skall skapa sig en förståelse av vad som 
är att betrakta som beteendeproblem och inte. 

Definitioner
När vi läser i Gustavsson (2004) trycker Tideman på att det finns tre olika synsätt som 
belyser begreppet normalitet och här nedan kommer vi att presentera det i en kort 
sammanfattning. Då vi hör begreppet beteendeproblematik kommer vi direkt in på vad 
som är ”normalt” och ”onormalt”, just därför vill vi göra ett försök till att förklara för 
läsaren om olika sätt att se på normalitet, detta skall bidra till att vi väcker en liten 
tankeställare till vad som kan anses ”normalt” och inte.

Normalitet
Enligt svenska akademins ordlista förklaras ordet normalitet som ett normalt förhållande. 
Nilholm (2008) poängterar att detta begrepp används inom det kompensatoriska 
perspektivet, och har sin utgångspunkt i vad som är ”normalt” och inte. 

Statistisk normalitet
Med det menas att det skall skapas möjligheter för alla individer till att kunna leva ett 
normalt liv oavsett förutsättningar, vare sig individen har funktionshinder eller inte.  
Inom den statistiska normaliteten fokuseras det oerhört mycket på hur omgivningen skall 
anpassas till den enskilde individen och inte hur individen skall anpassa sig till 
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omgivningen. Inom den statistiska normaliteten så är det inte barnet som äger problemet, 
utan omgivningen. 

Normativ normalitet
Den normativa normaliteten har som utgångspunkt i att se vad som är normalt, sett 
utifrån vad som är normalt just nu, sett ur ett samhällsperspektiv.  

Individuell/medicinsk normalitet
Har som utgångspunkt i att individen anses vara onormal av någon form och att genom 
att arbeta med dessa problem så skall individen få ett mer “normalt” beteende. De 
individer som anses vara ”onormala” skall själva inse att de är speciella och att de måste 
tränas för att uppnå ett ”normalt” beteende. 

Avvikelse
Eftersom vi anser att barn som uppfattas ha beteendemässiga problem har något slags 
avvikande beteende, kändes det som att detta är en definition som vi ville belysa. Då ett 
avvikande beteende som enligt nationalencyklopedin menar på att det som ses som 
avvikande från det ”normala” samhället anses ha ett avvikande beteende. Det som anses 
som avvikande beror på hur vi definierar begreppet normalitet. Även Nilholm (2008) 
anser att avvikelse tyder på ett avvikande beteende hos individen. Han trycker även på att 
i och med att det som anses normalt och vanligt får en allt större roll i samhället, och 
därigenom blir även glappet mellan normalt och avvikande stort. Även att de individer 
som ansågs uppfylla kraven för att vara ”normal” blev ”stämplade” som avvikande.  

Differentiering
En form av uppdelning, Nationalencyklopedin beskriver det på följande sätt, 
differentiering kan anses vara en form av uppdelning, eller ett upphov till skillnader. 
Dessa som skapats från något som till en början har varit likartat 

Diskontinuerlig
Anses enligt nationalencyklopedin var en motsats till vad vi kallar kontinuerligt, det vill 
säga att diskontinuerlig menas att det är ett mer diskret tillvägagångssätt.

”En skola för alla”
Nilholm (2008) menar på att i den svenska utbildningshistorien har en skola för alla haft 
en betydande roll. I en skola för alla där skall alla elever känna att de har rätt till närvaro 
och delaktighet i skolan. Författaren menar på att skolan skall utformas så ett sådant sätt 
att alla barn kan integreras och att den naturliga variationen av barn skall göra att även 
”avvikande” barn har rätt till en skolgång. Från det att folkskolan kom till har det 
diskuterats om vilket sätt som är det bästa att organisera en obligatorisk skolgång, men att 
skapa en skola för alla var inte så lätt som de troddes vara. Ställde till med många 
utmaningar för att detta skulle fungera. 
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Tidigare forskning
I Eva Siljehags avhandling från 2007 - ”Igenkännande och motkraft: Förskole- och 
fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken - En deltagarorienterad studie” 
forskar Eva kring samarbetet mellan tre olika stadier, hur det pedagogiska arbete i 
förskolan såväl som fritidspedagogiken inte kan ses i det specialpedagogiska arbetet, och 
hur viktigt det är att denna gör det. Även Johannes Westerberg belyser ämnet 
specialpedagogik i hans avhandling från (2008) där han fördjupar sig i hur 
specialpedagogiken förändrats genom tiderna. Hur förskolorna då genomgick en 
förändring, från att handla om undervisning till att anamma en mer så kallad 
förskolepedagogik. Han utgår utifrån ett organisatoriskthistoriskt perspektiv, där hans tre 
huvudgrupper för fördjupning är småbarnsskolor, barnkrubbor och barnträdgårdar. Han
forskar omkring hur småbarnskolorna tillslut lades ner då undervisning inte längre skulle 
finnas kvar och hur barnkrubbor ökade i antal, även hur barnträdgårdarna införde mer 
förskolepedagogiska arbetssätt. Det han kom fram till var att förändring skedde på grund 
av de förutsättningar som skapades för de olika förskolornas verksamheter.

Skolan och förskolan ur ett historiskt perspektiv
Till en början så handlade småbarnsskolan om se skolgången ur ett religiöst och 
moraliskt ljus. Där fokus lades på läsning, skrivning, räkning och framförallt kristendom. 
Undervisning var där en central del i småbarnsskolan. Den lek som utfördes på skolan 
hänvisades till raster, ingen lek förekom under ”lektionstid”. Lek fick en allt större plats 
från 1860- talet och framåt då leken infördes i undervisningssyfte. Den kristna tron 
genomsyrade varje moment. 

Vallberg – Roth (2002) skriver om historiska huvudpersoner som varit bidragande till att 
småbarnsskolan tillslut infördes. En av dessa var en man vid namn Carl af Forsell. Hans 
intresse för småbarnsskolan anser hon väcktes genom en bekant till Forsell vid namn 
George Scott som var frikyrkoman i huvudstaden London, som skrivit en handbok för 
småbarnskolan. Enligt Warne (1951) som författaren refererar till så var detta 
anledningen till att tveksamheter uppstod angående vem som varit huvudmannen bakom 
skapandet av småbarnsskolan. Forsell införde den första småbarnsskolan under 1830-
talet. Vallberg – Roth (2002) tar även stöd av (Warne, 1951) i tankar om att syftet med 
småbarnsskolan var att barnen skulle få en bra fostran och deras religiösa tro skulle starta 
igång så fort som möjligt. Där var det inte enbart kunskap som prioriterades högt. ”Det 
skulle också vänjas vid uppmärksamhet, ordning, renlighet och lydnad.” (s.34) 
Småbarnsskolan sågs som en förskola till den rådande folkskolan, Forsell (1841) ville 
inte att man skulle vara för snabb på att ta in undervisning till småbarnsskolan, eftersom 
det då skulle bidra till att småbarnskolan då skulle förvandlas till mer av en skola än en 
förskola. 

Vallberg - Roth (2002) nämner ovan om Carl af Forsells tankar i att inte ta in skolan för 
tidigt och att förskolan skall vara ett förberedande moment för den kommande 
skolgången. Detta är något som hon håller med om och ställer sig kritiskt till hur 
förskolor lätt kan börja brukas som skolor och att vi därför måste förverkliga den läroplan 
vi vill ha för förskolan för att kunna behålla den tradition som förskolan har.
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”Från år 1945 började Kungliga Socialstyrelsen dela central målskrivning som berörde det 
pedagogiska innehållet för halvöppen barnavård- lekskolor (barnträdgårdar), daghem och 
eftermiddagshem (fritidshem). Under 1970- och 1980-talet benämndes Socialstyrelsens 
pedagogiska anvisningar för förskolan och fritidshemmet bland annat i termer av arbetsplaner 
och program.” (Vallberg-Roth, 2002, s.19) 

Hjörne & Säljö (2008) anser att föräldrarnas erfarenhet från skoltiden var minimal och 
den erfarenhet som de hade var oftast negativ. När industrialiseringen och urbaniseringen 
blev växande hade föräldrar eller samhället inte några större val eftersom de då inte 
kunde lämna barnen ensamma hemma under deras arbetstid.  Därför införskaffades 
skolplikten som hjälpte de som arbetade inom industrin med tillsynen för barnen. 
(Sandin, 1986) För de yngre medborgarna tog samhället ett större ansvar för att de skulle 
bli goda samhällsmedborgare. Samhället kunde se att en utveckling hade skett och att 
skolan senare skulle kunna bli en skola för alla. 

Då det kommer till att ta reda på hur läroplanen utformades för förskolan så nämner 
Vallberg- Roth (2002) att den första läroplanen som förskolan fick kom så sent som 
1998, då publicerad av regeringen. Tidigare har dessa pedagogiska målsättningar kommit 
ifrån Socialstyrelsen. Hon frågar sig även om man då kan jämföra skolans läroplaner från 
förr med målsättningarna som förskolan och förskoleklassen har nu, i och med att dessa 
två är utfärdade med så långt tidsavstånd ifrån varandra? Hon tar även stöd av Elkind 
som år 1978 visade på att läroplanen bestod av en mängd målsättningar uppdelade i tre 
olika grupper, dessa var skolans läroplan, utvecklingens läroplan vilket handlar om 
mognaden hos barnen, den tredje gruppen var inriktad på de personliga målsättningarna, 
men hon visar trots det på att förändringar har skett inom läroplanshistorian. För om vi 
går framåt i tiden till nutid kan vi se en stor skillnad., nu fokuseras det mer på den 
enskilde individen än något annat. Även samarbetet mellan lärare, föräldrar och barn 
fokuseras det mer på nu än vad det gjordes förr. Hon poängterar också, att hur vi ser på 
lärande nu, hur vi ser på utveckling och vilken typ av barnsyn som vi besitter har 
förändrats sedan 1978. Det finns inte så mycket forskning kring denna individuellt 
inriktade läroplan, det finns dock litteratur såsom handböcker som belyser ämnen som 
hanterar den individuella utvecklingsplanen.

Vallberg- Roth (2002) fokuserar även på om sambanden mellan förskolan och skolan och 
dess utveckling genom åren. Hon trycker mycket på en rapport som 
Utbildningsdepartementet (1985:5) gav ut, där förskolan-skolan komittéen tar upp de 
olika sambanden mellan förskolans och skolans utveckling från 1800-talet till 1980-talet. 
Resultatet från denna utredning visar att förskola och skola alltid gått i parallella linjer i
förhållande till varandra och att det var först på 1980-talet som styrdokumenten var på 
samma linje.

Persson, Egelund & Haug (2006) fokuserar kring det historiska perspektivet inom 
folkskolan. De beskriver hur Norge på 1800-talet grundade ett utbildningsutbud för barn 
med särkskilda behov och detta var under tiden som Norge kallades för ”vänsterstaten”. 
Detta förklarade Rune Slagstad som ”ett inlemmande av det demokratiskt folkliga som 
hade sin grund i folkbildningen”. (Persson m.fl.,2006, s.32). Under denna tid fanns det en 
stark vilja att grunda en skola för alla, och detta var viktigt för Norge blev självständigt 
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1905. Det var även viktigt att det sågs som attraktivt att skicka sina barn till en skola som 
var avsedd för alla och de förlitade sig på familjer med hög status i samhället, att även de 
skulle välja att låta deras barn gå i denna skola vilket skulle medföra att fler familjer 
valde denna skolform. Men det som hände var att en uppdelning uppstod mellan barnen, 
en såkallad differentiering där de barn som ansågs skulle vara en belastning i 
undervisningen inte skulle tillåtas till denna skola, som vi även kan se spår av i nutidens 
skolor. Eftersom prioritering lades på de mer begåvade barnen så tilläts inte de mindre 
begåvade att vistas i skolan. Konstigt nog så blev en folkskola för alla precis tvärtom, en 
skola för de begåvade, och de barn som ansågs vara ett problem benämndes som ”icke 
önskvärda”.  I paragraf (§ 10) nämndes det att:

Det var de elever som av fysiska eller psykiska anledningar inte kunde följa med i 
undervisningen, som hade drabbats av smittsamma sjukdomar och som uppvisade ett dåligt 
uppförande och därmed kunde utsätta andra elever för skadlig inverkan. ( Persson, Egelund 
& Haug, 2006,s.35)

Eneroths vision på hur folkskolan skulle bli en skola för alla barn i Sverige, bestod av 
fyra punkter. Den första var att de som inte ville studera vidare skulle ha en bra bas för att 
de skulle kunna bli yrkesverksamma direkt. För det andra var Eneroth bestämd i sin åsikt 
om att skolan skulle vara jämlik, att ge pojkar såväl som flickor lika stor möjlighet till att 
studera vidare. Vi finner även stöd för detta i Läroplanen för förskolan (Lpfö98): 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 
skall hålla levande i arbetet med barnen. (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7)

Det tredje som Eneroth arbetade för, var att alla barn oavsett bakgrund, eller andra 
förhållanden skulle få en så bra skolgång som möjligt. Sist tryckte han på, att för att 
kunna få elever från alla olika samhällsnivåer var det viktigt att höja kvalitén på 
undervisningen. Han ville inte särskilja de lågbegåvade och ouppfostrade från resten av 
barngruppen, en lag infördes därför för det allmänna skolväsendet. 

Specialpedagogik ur ett historiskt perspektiv
Groth (2007) berättar om då skolplikten år 1842 blev ett faktum. Att om barnen hade 
någon form av problem med skolan, agades dem och tvingades till att fullfölja sin 
utbildning utan att få den hjälp de behövde, som Groth då refererar till Maltén (1985). 
Vernersson (2002) talar om specialpedagogik sett ur ett historiskt perspektiv och menar 
att, om man ska se detta med historiska ögon så blir specialundervisning direkt associerat 
med specialpedagogik, både organisatoriskt och verksamhetsmässigt tänkt. Bara därför 
ska det inte antas att specialpedagogik har använts inom denna form av undervisning. 
Hon tar även stöd av Emanuelsson (1983) i hans tankar om hur svårt det kan vara att 
definiera exakt vad specialpedagogisk kunskap är, även hur specialundervisningen skall 
gå till. Han nämner även att det som anses vara annorlunda kan visa sig vara precis 
tvärtom om det ses ur en annan synvinkel. Det kommer alltid att finnas behov av 
specialpedagogisk kunskap, men denna kunskap kan variera beroende på om vi ser det ur 
ett individperspektiv eller om vi ser det som något som har med lärmiljö att göra. 
Vernersson ställer sig även kritisk till hur elevers ”kunskaps inhämtning” kan förhindras 
på grund av att eleverna inte får nog mycket stimulans och att lärarnas kompetens inte är 
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nog hög. Hon anser att elevens utveckling på det sociala planet kan eleven få genom den 
sociala samvaro som eleven ges. En ökning har också skett i den svenska skolan, då det 
kommer till elever som är i behov av stöd, speciellt barn med läs- och skrivsvårigheter 
och olika koncentrationssvårigheter. Anledning kan vara att det skett en markant ökning 
av diagnostiseringar hos barn som är i behov av stöd.  

Relationella och kategoriska perspektivet
Persson (2001) gör en beskrivning av de relationella och kategoriska perspektiven (se 
tabell 1 nedan) Han beskriver det relationella perspektivet som något som har siktet 
inställt på hur pedagogerna anpassar undervisningen för alla elever, inklusive de som 
behöver extra hjälp. Svårigheterna som barnet har kan komma från barnets uppväxt eller 
hur miljön på skolan är utformad. Detta perspektiv är även inriktat på ett mer långsiktigt 
arbete och där ligger fokus på alla nivåer, det vill säga att det ligger på eleven, på läraren 
men även en bidragande faktor såsom miljön som de befinner sig i. Här arbetas det även 
med specialpedagogisk verksamhet inom arbetslaget. Det han nämner om det kategoriska 
perspektivet, är att detta perspektiv kan ses som något som är i direkt motsats till det 
relationella perspektivet, där är undervisningen oerhört centrerad. Persson ser även att 
svårigheter som barnen besitter är mer riktad till barnet som individ, svårigheten har 
alltså alltid funnits där men inte visat sig förrän nu. Till skillnad från det relationella 
perspektivet så arbetar man kortsiktigt och allt fokus ligger på barnet, det är alltså barnet 
som äger problemet. Inom detta perspektiv arbetar det inte så mycket inom arbetslaget 
utan tar då hellre in speciallärare eller specialpedagoger för att hjälpa eleven. 

Konsekvenserna för den specialpedagogiska verksamheten beror mycket på vilket val av 
perspektiv pedagogerna väljer att arbeta utifrån. 

Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv
Uppfattning av pedagogisk 
kompetens

Förmåga att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad

Uppfattning av 
specialpedagogisk
kompetens

Kvalificerad hjälp att 
planera in differentiering i 
undervisning och stoff

Kvalificerad hjälp direkt 
relaterad till elev ers 
uppvisade svårigheter

Orsaker till 
specialpedagogiska behov

Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår i mötet 
med olika företeelser i 
uppväxt- och 
utbildningsmiljön

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individbundna.

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet
Fokus för 
specialpedagogiska åtgärder

Elev, lärare och lärande 
miljö

Eleven

Förläggning av ansvaret för 
specialpedagogisk 
verksamhet

Arbetsenheter (-lag) och 
lärare med aktivt stöd från 
rektor

Speciallärare, 
specialpedagoger och
elevvårdspersonal
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Hur definieras begreppet att ha beteendemässiga problem?
Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) refererar till Ogden (2001) i hans forskning att 
beteendeproblem kan definieras på olika sätt. När man försöker ta reda på vad 
beteendeproblem betyder, blir det genast problem med att definiera och avgränsa sig. Det 
finns ingen speciell definition på detta uttryck och det är oerhört svårt att se skillnader 
mellan det normala beteendet och det mer avvikande beteendet. Författaren nämner även 
om svårigheten, att fastställa graden av beteendeproblem kan vara svårt på grund av att 
det används så många olika definitioner och metoder på kartläggning. Här nedan kommer 
vi att visa på tre olika definitioner av begreppet beteendeproblem, som olika forskare 
inom detta ämne dock har kommit fram till. Johannessen (1997) tar till exempel upp att 
problemen kan visa sig på både det sociala och det emotionella planet. 

Beteendeproblem kallas det om individen är mer aggressiv. Är individen mer 
tillbakadragen kopplas det samman med det emotionella. Bower (1969) Graubard (1979) 
Patton, Kaufmann, Blackbourn och Brown (1991) skriver i Nordahl m.fl. (2007) om de 
olika definitionerna på beteendeproblem. Det Bower menar med beteendeproblem är att 
individen kan ha problem med de sociala relationerna och där visar individen på ett mer 
avvikande beteende både i känslomässiga och normala situationer. Han påstår också att 
barnet kan känna sig nedstämt och ha en tendens till psykosomatiska svårigheter. 
Graubard (1979) Patton, Kaufmann, Blackbourn och Brown (1991) påpekar emellertid att 
det handlar om vad som är normalt och inte normalt i de vuxnas ögon. Alla poängterar 
också att det icke önskvärda beteendet, oberoende av vilken sort, måste ha funnits där 
under en längre period för att vi ska kunna kalla det för beteendeproblem.(Nordahl, 2007)

Nordahl, m.fl. (2007) tar även stöd av Bronfenbrenner (1979), Kleffbeck och Ogden 
(2003) och Henggler, Melton och Smith (1992) där de beskriver begreppet 
beteendeproblem på ett tredje sätt, de beskriver beteendeproblem som ett resultat av ett 
stört ekosystem. Att beteendeproblem kan ses som ett misslyckande till att binda samman 
miljön och individen med varandra, även att barnets kontextuella och lärandemässiga 
förutsättningar kan ha en betydande roll då det kommer till hur barn beter sig. Begreppet 
beteendeproblem blir då ett uttryck för en brist i sammanhållningen mellan de krav som 
ställs under barnets olika faser i utvecklingen och den förmåga och vilja som barnet har i 
mötet med dessa ställda krav.

Wadström (2004) tar stöd av den kände amerikanske forskaren Fredrik Skinner i hans 
tankar om olika beteenden. Han menade att allt som sker i våra liv är en form av 
beteende. Han myntade att beteende är ”allt en död man inte kan göra”. Han menade 
också på att ett beteende var något som man såg en individ göra dagligen. Skinner 
menade att det fanns flera olika typer av beteenden och han delade in dessa i två 
kategorier, han kallade dessa för de viljestyrda och de icke viljestyrda. Sen delade han in 
dem i olika faser. Det viljestyrda beteendet delas in i två typer den motoriska, vilket är de 
yttre och synliga beteenden. Den andra typen kallas för tankarna som är dolda.
Det icke viljestyrda beteendet kallas autonoma och det är det som händer i våra kroppar 
som till exempel att hjärtat slår fortare eller att vi blir svettiga. De autonoma beteendena 
kan andra i omgivningen se till exempel när en annan människa rodnar.
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Förklaringar till beteendeproblem

Individnivå 
Under denna rubrik kommer vi att förklara och visa på varför könets betydelse kan ha en 
bidragande roll till om ett barn kan uppfattas ha beteendemässiga problem. 

Spelar könet någon roll när det handlar om beteendeproblem?

Sørlie (2000) refererar till Norges forskningsråd (1998) och Storvoll (2004) i sin teori om 
att beteendeproblem visar sig oftare hos pojkar än hos flickor. Tidigare forskning visar på 
att beteendeproblemen skiljer sig i den utsträckningen att pojkar är mer utagerande 
medan flickor är mer inåtvända. Internationell forskning visar dock på att 
beteendeproblem hos flickor i Amerika och Oceanien har ökat på senare år, majoriteten 
av de barn som har beteendeproblem fortfarande pojkar, det är enbart när allvarliga 
beteendeproblem visar sig som vi kan se ett mer jämlikt resultat. Nordahl, Sørlie, Manger 
och Tveit (2007) poängterar dock att könsskillnader visar sig tydligt, då det kommer till 
att upptäcka allvarliga beteendeproblem i och med att pojkar anses göra en tidigare debut 
än flickor. Författarna tar även stöd av Moffitt & Caspi (2001) i deras forskning kring 
varför pojkars debut sker tidigt i barndomen. Anledningen anser de vara att problemen 
visar sig tidigt i barndomen men det blir inte ett bestående problem förrän de kommer 
upp i högre ålder. Som nämnts ovan beror detta på att pojkar är mer utagerande än vad 
flickor är och därför visar detta sig tidigare. Nordahl m.fl. (2007) refererar även till en 
undersökning gjord i Sverige av Kratzer & Hodgins (1999) som visade att det var 
övervägande pojkar som gjorde tidig debut, men då det kom till att göra sen debut så var 
”glappet” inte lika omfattande. 

Nordahl m.fl. hänvisar till Zoccolillo (1993) som trycker på, att eftersom det bevisats 
många gånger i olika studier att pojkar är mer mottagliga än flickor då det gäller att få 
beteendeproblem, kan bero på att de undersökningar som gjorts oftast har riktats mot 
pojkar och män. Sättet att se på beteendeproblem kan förklaras på ett sådant sätt, att 
könsbilden har blivit snedvriden längst vägen och därför har det fokuserats mer på att 
enbart upptäcka pojkars beteendeproblem. Istället för att fokusera både på pojkar såväl 
som flickors beteendeproblem, en teori som Nordahl m.fl. (2007) tar stöd av. 
Förklaringar till varför pojkar har lättare att få beteendeproblem, kan bero på hormonella 
olikheter. Det vill säga att testosteronet kan ha viss betydelse och att samband kan dras 
mellan hur hög testosteron nivå är, socialt övertag och aggressivitet hos barn, men dessa 
samband kan vara svåra att koppla samman. Detta är något som Nordahl m.fl. (2007) ser i 
forskningen som (Goy 1996, Schaal, Tremblay, Soussignan & Susman 1996), Berenbaum 
& Resnick 1997, Tremblay m.fl. 1997) har genomfört om just detta. I och med att 
hormonet förändras beroende på i vilken ålder barnet befinner sig i, så kan det se olika ut 
i barnets utvecklingskurva, de anser även att genetiska och biologiska faktorer kan spela 
in. Palmblad och Börjesson (2003) vill dock belysa att det ska fokuseras mer på de 
moraliska aspekterna och ärftligheten.  

Förskolan skall, varsomhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för den 
pedagogiska verksamheten. Omsorg o det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 
utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika 
förutsättningar och behov. (Utbildningsdepartementet, 1998, s.8) 
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Gruppnivå
Under denna rubrik kommer vi att lägga tyngden på hur pedagogerna arbetar med barn 
som uppfattas ha beteendemässiga problem och hur de integrerar dem med andra barn. Vi 
kommer även att ta upp hur vi som pedagoger kan lägga märke till dessa barn när de 
befinner sig i en grupp med andra barn. Socioemotionella problem är även något som vi 
kommer att belysa under denna rubrik, då vi tycker att socio-emotionella problem är 
något som pedagogerna arbetar med i grupp inte är något individuellt ”problem” som 
barnet uppvisar.

Socioemotionella problem

Det är vanligt att man ser barn med socio- emotionella problem som ett individuellt 
problem för det enskilda barnet och inte som ett problem att samspela med andra. Ogden 
(1987) kallar det ”beteendeproblem”, Danielsen (1974) ”emotionellt avvikande barn” 
(Johannessen, 1997, s 41). Författaren belyser även att det är vanligt att genom dessa 
olika definitioner, att det blir barnet som ses som problemet. När olika författare 
använder sig av olika slags teorier eller analyser sätts en stämpel på barnet. 

Johannessen (1997) refererar till Jørgensen och Schreiner (1991) i deras tankar om att de 
socio- emotionella problemen måste tolkas i förhållande till det samspel som sker med 
omgivningen. Det har ingen relevans om andra faktorer blir involverade i det hela, i 
slutändan utvecklas problemen utifrån det samspel som sker med omgivningen även på 
vilket sätt omgivningen möter dessa problem som individen har. Johannessen nämner 
även att göra en förändring i att just ändra sättet att se på problemet kan vara oerhört svårt 
eftersom det är väldigt lätt att gå till individen och vad individen har för problem istället 
för att just titta på samspelet. Det är inte heller säkert att det räcker med en sådan liten 
förändring, men den kan vara oerhört viktig. Johannessen uttrycker att anledningen till 
varför det är svårt att göra denna förändring är för att det är komplicerat att förklara vad 
relationer egentligen betyder, och därför blir det då svårt att förstå att det är här problemet 
sitter inte i individen. Anledningen till att omgivningen uppfattar individen som 
problemet är för att denne kan bete sig på ett aggressivt sätt så att individen anses som 
den verksamme i situationen, det är individen som hamnar i fokus och omgivningen blir 
de som står vid sidan om och tittar på, inte de som agerar utan reagerar.

Det har under en lång tid tagits fram olika sätt att kunna se de typiska dragen i beteendet 
som barnet uppvisar, och alla dessa olika sätt bildar tillsammans de socio- emotionella 
problemen. Johannessen (1997) refererar till Jørgensen och Schreiner (1991) som tar upp 
om förhållandet mellan vuxna och barn där de poängterar att det är hursomhelst barnet 
som hamnar i fokus och inte de vuxna, och att barnet visar på till exempel aggressivitet 
eller att barnet drar sig undan kan kallas för ”individuella egenskaper” hos barnet. Detta 
är de individuella avsikterna som visar sig och som grundar sig i de samspel som 
omgivningen och individen har.

Historiska betraktelser över barndomen bör inte användas för att dra slutsatsen att barn under 
alla levnadsomständigheter idag har fått det bättre eller sämre än förr. (Sommer, 2005, s.73)
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Förr i tiden kunde barndomen ses som annorlunda jämfört med den barndom som är idag, 
dock kan vi även hitta likheter till exempel i samspelet mellan barn och föräldrar emellan. 
Om vi tittar tillbaka på barndomen ur ett historiskt perspektiv kan denna anses vara svår 
att sätta samman och kan ha många sidor, och just därför kan det vara svårt att skapa sig 
en uppenbar ”medbild” eller ”motbild”. Vi ska inte jämföra barndomen som den var förr 
med nutidens, det är något som Sommer (2005) poängterar. Barn som har socio-
emotionella problem kan enligt Johannessen, (1997) tolkas som ”hänsynslösa” 
”egoistiska” även saknad av medkänsla och omsorg gentemot andra. De har ingen 
förståelse för andra i olika känslomässiga situationer och har svårigheter att uppskatta hur 
andra känner och tycker, och har svårt att inte sätta sig själva i fokus. För att klara av att 
ha ett socialt samspel med andra krävs det en jämvikt mellan att ge och ta emot olika 
upplevelser och initiativ. De barn som ofta sätter sig själva först och vill bestämma och 
inte kan lyssna till andras förslag, blir begränsade i sitt sociala samspel med andra. Som 
vi nämnt under definitionen av beteendeproblem så var även detta något som Bower 
poängterade. ”Bower (1969) definierade beteendeproblem som bristande förmåga hos 
barn att etablera sociala relationer.” (Nordahl m.fl., 2007, s.31)

Att ”reglera” de olika förhållandena i förskolan i valfri riktning ska enligt Sommer (2005) 
ha en direkt påverkan på barnets utveckling. Till exempel hur samspelet mellan 
personalen är, hur stora barngrupperna är, även på vilken nivå förskollärarnas utbildning 
ligger på, det går även att påverka deras praktiska erfarenheter. Om god kvalitet kan 
hållas på dessa punkter kan vi direkt koppla detta till att beteendeproblem minskas och att 
barnen får en godare språkförståelse och beredskap till kommande skolåren. 

Johannessen (1997) betonar att barn som har en benägenhet att dra sig tillbaka och vara 
passiva kan vara väldigt tydliga i en barngrupp, men så väl osynliga beroende på hur 
många barn som drar uppmärksamhet ifrån de barnen. För att inte vara avvikande i 
barngruppen så handlar det om att ta lagom mycket plats, det är omöjligt att veta om det 
är personalen eller barngruppen som influerar de andra barnens negativa tolkningar av 
barn med socio- emotionella problem. Det finns olika sätt att tolka detta på och en av 
dem är att vi gör en analys över hur barnets socioemotionella problem är i relation till 
andra barn som barnet leker och samspelar med. Det är så att barngruppen blir förändrad 
när dessa ”bråkstakar” inte är där och då skapas mer utrymme för de barn som hamnar i 
skymundan. Lillvist (2009) skriver i Sandberg (2009) om samspelet barn emellan och 
hon frågar sig om hur angeläget det är att lägga fokus på barnens sociala färdigheter, 
eftersom hon tycker att barn har lekt och samspelat tillsammans sedan urminnes tider? 
Men hon säger ändå att samspelet barn emellan kan vara betydelsefullt för individens 
utveckling.

Organisationsnivå
Under denna rubrik kommer vi att ta upp olika frågeställningar till varför barn får 
eventuella beteendemässiga problem och framförallt hur pedagogerna väljer att arbeta 
med detta på organisationsnivå. Vi kommer att ta upp hur miljön är en bidragande faktor 
sett ur ett organisatoriskt perspektiv, även hur statliga faktorer kan orsaka svårigheter för 
barnet i hemmet. Vi kommer även att belysa olika forskares teorier om hur medicinska 
faktorer kan spela in och hur pedagogerna förhåller sig till de barn som uppvisar dessa. 
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Då vi pratar om organisationsnivå menar vi, hur pedagogerna anpassar verksamheten och 
hur högt upp i skolsystemet de väljer att ta hjälp. Vi anser att organisationsnivå kan ses 
från två olika perspektiv och det är utifrån verksamheten och rektorns position.

Hur förhåller sig pedagogerna till barn som uppfattas ha beteendemässiga problem?

Johannessen (1997) säger att enligt högskoleelevers arbete kring pedagogers 
förhållningssätt, anses det att det inte finns några klara förhållningssätt i förskolorna med 
hänsyn på vilka olika tillvägagångssätt som använts för lösningar av socio-emotionella 
problem, att lösningarna är beroende av vilken svårighet barnet befinner sig i. Arbetssätt 
som framhålls handlar om gränssättning för barnet/barnen, stärkande av barns 
självkänsla. Johannessen poängterar även att personalen kan lösa mycket utifrån den 
miljö som barnet befinner sig i, hon anser att dagliga vanor och de fysiska förhållanden 
som skapas på avdelningen där barnet befinner sig, kan skapa olika sorters problem för 
barnen, speciellt för de barn som befinner sig i olika sorter av socio-emotionella problem. 
Variationen mellan de intensiva och de lugna aktiviteterna. Om man ska kunna arbeta och 
kunna hitta lösningar måste förskolans olika pedagoger kunna samarbeta för att hitta en 
lösning.

Persson (2005) ställer sig kritiskt till att kortsiktiga lösningar för barn med 
socioemotionella problem oftast får förtur, detta är vanligt för de förskolor och de 
specialpedagogiska arbeten som inte har så många resurser att tillgå. Speciellt inom en 
specialpedagogisk verksamhet i det kategoriska perspektivet där det inte visas någon som 
helst satsning på en mer långsiktig lösning. Om man ska se det hur ett relationellt 
perspektiv så är tiden oerhört viktig för specialpedagogernas arbete, speciellt då det 
handlar om utveckling och olika processer. Under detta perspektiv handlar det enbart om 
långsiktiga lösningar som innefattar alla lärare och som många gånger yrkar på att den 
enskilda skolan som helhet behöver ses över. 

Johannessen (1997) poängterar att det är oerhört lätt att fokusera på vad barnet är dåligt
på då man ska arbeta med barn som befinner sig i socio- emotionella problem. Pedagoger 
söker väldigt ofta efter det barnen är mindre bra på och hur problemet skall lösas. 
Försiktighet måste tas till att inte lägga störst vikt på det negativa hos barnet, risken blir 
då att man inte ser det barnet är bra på. (Kadesjø 1993, Gjærum 1993).  Pedagogerna 
säger att de övningar som barnen får genomgå enskilt med pedagogen uppskattas av 
barnen. Det har dock visat sig att träning med utgångspunkt i ”diagnostiserade 
svagheter”(Johannessen, 1997, s.107) bara påminner barnen om det som de är mindre bra 
på. Eftersom träningen lätt kan ses som tråkig och som en rutin för både individen och 
pedagogen/pedagogerna är det viktigt att utforma rätt träningsformer som gör att barnen 
känner att det är roligt och att de då på så sätt lär sig mer.

Har miljön någon inverkan på barn som uppfattas ha beteendemässiga problem?

(Sommer, 2005) ger en bild av den utmärkande jäktade och stressade familjen har varit 
oerhört märkbar, så märkbar att det tog en lång tid, ända fram till 1980-talet innan olika 
undersökningar gjordes. Resultatet av dessa var att det inte gick att se om det var några 
stora skillnader mellan grupper av föräldrar, ensamstående mammor eller 
småbarnsfamiljer som kände mest stress just för att det var så lika mellan dem. I denna 
undersökning som gjordes i Danmark visade det sig att den lediga tiden som föräldrarna 
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fick över ville de spendera med sina barn och inte för sig själva. Föräldrarna går ofta 
miste om umgängestiden med barnen på grund av alla andra vardagliga sysslor som 
uppkommer varje dag. Fokus måste läggas på både arbetslivet och vistelsen hemmavid. 
Risken för stress är stor och i förlängningen kan det vara skadligt. 

   Förskolans omsorgsmässiga, sociala och fysiska kvalitet har en måttlig koppling till barnets 
känslomässiga och sociala utveckling. Det kan handla om vuxensamvarons kvalitet i 
förskolan (till exempel positivt samspel mellan förskollärare och barn). Vissa barn i 
förskolor med låg kvalitet har således inte optimala förhållanden. Deras förhållande till 
modern är mindre harmoniskt, de har fler beteendeproblem och sämre språkförståelse än 
barn i förskolor av högre kvalitet (Sommer, 2005, s.104)

Sommer (2005) nämner att mer än 30 timmar i veckan på förskolan kan visa sig i ökade 
beteendemässiga problem sett ur ett långsiktigt perspektiv. Det kunde visa sig i att barnen 
blev mer aggressiva, det förekom till exempel mer slagsmål och mobbning av andra barn. 
Undersökningen fick detta resultat, att endel barn skulle utveckla ett mindre socialt 
beteende om de skulle få vistas i förskolan mer än trettio timmar på en vecka. Men även 
när barnet har lämnat förskolan kan man se tendenser till detta beteende, detta har inget 
med kvaliteten i förskolan att göra utan hur lång vistelsetiden på förskolan är eftersom 
detta också uppmärksammades i förskolor med hög kvalitet. Nordahl m.fl. (2007) 
fokuserar mer på lösningarna än på själva problemet. De tar upp olika lösningar på hur vi 
kan förebygga beteendeproblem. En av dessa lösningar är att barnet bör gå i den förskola 
eller skola som ligger närmast barnets hem. 

Det är extra viktigt att förskolan och skolan samarbetar med hemmet och med externa 
hjälpinsatser. Det är vid dessa institutioner som barn och ungdomar uppehåller sig den största 
tiden utanför hemmet och här finns också stora möjligheter att förebygga och modifiera 
beteendeproblem (Nordahl, 2007, s.159)

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) betonas det att det är 
vårdnadshavarens ansvar för att fostran och utveckling sker för sina/sitt barn och att 
förskolan är ett komplement till detta. Nordahl m.fl. (2007) menar att alla
beteendeproblem inte är lika allvarliga, och att alla barn inte heller har samma mönster 
vad gäller detta. Den mentala frånvaron och rastlösheten som barn med beteendeproblem 
visar är mindre allvarliga än vad snatteri, djurplågeri och mobbning kan vara. Nordahl 
menar att detta kan skada barnet och den miljö som barnet vistas i på både kort och lång 
sikt i ett vidare perspektiv. Hur allvarligt ett beteendeproblem faktiskt är går att avgöra på 
två olika nivåer, ”kontinuerlig” och ”diskontinuerlig” värdering. Där den kontinuerliga 
värderingsnormen innebär att de har som utgångspunkt att se olika nivåer av problemen i 
stället för att gå på kriterier som redan är uppsatta. Till skillnad från den diskontinuerliga 
normen där det endast bedöms utifrån uppsatta kriterier. I denna norm anses barnet ha 
eller icke ha ett beteendeproblem baserat på hur många kriterier barnet uppfyller. 
Nordahl m.fl. (2007) tar upp fyra olika typer av beteendeproblem, dessa fyra är följande.

 Beteende som hindrar lärande och undervisning, 
 Utagerande beteende, 
 Social isolering 
 Antisocialt beteende. 
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Liljegren (2000) belyser att ”Olika grupper och gruppmedlemmar är olika viktiga för den 
enskilde personen”. (s. 19) De personer som är viktiga för den enskilde individen hittar vi 
i familjen i första hand, även skolan och arbetet är viktiga för personen i fråga. Just därför 
måste samspelet för barn och ungdomar i skolåldern kunna visa på bra relationer både i 
skolan och i hemmet. Sandberg (2009) hänvisar till det Lillvist (2009) nämner i sitt 
kapitel om social kompetens hos barn, att de uppfostringsmetoder som föräldrar använder 
sig av, som till exempel att de visar uppmärksamhet och känslighet för barnets bästa och 
använder sig av den form av uppfostring som är kärleksfull och trygg, så ökar chansen till 
att barnen utvecklas och blir då duktiga på att kunna samspela med andra barn och vuxna. 
Det Lillvist menar är att om barnen befinner sig i en miljö där det förekommer beteenden 
av den aggressiva typen tror barnet att det är ”det rätta” beteendet och beter sig därefter. 

Börjesson (2003) tar stöd av Dr. G. F. Still (1902) i hans olika teorier kring ”Abnormal 
psychical conditions in children.” I en av hans teorier ville han visa likheterna mellan 
”intellektuella defekter” och ”moraliska”. Barn som har intellektuella defekter, kan visa 
sig som mindre snälla och kan bete sig onormalt på många olika sätt till exempel avund, 
trotsighet, brottlighet och oärlighet. Börjesson nämner även att det Dr. G. F. Still(1902) 
ville framhålla var att inte uppmärksamma de barn som befann sig i dessa svårigheter, 
utan han ville mer utesluta dessa grupper så att det kunde fokuseras mer på att diskutera 
bristen på moral hos de resterande barnen. Börjesson (2003) refererar till Johansson 
(1990) i hennes forskning där hon belyser familjens brister som grunden till detta om att 
ärftlighet av sjukdomar, även om barnet beter sig annorlunda eller om barnet har brist på 
moral. Att ärftlighet inte bara kunde förklara sjukdomar utan kunde även se spår av dålig 
uppfostran hos barnet. 

Medicinska faktorer/problem

Börjesson m.fl. (2003)tar även stöd av tidigare forskning i form av Dr. G. F. Still (1902) 
och en av hans många teorier. Som handlar om de medicinska faktorer som kan bidra till 
abnorma beteenden. Han tar även upp olika former av sjukdomar som barnen har eller 
har haft, och nämner att många av dessa faktorer kan upptäckas i hemmet. Nilholm 
(2007) tar upp tre olika perspektiv på specialpedagogik. Ett av dessa perspektiv är det 
kompensatoriska. ”Den grundläggande idén i ett kompensatoriskt perspektiv är att 
kompensera individer för deras problem.” (s. 25) I detta perspektiv vill man förklara olika 
typer av problemgrupper och de är ute efter i huvudsak de neurologiska och 
psykologiska, och målet med detta är att ge problemet ett namn så att de individer som 
befinner sig i barnens närhet skall få en förståelse för detta. 

”När utforskande och självständiga beteenden utvecklas under småbarns-/förskolestadiet, kan 
det vara svårt att skilja höga aktivitetsnivåer, ouppmärksamhet och trots från vad som utgör 
normala beteenden hos ett litet aktivt barn som gör allt för att ta reda på så mycket som 
möjligt om omvärlden (Campbell, 1990b; Wenar, 1994). Trots att de typiska beteendena vid 
ADHD är svåra att särskilja från normala, aktiva småbarnsbeteenden, kan man ändå se en del
skillnader hos barn med påtagliga problembeteenden”. (Teeter, 2004, s.114)

Kinge (2009) skriver i Sandberg (2009) om att få en fastställd diagnos inte har någon 
betydelse för hur pedagoger förhåller sig till barnet. Bara för att barnet får en diagnos ska 
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inte synen på barnet förändras på grund av detta. Det är viktigt att kritiskt granska de 
motiv som finns då det kommer till diagnostisering, vi måste även se kritiskt på vad 
diagnostisering egentligen betyder. Kinge ställer sig frågan ”vad betyder det för oss 
professionella om barnen har en diagnos eller inte? Vilken skillnad innebär det för oss, 
för vår inställning och våra handlingar om barnen har fått en diagnos?” Då det kommer 
till de barn och föräldrar som befinner sig i denna sits kan de känna sig lättade när de får 
veta att det inte är de som har gjort något fel. Men vi måste ha i åtanke att omgivningen 
och förhållningssättet som pedagogerna visar är bidragande till att dessa skuldkänslor 
dyker upp hos de inblandade.  Tolerans hos pedagogerna kan ses som ett steg i rätt 
riktning för att barnen inte ska känna sig utpekade utan känna sig som vilket barn som 
helst. 

Barnsyn - Vilken betydelse har detta för hur vi förhåller oss till barn 
med beteendemässiga problem?
Johannessen (1997) pekar oerhört mycket på de vuxnas barnsyn och hur våra tolkningar 
kan spela in i hur vi ser på barnet och deras förmåga. Att om vi testar att tolka barnen på 
olika sätt, att vi då betraktar barnen på ett annat sätt. Sommer (2005) stödjer Johannessen 
(1997) i hennes teori om att vuxnas tolkning av barnet spelar in i barnets fostran.  
Sommer (2005) nämner att bilden av hur ett barn är och bör vara kan kallas för barnsyn, 
men bilden av hur vuxna bör förhålla sig till barnen och inspirera dem kallar han 
fostranssyn. Fostran ses som en betydelsefull del av pedagogik som ämne, som kan 
betraktas som vetenskapen om fostrandets mål och medel. De vuxnas olika tolkningar av 
barnen avgör hur de vid ett senare tillfälle “ser” barnet/barnen, har man sett barnet i ett
visst ljus är risken stor att göra det även i fortsättningen. Ännu en författare som 
samtycker med ovanstående forskare är Sandberg (2009), som poängterar att om vi som 
pedagoger anser att barnens olika beteenden är något som är naturligt för barnet och som 
kan uppstå av anledningar som vi inte känner till sen tidigare, men som ändå är grund till 
de beteende som barnen uppvisar, så kan både vi pedagoger och föräldrar/föräldrarna se 
med vänligare ögon på barnet såväl som på oss själva. 

I Sandberg (2009) tar Eriksson (2009) upp om delaktighet som pedagogik och, om att 
pedagogens erfarenhet och dess kompetens avgör vilken kompetens barnen får. Eriksson 
refererar även till Johansson & Pramling Samuelsson (2003) i deras teori om att det är 
viktigt att få barn delaktiga i verksamheten och för att göra detta krävs det att de vuxna 
får en förståelse för barnens värld och se den med deras ögon.

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) tar stöd av Bjervås (2003) som menar på att 
eftersom barnsyn inte bara är något som vi kan beskriva med ord utan att det även kan 
visa sig genom konkreta handlingar som läraren gör, så är reflektion kring deras egen 
barnsyn otroligt viktig. Hon nämner att om det är så att barnsynen påverkar oss i hur vi 
ser på barn så måste vi framhålla detta. 

Metod
Under denna rubrik kommer vi att presentera den metod vi har valt att använda oss utav, 
denna metod är kvalitativ intervju. Etiska överväganden är något vi valt att fokusera på, 
då detta är ett viktigt ämne att belysa. Senare i metod delen 
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Etiska överväganden
Vi tog kontakt med fyra olika förskolor runtom i kommunen. Som vetenskapsrådet 
(2002) poängterar att det fyra huvudkrav då det kommer till att utföra en intervju. En av 
dessa kallar de för samtyckeskravet vilket innebär att ”deltagare i en undersökning har 
rätt att själva bestämma över sin medverkan”. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9) Detta var 
något som vi hade i åtanke, därför tog vi först kontakt med de utvalda förskolorna just för 
att få pedagogernas samtycke till att en intervju skulle gå att genomföra. Vi tog även 
kontakt med förskolornas rektorer för att få samtycke även därifrån. De andra huvudkrav 
som vetenskapsrådet tryckte på var informationskravet, vilket innebär att forskaren gör de 
berörda i forskningsstudien medvetna om syftet med studien.  Därför skickade vi senare 
ut mejl till de berörda pedagogerna, som innehöll syfte och intervjufrågor.

Vetenskapsrådet (2002) såväl som Patel & Davidsson (2003) lägger oerhörd tyngd på 
något som de kallar för konfidentialitetskravet, fokuserar på att skydda 
intervjupersonernas integritet såväl som identitet, detta gjorde vi genom att inte föra 
vidare något som de berättade för oss vilket även inkluderar personlig fakta om dem 
själva, till en tredje part. Vi gjorde dem tidigt medvetna om att vi skulle spela in och att 
det endast var för eget bruk, och detta ärr något som Vetenskapsrådet (2002) kallar för 
nyttjandekravet. 

Genomförande

Urval av respondenter
Vi valde att utföra en kvalitativ intervju med fyra förskollärare på fyra olika förskolor, vi 
valde dessa fyra på grund av att vi kände dem sedan tidigare, de hade arbetat inom 
verksamheten allt mellan 10-34 år. Vi valde att intervjua just pedagoger, för att vi skulle 
få en bättre förståelse för hur pedagogerna förhåller sig till beteendeproblematik i 
förskolan. Samt för att få inblick i hur det ser ut i de olika verksamheterna och se om 
verkligheten och böckernas teorier är densamma eller om de skiljer sig mycket åt? Under 
dessa fyra tillfällen medverkade vi båda två, för att ha större möjlighet att få ut bästa 
resultat, då den ena om möjligt kan höra information som den andra inte uppfattat. Vi 
utförde intervjuerna med pedagogerna på deras arbetsplatser och uppskattade att 
intervjuerna skulle ta cirka en timme, vilket i slutändan visade sig ta 30 minuter. Två av 
de pedagoger som vi intervjuade hade erfarenhet utav barn med beteendemässiga 
problem. Intervjusvaren sammanställdes sedan och jämförelser mellan de olika 
förskollärarnas svar utfördes. Vid utförande av intervjuerna på de olika förskolorna hade 
vi vissa förväntningar om vilka svar vi skulle få. Vi insåg att självklart skulle det kunnat 
bli så att pedagogerna skulle ha olika arbetssätt och tankar som de skulle delge oss och att 
vi på så sätt skulle få en bredare kunskap, som vi kunde ta med oss i vår kommande 
profession. Vi valde att utföra en kvalitativ studie för att spegla pedagogernas 
förhållningssätt gentemot barnet.

”På samma sätt som en tumstock är ett instrument för att mäta föremåls längd är enkäter, 
intervjuer och observationer instrument för att mäta uppfattningar och beteenden”.(Johansson 
& Svedner 2006, s.105)
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Val av datainsamlingsmetod

Ljudinspelning samt transkribering

Vi valde att använda oss av ljudinspelning på mobiltelefon, för att det skulle ge det bästa 
resultatet för då skulle vi på bästa sätt få med allt som sades men för att vara på den säkra 
sidan så använde vi oss även av block och penna som en kompletterande metod. Detta för 
att det skulle vara väldigt lätt att vissa ljud skulle falla bort på mobiltelefonen. För att få 
ut bästa möjliga svar, så kom vi även att tänka på miljön, vi bestämde då att vi ville skapa 
en lugn och tyst miljö, där vi inte skulle bli störda av andra individer på förskolan. Miljön 
skapades genom ett bra val av lokal, där ”störande” moment inte var något problem. En 
fördel med att vi skickade ut intervjufrågorna innan vi kom dit, såg vi då vi kom dit. På 
grund av att förskollärarna då hade fått fundera på hur de såg på ämnet. En nackdel som 
vi såg under intervjustudien det var att de i vissa fall hade hunnit analysera detta in i 
minsta detalj och skrivit ner perfekta svar. 

Kvalitativ intervju

Trost (2005) beskriver kvalitativ intervju som något som kan kännetecknas vid, att det 
ställs enkla och lätta frågor som ger så innehållsrika och sammansatta svar som möjligt.  
När intervjun är genomförd finns möjlighet till att hitta olika intressanta aspekter och
möjlighet till tolkning av dessa. Johansson & Svedner (2006) beskriver den kvalitativa 
intervjun som den metod som är mest angelägen att känna till, eftersom denna 
arbetsmetod är den som används mest frekvent av studenter som skriver examensarbeten. 
En kvalitativ intervju innehåller fasta frågeområden, däremot förekommer inte bestämda 
frågor utan variation sker från intervju till intervju, det är inte heller bestämda svar som 
kan förekomma i enkätundersökningar. Vid en kvalitativ intervju vill man som forskare 
att den man intervjuar ska kunna svara på frågan med så stor bredd som möjligt. Vid 
kvalitativa intervjuer används även bandspelare för att på bästa sätt få den information 
man som forskare vill ha. Författarna vill även väcka uppmärksamhet angående risken att 
om man ska utföra en kvalitativ intervjustudie så kan det ses som lätt att komma in på en 
strukturerad intervju, där frågorna ställs så som det är skrivna i tur och ordning utan 
undantag. 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos något t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för 
respondenten eller avgöra vad som är den ”sanna” svaret på en fråga. (Patel & Davidsson, 
2003 s.78)

Reliabilitet

Patel & Davidsson (2003) beskriver reliabilitet på följande sätt. Om en intervju utförs vid 
ett flertal tillfällen med en och samma intervjuperson och frågorna är densamma blir 
svaren olika så tyder det på att reliabiliteten är låg, detta förekommer inte lika ofta i en 
kvalitativ studie utan mer i den kvantitativa studien. Anledningen till varför svaren kan 
variera i en kvalitativ studie är att den intervjuade kan ha ändrat åsikt, hur miljön är 
runtomkring och så vidare. Bara för det behöver reliabiliteten inte ses som låg, utan så 
bör reliabiliteten ses utifrån hur förutsättningarna sett ut under det speciella 
intervjutillfället. Om svaren visar sig vara olika på grund av att just denna fråga fångats 
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upp av en speciell händelse, så ses detta som viktigare än att svaren skall vara samma vid 
varje intervjutillfälle.  

Validitet

Då man talar om validitet så innefattar det inte enbart den insamling av information som
vi gör under själva intervjutillfället. Det innefattar även arbetet efter det att 
undersökningarna är gjorda. Detta kan visa sig i hur väl insatt forskaren är i ämnet, även 
hur han/hon använder sig av validitetsarbetet under hela forskningsprocessen. Om vi 
kopplar validiteten till själva datainsamlingen som vi utför, så handlar det mycket om 
trovärdighet, hur forskaren förmår att få fram en tillförlitlig tolkning av hur 
intervjupersonens bild av världen ser ut. Validitet kan kopplas till många olika delar av 
en forskningsstudie, det kan innefatta att jämföra vad som är normalt med vad som är 
speciellt. Även om forskaren väljer att lägga fram olika förklaringar till ett visst ämne, så 
ligger validiteten i att kunna lägga fram skäl till vilken av dessa förklaringar som 
innehåller mest trovärdighet. Det går inte heller att under en pågående forskningsstudie 
garantera validitet, eftersom varje forskningsstudie som utförs inte är den andre lik.(Patel 
& Davidsson, 2003) 

Databearbetning
Först samlade vi ihop alla intervjuer som vi hade utfört. Därefter sammanställde vi alla 
dessa och jämförde dessa mot varandra för att hitta eventuella likheter och skillnader. Vi 
ville sätta igång analysen så fort som möjligt, detta på grund av att den inte skulle förlora 
dess innebörd, analys såväl som tolkning genomfördes genom diskussion oss emellan. Vi 
kommer att söka stöd för vår tolkning i den litteratur vi anser vara relevant för just detta 
område. 

Det är också en fördel att påbörja analysen medan intervjun eller observationen är i färskt 
minne. Ju längre tid som förflyter innan vi påbörjar analysen desto svårare är det att få ett 
”levande” förhållande till sitt material.  ( Patel och Davidsson, 2003, s.119)

Johansson & Svedner (2003) poängterar att databearbetning kan ses som en svår del i en 
forskningsstudie, beroende på hur väl intervjuaren har tänkt genom sina frågor och om 
man inte från början vet hur man har tänkt bearbeta svaren.

Analysmetod
Då det kom till att analysera de utförda intervjuerna så använde vi oss av den metod som 
enligt Kvale (2009) kallas för meningstolkning. Vilket innebär att tolkningen måste göras 
utifrån ett djupare och ett mer kritiskt tillvägagångssätt. ”Tolkningen av meningen i 
intervjutexter går utöver en strukturering av den manifesta meningen i det som sägs till 
djupare och mer kritiska tolkningar av texten” (Kvale, 2009, s.223) Denna analysmetod 
visades för oss vara den metod som sågs som mest lämpad för vårt val av metod. Vårt 
tillvägagångssätt under analysmomentet bestod till stor del av diskussion oss två emellan, 
där varje fråga bearbetades var för sig.  
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Resultat
Under kommande rubriker kommer vi att presentera resultat av vår intervjustudie med 
pedagoger ute i verksamheten. Vi kommer att utgå ifrån våra forskningsfrågor som vi 
anknyt till intervjufrågorna (se bilaga 1). För att skydda pedagogernas identitet gav vi 
dem fingerade namn då det kom till att sammanställa resultatet nedan. De förskollärare 
som vi intervjuade var, Olga, Renée, Birgitta och Anna som har arbetat inom 
förskoleverksamhet under 10 till 34 år.

Hur ser förskolepedagogerna på begreppet beteendeproblem?

Olga anser att det är barn som har speciella behov eller särskilda behov och att de 
behöver hjälp eller stöd för att klara av vardagliga situationer. 

Då vi frågade Renée om detta så ville hon trycka på att det kunde finnas två sidor på hur 
vi kan se på just detta begrepp. Att det kan antingen vara något som barnen har med sig 
och menade att det är något som det barnet har med sig hemifrån till exempel och det 
beteendet kallade hon för ett skapat beteende och den andra sidan var den yttre faktorn 
och att det har med omgivningen att göra. Hon betonar att det finns skillnader men att de 
yttrar sig trots allt på samma sätt, men de gäller att skala bort innan de går att säga vad 
det är som gör det. 

Beteendemässiga problem tycker Birgitta handlar om att anpassa verksamheten för att 
dessa barn ska få en fungerande vardag. Det kan vara allt från gruppstorlek till miljön. 
Det kan handla om att barn med beteendemässiga problem har svårt att fungera inom det
normala, vad nu anses som ”normalt”. Definitionen av vad som är normalt är svårt att 
sätta fingret på. De är inget problem som kommer att försvinna utan är bestående. 

Definitionen på begreppet beteendeproblem, anser Anna vara något som var nytt för 
henne och hennes arbetslag och hade aldrig hört talas om uttrycket. De ansåg att problem 
lät så negativt och deras tankar kring detta är när något gått snett som till exempel 
mordbränder och knivbråk. När vi intervjuade dem var de ända upp i högstadiet och 
talade om skolans inverkan. Ett citat från Anna:

Problem upplevde vi lät så negativt helt enkelt. Ja men och då tänkte vi på ja men typ när 
börjar ja men tutta på, mordbränder och kniven och alltså sådana här som har gått fel så långt 
tänker vi när man hör beteendeproblem. Är det ett begrepp som är på modet nu så att säga?

Sammanfattning

Majoriteten var överens om att det beteendemässiga problemet sitter i miljön, och några 
tycker även att barn som har beteendemässiga problem behöver hjälp för att få vardagen 
att fungera. Anna tycker att dessa problem inte finns i förskolan utan det är först när 
barnen börjar skolan som det upptäcks. Birgitta trycker oerhört mycket på att definitionen 
av vad som är ”normalt” och inte normalt är svårt att bedöma, att det som en pedagog 
anser vara normalt är inte nödvändigtvis normalt för en annan, därför är ordet ”normalt” 
svårdefinierat.
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Vilka likheter och skillnader finner pedagogerna att det finns mellan beteendemässiga 
problem och ”myror i brallan”?

Olga tycker att barn med ”myror i brallan” är mer fysiskt aktiva, de är mer oroliga och 
har svårt att sitta still och är lite överaktiva. Hon poängterar också att andra 
beteendemässiga problem kan vara att barn till exempel kan ha sociala problem och 
menar att de har svårt med samspelet med barnen i barngruppen, eller att de är inbundna 
och är svåra att nå på grund av det. Likheterna enligt henne var att barnen i båda fall
behövde hjälp och stöd av olika slag men att barn med ”myror i brallan” sticker ut 
litegrann jämfört med barn som är ”normala” hur det nu ska definieras, medan barn med 
beteendemässiga problem kan sticka ut ännu mer.

Renée tyckte att det fanns tydliga skillnader mellan att ha ”myror i brallan” och 
beteendemässiga problem. På barn med ”myror i brallan” syns det att de är ointresserade 
eller att de inte har tid med det som görs och att de inte fixar kraven som ställs på dem i 
förskolan, det var det hon tyckte var den stora skillnaden. 

Det Birgitta betonade var att ”barn med myror i brallan” får ”myror i brallan” då de inte 
är intresserade av en specifik aktivitet och de kan ha svårt att koncentrera sig. Hon ansåg 
också att barn med ”myror i brallan” börjar skruva och vrida på sig på grund av att de är 
omotiverade eller uttråkade. Barn som har beteendemässiga problem har problem rakt av 
och det är inte något som är tillfälligt, utan är ett bestående ”problem” kan behöva hjälp 
och stöd av en pedagog för att de ska fungera i barngruppen och att denne individs vardag 
ska fungera. 

Anna anser att skillnaderna mellan beteendemässiga problem och ”myror i brallan” är 
stora. Det hon menar är att barn som har ”myror i brallan” har svårt att sitta still på en stol 
till exempel. För att tillgodogöra behov som barn med ”myror i brallan” har, hade de en 
teori om att barnen får klä på sig och vara ute och springa bort dessa myror som finns i 
dem. De hade svårt att dra paralleller mellan de två begreppen, just för att de själva inte 
kunde följa med barnet upp i skolan och där om möjligt se uppkommande likheter. De 
påpekar också att det är viktigt att så tidigt som möjligt sätta in stöd och hjälp för barn 
med ”myror i brallan” och att kraven för verksamheten blir högre

Sammanfattning

Skillnader som visade sig under intervjuerna, var att alla tyckte att ”myror i brallan” är
något som barnen kan uppfattas ha när de inte är intresserade och okoncentrerade på 
aktiviteten som hålls av pedagogen. Beteendemässiga problem anses som ett livslångt 
”problem” som barnet har. Rätt hjälp och stöd kan underlätta för barnet i dess vardag. I 
denna intervjustudie fick vi endast ett svar under vilka likheter som fanns. Hon 
poängterade att barn med beteendemässiga problem sticker ut mer än de ”normala”, men 
både de med ”myror i brallan” och de med beteendemässiga problem behöver hjälp i sin 
vardag för att kunna fungera. 
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Utformar pedagogerna en förskola för alla? - och om de gör det, hur lägger de upp arbetet 
på individ- grupp- och organisatorisk nivå?

Olga menar på att om hennes förskola har/hade barn med särskilda behov så ser 
arbetslaget till att tillgodose och tillmötesgå de behov som dessa barn har. De försöker 
även att trycka på att trygghet och trivsel i barngruppen är viktig. Plus att barnet ska få 
den hjälp och det stöd som barnet behöver. Det är klart att arbetssättet som de använder 
kan alltid förbättras, men pedagogerna gör så gott de kan. Skulle de då mot förmodan inte 
klara detta och en extra person behöver sättas in så tas det kontakt med en specialpedagog 
som besitter en bredare kunskap om specialpedagogik och kan hjälpa pedagogerna med 
råd och tips. 

Renée håller med i tänket om att se till varje individ och att miljön är väldigt viktig för 
barn med speciella behov. Hon poängterade också att samarbetet med hemmet är en 
prioritet i deras verksamhet, och det är inte alltid det görs lika i hemmet som på förskolan 
och där kan förskolan gå in och hjälpa till med sina tips och erfarenheter. Det blir på så 
vis ett komplement mellan hem och förskola. Hon tycker även att hennes förskolas 
verksamhet är anpassad utifrån alla barns behov.

Birgitta poängterar är att de försöker att ha en förskola för alla barns behov men det tar 
tid att få en verksamhet som fungerar för alla barn. Det kan ta flera år att få struktur på 
detta, så målet som de har på den här förskolan är att försöka ha en förskola för alla, men 
det beror på vilka förutsättningar förskolan har för ett sådant arbete. Behöver barnet 
resurs eller är det något litet som att göra om i lokalerna, men svårigheten om barnet 
behöver resurs är de ekonomiska, de kanske inte finns pengar just då. Birgitta känner att 
det kan vara svårt att uppnå de mål som ska uppfyllas, men hon tycker även att 
förståelsen och kunskapen för ”en förskola för alla” har utvecklats genom tiderna. men 
Förskolan skall anpassas efter alla barn och barnen skall inte anpassas efter 
verksamheten. Känner pedagogerna att de inte har kunskapen är det viktigt att våga ta 
hjälp av andra. Hon tycker även att det tar lite tid att komma till målet som de vill uppnå, 
för de kommer alltid på nya idéer som de vill förbättra.

Anna säger att det står i läroplanen att verksamheten skall vara utformad för alla barn, så 
de ansåg att det kan de inte strunta i. Anna och hennes arbetslag arbetar för att barnen 
skall få en bred social plattform som de kan, och inte förglömma att gruppen är viktig för 
individen.

Sammanfattning 

Alla förskollärare som vi intervjuade tycker att deras förskola är en förskola för alla. Vi
blev lite förvånade när en av dem poängterade att i läroplanen står det att förskolan ska 
vara en skola för alla och att det inte går att glömma eftersom det är vårt uppdrag. Detta
visar på att de är väl införstådda med vad som är deras uppdrag. De likheter mellan att 
trivseln i gruppen och inflytandet från hemmet tillsammans med förskolan bidrar till att 
miljön känns trygg för barnet, och att gruppen är något som är viktigt för barnen. En av 
dessa pedagoger tycker att, även fast de vill ha en förskola för alla tar det lång tid att ta 
sig dit. På väg mot de uppsatta målen hittar de alltid tips och idéer som de vill använda 
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sig av och pröva på för att få den verksamheten som de strävar efter. Hon trycker på att 
utformningen av verksamheten måste få ta tid om de ska bli bra.

Vid ett intervjutillfälle förekom tveksamheter kring definitionen av organisation, efter en 
kort förklaring fick vi ett väl genomtänkt svar. Pedagogerna menade på att för att få ett så 
bra ”resultat” som möjligt tycker de att det var viktigt med ett kontinuerligt arbete och 
inte något kortsiktigt, och inte något kortsiktigt. Intervjupersonerna hade olika svar kring 
detta. Observationer var något som de använde sig som en hjälp för att utreda om barnet 
är i behov av någon form av stöd och hjälp. Om det sen visar sig att barnet behöver detta 
stöd tar de kontakt med föräldrarna för att höra hur de upplever att barnet är hemma. Med 
deras godkännande tar de kontakt med specialpedagog eller om det är andra resurser som 
behövs för att inte specialpedagogen kan hjälpa dem till exempel barnhälsoteam, kurator 
eller psykolog. Renée ansåg att det var rektorns ansvar att på organisationsnivå se till att 
den hjälp som behövs sätts in och att det är viktigt att rektorerna blir medvetna om att 
detta kan kosta verksamheten pengar. Birgitta var inne på att utformningen av miljön och 
storleken på barngruppen är viktig att lägga fokus på för att barnen skall få bästa möjliga 
stöd och hjälp. Hon höll även med Olga i tanken om att ta in hjälp från specialpedagogen 
för att kunna hjälpa barnet. Alla var eniga om att det är viktigt att integrera alla barn för 
att utpekning av det enskilda barnet inte skall ske, även att mindre grupper gynnar barnen 
på ett positivt sätt. Birgitta tycker även att det enskilda arbetet med barnet kan vara 
uppskattat för vissa barn, men detta på ett smidigt sätt för att undvika att barnet skall 
känna sig utpekat. Förståelsen för att barn är olika beskrivs på detta sätt av Birgitta:

Jo precis och sen gruppnivån gäller det att få in en förståelse tycker jag, att de övriga på 
förskolan ska veta att det är något speciellt med det här barnet men man måste ju acceptera 
alla barn som de är och att det finns ju en charm med att vara olika.

Anna poängterade att tiden är för knapp att kunna sitta enskilt med ett barn och arbeta 
eftersom arbetslaget inte är komplett hela dagen, och det blir svårt att en pedagog ur 
arbetslaget skall kunna ta sig tid till detta. En av pedagogerna ansåg att enskild tid inte 
skall ses som något negativt och utpekande, utan att det är precis tvärtom i deras 
verksamhet. Barnen på denna förskola tycker att det kan vara spännande att sitta själv 
med en pedagog. Renée tycker att det gäller att ta hänsyn till alla barns olika behov och 
att det får det stöd och hjälp som är individuellt anpassad. Birgitta och Anna vill integrera 
barnet i barngruppen i stället för att arbeta enskilt. De metoder som Anna och hennes 
kollegor brukar använda sig utav är att ta in spel och lättare övningar tillsammans med 
alla barn, hon ställer sig även kritisk till den brist på tid som finns i verksamheten.

Renée tycker att de är dåliga på att ta in hjälp från specialpedagogen, de anser att 
det beror på vilken omfattning ”problemet” har. Hon säger även att
specialpedagogerna är bra att få tips och råd utav på grund av deras kunskap av 
specialpedagogik. Anna tycker att de har ett väldigt nära och gott samarbete med 
sin specialpedagog och de väntar inte länge med att ta kontakt med henne om de 
har några funderingar när det gäller ett specifikt ämne. För Olga och hennes 
kollegor är det ingen prestige att de ska klara av det själva, men känner de att det 
behövs hjälp är de snabba på att ta in det. Barnets ålder ses som en stor betydelse 
för hur snabba de är på att sätta in rätt sorts hjälp. Det gäller att vara ute i god tid 
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eftersom större undersökningar som barnet skall genomgå, anser de tar lång tid 
innan processen kommer igång. Birgitta håller med Anna om att de inte väntar 
länge alls med att kontakta specialpedagogen. De anser också att de har ett väldigt 
bra samarbete med specialpedagogen på sitt område. Att ha henne som bollplank är 
något som de ser som något positivt, men de tycker även att det är bra att hon 
kommer in i verksamheten och arbetar med de barn som behöver det. Hon har 
oftast möjlighet att komma ut och besöka förskolorna när behovet finns.

Diskussion
Under denna rubrik kommer vi att belysa metoddiskussion såväl som en 
resultatdiskussion. I metoddiskussionen kommer vi att reflektera och diskutera valet av 
metod. Vi kommer att återkoppla metoddiskussionen till vår bakgrund där vi belyser 
olika teorier kring beteendeproblematik. I resultatdiskussionen reflekterar vi och granskar 
vårt resultat som vi fått under intervjustudien, där ställer vi oss kritiskt till och granskar 
det resultat vi fått.

Metoddiskussion
Den metod som vi har valt att använda oss av är kvalitativ intervju, vi har märkt under 
arbetets gång att det inte endast är en metod som använts och det har vi nu fått mer 
klarhet kring, med hjälp av den litteratur som vi använt oss av. Under pågående 
intervjustudie var detta något okänt för oss men har nu gett oss mer klarhet med hjälp av 
den litteratur vi använt. Vi ser nu svårigheterna i att utföra en kvalitativ intervju, det svåra 
som vi anser är hur lätt det är att det blir en strukturerad intervju. Johansson & Svedner 
(2006) nämner att i en strukturerad intervju är ämnet förutbestämt och likaså frågorna, 
svarsalternativen kan dock variera. Vi kan där se likheter till den kvalitativa intervjun, där 
författarna beskriver det som att de i en kvalitativ intervju är endast ämnet som är bestämt 
i förväg och inte frågorna, då dessa skall hållas öppna. Under en kvalitativ intervju 
använder intervjuaren sig endast av bandspelare, detta kan ses i likhet till en strukturerad 
intervju, dock kan skillnaden i dessa två metoder visas på det sätt att i en strukturerad 
intervju används även papper och penna. Det vi märkte då vi skulle sammanställa 
resultatet var att vi har använt oss av både en strukturerad intervju såväl som en kvalitativ 
intervju. Att vi som intervjuar ofta är med och påverkar svaren genom att vi uttrycker 
våra egna åsikter, är något som vi fann oerhört svårt. Det är inte lätt att vara opartisk och 
ta ställning och bara sitta där och hålla med, det blir då inget samtal av detta. För det 
känns som för att kunna skapa ett samtal med den intervjuade ville vi säga vad vi tyckte 
kring vissa frågor, just för att en intervju ska vara mer som ett samtal och inte kännas som 
ett förhör. Vi lät de intervjuade säga sina åsikter medan vi som intervjuade försökte hålla 
oss i bakgrunden. Vi har även funderat på om våra åsikter kan ha varit avgörande för hur 
de intervjuade valt att svara.  Hade vi haft mer tid, hade vi kunnat göra en pilotstudie 
innan vi gav oss ut på intervjuerna, där vi då hade intervjuat pedagoger för att se hur 
svaren hade blivit. Om det svar vi fick inte var det vi förväntat oss hade vi kunnat 
omformulera frågorna till den kommande intervjustudien.  Det vi funderar på nu är för att 
mer kunna se hur verksamheten verkligen ser ut, sett utifrån ett vidare perspektiv och att 
se vilka konsekvenser pedagogernas förståelse för beteendeproblematik kan ha på 
verksamheten, hade vi kunnat använda oss av observationer? Om vi hade använt oss av 
observation som ytterligare metod, hade vi då tydligare kunnat se hur pedagogerna 
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utformat verksamheten utifrån frågeställningen ”en förskola för alla” och även om 
möjligt kunnat se vilka konsekvenser som synen pedagogerna har, har haft för inverkan 
på denna verksamhet. Eftersom detta inte framgick i intervjuerna.

Reliabilitet & Validitet i relation till vårt arbete

Reliabiliteten i vår kvalitativa studie tycker vi har legat på en lagom nivå, då vi höll oss 
till att intervjua en person vid endast ett tillfälle. Det vi känner var det som kanske gjorde 
så att vår reliabilitet sjönk i nivå, var att vi kunnat intervjua dessa pedagoger mer än en 
gång för att testa hur hög reliabiliteten var. Detta är något vi skulle ha gjort om tiden hade 
varit till vår fördel. Då vi utförde våra intervjuer så försökte skapa en så lugn och trygg 
miljö som möjligt så att förutsättningarna för en bra intervju skulle vara goda.  Så det var 
något vi kände höjde vår intervju signifikant. Om vi ska mäta validiteten i vår studie så 
kände vi till en början att vi inte var nog insatta i det problemområde som vi bestämt oss 
för att inrikta vår studie mot. Då en tolkning av vad pedagogen är svår att göra så känner 
vi trots det att vi tolkat dessa svar på ett korrekt sätt. Ett svar kan innehålla många 
tolkningar. Hade vi haft en större inblick i området hade vi kunnat tolka det på ett bättre 
sätt. Så i den benämningen så skulle vi vilja säga att validiteten i vår studie låg på en 
medium nivå då vi jämförelser mellan ”det normala” och ” det onormala” har forskats 
kring och diskuterats oss två emellan. 

Resultatdiskussion
I denna diskussion kommer vi att ställa oss kritiskt till resultatet vi fått under denna 
intervjustudie. Vi kommer att koppla detta till de forskningsfrågor vi använt, vi kommer 
även att anknyta detta till vår bakgrund och syftet. Syftet är att utifrån ett kritiskt 
perspektiv- skapa förståelse för förskolepedagogers uppfattningar om 
beteendeproblematik och hur denna förståelse kan ge avtryck i verksamheten, på individ-
grupp- och organisationsnivå. Det som vi har fokuserat på när vi utfört våra intervjuer har 
i första hand handlat om hur pedagogerna hanterar och förhåller sig till barn som 
uppfattas ha beteendeproblem.  

Definitionen av beteendeproblem ur pedagogers perspektiv
Vi kan hålla med vad förskolepedagogerna anser om att miljön har en betydande roll och 
det gäller att vi INTE lägger skulden på barnet. Men det är viktigt att vi är medvetna om 
att det inte bara är miljön som har en bidragande roll utan vi måste se det ur ett vidare 
perspektiv. I vår bakgrund belyser Sommer (2005) att barn med en vistelsetid över 30 
timmar kan visa tecken som kan mynna ut i att barnet uppfattas ha beteendemässiga 
problem. Vi kan till stor del hålla med i det han menar, men vi tycker att Sommer 
fokuserar enbart på förskoleverksamhetens miljö och deras ansvar att skapa denna miljö 
för barnen, de vi även skulle vilja att han la större tyngd på är hemmets ansvar och hur 
föräldrarna anpassar miljön för deras barn när de befinner sig i sin hemmiljö.  

Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar
för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen 
skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 11)
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När vi utförde intervjustudien var det enbart Birgitta som ställde sig kritiskt till vad 
som är ”normalt” respektive ”onormalt”. Vi håller helt med de hon säger i sitt 
resonemang jämte normalt och onormalt.  Pedagogerna måste snabbt kunna 
definiera vad som är ett normalt respektive onormalt beteende hos ett barn, då blir 
det automatiskt att fokus läggs på vad som är ”fel” på barnet, vilket det inte skall 
vara. Detta som kan ses i likhet med Johannessen (1997) och hennes tankar kring, 
att hur de vuxna ser på barnet och att hur våra olika tolkningar kan påverka hur vi 
ser på barnet och deras olika förmågor. Hon nämner även att vi om vi skulle testa se 
barnen på olika sätt så skulle vi i och med det betrakta barnen annars.  

Skillnader och Likheter mellan beteendemässiga problem och 
”myror i brallan” 
Gällande frågan om skillnader och likheter så var pedagogerna eniga om att skillnaden 
mellan beteendemässiga problem och ”myror i brallan” var väldigt stora. Själva tycker vi 
också att dessa begrepp är milsvidder från varandra men att de även går väldigt mycket in 
i varandra. Då vi sammanställde resultatet märkte vi att pedagogerna såg hellre skillnader 
än likheter. Alla var eniga om att då ett barn uppfattas ha beteendemässiga problem så är 
det något de tycker finns hela livet medan ”myror i brallan” är något som är tillfälligt och 
går att arbeta bort. Det som vi blev fundersamma över var att endast en av de pedagoger 
vi intervjuade såg några likheter. Detta kan vi se skillnader i vad Ogden (2001) trycker på 
i Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007), där poängterar han att det kan vara svårt att 
se skillnader mellan ett normalt beteende och ett så kallat avvikande beteende. Därför 
tyckte vi att det var oerhört konstigt att det inte var så många av pedagogerna som gick in 
på likheterna. De var precis tvärtemot, de kunde lättare rada upp skillnader, mellan de 
olika beteendena. Detta kan vi se i en liknelse till Sandberg (2009) som anser
att pedagogers synsätt på barnens olika beteenden och även att dessa beteenden kan anses 
vara naturliga för de barn som de innefattar, att vi då kan lära oss att inte enbart fokusera 
på barnets påstådda ”problem”. Synen föräldrarna har, kan även den återspeglas i 
huruvida barnet kan uppfattas ha beteendemässiga problem eller bara ha ”myror i 
brallan”.

Utformar pedagogerna en förskola för alla?
Majoriteten av de pedagoger vi intervjuade ansåg att de hade en förskola för alla, vi blev 
dock förvånade då en av pedagogerna svarade att de ansåg att det var för att det stod i 
läroplanen som de hade en förskola för alla. Vår reaktion på detta var att svaret de gav 
visade på att de var väl införstådda i vad deras uppdrag var, men svaret i sig är oftast inte 
något man förväntar då denna fråga kommer upp. Läroplanen för förskolan uttrycker sig 
som följer: 

”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan.
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få
Detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar.”
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.5)                                           

Det som även kom upp för diskussion, var miljön och dess betydelse för barnens 
utveckling, i detta fall så handlar det om att kunna dra paralleller mellan hur väl barnet 
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trivs i barngruppen och hur goda familjeförhållanden som barnet har för att kunna skapa 
en trygg miljö för barnen på förskolan. En av pedagogerna poängterade även att om man 
nu vill ha en förskola för alla, så tar det lång tid att komma dit, den långa tiden måste det 
få ta tycker hon. Vi själva anser att det krävs mycket hårt arbete för att få en förskola för 
alla, så att påstå att man har en förskola för alla är oerhört fordrande av en pedagog att 
säga. 

Då vi frågade pedagogerna om hur de arbetade organisationsmässigt med de barn som är 
i behov av stöd, så rådde det vissa tveksamheter hos Olga. Då det kom till definitionen av 
själva begreppet organtisationsnivå, ville Olga då veta vad vår definition av begreppet var 
för att hon skulle kunna ge ett så bra svar som möjligt. Vår definition av detta var att vi 
kunde se det från två olika sidor, detta kunde vi då återkoppla till Persson (2005) som
trycker på att det är rektorn som har det fulla ansvaret för att stöd och hjälp för de barn 
som behöver det ska finnas. Sett från den andra sidan som Nordahl m.fl. (2007) 
poängterar, så är det samarbetet i arbetslaget som är oerhört avgörande för hur ett 
problem kan lösas för det enskilda barnet, och att man alltid bör se till barnets bästa. Då 
vi förklarat vad vår syn på begreppet var kunde vi då få ett väl utförligt svar, det svaret 
var att pedagogerna arbetade med observationer i deras verksamhet för att kunna se om 
ett barn behövde stöd och hjälp, om det sedan skulle framgå att ett barn behöver extra 
stöd så kontaktar de föräldrar för att höra hur barnet beter sig då de befinner sig 
hemmavid. Sedan tar de med tillåtelse från föräldrar, själva kontakten med 
specialpedagogen eller om annan resurs behövs. Renée å andra sidan höll inte med Olga, 
hon ansåg att det var rektorns ansvar, plus att rektorn då måste inse att det kan komma att 
kosta verksamheten pengar. Birgitta var mer inne på att det är hur miljön utformas som 
avgör hur ett barn kan få den hjälp och stöd som de behöver. Vi har här lagt märke till att 
denna fråga är något som väcker olika åsikter, vad kan då detta bero på? Är begreppet 
organisationsnivå något som kan vara svårt att definiera? Eller kan det vara så att olika 
verksamheter kan arbeta på olika sätt och det funkar lika bra ändå. Ett sätt är kanske 
perfekt för ett arbetslag men inte för de andra?  

Då vi sedan kom in på hur de olika verksamheterna arbetade med de barn som uppfattas 
ha beteendemässiga problem utifrån ett grupp perspektiv, så var alla pedagoger eniga om 
att för att undvika att barnet ska bli utpekat, skulle de integrera alla barn i de övningar 
som pedagogerna utförde i verksamheten. De poängterade att små grupper främjar barnen 
på ett bra och positivt sätt. Birgitta framhåller även att det enskilda arbetet med barnet, 
gynnar individen på ett positivt sätt och att det är något barnet tycker är spännande. Hon 
vidhåller trots det att utföra detta på ett så pass smidigt sätt så att utpekning inte ska 
förekomma. I jämförelse med Nilholm (2008) som fokuserar mer på att sätta de barn som 
kan uppfattas ha beteendemässiga problem i en och samma grupp för att få en ökad 
förståelse för vilket sorts ”problem” som gruppen har. Han ser även barnet som 
”problemet” istället för omgivningen som de pedagoger vi intervjuat, satt som en av det 
större bidragande faktorerna. 

Olga och Renée är inne på samma spår då vi kommer in på individ perspektivet. Att 
denna ”egentid” som barnet som anses ha beteendemässiga problem har med pedagogen 
inte alls ska ses som något negativt och utpekande, och att i deras verksamhet så arbetar 
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de precis tvärtom, där främjar de enskilt arbete med barnen. Hänsyn skall tas till alla 
barns olika behov och individuellt anpassad hjälp ska förses till barnet något som Birgitta 
och Anna med om men de vill även integrera barnet med hela barngruppen. Anna berättar 
om de övningar som de använder sig av, dessa övningar är lätta att utföra så att alla barn 
kan delta. Som vi nämnt tidigare fokuserade Nilholm (2008) på att då vi pratar om olika 
sorters handikapp ligger ”problemet” oftast hos barnet, det enda omgivningen kunde 
bidra med var sympati. Men att i vissa fall så var det omgivningen runt i kring individen 
som kunde framkalla dessa olika sorters handikapp. Pramling Samuelsson & Sheridan 
(2006) trycker på att det är oerhört viktigt att vi alltid måste utgå utifrån barnens värld 
och att vi måste se till varje barns enskilda behov. Vi frågar oss detta, kan vi se till 
barnets enskilda behov om vi alltid ska integrera barnet som behöver extra stöd, med hela 
barngruppen? 

Gällande frågan om specialpedagoger och hur snabba pedagogerna var att ta hjälp av 
dessa. Olga, Anna och Birgitta anser att de inte alls väntar länge med att ta in 
specialpedagog medan Renée erkänner att hennes förskola är de dåliga på att ta in hjälp, 
beroende på i vilken grad ”problemet” befinner sig. Anna såväl som Birgitta tycker att de 
har ett oerhört bra samarbete med deras specialpedagog. Olga poängterar att de i deras 
verksamhet inte ser någon alls prestige i att inte be om hjälp från specialpedagogen. Hon 
trycker på att åldern på barnet har en betydande roll i hur fort de tar in hjälp från olika 
håll. Med äldre barn så måste man börja tidigare, eftersom att de ska lämna förskolan och 
över till skolan, naturligtvis fortsätter processen även i skolan men där kan inte 
förskolepersonalen vara med och påverka. Just detta är anledningen till varför arbetet 
måste starta tidigare för de äldre, då det kan ta lång tid innan barnet gått igenom hela 
processen. Vi har förståelse för hur Olga tänker, men trots det frågar vi oss, ska barnets 
ålder verkligen har någon större betydelse? Är det inte bättre att barnen får hjälp så fort 
det uppstår misstanke om eventuella beteendemässiga problem, oavsett barnets ålder? Vi 
tycker även att det låter oerhört bra att de pedagoger vi pratat med inte alls tvekar på att ta 
in hjälp från specialpedagogerna. Som vi kan se en liknelse till i det Vernersson (2002) 
nämner, att en ökning av barn som är i större behov av stöd har förekommit genom 
tiderna, speciellt de barn med olika koncentrationssvårigheter, där hon tror att den 
slående ökningen av diagnostiseringen hos barn i behov av särskilt stöd kan vara en av 
anledningarna. Då vi pratar om just diagnostisering blev vi förvånade, det var ingen av 
pedagogerna som tog upp just något om diagnostisering vilket vi hade väntat oss. Vi 
frågar oss själva, vem är det egentligen som gynnas av diagnostisering? Är det barnet, 
pedagogerna eller båda? 

Slutsatser
Då vårt syfte var att få reda på hur förskollärare uppfattar beteendeproblematik och hur 
denna förståelse kan ge avtryck i verksamheten på individ- grupp- och organisationsnivå.  
Vi ansåg då att en kvalitativ intervju var något vi skulle använda oss av, då en kvalitativ 
intervjus huvudsyfte är att få ut så breda svar som möjligt. Intervjuerna visade sig vara de 
rätta metodvalet, då de svar vi fick utav forskningsfrågorna gav oss ett större perspektiv 
att arbeta utifrån.  Vi kan nu dra en slutsats att beteendeproblem kan vara oerhört svårt att 
definiera. Trots att majoriteten av de pedagoger vi intervjuade var eniga om att miljön var 
en av de bidragande faktorerna, kunde vi se vissa tveksamheter kring begreppet. Det vi 
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kom fram till var att skillnader kan vara tydligare att se för pedagogerna, än likheter. Då 
de kommer till att skapa ”en förskola för alla” förespråkar alla intervjuade pedagoger ”en 
förskola för alla”. 

Lärdomar inför vår kommande yrkesprofession
Av denna studie kommer vi att ta med oss många värdefulla lärdomar som kommer att bli 
användbara för oss i vårt kommande yrke. En av dessa lärdomar är att det kan verka lätt 
att ställa en diagnos men vi måste vara medvetna om att har vi en gång satt en diagnos på 
ett barn är det ”stämplat” och denna ”stämpel” är livslång. Detta är något som vi kommer 
att ha i våra tankar när vi blir verksamma förskollärare.  Därför kommer vi att ta med oss 
detta och göra det synligt för våra framtida kollegor.  Vi kommer också att ta med oss om 
lärdomen om att våga ta hjälp från specialpedagoger och annan kunnig personal som har 
kunskapen om ämnet specialpedagogik. Det finns ingen stolthet i att inte be om hjälp, det 
gynnar inte barnet.

Fortsatt forskning
Vi har under denna studie känt att vi har fått viss kunskap och förståelse för hur 
pedagoger förstår beteendeproblematik och vilka konsekvenser denna förståelse får för 
den pedagogiska verksamheten. Vi kan känna att det finns mycket forskat kring miljön i 
förskolan men vi skulle se att det fanns mer om hur hemmiljön och förskolemiljön 
påverkar varandra i vidare perspektiv. Något som vi la märke till var att det finns mycket 
forskning kring beteendeproblem såsom ADHD, DAMP, Aspergers och så vidare.  Men 
hur man ställer en diagnos och vem diagnostiseringen gynnar är något vi saknar och 
skulle vilja att det forskas mer kring.
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Bilaga 1
Forskningsfråga: Hur ser förskolepedagogerna på begreppet beteendeproblem?
1. När du hör begreppet barn med beteendemässiga problem vad tänker du då och hur 
skulle du definiera detta begrepp?

Forskningsfråga: Vilka likheter och skillnader finner pedagogerna att det finns mellan 
beteendemässiga problem och ”myror i brallan”?
2. Kan du se några tydliga skillnader mellan att ha beteendemässiga problem och ”myror 
i brallan”?

Forskningsfråga: Utformar pedagogerna en förskola för alla?
3. Hur skulle ni vilja beskriva er verksamhet?

4. Känner ni själva att ni har en anpassad verksamhet för alla barn utifrån deras behov?

5. I din yrkesprofession hur skulle du vilja lägga upp arbetet för att hjälpa barn i behov av 
stöd?

 Organisationsnivå?
 Gruppnivå?
 Individnivå?


