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Abstrakt 

Syftet med studien var att belysa förskollärares tankar, erfarenheter och uppfattningar gällande 

inåtvända beteenden hos barn i förskolan. Kategoriskt och relationellt perspektiv samt 

dilemmaperspektiv tillämpades som teoretiska utgångspunkter i studien. För att besvara 

studiens syfte användes en kvalitativ metod bestående av enskilda intervjuer med fyra 

verksamma förskollärare vars arbetslivserfarenheter varierade. I analysen av det insamlade 

materialet urskildes följande temaområden: erfarenheter och uppfattningar, kännetecken, 

konsekvenser, bakomliggande orsaker, bemötande och förhållningssätt samt kompetens-

utveckling. Studiens resultat visade att förskollärarna har varierande uppfattningar gällande hur 

vanligt inåtvända beteenden hos barn är. Förskollärarna var överens om att det finns ett behov 

av kompetensutveckling inom området samt att beteendet kan få stora konsekvenser om 

åtgärder i förskolan uteblir. Informanterna ansåg vidare att barnet behöver stärkas som individ 

för att få en ökad känsla av trygghet. Resultatet analyserades även i relation till studiens 

teoretiska utgångspunkter där samtliga perspektiv kunde urskiljas i informanternas svar. Det 

mest framträdande var däremot det relationella perspektivet då barngruppen som helhet och 

den pedagogiska miljön ansågs vara avgörande för trygghetskänslan hos varje enskilt barn.  

 

Nyckelord: barn, förskollärare, intervjuer, inåtvända beteenden, trygghet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Förord 

Inledningsvis riktar vi ett stort tack till vår handledare Mervi Höglin som har stöttat och utmanat 

oss under arbetets gång. Vi är väldigt tacksamma över informanternas deltagande eftersom 

deras tankar och erfarenheter har format och möjliggjort denna studie. Vi känner även stor 

tacksamhet till nära och kära som funnits vid vår sida och uppmuntrat oss genom hela 

processen. Slutligen vill vi berömma varandra för en givande studietid tillsammans som 

präglats av såväl skratt och gråt som målmedvetenhet. Ett gott samarbete under dessa år har 

väckt ett gemensamt intresse hos oss gällande specialpedagogiken som till slut mynnat ut i 

denna studie. Vi tackar därför varandra för tålamod och beslutsamhet som varit särskilt 

värdefullt under detta examensarbete. 

 

Tack för ett gott samarbete! 

Elin och Nina 
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1. Inledning 

Studien utgår från ett stort intresse gällande olikheter i barns beteende samt hur förskollärare 

bemöter barns olikheter. Med det menar vi i enlighet med Lund (2006) att det är lika viktigt att 

uppmärksamma inåtvända som utagerande beteenden hos barn. Coplan och Arbeau (2009) 

belyser hur barn med utagerande beteenden vanligtvis får större uppmärksamhet än barn som 

är blyga och tystlåtna, vilket överensstämmer med våra erfarenheter från förskolans praktik. 

Vår upplevelse är att det finns större medvetenhet och tydligare riktlinjer för bemötande 

gentemot utagerande barn medan den inåtvända problematiken är svårare att få syn på. Detta 

lyfter även Johannessen (1997) och betonar hur risken är att barn med inåtvända beteenden 

förblir osynliga. Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2016) ska barnet på 

förskolan få stöd i att utveckla sin identitet och känna sig trygg i den. Björck-Åkesson (2014) 

menar att en tidig kartläggning bidrar till att förebygga och underlätta för barnet i behov av 

särskilt stöd. I Lpfö 98 (Skolverket, 2016) uttrycks hur “förskollärare ska ansvara för att varje 

barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (s. 8). För 

att möjliggöra detta för samtliga barn, krävs att förskollärare har goda kunskaper om olika 

beteenden för att även kunna uppmärksamma och tillfredsställa behoven hos barn med inåtvänt 

beteende. Att försöka förstå bakomliggande orsaker till barns agerande och belysa hur 

förskollärare bemöter olika beteenden upplever vi är betydelsefullt för vår profession. 

Johannessen (1997) diskuterar hur vissa barn agerar sina känslor utåt medan andra blir tysta 

och drar sig undan. Barns känslor kan alltså ta sig uttryck på olika sätt, men hur får vi syn på 

barnets känslor om barnet stänger in dem?  

 

Begreppen som används kan enligt Lund (2006) variera när det handlar om beteende-

problematik. Författaren lyfter särskilt introvert beteende, tillbakadragenhet och inåtvändhet 

som vanligt förekommande begrepp i sammanhanget. Samtidigt betonar Lund risken med att 

kategorisera barn utifrån deras beteende med tanke på att alla individer är olika och besitter 

egna erfarenheter och behov. I denna studie valdes begreppet inåtvända beteenden eftersom 

avsikten inte är att kategorisera barn utifrån beteenden. 

 

1.1 Arbetsfördelning 
Arbetet med studien har fördelats lika och genomgående präglats av ett nära samarbete mellan 

oss skribenter. Litteraturen har bearbetats gemensamt och samtliga delar av arbetet har 

konstruerats tillsammans. Under varje intervjutillfälle var båda aktiva och bidrog med 

personliga anteckningar. Bearbetningen av det insamlade materialet fördelades lika mellan oss 

genom olika ansvarsområden som sedan behandlades tillsammans.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa förskollärares tankar, erfarenheter och uppfattningar gällande 

inåtvända beteenden hos barn i förskolan. Utifrån syftet är följande forskningsfrågor 

formulerade: 

 

• Vilken uppfattning har förskollärare om inåtvända beteenden hos barn och vilka 

konsekvenser kan beteendet leda till enligt förskollärare? 

 

• Vilka kännetecken och bakomliggande orsaker associerar förskollärare med inåtvänt 

beteende? 

 

• Hur beskriver förskollärare sina kunskaper gällande inåtvända beteenden hos barn? 
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3. Bakgrund 

Under denna del beskrivs specialpedagogikens område och dess betydelse för barns utveckling 

och lärande. Beteendeproblematik hos barn redogörs genom att presentera två olika beteenden 

i form av utagerande och inåtvänt beteende. Därefter beskrivs bakomliggande orsaker, 

förskollärares bemötande och förhållningssätt gentemot barn med inåtvända beteenden samt 

normer och normkritiskt perspektiv. Slutligen framhålls lagar och förordningar inom området. 

 

3.1 Specialpedagogik 

Specialpedagogiken uppkom då den vanliga pedagogiken inte var tillräcklig och har historiskt 

sett handlat om att ge särskilt stöd åt de individer som inte kan följa den önskade ordningen i 

skolan på grund av olika svårigheter (Nilholm, 2012). Björck-Åkesson (2014) konkretiserar 

specialpedagogikens område genom att beskriva det som något som syftar till att skapa 

likvärdiga förutsättningar för alla barns lärande. Vidare diskuterar Björck-Åkesson vilken 

betydelse specialpedagogik har för utveckling och lärande i förskolan och betonar vikten av att 

pedagoger har de kunskaper som krävs för att kunna ge barnen rätt stöd utifrån det enskilda 

barnets behov. Även Rosenqvist (2007) diskuterar definitionen av begreppen pedagogik och 

specialpedagogik genom att poängtera att “ju snävare man definierar pedagogiken, desto 

bredare måste man definiera specialpedagogiken, och vice versa” (s. 114). Viktiga utgångs-

punkter i specialpedagogiken är det förebyggande arbetet som avser att konkretisera aktuella 

behov och därigenom kunna skapa goda möjligheter för lärande samt att barnen aldrig ses som 

bärare av problemen (Björck-Åkesson, 2014; Nilholm, 2012). 

 

Analys och kartläggning av individens svårigheter kan bidra till att skapa bättre förutsättningar 

för den enskilda individen (Aspelin, 2013; Skolverket, 2014). Kartläggningen görs enligt 

Skolverket (2014) utifrån tre nivåer avseende individ-, grupp- och skolnivå. I likhet med 

Skolverkets rekommendation om hur utredning ska genomföras beskriver Aspelin (2013) hur 

den relationella specialpedagogiken utgår från olika analysnivåer och betonar även hur det finns 

en brännpunkt att ta hänsyn till. Det som föreligger vara centralt i Aspelins analysmodell är 

punkten där barnet antingen blir hindrat eller får möjligheter i olika relationella situationer. Det 

kan exempelvis innebära att individen får svårt att skapa mening i tillvaron eller upplever det 

vara svårt att göra sin röst hörd. Författaren framhåller att det även kan handla om möjligheterna 

som den sociala tillvaron erbjuder i form av kommunikation. Analysnivåerna består av fyra 

steg vilka benämns som individnivå, gruppnivå, organisatorisk nivå och samhällelig nivå. 

Individnivån avser främst individens känslor, tankar och beteenden. Gruppnivån avser 

gruppens sammansättning och grad av delaktighet. Nivån behandlar även vilka möjligheter och 

hinder som konstrueras beroende på normer och kommunikationsmönster. Den organisatoriska 

nivån innefattar i huvudsak den faktiska praktiken och dess organisering, där begrepp som 

inkludering och exkludering blir viktiga aspekter att ta hänsyn till gällande barns svårigheter. 

Slutligen redogör Aspelin för den fjärde nivån, den samhälleliga, vilken avser mer övergripande 

aspekter i skolsystemet som kan påverka individernas möjlighet att betraktas som egna subjekt 

och även den faktiska undervisningssituationen.  

 

Nilholm (2012) lyfter att alla barns olika behov ska tillgodoses utan att barnen ska behandlas 

annorlunda på grund av sina svårigheter. Det föreligger således en pedagogisk utmaning för 
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alla som arbetar med barn, och författaren belyser vikten av att pedagoger uppmärksammar 

barns svårigheter för att kunna möta barnen utifrån den enskildes behov. Eftersom det är 

verksamheten som ska anpassas utifrån individerna och inte tvärtom får aldrig barnen ses som 

problem. Ett sådant förhållningssätt, där vuxna ser barnen som bärare av problemen, påtalar 

Nilholm är ett tydligt bristperspektiv som inte återspeglar syftet med specialpedagogiken.  

 

3.2 Utagerande och inåtvänt beteende 

Barns beteende kan bero på många olika faktorer och kan ta sig uttryck på varierande sätt hos 

varje barn. Vissa barn agerar sina känslor utåt medan andra väljer att dra sig undan (Folkman, 

1998; Lund, 2006). Nedan beskrivs beteendeproblematiken, bakomliggande orsaker och 

förskollärares förhållningssätt samt betydelsen av att uppmärksamma barns beteenden för att 

kunna möta det enskilda barnet.  

 

3.2.1 Beteendeproblematik och bakomliggande orsaker 

Ett flertal författare diskuterar beteendeproblematik hos barn och vilka generella kännetecken 

som präglar problematiken. Johannessen (1997) uppmärksammar hur socioemotionella 

problem kan ta sig uttryck genom aggressivitet eller tillbakadragenhet. Folkman (1998) 

beskriver utagerande barn som impulsstyrda med svårigheter att kontrollera sina känslor. 

Beteendet kan orsakas av att barnet inte fått sina grundläggande behov tillfredsställda såsom 

närhet och trygghet, vilket anses vara viktigt redan från födseln. Barn som sällan pratar, har låg 

grad av delaktighet i sociala sammanhang och är passiva i möten med människor, benämner 

Folkman som inåtvända barn. Samtidigt beskriver Lund (2006) hur barn som bland annat 

undviker ögonkontakt, inte leker tillsammans med andra barn eller inte tar sig för olika 

aktiviteter, kan ses som inåtvända barn. Anledningen till ett inåtvänt beteende kan exempelvis 

grunda sig i en känsla av otrygghet inom barnet eller blyghet inför människor. Oavsett om 

beteendet orsakats av tidigare svårigheter eller beror på aktuella förhållanden, poängterar Lund 

att inåtvända beteenden är precis lika nödvändiga att bearbeta som utagerande problematik.  

 

Beteendeproblematik hos barn grundar sig ofta i en låg självkänsla och bristande tilltro till sin 

egen förmåga (Folkman, 1998). Barn med socioemotionella problem kan enligt Johannessen 

(1997) exempelvis uppvisa bristande eller överdriven förmåga att ta hänsyn till andra. 

Författaren poängterar hur omtalade kännetecken för socioemotionella problem är långt ifrån 

endimensionella. Har barnet exempelvis koncentrationssvårigheter eller riktar barnet inte sin 

uppmärksamhet mot det den vuxna önskar? Detta frågar sig Johannessen och understryker 

därmed vikten av att ifrågasätta personliga tolkningar av generella kännetecken.  

 

Att barn förblir tysta gör att de inte märker ut sig i mängden, vilket kan leda till att de förbises 

och inte får det stöd de behöver (Lund, 2006). Eftersom barn med inåtvänt beteende ofta drar 

sig undan, betonar Folkman (1998) hur det finns en risk att dessa barn inte utvecklar sina sociala 

kunskaper på samma sätt som barn som inte lider av denna problematik. Att inte kunna, eller 

vilja, delta i det sociala samspelet kan bidra till att barnet utvecklar en allt sämre självkänsla. 

Folkman beskriver hur det rör sig om en strategi hos barnet där känslan av otrygghet och 

osäkerhet styr barnets agerande och därmed hindrar barnet från delaktighet i den sociala 

samvaron. Till skillnad från ett utagerande beteende, lyfter författaren hur inåtvända barn 
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stänger in sina känslor. Följderna av att inte få utlopp för sina känslor kan medföra fysiska 

problem såsom magont och huvudvärk samt få negativa konsekvenser för den fortsatta 

skolgången och senare i livet (ibid.). 

 

Forskning har visat att en människas genetiska förutsättning och den omgivande miljön i princip 

har lika stor betydelse för vilken personlighet individen kommer att utveckla (Fahlke, 2007). 

Moxnes (2008) hävdar däremot att personligheten inte är något konstant och diskuterar 

huruvida en människas beteende beror på personligheten eller på situationen. Beteendet kan ses 

som uttryck för en personlighet men bestäms utifrån tidpunkt och omständigheter, därigenom 

påpekar Moxnes att många olika beteenden ingår i personligheten samt att individens beteende 

och upplevelse varierar beroende på sammanhanget. Att personligheten enbart skulle bero på 

arv och miljö är något den humanistiska personlighetsteorin motsätter sig (Karlsson & Hill, 

2007). Enligt teorin möjliggörs en utveckling och förändring av personligheten i takt med att 

individen förstår och bejakar sina behov och motiv (ibid.). 

 

3.2.2 Förskollärares bemötande och förhållningssätt 

Johannessen (1997) betonar hur barnets bristande förmåga att visa hänsyn till andra kan 

innebära att bli impopulär bland kamrater, men att hela tiden sätta andras behov framför sina 

egna kan leda till problem med individens sociala känslighet. Enligt författaren betraktas ofta 

det sistnämnda beteendet som positivt i vuxnas ögon eftersom dessa barn inte ställer till 

problem utan anpassar sig totalt efter situationen. Barn som har en tendens att dra sig tillbaka 

slipper oftast tillrättavisningar “men priset som de får betala är att de blir osynliga både för sig 

själva och andra” (s. 41). Även Coplan och Arbeau (2009) diskuterar vuxnas förhållningssätt 

och poängterar hur ett tystlåtet beteende sällan får lika mycket uppmärksamhet som ett 

utagerande. Författarna belyser hur det tystlåtna beteendet kan grunda sig i blyghet vilket 

många gånger anses positivt i vuxnas ögon. Trots kännedom om begränsningar som blyghet 

kan leda till är blygheten snarare ett beteende som uppmuntras av vuxna då det inte anses störa 

omgivningen. Konsekvensen av detta blir att barnens blygsamma beteende stärks, vilket enligt 

författarna kan vara särskilt problematiskt vid övergången till skolans värld. Vidare diskuterar 

Coplan och Arbeau vikten av att vuxna har kunskap om vilket stöd barnen behöver och 

medvetenhet om sitt förhållningssätt gentemot barn som är blyga och inåtvända. Att vuxna får 

större kunskap och förståelse för barns beteende kan bidra till att barnen får bättre stöd och 

därigenom även ges goda möjligheter att övervinna svårigheten med att anpassa sig till den nya 

miljön i skolan.  

 

Att känna igen och uppmärksamma beteendeproblematik samt på olika sätt ge stöd åt barn som 

riktar sina känslor inåt är betydelsefullt både för barnets självkänsla och barnets utveckling 

(Folkman, 1998; Johannessen, 1997). Någon fulländad personlighet finns inte poängterar 

Johannessen (1997) och belyser vidare hur vi kan lära oss att se det goda hos varje enskild 

individ genom att möta barnen med förståelse och respekt. Barnet som exempelvis har starka 

känslor av vrede eller ängslan kan enligt författaren få stöd i sin läkningsprocess och allt 

eftersom lära sig att handla mer konstruktivt. Johannessen understryker därmed vikten av att 

skapa en bra balans mellan acceptans och utmaningar för att barnet ska känna att vuxna vill 
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dem väl. Pedagoger kan även bygga upp barnens självkänsla genom att lyfta och synliggöra 

barnets positiva egenskaper (Folkman, 1998).  

 

Vuxnas förmåga att skapa trygga relationer anser både Folkman (1998) och Johannessen (1997) 

vara grundläggande för att kunna stärka barnet. Det krävs att pedagogerna ständigt belyser 

barnets värde och tillgång i gruppen för att ge barnet trygghet och stärka barnets identitet. Det 

handlar främst om att arbeta med barnens självkänsla och bygga upp en relation som präglas av 

tillit och trygghet. Att personalen exempelvis ifrågasätter sina tolkningar av barnets beteende 

och därigenom börjar bemöta barnet utifrån individens behov, kan främja tryggheten i 

relationen och även ändra barnets beteende. Som pedagog handlar det därmed om att se och 

bekräfta varje barns egenvärde (Folkman, 1998; Johannessen, 1997). Johannessen (1997) 

betonar vikten av att vara öppen i sina tolkningar och medveten om sitt förhållningssätt 

eftersom “våra glasögon bestämmer vad vi ser och hur vi tolkar det vi ser” (s. 70). Vidare 

föreslår författaren olika metoder för att stärka barnets självkänsla. Att berömma barnets 

ansträngningar och lära dem att föra en uppmuntrande inre dialog med sig själva i vardagen kan 

enligt Johannessen vara konkreta och framgångsrika åtgärder.  

 

I en studie av Coplan, Hughes, Bosacki och Rose-Krasnor (2011) undersöks lärares före-

ställningar om både tystlåtna och blyga barn samt utagerande och mer pratglada barn. 275 

grundskollärare fick svara på en enkät rörande sina aktuella föreställningar och attityder 

gentemot barns olika beteende. Studiens resultat visar på att lärare betraktar de mer tystlåtna 

barnen som mindre intelligenta och att blyga barn kan få större akademiska problem än de mer 

pratglada barnen. De utagerande och pratglada barnen ansågs däremot vara mer socialt 

kompetenta, men även dessa barn upplevdes kunna få svårigheter ur ett akademiskt perspektiv. 

Vidare belyser Coplan et al. hur resultatet avslöjar att lärare har varierande förhållningssätt mot 

barnen beroende på deras uppfattning om barnens beteende. Gustafsson, Proczkowska-

Björklund och Gustafsson (2017) redovisar i sin studie hur förskollärare, under tre års tid, 

försöker identifiera förskolebarn med psykiska symtom med hjälp av ett frågeformulär. 

Formuläret innehöll påståenden om barnets känslor, koncentration, beteende och huruvida 

barnet tenderar att komma överens med andra. Enligt studiens resultat anser förskollärare att 

problemen hos pojkar är avsevärt mycket större än hos flickor inom alla områden förutom det 

känslomässiga. 

 

3.3 Normer och normkritiskt perspektiv 

Individens egenvärde och alla människors lika värde ska genomsyra de pedagogiska 

verksamheterna. Personliga olikheter ska ses som en tillgång och barnet ska få stöd i att finna 

sin unika egenart. Samtidigt ska verksamheterna förbereda barnen inför delaktighet i samhället 

(SFS 2010:800; Skolverket, 2016; Skolverket, 2017a). Enligt Palla (2011) betyder detta att 

verksamheterna ska främja barnens olikheter samtidigt som barnens utveckling och lärande ska 

ske i enlighet med samhällets normer. Författaren påpekar att barn inte får vara för framåt eller 

för tillbakadragna utan måste vara lagom för att hamna inom normalitetens ramar. Palla belyser 

vidare risken med att normaliteterna befästs om de inte granskas kritiskt, vilket kan få negativa 

konsekvenser för barn som avviker från normen. Besic (2009) hävdar att normer om beteenden 

skiljer sig mellan olika kulturer. Den utåtriktade personligheten är exempelvis eftersträvansvärt 
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i den europeiska kulturen medan en mer återhållsam personlighet uppmuntras i vissa asiatiska 

länder. Kulturens syn på beteendet kan påverka barnets självbild positivt eller negativt beroende 

på hur egenskaperna tas emot av omgivningen. Besic framhåller därmed att kulturen kan bli 

avgörande för vilka konsekvenser beteendet får för barnet.  

 

Att vuxna i förskolan intar ett normkritiskt perspektiv anses vara betydelsefullt för barns 

utveckling och lärande (Diskrimineringsombudsmannen, 2015; Dolk, 2011; Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015). Ett normkritiskt perspektiv innebär att vrida fokus från enskilda 

individer till förekommande strukturer genom att synliggöra och problematisera normer och 

maktförhållanden, förklarar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015). Författarna betonar hur 

barn är väldigt mottagliga för olika uttryck och snabbt lär sig att följa de stereotypa riktningar 

de styrs mot, varpå det är viktigt att diskutera och problematisera miljön barnen befinner sig i. 

En liknande argumentation förs av Diskrimineringsombudsmannen (2015) som även lyfter 

vikten av att granska sin egen position och begrunda hur olika normer tar sig uttryck i vuxnas 

agerande som i sin tur påverkar barnens vardag i förskolan. Syftet med att tillämpa ett 

normkritiskt perspektiv är dels att synliggöra fördelar för barn, föräldrar och pedagoger som 

lever i enlighet med normen, dels att framhäva nackdelar för människor som inte vill eller kan 

anpassa sitt levnadssätt efter normen (ibid.). Dolk (2011) poängterar att den normkritiska 

pedagogiken inte syftar till det som anses avvika från fastställda normer utan istället granskar 

det som uppges vara normalt. 

 

3.4 Förankring i lagar och förordningar 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2016) framhålls att alla som arbetar i förskolan ska ansvara för att det 

pedagogiska arbetet syftar till de mål som ingår i verksamhetens organisation och innehåll. Den 

kontinuerliga utvärderingen av verksamheten ska tydligt utgå från barnens behov och intressen. 

Skollagen (SFS 2010:800) redogör för hur barn i behov av särskilt stöd ska ges det stöd som 

behovet kräver och det är förskolechefens ansvar att detta sker. Skollagen understryker även att 

“i all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara 

utgångspunkt” (SFS 2010:800, kap. 1, 10 §). Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) ska arbetet i 

förskolan präglas av omsorg om individens välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande. 

Verksamheten ska anpassas efter barnens olika förutsättningar och behov. På grund av detta 

måste förskolans utformning och resurser få variera mellan verksamheterna. Även Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017a) poängterar hur 

undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. Undervisningen ska anpassas efter barnens 

olika förutsättningar och behov eftersom “skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin 

unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet” (s. 7). 

 

Enligt Skolverket (2017b) är dialogen central i utredningen av barnets bästa. Dialogen ska 

involvera huvudman, förskolechef, personal, vårdnadshavare och barnet. Barnens förut-

sättningar och behov ska vara utgångspunkten vid resursfördelning. På grund av detta ser 

förskolans utformning och resursfördelning olika ut i olika verksamheter. Personalens 

utbildning och kompetens är den viktigaste faktorn för en god kvalitet i förskolan vilket kan få 

stor betydelse för barn som lever i socioekonomiskt utsatta familjer eftersom “tillgång till en 
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förskola av hög kvalitet kan bidra till att minska barns psykiska ohälsa och sociala problem” (s. 

17).  

 

I Barnkonventionen, artikel 13, betonas varje barns rätt till yttrandefrihet vilket innebär att alla 

barn ska vara fria att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter (Unicef, 2009). Skolinspektionen 

(2017) har gjort en granskning av förskolors arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

Granskningen visar att två tredjedelar av förskolorna behöver utveckla sitt arbetssätt gällande 

undersökning och analys av barns stödbehov men även gällande dokumentation, uppföljning 

och utvärdering av stödinsatser. Enligt Skolinspektionen finns återkommande faktorer i de 

verksamheter som har ett framgångsrikt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Dessa faktorer 

utgörs av personalens förståelse för uppdraget, analyser som grund för stödinsatser och 

regelbunden utvärdering av insatser. Skolverket (2017b) betonar hur barns beteenden alltid är 

situationsbundna och likaså behovet av stöd. Behovet varierar beroende på händelser i 

samspelet mellan barnet, personalen och den omgivande miljön. Det betyder att stödinsatser 

kan vara nödvändiga i särskilda situationer men inte i andra. Det systematiska kvalitetsarbetet 

är enligt Skolverket ett bra verktyg för att förbättra förutsättningarna för barnet i behov av 

särskilt stöd och för att utvärdera insatsernas effekt.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Svensson (2015) lyfter vikten av medvetenhet kring hur teoretiska utgångspunkter påverkar 

analysen av materialet eftersom “ett och samma studieobjekt kan beskrivas, förklaras och 

förstås på olika sätt beroende på forskarens utgångspunkt” (s. 210). Hur lämpliga och 

intressanta de teoretiska utgångspunkterna anses vara beror enligt författaren på projektets syfte 

och ambition. Eftersom syftet med studien var att belysa förskollärares tankar, erfarenheter och 

uppfattningar gällande inåtvända beteenden hos barn i förskolan, ansågs det relevant att utgå 

från kategoriskt och relationellt perspektiv samt dilemmaperspektiv. 

 

4.1 Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska perspektivet har förklarats av ett flertal forskare. Asp-Onsjö (2014) och 

Rosenqvist (2007) beskriver hur det kategoriska perspektivet innebär att berörda människor går 

att placera i väl avgränsade kategorier inom forskning eller andra verksamheter. Den under-

visning som enbart sker för elever med svårigheter visar hur ett kategoriskt perspektiv tillämpas 

i praktiken. Vidare framhåller Asp-Onsjö hur individen ses som bärare av svårigheten ur ett 

kategoriskt perspektiv och det är inte ovanligt att elever med någon slags svårighet flyttas vid 

utvalda tillfällen ur sin ordinarie grupp för att slås samman i särskilda grupper anpassade efter 

elevernas svårigheter. Även Persson (2007) redogör för det kategoriska perspektivet där barnets 

olika svårigheter ofta kopplas till svag begåvning hos individen. Enligt författaren är ett sådant 

perspektiv i hög grad bristande och kan endast röra sig om kortsiktiga lösningar då problemen 

som föreligger placeras hos individen och inte i den pedagogiska lärmiljön.  

 

4.2 Relationellt perspektiv 

Som motsats till det kategoriska perspektivet redogör flera forskare för det relationella 

perspektivet. Asp-Onsjö (2014) lyfter hur en lärandemiljö som anpassar pedagogiken efter 

barnen tenderar att ha mindre behov av specialpedagogiska insatser. Att anpassa miljön utifrån 

individerna benämner författaren som ett relationellt perspektiv. Ur ett sådant perspektiv 

utvärderas miljöns betydelse för barnens möjligheter till utveckling och lärande och därmed är 

det miljön som analyseras och anpassas utifrån barnens behov. Även Rosenqvist (2007) redogör 

för det relationella perspektivet som motsättning till det kategoriska perspektivet. Det 

relationella perspektivet belyser Rosenqvist, i enlighet med Asp-Onsjö (2014), som ett 

perspektiv där uppmärksamheten i första hand riktas mot miljön och kontextbetingade orsaker 

till svårigheter som kan uppfattas hos individen. Vidare menar Rosenqvist att det relationella 

perspektivet blir intressant vad gäller den vanliga pedagogikens relation till special-

pedagogiken. Olika specialpedagogiska förändringar kan enligt författaren därmed påverka den 

pedagogiska situationen och elevens undervisningsmiljö. För att skapa goda förutsättningar för 

alla barns utveckling och lärande är det enligt Persson (2007) nödvändigt att ur ett relationellt 

perspektiv anpassa den pedagogiska miljön utifrån individernas behov. 

 

4.3 Dilemmaperspektiv 

Ett dilemmaperspektiv är enligt Nilholm (2005) nödvändigt att införa inom specialpedagogiken 

då ett sådant perspektiv kan bidra till att ringa in den etiska aspekten och dilemmat som grundar 

sig i målet att verksamheten ska anpassas efter varje enskild individs särskilda behov. Nilholm 
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vill därmed understryka det aktuella dilemmat och problematiserar det genom att ifrågasätta 

hur verksamheten kan möta de dilemman som föreligger. “Ska man kategorisera elever för att 

urskilja olika behov eller ska man betrakta alla som (okategoriserade) individer?” (s. 135).  
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5. Metod 

Nedan följer en beskrivning av metoden som tillämpats i den kvalitativa studien. Till en början 

redogörs för innebörden av en kvalitativ metod. Därefter motiveras hur urvalet av informanter 

gått till. Vidare beskriver vi hur datainsamlingen genomförts och hur det insamlade materialet 

bearbetats för att kunna åskådliggöra ett resultat. Slutligen presenteras hur det grundläggande 

individskyddskravet präglat arbetet samt studiens validitet och reliabilitet.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

Ahrne och Svensson (2015) lyfter hur kvalitativa metoder bland annat avser observationer, 

intervjuer och analyser av texter vilka kan användas för att ge svar på abstrakta fenomen såsom 

tankar och upplevelser. På grund av detta valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer ansågs i enlighet med Alvehus (2013) vara en lämplig metod för 

studien då syftet var att belysa förskollärares tankar, erfarenheter och uppfattningar gällande 

inåtvända beteenden hos barn i förskolan. Det blev således möjligt för informanterna att 

uttrycka sina tankar och erfarenheter utan hänsyn till färdiga svarsalternativ, vilket Håkansson 

(2013) lyfter som en fördel med intervjuer. 

 

5.2 Urval 

Arbetslag på förskolor kan bestå av personer med varierande utbildning. Alla som ingår i 

förskolans verksamhet är därmed inte legitimerade förskollärare. Intervjuerna genomfördes 

enskilt med fyra förskollärare från olika förskolor, vilket gör urvalet både homogent och 

heterogent. Alvehus (2013) påpekar att homogena urval kan begränsa variationen i det 

insamlade materialet. Trots detta ansågs det relevant att studiens urval endast skulle bestå av 

förskollärare med tanke på förskollärares särskilda ansvar för att varje barns behov respekteras 

och tillgodoses. Alvehus betonar hur ett heterogent urval kan leda till mer omväxlande svar och 

därigenom ge ett mer nyanserat resultat. För att få ett mer heterogent urval i studien kontaktades 

förskollärare från verksamheter i olika områden. Urvalet baserades även på antal verksamma 

år i förskolan och gav en spridning mellan 1-36 år i förskolans praktik. Tanken var att 

varierande arbetslivserfarenheter hos informanterna skulle bidra med större omfång på det 

insamlade materialet.  

 

5.3 Genomförande 

Det insamlade materialet består i helhet av fyra semistrukturerade intervjuer med förskollärare 

från olika förskolor i en stad belägen i norra Sverige. En förskollärare kontaktades privat 

eftersom personen tidigare visat intresse för studien. Resterande förskollärare kontaktades 

inledningsvis via telefon på sin arbetsplats och fick då förfrågan om ett deltagande. Efter att tre 

intervjuer ägt rum fanns fortfarande en viss nyfikenhet inom oss som bidrog till att ytterligare 

en förskollärare kontaktades för att boka in en intervju. Bryman (2011) beskriver hur det kan 

uppstå en mättnad i det insamlade materialet vilket betyder att ytterligare information inte tillför 

något avgörande för studien. Efter totalt fyra intervjuer upplevdes en mättnad i materialet då 

det inte var någon markant variation i informanternas svar. I samband med den första kontakten 

informerades personerna om studiens syfte och efter muntligt samtycke skickades ett 

informationsbrev (bilaga 1) via mail till respektive förskollärare.  
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Vid intervjutillfället gavs det inledningsvis en kortare presentation om oss och om syftet med 

studien. Vi tackade informanterna för deras deltagande och betonade värdet i deras tankar och 

erfarenheter. Informanterna fick sedan skriva under en samtyckesblankett (bilaga 3) avseende 

individskyddskravet och det frivilliga deltagandet. Intervjuerna genomfördes enskilt på 

informantens arbetsplats i ett rum som informanten ansåg vara lämpligt. Vi var båda delaktiga 

under intervjutillfället och hjälptes åt att leda samtalet framåt utan att i förväg bestämt vem som 

ansvarade för vad. Semistrukturerade intervjuer valdes för att situationen skulle uppfattas som 

ett samtal och inte ett förhör, i enlighet med Alvehus (2013). Författaren beskriver hur 

intervjuformen innebär att personen får öppna frågor och har därigenom möjlighet att påverka 

innehållet i sina svar, till skillnad från strukturerade intervjuer som består av totalt förut-

bestämda frågor vilket kan resultera i ytliga och korta svar. Samtalen utgick således från 

intervjufrågor (bilaga 2) som konstruerats i förväg men formulerades om med egna ord under 

intervjutillfället. Tanken med att inte följa en förutbestämd ordning för samtalen grundade sig 

i förhoppningen om att skapa ett avslappnat och naturligt klimat. Intervjufrågorna lämnades 

inte ut i förväg eftersom Kvale och Brinkmann (2014) framhåller hur det kan hämma 

intervjupersonens öppenhet och spontanitet. För att upprätthålla en naturlig stämning under 

intervjuerna uppmuntrades informanterna ofta att berätta mer och vidareutveckla sina tankar.  

 

Längden på intervjuerna varierade mellan 15-30 minuter. Under samtliga tillfällen fördes 

anteckningar som stöd för att ringa in samtalets innehåll samt ljudinspelning via två 

mobiltelefoner. Att använda ljudinspelning vid intervjuer anses många gånger vara fördelaktigt 

för forskaren (Ahrne & Svensson, 2015; Håkansson, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Fördelen med inspelade intervjuer är enligt Ahrne och Svensson (2015) att det blir möjligt för 

forskaren att återgå till det insamlade materialet för att kunna analysera och återkoppla till 

händelsen i efterhand. Samtidigt redogör Kvale och Brinkmann (2014) för hur inspelningen 

dessutom kan bidra till att specifika ord och tonfall kan uppmärksammas samt att pauser under 

bearbetningen av materialet är möjligt. Intervjuerna spelades in på två separata enheter eftersom 

Kvale och Brinkmann framhåller hur det minskar risken att materialet går förlorat. När 

intervjun behandlat de förutbestämda delarna tackades informanterna återigen för deras 

medverkan och de välkomnades även att höra av sig vid eventuella frågor om intervjun eller 

studien i sin helhet. Om oklarheter skulle uppstå eller ytterligare frågor väckas var även vi 

välkomna att ta kontakt med dem.  

 

5.4 Bearbetning, tolkning och analys 

Ljudfilerna transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället, vilket Alvehus (2013) 

framhåller är det första steget i analysarbetet som innebär att omvandla talspråk till skriftspråk. 

Vi transkriberade halva ljudfilerna var och förvarade texterna i separata dokument som båda 

hade tillgång till. I arbetet med transkriberingen återgavs citaten ordagrant i enlighet med Kvale 

och Brinkmann (2014) med undantag för utfyllnadsljud och småord såsom eh och så. Inga namn 

användes utan informanterna benämndes enbart som Förskollärare. Därefter formulerades sex 

temaområden utifrån intervjufrågorna, vilka användes som utgångspunkt vid analys av 

informanternas svar. Det insamlade materialet analyserades även utifrån ett kategoriskt och 

relationellt perspektiv samt dilemmaperspektiv. Detta steg i analysarbetet återkopplar till 



13 

 

sortering som Rennstam och Wästerfors (2015) redogör för. Författarna betonar hur sorteringen 

möjliggör omvandlingen från kaos till överskådlighet och ordning vilket ingår i det 

vetenskapliga sättet att analysera kvalitativt material. Olika färgkoder utsågs till varje rubrik 

och enstaka ord eller längre citat markerades i transkriberingarna med den färg som respektive 

kategori representerade. Arbetet med kategoriseringen delades lika då vi ansvarade för tre 

kategorier var. I sammanställningen av resultatet växlades ansvarsområden för att båda skulle 

få bearbeta samtliga områden och på så sätt bli mer förtrogna med materialet som helhet. Det 

slutgiltiga resultatet är en produkt av de kategorier som framkommit under analysen medan 

andra delar har reducerats. Enligt Rennstam och Wästerfors är reduceringen nödvändig för att 

kunna bidra med precis kunskap men även eftersom det är omöjligt att representera allt som 

samlats in på ett relevant sätt. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för de forskningsetiska principerna som består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

principer som tillsammans utgör det grundläggande individskyddskravet har tillämpats och 

präglat hela arbetet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om villkoren som gäller och 

därmed ska uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare bli medvetna om det frivilliga 

deltagandet och möjligheten att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Denna princip 

hanterades genom att deltagarna fick ta del av ett informationsbrev där studiens syfte framgick 

och det frivilliga deltagandet betonades (bilaga 1). Samtyckeskravet avser deltagarnas 

samtycke till medverkan i den studie som genomförs (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav 

tillgodosågs genom att informanterna både gav muntligt och skriftligt godkännande till sitt 

deltagande i studien (bilaga 3). Konfidentialitetskravet motsvarar regeln att samtliga deltagare 

ges konfidentialitet och hindrar obehöriga från att ta del av personuppgifter (Vetenskapsrådet, 

2002). Konfidentialitetskravet tillämpades då det insamlade materialet behandlades under 

sekretess. I transkriberingsprocessen gavs informanterna anonymitet genom att benämnas som 

Förskollärare och därefter raderades ljudfilerna. Uppgifterna lagrades på ett oåtkomligt sätt för 

obehöriga. Nyttjandekravet betyder att uppgifter som rör forskningen inte får nyttjas eller 

utlånas utan endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet 

konkretiserades genom att det insamlade materialet endast användes för denna studie och 

raderades efter avslutat arbete.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser studiens trovärdighet, vilket syftar till giltigheten för studiens metoder och 

resultat (Kvale & Brinkmann, 2014; Patel & Davidson, 2011). Vid kvalitativa studier är det av 

stor betydelse att forskaren lyckats göra en datainsamling som kan utgöra en trovärdig grund 

inför analysen av det insamlade materialet (Patel & Davidson, 2011). I studier där material 

samlats in i form av intervjuer understryker Kvale och Brinkmann (2014) vikten av att forskaren 

uppmanar informanterna att berätta mer och utveckla sina svar för att verifiera informanternas 

uppgifter i den mån det går. Eftersom datainsamlingen för denna studie utgjordes av intervjuer 

var vi noga med att informanterna skulle få utrymme att tänka och uttrycka sig fritt. För att 
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närma oss den enskilde informantens uppfattningar blev det naturligt att ställa följdfrågor och 

även be om konkreta exempel för att ytterligare bekräfta validiteten och minska risken för 

feltolkningar. 

 

Studiens tillförlitlighet syftar enligt Kvale och Brinkmann (2014) till dess reliabilitet. 

Författarna lyfter att tillförlitligheten, på samma sätt som studiens trovärdighet, ska beaktas 

under samtliga delar av studien men framför allt vid datainsamlingen. Reliabilitet anses även 

av Patel och Davidson (2011) vara särskilt viktigt under tillfällena för studiens insamling av 

material. För att öka reliabiliteten betonar författarna att det kan vara fördelaktigt att vara två 

forskare som hjälps åt vid intervjutillfällen och för anteckningar samt spelar in det som sägs för 

att kunna återkomma till materialet vid ett senare tillfälle. Kvale och Brinkmann (2014) påtalar 

däremot att forskaren bör vara uppmärksam på att inte ställa ledande frågor som kan påverka 

informanternas svar och därigenom påverka reliabiliteten. Under samtliga intervjutillfällen har 

vi båda medverkat och fört enklare personliga anteckningar. Utöver anteckningarna har 

intervjuerna även spelats in i form av en ljudfil, vilket gjort det möjligt för oss att kunna bearbeta 

det insamlade materialet i efterhand.  
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6. Resultat 

Nedan följer en redogörelse för resultatet som framkommit av det insamlade materialet. 

Resultatet kategoriserades utifrån sex temaområden som identifierades i samband med analysen 

av datainsamlingen. Sammanfattningar av informanternas svar med tillhörande citat från 

intervjuerna, presenteras därmed utifrån följande underrubriker: erfarenheter och upp-

fattningar, kännetecken, konsekvenser, bakomliggande orsaker, bemötande och förhållnings-

sätt samt kompetensutveckling. 

 

6.1 Erfarenheter och uppfattningar  

Informanterna delar liknande uppfattningar kring begreppet inåtvänt beteende och förknippar 

det med bland annat blyghet hos barnen. Samtliga är överens om att begreppet sällan används, 

vilket en informant tror kan bero på att det är vanligare att diskutera utagerande beteende hos 

barn eftersom ”de utagerande syns och hörs och det är där man lägger fokus”. Förskollärarna 

blickar bakåt i tiden och diskuterar hur det har skett en förändring gällande vuxnas 

förväntningar på barn och barns beteenden. En informant reflekterar över hur det går att urskilja 

en tydlig förändring mellan könen: 

 

Om jag ska säga generellt hur flickor respektive pojkar har tagit plats så har flickorna kommit mycket 

starkt. Så det jämnar ju ut sig i hur man tar plats och pratar om jag jämför med hur det var då jag började. 

Om jag generaliserar så var det ju fler flickor förut som var blyga än pojkar och idag är inte det så. Det 

tycker jag inte.  

 

En förskollärare berättar hur det går att se ett samband mellan samhällets utveckling och barns 

beteenden. Det som tidigare ansågs vara ett normalt beteende hos ett barn kan nu uppfattas som 

ett blygsamt eller tillbakadraget beteende. Denna förändring har enligt informanten skett under 

de senaste tio åren. Det som nu betraktas vara normalt är när barnen är utåtriktade och ”det är 

ju nästan så att måttstocken i samhället idag, det är ju att du ska vara ganska framåt och du ska 

kunna prata för dig. Du måste ta för dig”. Informanten ger därmed uttryck för att synen på 

barnets beteende hör ihop med den omgivande miljön i form av samhällets normer. 

 

Det finns vissa skillnader mellan informanternas erfarenheter och upplevelser av barn med 

inåtvänt beteende. Trots att förskollärarna är eniga kring att inåtvända beteenden ofta beror på 

blyghet hos barnet, råder det varierande uppfattningar om hur vanligt ett sådant beteende 

numera är hos barn. En informant lyfter att det är betydligt vanligare med utagerande beteenden 

och därav samtalas det sällan om inåtvända. I motsats till detta betonar en annan informant att 

”det är lika vanligt med inåtvända som utagerande barn. Det är nog bara att vi lägger mer märke 

till utagerande beteende”. Informanternas resonemang visar ett dilemma som består av 

svårigheten att veta om ett beteende är vanligt eller endast lätt att uppmärksamma.  

 

6.2 Kännetecken  

Av informanternas beskrivningar av inåtvända beteenden framgår kontinuerligt associationer 

till specifika barn utan hänsyn till den omgivande miljön. De lyfter ett flertal kännetecken på 

inåtvända beteenden hos barn. Barnet som är jätteblygt, jätteförsiktigt, oroligt eller olyckligt, 

inte tar för sig, inte vill vara med eller ha så mycket kontakt samt tar avstånd från kompisar, 
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visar enligt förskollärarna ett inåtvänt beteende. Därutöver betonas att barn med detta beteende 

ofta har ett fint och ödmjukt förhållningssätt till andra. En informant förklarar hur beteendet 

kan visa sig genom att barnet inte är så stark i sina känsloyttringar utan istället sväljer sina 

känslor. Informanten återkopplar till en tidigare händelse och beskriver hur ångesten lyste ur 

ögonen: 

 

Han fick nästan inte åt sig luft om man säger så. Han bara svalde och svalde. Jag vet inte hur jag ska 

uttrycka det, det blir som bara som små ljud. Det bubblar under ytan jättejättestarkt hur olycklig man är.  

 

Majoriteten av förskollärarna beskriver hur beteendet kan kännetecknas av att barnet drar sig 

undan och inte tar egna initiativ. Exempelvis uttryckte en av informanterna att ”jag har mött 

barn som kanske inte riktigt vågar ta plats i leken. Att de väljer att, det kanske låter fel, men att 

vara en svans. Att man följer med, man är inte lekledaren eller vågar ta plats”.  

 

Förskollärarna anser att det inåtvända beteendet blir en problematik när barnet på olika sätt 

hämmas av sin blyghet. Detta kan visa sig genom att barnet inte kan interagera med andra barn 

på grund av sin blyghet, hamnar utanför gruppen, inte uttrycker lust att göra saker eller helst 

vill sitta hos en vuxen på förskolan. En informant beskriver sin uppfattning av problematiken: 

 

När du hämmas av det …. När man börjar se ett mönster i det, när man aldrig ser att den vill göra det där 

extra …. Det handlar väl då inte om att man inte vill, utan att man inte törs. 

 

6.3 Konsekvenser  

Ett inåtvänt beteende som inte uppmärksammas kan enligt informanterna leda till stora 

konsekvenser senare i barnets skolgång och även resten av livet. Samtliga förskollärare 

framhåller hur konsekvenserna hänger samman med hur omfattande barnets inåtvända beteende 

är. Förskolans ansvar att tillämpa tidiga insatser betonas eftersom inåtvända beteenden kan bli 

värre med tiden:  

 

Jag tror det är jätteviktigt med tidiga insatser. Att verkligen se dessa barn redan i förskolan. Är det hela 

tiden så att du inte vågar säga vad du tycker… tror jag det bara kan bli värre. Jag tänker att det då fortsätter 

i skolan och blir värre och värre och att det kan leda till psykisk ohälsa. Det kan gå så pass långt. 

 

Flertalet informanter anser att inåtvända beteenden kan leda till utanförskap. När barnet väl 

hamnat i rollen som den försiktiga på förskolan är det inte alltid så lätt att bryta den 

uppfattningen om barnet. Följden av att barnet inte vågar ta för sig kan enligt somliga 

förskollärare leda till sämre förutsättningar för barnet i skolan och sedan i arbetslivet. Risken 

med att vara inåtvänd är ”att man blir själv, att man kanske inte riktigt är den som tar kontakt 

med andra barn när man kommer till skolan eller så. Ja, just att vara ensam kanske”. 

 

6.4 Bakomliggande orsaker 

Ett fåtal förskollärare lyfter hur barnets beteende kan variera från situation till situation 

beroende på huruvida barnet känner trygghet eller inte i den befintliga miljön. Informanterna 

antar att barnets beteende oftast beror på hemförhållanden eller barnets personlighet, utan att ta 

hänsyn till den pedagogiska miljöns påverkan. Informanternas tankar om bakomliggande 
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orsaker till barnets beteende handlar genomgående om individen då beteendet kategoriseras 

utifrån dåligt självförtroende, diagnoser eller trauman. Förskollärarna uttrycker även att 

beteendet kan grunda sig i föräldrarnas personlighet, att familjen har ett begränsat socialt 

nätverk, att barnet har dåligt självförtroende eller rädsla för att göra fel. Andra bakomliggande 

orsaker kan enligt informanterna vara att barnet känner en allmän otrygghet eller otrygghet i 

barngruppen. En förskollärare framhåller att barnets personlighet kan vara en förklaring till 

blygsel och försiktighet medan ett totalt inåtvänt beteende kan bero på en diagnos. Informanten 

beskriver att ”det behöver ju inte vara ett problem och det är väl viktigt att man inte 

problematiserar det och hittar att det beror på något, utan det kan ju faktiskt bara vara att man 

är väldigt försiktig”.  

 

Tryggheten är enligt merparten av informanterna viktig för att barnet ska komma fram mer i 

gruppen. Detta understryker särskilt en informant som reflekterar över huruvida beteendet är 

något som barnet har inom sig sedan födseln eller om det växer fram med tiden. Informanten 

markerar däremot att omgivningen har störst betydelse för barns beteende. En annan informant 

reflekterar över barns olika personligheter och ifrågasätter om alla barn vill ta lika mycket plats. 

Detta visar återigen på hur förskollärare står inför ett val gällande hur barnets beteende ska 

betraktas. Samtidigt finns det enligt informanten normer i samhället som kan påverka synen på 

hur barn är och bör vara:  

 

Jag menar alla de här normerna som finns. Att man som barn ska vara på ett visst sätt, att man ska bete 

sig på ett visst sätt. Att de ska kunna vissa saker och de ska göra ditt och datt. Man ska inte låta för mycket 

och vara högljudd, det är väl en norm? 

 

6.5 Bemötande och förhållningssätt 

Förskollärarna ger uttryck för ett relationellt perspektiv i samtalen om barnen som uppfattas 

vara i behov av extra stöd på grund av sitt beteende. Samtliga informanter betonar vikten av att 

arbeta med gruppen för att på så sätt stärka det enskilda barnet. De anser att det är fördelaktigt 

att lägga fokus på gruppens sammansättning och olika konstellationer för att därigenom kunna 

utmana och stimulera varje barn utan att peka ut någon individ. En informant uttrycker en 

förhoppning om att alla barn ska utveckla goda relationer och hitta sin plats i gruppen, varpå 

observationer kan vara ett bra verktyg för att synliggöra dynamiken i barngruppen. Somliga 

förskollärare lyfter fördelen med mindre barngrupper och att dessa bör konstrueras utifrån 

barnens kunskap samt vilka behov som finns i gruppen. Barngruppernas storlek och 

sammansättning kan även påverka klimatet i gruppen. Att forma grupper utifrån de aktuella 

behoven kan däremot vara känsligt enligt en av informanterna eftersom vissa föräldrar 

exempelvis kan ifrågasätta varför deras femåring inte ingår i femårsgruppen.  

 

Majoriteten av förskollärarna anser att det kan vara positivt som förskollärare att vara delaktig 

i barnens lek för att öka tryggheten hos barnen och hjälpa dem att visa sina känslor. Somliga 

informanter uttrycker att inåtvända beteenden är något verksamheten kan arbeta med via barns 

lek, där rollekar kan vara ett bra verktyg. Informanterna betonar dessutom vikten av att 

förmedla allas lika värde och att varje barn ska känna tilltro till sin egen förmåga. Det kan 

däremot vara svårt enligt en informant att få syn på vad man förmedlar till barnen eftersom 



18 

 

”man har strukturer som man gör som man är omedveten om. Jag kan tro att jag gör på ett visst 

sätt och egentligen gör jag inte så …. Man måste ju vara som en detektiv”. 

 

En informant hänvisar till förskolans läroplan och understryker att om arbetet ska ske i enlighet 

med läroplanen måste förskollärare hjälpa barnen att utveckla sina kunskaper att uttrycka sig i 

såväl tal som skrift. För att stödja barnen som har svårt att uttrycka sig, är det enligt informanten 

viktigt att som vuxen finnas nära och uppmuntra barnen att våga. Informanten menar vidare att 

det inte behöver innebära problem att barn har ett inåtvänt beteende, men i relation till det som 

står angivet i läroplanen finns det strävansmål att följa som innebär att barnen ska utveckla sin 

förmåga att uttrycka sig. En annan förskollärare framhåller hur grundverksamheten ska utgå 

från att alla barn känner trygghet redan vid introduktionen av förskolan, vilket gör att 

anknytningen är avgörande för barnets trygghetskänsla.  

 

Vuxna måste våga se och följa upp inåtvända beteenden hos barn och inte blunda för 

problematiken, understryker hälften av informanterna. De betonar dessutom att betydelsen av 

att aldrig lägga svårigheten hos barnet, vilket ger en tydlig bild av hur det relationella 

perspektivet visar sig i verksamheten. Att inte uppmärksamma dessa barn är en gemensam oro 

hos informanterna: 

 

Jag är rädd för att man missar de inåtvända barnen eftersom de kanske gärna fogar sig efter gruppen och 

bara glider med. Det är väl det som verkligen är en fara, att inte kunna fånga upp de redan i förskolan 

innan de kommer till skolan där det också är stora klasser …. Just de här barnen som är inåtvända hamnar 

lätt i gråzonen. Jag tror det är jätteviktigt att hela tiden se till hela barngruppen och tänka “Hur kan vi 

göra för att stödja dessa barn?”. Aldrig lägga skulden på barnet. Det är verkligen något jag tar med mig 

från utbildningen att det inte är barnet det är fel på. Barnet ska inte anpassa sig efter oss, utan det är vi 

som ska anpassa verksamheten efter barnen.  

 

6.6 Kompetensutveckling 

Viljan att stödja barn som uppvisar ett inåtvänt beteende finns hos samtliga informanter. De är 

däremot inte helt överens om sitt behov av ytterligare kunskaper gällande bemötandet av barns 

olika beteenden. Majoriteten av förskollärarna poängterar att det alltid behövs mer kunskap. 

Däremot uttrycker en informant inte lika stora behov av kompetensutveckling utan betonar 

snarare den befintliga kunskapen inom arbetslaget som tillräcklig. En förskollärare reflekterar 

särskilt över vikten av att utöka sin kunskap: 

 

Jag tänker att man behöver mer. Så är det kring allt. Under utbildningen är man ju som bara och skrapar 

på ytan av allting …. Jag upplever kanske att nu pratas det väldigt mycket om utagerande barn och det är 

diagnoser kring det hit och dit. Men just de här barnen som är inåtvända, att man inte direkt har någon 

“Så här ska ni göra”. Det är klart att det inte finns någon färdig handbok, för alla barn är olika, men ändå 

få mer kunskap i hur du kan jobba med det.  

 

Under samtalet om förskollärarnas kunskap gällande inåtvända beteenden konstaterar en av 

informanterna att kunskapen aldrig kan bli tillräcklig eftersom ”en situation ser ju ut på ett sätt 

och så kanske man träffar nya barn och då ser det ut på ett annat sätt”. Informanten beskriver 

även att det är stor skillnad mellan att läsa sig till kunskap och att lära sig genom praktiska 

erfarenheter. Svårigheten att vilja stödja barnen utan att ha tillräckliga kunskaper kan ses som 
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uttryck för ett dilemmaperspektiv. En förskollärare lyfter hur det kan kännas problematiskt att 

tillgodose behovet hos varje enskilt barn och samtidigt se till hela gruppen. Detta kan tolkas 

som att dilemmat uppstår när individens behov och gruppens behov är motstridiga men trots 

detta ska tillfredsställas parallellt. 
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7. Diskussion 

Inledningsvis presenteras metoddiskussionen i form av tankar och överväganden som påverkat 

de besluts som tagits i samband med valet av metod. Det förs ett resonemang kring för- och- 

nackdelar med att avstå från att delge informanterna intervjufrågorna i förväg och sedan 

beskrivs upplevelsen av den valda metoden i relation till studiens syfte samt hur arbetet har 

skett för att stärka studiens validitet respektive reliabilitet. Resultatdiskussionen består av våra 

reflektioner och resonemang utifrån det redovisade resultatet. På samma sätt som studiens 

resultat redovisas utgör de identifierade temaområdena strukturen för resultatdiskussionen. 

 

7.1 Metoddiskussion  

Inför intervjuerna fördes en diskussion kring att ge deltagarna tillgång till intervjufrågorna i 

förväg varpå fördelar ställdes mot nackdelar. Fördelarna som kunde urskiljas var att ge 

informanterna möjlighet att prata ihop sig med kollegor. Tanken var att detta skulle kunna bidra 

med ett bredare perspektiv på det insamlade materialet och inte enbart den enskilda förskol-

lärarens syn på området. Efter många överväganden beslutades det att inte ge informanterna 

tillgång till frågorna med förhoppningen om att öka förskollärarnas möjligheter att vara 

spontana och inte eftersträva att ge önskvärda svar. Tanken var även att dialogen skulle flyta 

på mer naturligt om inte inövade svar förekom. Detta resonemang utgår från Kvale och 

Brinkmann (2014) som framhåller hur spontaniteten hos deltagarna kan minska om de i förväg 

vet vilka frågor som kommer ställas. Det visade sig däremot att förskollärarna pratat ihop sig 

med sina kollegor utifrån den muntliga och skriftliga informationen (bilaga 1) för att på det 

sättet bekanta sig med området. Vi har därmed inte kunnat urskilja någon nackdel med vårt 

beslut att inte lämna ut frågorna i förväg, även om det är möjligt att ännu mer utvecklade svar 

framkommit om förskollärarna haft kännedom om frågorna.  

 

Vid varje intervjutillfälle var båda närvarande och hjälptes åt att ställa frågor till informanterna. 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer som metod blev det möjligt att ställa 

följdfrågor om något upplevdes oklart eller om vi ville uppmana informanten att utveckla sitt 

svar. För att stärka studiens validitet och reliabilitet betonar Kvale och Brinkmann (2014) 

betydelsen av att ställa följdfrågor till informanterna men även vikten av att undvika ledande 

frågeställningar som kan påverka samtalet. Eftersom ingen av oss besitter tidigare erfarenheter 

av att leda intervjuer var det en utmaning att både formulera lämpliga intervjufrågor och 

genomföra de planerade intervjuerna. Att vara två forskare upplevdes således positivt då vi 

kunde ge varandra stöd och minska risken för individuella feltolkningar av informanternas svar. 

För att ytterligare reducera eventuell osäkerhet kring informanternas utsagor och göra det 

möjligt att återgå till materialet i efterhand spelades samtalen in på två enheter i enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2014). Som komplement till ljudinspelningarna fördes även 

anteckningar för att följa en röd tråd under samtalets gång. Att endast använda anteckningar 

som dokumentationsverktyg hade däremot inte varit att föredra på grund av svårigheten att 

lyssna och skriva parallellt samt att fånga informantens uttryck i skrift på ett korrekt sätt. Detta 

kan enligt Alvehus (2013) vara en anledning till att undvika anteckningar som dokumentations-

metod. Ett resultat av att utföra flera intervjuer innebar att våra erfarenheter och kunskaper 

gällande olika intervjutekniker ökade. En metod som utvecklades under arbetets gång var 

exempelvis att delge vår tolkning av informantens uttryck för att undvika risken för 
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missuppfattningar. Som en följd av bredare erfarenheter började vi även slappna av allt mer 

både inför och under intervjutillfällena. Att forskare kan sprida ett lugn vid intervjuer gör att 

klimatet blir mer öppet och avslappnat, vilket Alvehus (2013) lyfter som positivt då dialogen 

kan flyta på likt ett vanligt samtal. För att skapa och bibehålla ett naturligt och öppet klimat 

omformulerades dessutom frågorna under intervjuerna för att på så sätt upplevas mer spontana 

och anpassade efter situationen. 

 

I bearbetningen av det insamlade materialet var tanken från början att använda utskrivna 

exemplar av transkriberingarna och markera varje temaområde med överstrykningspennor i 

olika färger. Med tanke på att bearbetningen är en process som skulle göra oss mer och mer 

insatta i materialet, ansågs det riskabelt att inledningsvis fastställa vilka citat som hörde till ett 

specifikt område. För att möjliggöra revideringar under arbetets gång beslutades att arbetet med 

att urskilja våra temaområden skulle ske i dokument online. Det upplevdes positivt att turas om 

att granska transkriberingarna utifrån respektive temaområde. Svensson (2015) lyfter hur 

forskarens teoretiska utgångspunkter påverkar analysen, vilket blev tydligt under studiens 

bearbetning av det insamlade materialet då nya mönster kunde träda fram beroende på vårt 

perspektiv. Tack vare detta fick båda djupare kännedom om det insamlade materialet som 

helhet samtidigt som verifiering av varandras tematisering verkade för studiens trovärdighet.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet utifrån varje temaområde i relation till litteratur, tidigare forskning 

och teorier.   

 

7.2.1 Erfarenheter och uppfattningar 

Förskollärarna gav uttryck för motstridiga uppfattningar angående hur vanligt förekommande 

inåtvända beteenden hos barn är och varför begreppet inte används i samma utsträckning som 

utagerande beteenden. Vissa informanter uttryckte att det finns många fler utagerande barn och 

att det därför sällan pratas om inåtvända, medan andra betonade att dessa beteenden är lika 

vanliga men att utagerande beteenden är något förskollärare har lättare för att uppmärksamma. 

Detta är en aspekt vi upplever vara otroligt viktig och är därför något vi vill belysa. Om det 

stämmer att inåtvända och utagerande beteenden är lika vanligt förekommande men att det är 

lättare att uppmärksamma det sistnämnda, skulle det kunna vara en förklaring till varför 

inåtvända beteenden betraktas som något sällsynt bland barn idag. Det verkar inte helt orimligt 

att sammankoppla dessa komponenter med tanke på tidigare forskning om barns beteende 

(Coplan & Arbeau, 2009). Det skulle också innebära att det finns många barn som lider i tystnad 

på grund av konsekvenserna som Folkman (1998) beskriver, vilka uppstår i samband med att 

barnen inte får utlopp för sina känslor. På grund av detta vill vi påstå att det finns ett stort behov 

av ökad medvetenhet och kunskap inom området hos förskolans personal för att varje barns 

behov ska kunna synliggöras och tillfredsställas i enlighet med Lpfö 98 (Skolverket, 2016). 

 

Enligt studiens resultat har det skett en förändring i flickors beteende, från att vara blyga till att 

bli mer framåt på det sociala planet. Samtidigt framgår hur normer om barns beteende inte är 

lika dominerande som de varit tidigare. Det är möjligt att det normkritiska perspektivet gällande 

genus har varit en bidragande faktor till att flickor, i större utsträckning, anses framträda mer i 
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sociala sammanhang på förskolan. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) betonar barns 

känslighet för stereotypa beteenden som vuxna ger uttryck för. Att flickor tycks bli allt mer 

utåtriktade kan därmed ses som ett resultat av medvetenhet om normers påverkan och 

ifrågasättandet av normer. Vi vill framhålla risken med att betrakta normer som ett i princip 

färdigbehandlat område eftersom det kan leda till att normer inte ifrågasätts och därmed inte 

bidrar till omfattande förändringar. 

 

7.2.2 Kännetecken 

Psykiska symtom hos barn kan visa sig genom barnets beteende och i det sociala samspelet 

(Gustafsson et al., 2017). Utifrån resultatet blev det tydligt att förskollärarna har varierande syn 

på hur inåtvända beteenden kan visa sig hos barn. Vissa beskrev att barnen exempelvis kan ta 

avstånd från kompisar och vara väldigt blyga eller försiktiga, medan andra informanter 

förklarade att barn med inåtvänt beteende ofta döljer sina känslor eller ger uttryck för ångest. 

Förskollärarnas beskrivningar visar på att begreppet inåtvänt beteende inte är entydigt utan kan 

uppfattas och beskrivas på olika sätt. Eftersom förskollärarna gav varierande uttalanden om 

kännetecken på inåtvända beteenden hos barn kan det uppfattas som att beteendet skiljer sig åt 

mellan olika individer. Dessutom är förskollärarnas tolkningar av barns beteenden personliga, 

varpå Johannessen (1997) understryker vikten av att vuxna i förskolan är öppna och ifrågasätter 

sina tolkningar. Samtalen om vilka kännetecken förskollärarna kan urskilja gällande inåtvända 

beteenden visar på komplexiteten i tolkningar som kan förekomma i förskollärarrollen. Vår 

uppfattning är att varje barn är unikt, precis som varje förskollärare, vilket gör att hur vi urskiljer 

och tolkar barns beteenden alltid är präglat av våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Det 

innebär i enlighet med Johannessen (1997) att vilket perspektiv vi intar även påverkar vad vi 

ser och vad vi väljer att synliggöra. Att reflektera över sina erfarenheter och föreställningar är 

således avgörande för hur barns beteenden uppfattas som problematiska eller inte. 

 

Informanterna förklarade att inåtvända beteenden blir en problematik när barnet exempelvis 

väljer att ställa sig utanför den sociala gemenskapen på förskolan eftersom barnet då blir 

begränsat. En av informanterna lyfte dessutom hur barnets utveckling riskerar att påverkas 

negativt, eftersom interaktionerna på förskolan anses vara betydelsefulla för barns utveckling 

och lärande. Detta återkopplar till bland annat Lpfö 98 (Skolverket, 2016) där det uttrycks hur 

sociala samspel gynnar barns lärande och utveckling. Resultatet indikerar därmed att 

informanterna utgår från förskolans styrdokument i sina resonemang kring vikten av 

interaktioner på förskolan. Att somliga barn väljer att ta avstånd från interaktioner, eller 

oavsiktligt blir exkluderade, kan utifrån resultatet tolkas vara mycket kritiskt för barnets 

utveckling och lärande.  

 

7.2.3 Konsekvenser 

Informanterna var eniga om att inåtvända beteenden som inte uppmärksammas kan få stora 

konsekvenser för barnen senare i livet. Förskollärarnas beskrivningar av eventuella svårigheter 

i den framtida skolgången överensstämmer med Coplan et al. (2011). Hur allvarliga 

konsekvenserna kan bli beror enligt förskollärarna på graden av inåtvändhet i barnets beteende. 

Om beteendet förblir osynligt utan åtgärder kan det enligt informanterna bli mer och mer 

påtagligt med tiden. Resultatet visar därmed att barnet kan ha en tendens till inåtvänt beteende 
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men att åtgärder inte är nödvändiga förrän beteendet når en viss punkt samtidigt som beteendet 

kan framträda allt mer om det inte uppmärksammas. Att stödja barn som stänger in sina känslor 

är viktigt för barnets självkänsla och utveckling enligt både Folkman (1998) och Johannessen 

(1997). Studiens resultat kan tolkas som att beteendet inte alls behöver vara särskilt rotat innan 

åtgärder blir aktuella eftersom barnets inåtvändhet efterhand kan bli “värre och värre” som en 

av förskollärarna uttryckte sig. Minsta lilla tecken på att barnet stänger in sina känslor skulle 

därmed kunna räcka för att åtgärder ska anses nödvändiga. Borde det snarare upplevas 

brådskande att vidta åtgärder om förskollärare ser tendenser av ett inåtvänt beteende hos något 

barn i gruppen med tanke på svårigheterna med att urskilja beteendet? Eller betyder det till och 

med att förskollärare aktivt borde söka efter kännetecken och uppmärksamma dessa beteenden 

så fort som möjligt för att kunna stödja barnen i tid? 

 

7.2.4 Bakomliggande orsaker 

Att barnen inte känner trygghet på förskolan, har dåligt självförtroende eller har en 

underliggande diagnos är faktorer informanterna lyfte som möjliga bakomliggande orsaker till 

inåtvända beteenden. I resultatet framträder även resonemang som syftar till att beteendet kan 

kopplas till vilka hemförhållanden barnet i fråga har. En av informanterna reflekterade särskilt 

över huruvida olika trauman kan utgöra en orsak till inåtvändhet hos barn. Barns beteenden 

ville informanterna således förklara genom att beskriva varierande orsaker som syftar till mer 

eller mindre laddade faktorer. Vår tolkning är att det föreligger en strävan hos varje informant 

att identifiera en möjlig orsak till barnens beteende för att därigenom kunna möta det enskilda 

barnet utifrån dess erfarenheter och behov. Samtidigt konstaterade en informant att det inte 

alltid är nödvändigt att problematisera beteenden eftersom ett beteende lika väl kan vara ett 

personlighetsdrag hos barnet. Med utgångspunkt i Moxnes (2008) resonemang om barns 

beteende, anser även vi att olika beteenden kan vara situationsbundna och kan variera beroende 

på omgivningen eller barnets personlighet. Om barnet exempelvis inte upplever trygghet på 

förskolan är det således möjligt att barnet visar ett tillbakadraget beteende. Samtidigt kan 

barnets vårdnadshavare uppfatta barnet som väldigt socialt och framåt i hemmet. En slutsats är 

därmed att det kan vara rimligt att betrakta barns inåtvända beteenden som ett resultat av både 

arv och miljö. 

 

7.2.5 Bemötande och förhållningssätt 

Resultatet visar att barn med inåtvända beteenden behöver stöd av vuxna för att stärkas som 

individer. Det gavs även uttryck för att dessa barn behöver bli mer trygga i gruppen och i 

leksammanhang. Vissa informanter upplevde däremot att det kan vara svårt att som förskol-

lärare vara medveten om vad man förmedlar till barnen. Målet är däremot att varje barn ska 

kunna lita på sin egen förmåga och betrakta alla individer som lika mycket värda. Infor-

manternas tankar går i linje med värdegrunden som redogörs för i Lpfö 98 (Skolverket, 2016) 

där det framhålls hur varje barn ska få stöd i att utveckla känslan av tilltro till sin egen förmåga 

och respekt för individens egenvärde. Att vuxna i förskolan ständigt strävar efter att bli 

medvetna om vilket förhållningssätt de förmedlar till omgivningen ser vi som oerhört viktigt 

och avgörande för barns utveckling. Alla som arbetar i förskolan måste därför vara noga med 

att reflektera över sina etiska och moraliska ställningstaganden för att verka för att vara goda 

förebilder för barnen i förskolan (Nilholm, 2005; Skolverket, 2016a).  
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7.2.6 Kompetensutveckling 

Att förskollärarna har varierande åsikter om huruvida deras kunskaper gällande inåtvända 

beteenden är tillräckliga, framkommer i resultatet. Det framgår särskilt att en informant 

betraktar sina kunskaper som goda medan en annan betonade att kunskaperna alltid behöver 

fyllas på. Vidare reflekterade informanten över hur utagerande barn ofta får mer uppmärk-

samhet jämfört med barn som har inåtvända beteenden. Det är enligt Lund (2006) lika viktigt 

att fånga upp och utreda barns inåtvända beteenden som utagerande. Förskollärare kan skapa 

bättre möjligheter för barnet i behov av stöd genom att analysera och kartlägga svårigheterna 

(Aspelin, 2013; Skolverket, 2014). I ansvaret som förskollärare är det således en del av 

uppdraget att vara uppmärksam och analysera barns beteenden för att kunna bemöta det 

enskilda barnet utifrån dess behov. Eftersom alla barn har olika personligheter, behov och 

förutsättningar är det enligt vår mening omöjligt att utgå från att de kunskaper man besitter om 

barns beteenden är tillräckliga. Vi ser därmed en viss fara med att förskollärare anser sina 

kunskaper vara tillfredsställande då det kan leda till att strävan efter mer kunskap går förlorad. 

Vår uppfattning är att en av förskollärarens starkaste egenskaper bör utgöras av nyfikenhet och 

intresse för barns utveckling och lärande. Det är därför mycket värdefullt att förskollärare aldrig 

betraktar sig som fullärda, utan ständigt strävar efter att vilja veta mer och utvecklas i sin 

profession för att kunna tillgodose varje barns behov. Att lyfta vikten av förskollärares 

kompetensutveckling går i linje med Coplan och Arbeau (2009) som belyser hur vuxnas 

kunskaper är avgörande för vilket stöd barnen får.  

 

7.2.7 Diskussion utifrån kategoriskt perspektiv 

Informanterna uttryckte tankar angående särskilda kännetecken och bakomliggande orsaker till 

ett inåtvänt beteende på individnivå. Att sammankoppla specifika barn med specifika beteenden 

kan leda till att variationen i barns beteende förblir osynlig samtidigt som pedagogernas 

ansvarskänsla kan minska då beteendet inte anses ha något med förskolans miljö att göra. Det 

är lockande att få svar på hur förskollärares syn på barnets beteende skulle se ut ur ett 

helhetsperspektiv med större hänsyn till omgivningens påverkan. Det är möjligt att en öppenhet 

i förskollärares tolkningar av barnens beteende skulle kunna bidra med en mer nyanserad bild. 

Därigenom skulle möjligheten öppnas upp för synliggörandet av situationer som triggar olika 

beteenden hos barn och anledningen till det, vilket återkopplar till Moxnes (2008). På så sätt 

skulle arbetet kunna bli mer konstruktivt och leda till verksamhetsutveckling, till skillnad från 

ett kategoriskt perspektiv som enligt Persson (2007) bara kan leda till kortsiktiga lösningar. I 

enlighet med Skolverket (2014) vill vi lyfta vikten av pedagogers medvetenhet om möjliga 

bakomliggande orsaker på samtliga nivåer och betona risken med att endast förlägga orsakerna 

på individnivå. 

 

7.2.8 Diskussion utifrån relationellt perspektiv 

Informanterna i studien betonade barns olikheter och föreslog åtgärder i verksamheten för att 

stimulera barnens utveckling och lärande. Förskollärarna uttryckte hur leken och olika 

konstellationer av gruppens sammansättning kan vara betydelsefulla verktyg i arbetet som 

syftar till att stärka barn med inåtvända beteenden. Förskollärare som medvetet försöker skapa 

goda förutsättningar för barnen genom att fokusera på miljön visar på en bred definition av 
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pedagogiken som enligt Asp-Onsjö (2014) innebär ett minskat behov av specialpedagogiska 

insatser. En av förskollärarna uttryckte att barnet kanske är framåt hemma men känner sig 

otrygg på förskolan. Det är frestande att påstå att denna typ av helhetsbild på barnet och kritiska 

reflektion över den egna verksamheten är avgörande för barnets utveckling och lärande 

eftersom den öppnar upp för möjliga utvecklingsområden i den pedagogiska miljön. Enligt 

förskollärarna ska barnet aldrig ses som bärare av problemet, utan verksamheten ska anpassas 

efter individens förutsättningar och behov, vilket återkopplar till Nilholm (2012) och själva 

kärnan i det relationella perspektivet som genomsyrar förskolans läroplan. Resultatet synliggör 

därmed förskollärares förmåga att göra förändringar i den pedagogiska miljön för att tillgodose 

behovet hos varje enskilt barn, vilket överensstämmer med innehållet i Lpfö 98 (Skolverket, 

2016).  

 

7.2.9 Diskussion utifrån dilemmaperspektiv 

I resultatredovisningen uttrycks varierande normer om beteenden i samhället och på förskolan 

samt att alla barn är olika. I förskolan där barnen utvecklar sin identitet och lust att lära, kan det 

upplevas paradoxalt att barnen ska formas utifrån rådande normer. Informanterna hänvisade 

både till normen om utåtriktat beteende och normen om att barnen ska vara lagom högljudda. 

Med utgångspunkt i att alla barn och vuxna är olika blir det omöjligt för samtliga att rätta sig 

efter en och samma norm. Enligt informanterna kan barn dessutom vilja ta olika mycket plats, 

vilket de pedagogiska verksamheterna ska ta hänsyn till enligt Skolverket (2017a). Hur kan 

verksamheterna ta hänsyn till barns olikheter om normen är att barn ska formas till utåtriktade 

samhällsmedborgare? Oavsett vad normen är innebär det således att alla människor aldrig kan 

bete sig därefter vilket förutsätter ett normkritiskt perspektiv hos förskolans personal, i enlighet 

med Diskrimineringsombudsmannen (2015).  
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8. Implikationer för yrkesuppdraget 

Studien visar varierande syn på hur vanligt inåtvända beteenden är hos barn idag samt 

svårigheter med att upptäcka beteendet. Det kan därför vara en bra början att samtala inom 

arbetslaget vilka tankar och uppfattningar som associeras med inåtvända beteenden hos barn. 

Vi anser därmed att det är otroligt viktigt att ha ett öppet klimat i personalgruppen, där det är 

tillåtet att bolla tankar och funderingar som kan leda till nya perspektiv och större förståelse för 

enskilda individer.   

 

Studien synliggör även barns olikheter och att inåtvända beteenden kan få stora konsekvenser 

för individen i framtiden. Det kan vara svårt att urskilja om barnet stänger in sina känslor och 

tar skada av det eller om det handlar om blyghet som en del av barnets personlighet i specifika 

situationer. Vi vill därför betona förskollärares förmåga att låta barnen utveckla unika egen-

skaper och samtidigt stärka självkänslan hos varje enskild individ för att det inåtvända beteendet 

inte ska hämma barnets utveckling och lärande. I enlighet med Johannessen (1997) blir det 

således en balansgång i professionen mellan acceptans och utmaningar för att barnet ska känna 

att vi vill dem väl. 
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9. Förslag till vidare forskning 

Studien har ökat vårt intresse för olika beteenden och har givit oss större kännedom om hur 

förskollärare uppfattar inåtvända beteenden hos barn. Att diskutera beteendeproblematik i 

förskolesammanhang upplever vi är väldigt aktuellt med tanke på samhällets utveckling och 

den ökade medvetenheten gällande omgivningens betydelse för individens psykiska 

välmående. Det kan därför vara intressant att särskilt studera miljöns inverkan på barns 

beteende och vilka normer om barns beteenden som styr hur det är att vara barn idag. Med tanke 

på att beteendeproblematik är ett brett område kan det även vara relevant att undersöka när 

åtgärder anses vara nödvändiga för att varje individ i förskolan ska få rätt stöd utifrån sina 

behov.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Hej!  

Vi heter Elin Markström och Nina Nazem och vi är två förskollärarstudenter från Luleå 

tekniska universitet. Vi är nu i slutskedet av utbildningen och skriver därmed examensarbetet 

som präglas av vårt intresse för bemötande av inåtvända beteenden hos barn. Studien syftar 

till att belysa förskollärares upplevelser och erfarenheter gällande att möta och stödja barn 

med inåtvänt beteende. För att uppnå detta kommer vi utföra intervjuer och vill gärna ha Din 

hjälp i vårt arbete. Vi uppskattar att intervjun kommer ta 20–30 minuter och vi hoppas det är 

möjligt för verksamheten att avsätta den tiden. Samtalet kommer spelas in i en ljudfil för att 

kunna transkriberas. Ljudfilen kommer därefter att raderas. Ditt deltagande är frivilligt och du 

kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Studien vilar på de etiska principer som 

vetenskapsrådet tagit fram för forskningssammanhang. Läs gärna igenom informationen och 

fråga om något upplevs oklart. 

 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för de forskningsetiska principerna som består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

principer, som tillsammans utgör det grundläggande individskyddskravet, kommer tillämpas 

och prägla hela arbetet. 

 

Informationskravet - Forskaren ska informera deltagarna om villkoren som gäller och 

därmed ska uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare bli medvetna om det frivilliga 

deltagandet och möjligheten att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet - Deltagarna ska ha givit sitt samtycke till medverkan i studien som 

genomförs. 

Konfidentialitetskravet - Samtliga deltagare ges konfidentialitet och obehöriga hindras från 

att ta del av personuppgifter. 

Nyttjandekravet - Uppgifter som rör forskningen får inte nyttjas eller utlånas utan endast 

användas för forskningsändamål. 

 

Dina erfarenheter och kunskaper inom området är viktiga för oss och därför vill vi tacka dig 

på förhand för din medverkan! 

 

Välkommen att kontakta oss: 

Elin Markström                                     Nina Nazem 

xxx@student.ltu.se                         xxx@student.ltu.se  

 

Handledare för examensarbetet: 

Mervi Höglin 

xxx@ltu.se  

 

Vänliga hälsningar 

Elin Markström & Nina Nazem  

mailto:xxx@student.ltu.se
mailto:xxx@student.ltu.se
mailto:xxx@ltu.se


 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

• Berätta gärna kortfattat om din utbildning och eventuella kompletterande kunskaper 

inom specialpedagogik.  

 

• Har du mött inåtvända beteenden hos barn någon gång? Berätta gärna om dina 

erfarenheter och din upplevelse av detta.  

 

• Vad tror du ett inåtvänt beteende kan bero på?  

 

• Hur tycker du att man ska bemöta ett inåtvänt beteende? Upplever du att det finns 

några svårigheter?  

 

• Vilka konsekvenser tror du att ett inåtvänt beteende kan få längre fram för barnet 

(skoltiden, när barnet blir vuxen)?  

 

• Upplever du att inåtvänt beteende hos barn är problematiskt? / Är dessa barn i behov 

av särskilt stöd? Om ja: Berätta gärna lite om hur du tänker kring det. Om nej: Berätta 

gärna lite om hur du tänker kring det.  

 

• Känner du att du har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna bemöta 

barns olika beteenden? Om ja: Vad består dessa av? Hur har du tillägnat dig dessa 

kunskaper och erfarenheter? Om nej: Vad saknar du? Hur skulle du vilja få mer 

kunskap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan utan 

motivering och utan konsekvenser.  

 

Jag har tagit del av informationen angående det individuella individskyddskravet i 

forskningssammanhang. Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun 

spelas in i en ljudfil. 

 

Underskrift av medverkande  Underskrift av student 1 

 

 

Ort, datum    Ort, datum 

 

 

Underskrift    Underskrift 

 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

Telefonnummer   Telefonnummer 

 

 

Underskrift av student 2 

     

 

Ort, datum 

 

 

 

Underskrift 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

Telefonnummer 
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